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Angliakasiams įsakyta
grįžti į darbą
Washingtonas. — Federalinis
teismas, išklausęs Teisingumo de
partamento argumentų, pagal
Taft-Hartley aktą nuo vakar die
nos įsakė angliakasiams grįžti i
darbą. Tuo pačiu metu unijos ne
tikėtai atnaujino
derybas su
kompanijom.
Plačiai kalbama, kad didelė
dalis darbininkų ignoruos teismo
įsakymą.

Kunigai už įstatymo ribų
Spaudoj galima jį tik šmeižti — juk jis atsakyti negales
pat veda savo pajamų ir išlaidų i Šilalę ir vėl tuo pačiu klausi
knygas. O laikraštis kaltina ma- mu. Pokalbio pabaigoje pabrėžė
(Tęsinys iš vakar dienos)
ne.
kad jeigu ir toliau laidosiu, ta
Man gyvenant Kvėdarnoje, g_m# b i r ž e I i o , 3 b u y a u i | k v f e s . neturėsiu teisės gyventi Šilalės rar
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Jugoslavai išvarė
tris amerikiečius
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iš Amerikos norėjo sušaukti
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yra Miškinis.
Kvėdarnosįdomu,
klebonas
Juir Rumšiškių bažnyčia ir varpinė
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mą Belgrado konferencijoj, bet
niekam aš neliepiau daryti. Jei- k a d l Į J ^
turi teise taip kalbėti mok
1966 «A ;
SovietŲ ginklaigu
tai
galima
kartoti
tada^
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jugoslavų policijos buvo sulaiky
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eu tai ealima kartoti, tada tie- „ ,
.,
. . J . - . , niams?
SK>g galima sakyti, kad esu zudi- k ? d
. ^ kai . ^
ti. Visi trys buvo nugabenti i
būti
"humaniški"
Dirbu jau šešiolikti metai ir
kas, kad padeginėjau trobesius, a t l i e k a m o s > m u m s n u r o d o K u r i . tai ne pirma vieta. Su visais viaerodromą. Du ukrainiečiai bu
vo išsiųsti į Ameriką, o Antono
daužiau parduotuvių langus ir . ~ , . . , . t r u m D a s a tsakv- f f sugyvenau. Dabar man kyla Pernai buvo suimtas, kovo mėnesi turėjo būti jo teismas,
Geneva. — Sovietų atstovas 30
]
vyč kontaktavo Amerikos amba
tan. ir tai bus tiesa?
„T , t • - P * ,
• klausimas: ar yra kur nors tiesa vasario mėnesį dingo be žinios
tautų nusiginklavimo konferenci
sadą ir buvo. jam leista išvykti
pan.,
tai bus tiesa/
^ ^
^
^
m a s ; „Jokl0S K u n ] Q S
ho a p e i . . ^
joj vėl reikalavo pasmerkti neut
savanoriškai.
Pagaliau tas pats straipsnio au- gyno as nepripažįstu, t kapus ga- ^ ^ ^ m e j a s turėtų būti atPaskiausiomis žiniomis iš Lie me, už tai atkalėjo 25 metus roninę bombą kaip "nehumaniš
iorius A. Briedis mane apvagina. Įima eiti pirma ar paskui, syar- ^ ^
d ą Q g a I m e s tuvos, pemai suimtas ir Vilniuje griežto rėžimo konclageriuose Si ką" ir "barbarišką".
Amerikos
Santiago. — Čilėj šiandien bai
Mini, kad iš bendruomenės ka- bu — atskirai . Kai paklausiau, Vunį^
^ ^ ^ j s f i Į t ^ | e n l n | ? saugumo laikomas BALYS GA bire.
atstovas Adrian Fisher jam atsa giasi ypatinga krašto pavojaus
sos atsilyginau darbininkams. Ka- kaip tą dalyką paaiškinti zmo- u b a . p r a § a u J ū s ų > k a d tiesa b s JAUSKAS vasario mėnesį dingo
Sugrįžęs į Lietuvą, jis apsigyve kė, kad "sovietu atstovas užmir padėtis, ir ji nebus daugiau at
da, kokiems? Apie tai rašant, pir- rems, atsakė, kad ne mano rei{gaiiyjinta.
be žinios. Pranešama, jog saugu no pas motiną, jam išduotas bū šo pasakyti, jog jų atominės bom naujinta, praneša
prezidentas
ma reikėjo gerai patikslinti ži- kalas įstatymus aiškinti, o tik
bos,
laikomos
arsenale,
yra
mo pareigūnai atsisakė artimie tinas gyventojams
gen.
Augusto
Pinochet.
Tai reiš
registracijos
v
1 •* »
1 •
J
I J „ ;
Kun. ]. Miškinis siems nurodyti, kur yra kaltina
20,000
kartų,
kartoju
—
20,000
kia,
kad
policija
negalės
piliečių
dokumentas. Tačiau netrukus
nias. Yra komitetas, kuris suda- vykdyti.
^
' ..«Į^
masis. Anot šaltinių, kovo mė jam buvo tasai dokumentas atim kartų — yra stipresnės. A r tiekilnoti be teismo sutikimo, bus
ie sutartį ir atsilygino; jis taip Liepos 26 vėl buvau iškviestas
Kveoarnc- Jciebona^ nesį gali būti pradėtas jo teismas.
tas, ir prasidėjo Balio Gajausko ginklai yra daugiau humaniški ir palengvinimai spaudai ir nuim
Kvėdarna, 1977. X. 7
tas draudimas, naktį, išeiti iš na
Pernai balandžio 20 Balys Ga persekiojimas. Prikaišiota kodėl jis , barbariški negu amerikietiski?r
mų.
(Pareiškimas sutrumpintas-Red.) jauskas buvo suimtas, kaip atro nesusiranda darbo, nors be mi
Sovietai tokios rūšies ginklo
do, ryšium su Lietuvos partiza
Roma. — Giulio Andreotti su
Dėl ko pyksta Šilalės rajono pa ninio judėjimo archyLo tvarky nėto registracijos dokumento ne- neturi ir bijo, kad neutronine
bomba
NATO
šalys
galės
sulaiky
sitarė su savo partija, krikščioni
reigūnai ant kun. J. Miškinio mu. Vėliau oficialiai pranešta ar
ti jų eventualią ataka, prieš Va mis demokratais, ir kitom ketu
matyti iš paties
laikraščio timiesiems, kad jis kaltinamas
karų Europą. Neutroninės bom- riom. Jo programoj numatyta sustraipsnio "Žvejyba drumsciant baudžiamojo kodekso 68 straips
bos skirtos tik gynybai. Prieš tą daryti vyriausybę be komunistų,
vandenį". Ten rašoma: "Iš pra nio antrąja dalimi. Ten taip api
bombą sovietai organizuoja akci-1 bet jiems duodama didelė rolė
džių keletas, o paskui jau būre būdinami kaltinimai:
lis nepilnamečių mergaičių buvo
ją ir už savo imperijos
ribų.
Į kitu būdu, parlamente.
"Agitacija ar propoganda, ku
įtraukta į bažnyčios chorą. Patar
*
ria siekiama pakirsti ar susilp
nauti pamaldose atėjo ir berniu
ninti tarybų valdžią, arba pada
kų..."
ryti atskirus itin pavoj'ingus vals
Lietuvoje didžiausią ateistinės tybei nusikaltimus, skleidimas
valdžios neapykantą užsitraukia tarybinę, valstybinę ir visuome
Kv:damoS cr«i-.; - -:
^
tie veiklūs kunigai, kurie patrau- ninę santvarką žeminančių šmei
(Iš Br. Kviklio archyvo) kia jaunimą i bažnyčią.
žikiškų prasimanymų tais pačiais
tikslais, taip pat platinimas arba
— •
Washingtonas. — Amerikos vi-1 sako, kad 48 procentai amerikiegaminimas ar laikymas tokio pat
suomenės
nuomonė apie sovietus j čių nori Ameriką matyti daug
turinio literatūros tais pačiais
Jugoslavijoj
į/ .ivv.
«„f •
MIRĖ JAPONŲ KARDINOLAS tikslais..."
keičiasi jų nenaudai, vis daugiau stipresnę už Rusiją, net 74 proc.
reikalaujama su jais kiečiau kal siūlo tam reikalui didesnius tak
KnkSCIOniSKdJdm
Bebadąs. - Jugoslavijos ra
Balys Gajauskas
Helsinkio susitarimų vykdymui
bėti,
sindikatinėj spaudoj rašo sus. Siūlo iki 10 bil. dolerių dau
dijas perdavė specialią programą
Osaka. — Po ilgesnes ligos, remti Lietuvos visuomeninės gru
kolumnistai
Rovvland Evans ir giau kasmet skirti kariniams rei
|%
t
apie įvairių religinių bendruome- Osakoje mirė Japonijos vyskupų pės dokumente Nr. 10 plačiau įmanoma darbą gauti. B. Gajaus
Robert
Novak.
Opinijos tyrimo kalams, nekreipti dėmesio, kad
fdSdUlV
nių padėtį krašte. Tai yra laiko- konferencijos pirmininkas Osa- rašoma apie įvairias kratas ry ko senyva ir ligota motina nu
ma Bažnyčios ir valstybės santy- kos arkivyskupas kardinolas Ta šium su B. Gajausko byla (žiūr. bausta 10 rublių bausme už tai, korporacija, kurios centras Prince- krašte prieš mokesčius apskritai
kių pagerėjimo ženklu. Iš prog- guči, 75 metų amžiaus.
kad savo bute užlaikanti asmenį tone, pravedusi apklausinėjimus, ir yra opozicija.
Draugo 78.1.12 laidos 1 psl.).
M proc amerikiečių netiki,
B a ž n y č i o s IT V a l s t y b e s ramos paaiškėjo, kad tikintieji Mįms
. a p Q n ų ^ d i n o l u i , karB. Gajauskas gimė 1927 Kau (ty. sūnų) be registracijos doku
kad pasirašius ginklų apriboji
nepaprastai dosniai aukoja nau- d i n o l ų k o l e g i ] - ą d a b a r s u d a r o 131 ne. Rusams okupavus Lietuvą, jis mento. Mėnesinė motinos pensi
mo sutarti, sovietai jos laikytųsi
bendradarbiavimas ja bažnyčių statybai. Dosnumo n a r y s > k u r i ų k e t u r i o i i k a ^ a j a u dalyvavo partizaniniame judėji ja siekia tik 33 rublius.
Somalija
traukiasi
ir nemėgintų mūsų apgauti. Sek
dėka pastaraisiais metais Jugos- ?eįieagą
m m e t ų amžiaus ribą.
dami informacijas apie sovietų
lavijoje buvo pastatyta daug nau- ^ k a r d i n o l a i atstovauja EuroVakarų Vokietijoj
2 Ogadeno
apsiginklavimą ir jų karines avan
jų bažnyčių.
pai, 23 Lotynų Amerikai, 15
Andrzej Kijowski ir aktorius Matiūras Afrikoje, amerikiečiai neti
Bonna. - Žmogaus teisių ir ki
Naujos represijos
Istorinės reikšmės bažnytinių § j a u r e s Amerikai, 12 Afrikos konciek
Rajzacher.
Sopot
mieste,
ne
tų pagrindinių tautos vertybių
Mogadishu, — Somalija savo ki mūsų karine persvara. Priešin
pastatų ir vienuolynų atnaujini- tinentui, 11 — Azijai ir keturi
toli
nuo
Gdansko,
ir
Wroclawo
Lenkijoj
karinius
dalinius iš Ogaden teri gai, 29 proc. mano, kad Ameri
apsaugojime kova prieš teroriz. . ^
Jugoslavijoje Q k e a r ; i j a L
U
U m
policija
sulaikė
taip
pat
apie
de
torijos atitraukia, pranešama iš ka kiek silpnesnė, o 36 proc. sa
ma, pagalbos teikimas ukmia. f , n a m i š k a i
"
remia
va l st ybinės
šimt
studentų,
priklausančių
di
ko, kad jėgos lygios.
besivystantiems kraštams — tai
Varšuva. — Lenkijoje pasta sidentiniam solidarumo sąjū Mogadishu.
įtaigos.
Tie duomenys Carteriui suda
pagrindiniai klausimai, apsvars
ruoju metu vėl paaštrėjo represi džiui. Adam Michnik per dvi sa
Prezidentas Carteris pagyrė to
Kada
galima
bus
to
sulaukti
tyti Vakarų Vokietijos katalikų
nės priemonės prieš disidentinio vaites buvo sulaikytas jau penk kį Somalijos žygį, kartu raginda ro ir tam tikrų rūpesčių, ir kartu
Carterio laiškas
vyskupų susitikime su Federali Lietuvoje?
sąjūdžio narius. Vakarų spaudos tą kartą, du kartus policijos mas, kad tą patį padarytų ir so geresnį pateisinimą Kongrese pra
Lenkijos
Jcunigai
šant sumų gynybai. Jo padėtis
nės valdžios atstovais socialde
žiniomis, buvo sulaikyti du žy smarkiai sumuštas.
Kinijos premjerui
vietai, ir Kuba.
geresnė nei buvo ankstesnių pre
mūs lenkų disidentinio sąjūdžio
mokratais. Iš vyriausybės pusės
VARŠUVA. — 1977 metais
zidentų, pradedant Lyndon Johnnariai: Jacek Kuron ir Adam'
susitikime dalyvavo kancleris Lenkijoje buvo įšventinti 438
T
r
e
z
i
e
n
t
a
s
sonu.
Michnik.
Abu
priklauso
vadina
Helmut Schmidtas, teisingumo, nauji kunigai, iš jų 97 vienuo^ J ° - — P, °
p i 
ris
vidaus reikalų ir darbo bei so liai. Lenkijoj yra. 27 kunigų se- pasiuntė laišką Kinijos komu- mam socialinės savisaugos komi
cialinių reikalų ministeriai. Baž minarijos i r 17 teologijos insti- n i s t l * P*nii°s pirmininkui Hua tetui. Michnik, be to, neseniai j
KALKNPOBICS
sakydamas, kad įsteigė vadinamą Mokslinių kur
nyčiai atstovavo Vakarų Vokieti tūtų. Klierikų skaičius s i e k i a ^ 0 - * 6 " ^ 1 '
sų
draugiją,
kuri
rengia
paskai
"Amerikos ir Kinijos santykių
jos vyskupų konferencijos pirmi 5,058. Kunigų buvo 19.865.
Kovo I I : Konstantinas, Aura,
ninkas
kardinolas
Hoeffner,
Jeigu Lietuvoj būtų nors t o - k l a u s i m a s užsienio pontucoj yra tas jaunimui Lenkijos istorijos ir
Žiedūnas, Eigustė.
Miuncheno arkivyskupas kardi kia tikėjimo laisvė, kokia y r a c e n t r i n į s elementas . Laiškas ra- kitais tautiniais klausimais. Kur
Kovo 12: Inocentas, Fina, Galnolas Ratzinger, Mainzo arkivys- Lenkijoj, proporcingai turėtų š >' tas . H u f perrmkimo mmistenu su tikslas — užpildyti oficialaus
virdas, Jorūnė.
mokslo spragas. Valdžia susirū
Kovo 13: Saliamonas, Kristi
kupas kardinolas Volk, Rotten- £ ^ " £ 2 .
^
^ ^ I T ^ n T k ^ pinusi jaunimo dideliu susidomė
na,
Meldutis, Vaiga.
burgo ir Esseno vyskuoai. Pasita- ^
™ £ T ? r S k u n i g ^ - y t ą Kinijos liaudies kongre- jimu šiais kursais ir gaiima jų \ j
Saulė teka 6:11, leidžias 5:52.
nmo dalyviai teigiamai įvertino ^
^ į g ^ ^ so sesrjos atidaromajam poce- įtaka į mokyklinio amžiaus jau
neto].
dviejų
nimo pasaulėžiūrą.
ORAS
Božnyčios ir valstybės bendradar- pašaukimų ^ t ų nei kiek ne n»-d>"biavimą, sprendžiant svarbiąsias žesnis procentas, kaip ir LenkiCarterio laiško mintys buvo
Drauge su Kuronu ir MichniDaugiausia apsiniaukę, apie
42 laipsniai.
Iku Varšuvoje sulaikyti rašytojas
Soaalijos kariai cratgbs eoeta
dsfetrtmjo meto problemas.
;o>
percuoios gex Pekino xadi^.

KUR DINGO BALYS GAJAUSKAS?

REIKALAUJA GRIEŽTESNES
POLITIKOS SU RUSAIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. kovo mėn. 11 d.
THE LTTHUANIAN WORLD-WID£ DAU V
Second ciasa postage paid «t Chicago, ffl. Publiahad felly
eacept Sundays, Legal HoIMsys, days after Chrirtmat
and EastM by tilt Iithusnisn CstboUc Presi Sodely.
Subscrtptloo Rates: $33.00 — Chicago, Cook County,
TBtooia and Canada. Eteewbere ia tbe U.SA. 131.00. Pareiga
$34.00.
Ptito uSm
™»«"«*k, p«lcntMrtmai nt sautss
ratas m»«*"nw«ini Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gano ii Jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokėję*.

REDAGUOJA Jocas, Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siusti: 6522 South Bockweu Ave„ Chkago, IL. 60629. TeL 77&-78B2

actams 6 mSn. 3 mėn
Chicago ir Cook apsto. $33.00 $19.00 $15.00
1300
Kitur JAV
31.00
18.00
15.00
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
Užsienyje
34.00 20.00
9.00
Savaitinis
25.00
15.00
Administracija dirba kas- s • Redakcija straipsnius taiso savo
nuo 8:30 iki 4:30, šešta- \', nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dieniais nuo 830 iki 12:00. < • nesaugo. Juos gražina tik ii anks
-. « .. %_^, «_^ ^ *, < > *> susitarus. Redakcija už skelbi• . i * 5 * ^ *£LŽZ5*"
«* ***
mSSSr
Skelbimų
* * * — 4 : 0 0 - aettadienmis ,, j ^ j ^ - prisiunčiamos gavus pra8:36 — 12:00.
olym*

MCSC S U K A K T O T N I S R U

darytos komisijos. Taip pat vyks
! paskiri Tarybos, dvasios vadų, ir
Mielus
bendradarbius prof. .sąjungų su globėjais pasitarimai.
Antaną Maceiną, sulaukusį 70 j AF valdyba netolimoje ateityje į
metų, ir prof. Balį Vitkų — į tiesioginiai painformuos visus da- į
80, ateitininkų skyriaus redak- j ryvius apie smulkesnę suvažiavi- į
cija nuoširdžiai sveikina, lin- j mo programą bei kitas techniš- Cicero moksleiviai ateitininkai (iš kaires) Edvardas Šulaitia, Laima šulaitytė. Viktoras Radvilas, Rūta
kėdama abiem sukaktuvinin kas detales.
Končiūre. Rūta Norkutė, V^ia Kuprytė, globėjas Arvydas Žygas, Vytas Lašinskas ir Vytas Mickus, visus
kviečia atsilankyti į kuopos metinę šventę šį vakarą Šv. Antano parapijos bažnyčioje
Nuotr. J. Kuprio
kams Dievo palaimos darbingų
DETROITO STUDENTŲ
metų, geriausios kloties ir
SUSIRINKIMAS
daug sveikatos.
atnašaus ir jaunučių kuopos tradicinis
j išvertus į lietuvių kalbą, vadi- nyčioje. Šv. Mišias
%
Vasario 18 d. po Mišių įvy- i naši "Vagis naktyje". Dievas "Ateities" vyr. red. kun. dr. K. priešvelykinis susikaupimo vaSUVAŽIAVIMAS
JAUNIMO
ko Detroito studentų ateitinin- i ateina ir mus paima netikėtai, Trimakas. Mišių metu kandida- karas. I Tėvų marijonų koply— Žodžiai turėtų būti tarsi
ATEITININKŲ ŠOKIAI
VEIKLOS
kų susirinkimas. Maldą paskai- j kaip vagis veikia riaMimis.. Jis tai duoą. jžodj. Mūsų giesmes čią susirinko didelis būrys jau
langai, kad pro juos galėtume
SUINTENSYVINMUI
tė Rita Neverauskaitė. pereito parodė, kaip žmonės
ruošiasi palydės gitara (J, Tautvilaitė i nų ateitininkų, globėjų ir tėveStudentų ateitininkų ruošia- matyti. Jie neturėtų būti tarsi
ir
Vaidotas
Vaičiūnas)
ir
fleiį
lių.
š
v
.
Mišias
atlaikė
kun.
V.
siisirinkimo
protokolą
Kristina
pasaulio
pabaigai,
o
kaip
paPaskutinėje sesijoje Ateitininku.
mi tradiciniai velykiniai šokiai i užuolaidos,
kurios
pridengia
Federacijos Taryba Įpareigojo AF Veselkaitė. Pirmininkė Gintė ; siruošę žmonės nebijo to galo. ta ( F . Radvilaitė). P o šv. Mi-į Rimšelis. Pamokslo metu jūs įvyks kovo 26 d. S vai. vak. j minties vidų nuo lūpų išorės.
Kai filmas pasibaigė, susi- šių susirinksime parapijos sa- Į kalbėjo apie mūsų visų ieškoji- Jaunimo centre. Gros Rimo! Tolygus ženklas visados turėtų
valdybą sukviesti globėjų. • vado Damušytė pristatė susirinkimo
paskaitininką
kunigą
Antaną
skirstėme
į dvi grupes ir disku- lėje kavutės ir jaunimo paruoš j mą ir troškimą meilės. Daug Kaspučio orkestras "Romanti būti duodamas tarp to, kas yra
vų, dvasios .'vadų, sąjungų centro
į kas iš mūsų užmiršta,, kad tik- ka" iš Detroito. Kviečiame vi- į mintyje ir kas lūpose; jeigu ne
Paškų,
.kuris
paklausė
mūsų
tavame
įvairias
idėjas: filmo tai meninei programai.
valdybų ir Tarybos suvažiavimą,
susipažintL simbolizmą, kaip žmogus ruokuris svarstytų jaunimo veiklos vardų, norėdamas
Tikime, kad turėsite galimy ra laimė yra randama tik Kris sus studentus ateitininkus atsi j galime padaryti lygties, žodžiai
suintensyvinamo ir
ideologinio' Kalbėjo tema
"Ar aplinka šiasi mirti, žmogaus gyvenimo bės pabuvoti kartu su mumis. tuje. Todėl kartais reikia pasi- J lankyti ir atsivesti visus savo neturėtų būti sakomi.
naudoti šitokiais susikaupimo draugus ir pažįstamus. Įėjimas
sąmoningumo ugdymo metodus m u s veikia, ar mes aplinką?" I tikslą, Šventojo Rašto aiškini- T jaukiame!
Aridv. Sfaeen
; mą ir kas žmogų ragina veikti.
momentais ir vėl tai prisimin 3.00. Iki pasimatymo!
bei konkrečias formas. Pasitarus
!
Diskusijose svarstėm k a i p
Kuopos pirmininkė ir globėja ti.
su Tarybos prezidiumu, AF vai
Diskusijas baigėme ir tyliai
galima
atskirti,
kur
mes
aplindyba tokį suvažiavimą šaukia ge
THE FARGO M0TEL
susirinkome kambaryje su žva
Po Mišių trumpa progra
MOKSLEIVli;
gūžės 13-14 dienomfs Dainavos Į M veikiam, kur aplinka mus; kėmis šv. Mišioms, kurias at
10810 Gidf Boulevard
Treasure Island
ma ir agapė. Susėdom prie tė
stovyklavietėje.
i kaip analizuot kokiu būdu tą našavo kun. A. Sauiaitis. J i s
SUSIRINKIMAS
8L Petersburg, FU. 33706, USA
vų komiteto padengtų stalų. P.
Td. (813) 3004)878
Programoje bus keturi pagrin- Į skirtumą nustatyti. Priėjom iš dar truputį pridėjo pastabų
Kižienė
pradėjo programėlę
05
ka<i
MOTELIS
ant Meksikos įlankos kranto,
_J0l
aW*
davai klausimai: ideologinio są-įva^ '
mąstantis žmogus apie filmą ir gyvenimą. Daly
Chicagos kun. A, Lipniūno
trumpu žodžiu ir toliau pa
Treasure Island centre, gražiausiame pajūry
moningumo ugdymo planas, me- į visada keičiasi, nes kiti žmonės viai turėjo progos pagalvoti moksleivių kuopa šaukia susi-j
je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtakvietė kalbėti kun. V. Rimšelį,
todai dvasiniam • atsinaujinimui | praplečia mus.
apie tai, kas yra svarbu kiek rinkimą šiandien. 2 vai. po pie- į kuris,
Tėmis, apartmenati ir maudymosi haięha*
remdamasis
penkiais
tų Jaunimo centre. Paskaitą
ugdyti, ateitininkai ir . lietuvių! P o člskasijų
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai,
buvo keleta pra.
vienam žmogui.
ateitininkų principais, tikrai
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo b te
skaitys dr. K. Pemkus "Ateiti-į
kalbos intensyvesnio vartojimo j n e & n ų . C e R t r o ^ j ^ puįB
Dalia Musonytė trinkų istorija nuo 1940 metų į įdomiai ir kartais smagiai pa
niso aikštes, šventoves, krautuves ir t, t
klausimas^ ir. mūsų konkretūs
rašinių jubiliejiniam ' Gaudepasakojo, kaip mes galime ras
Visos maloniai kviečia lietuviai savininkai —
ligi dabarties". Vyks įdomios!
dalbai veikloje už žmogaus tei amus" leidiniui, taip pat prašėm
ALFONSAS R TERESĖ ZEBEBTA VK3A1
ATEITININKŲ
ARCHYVINĖS diskusijos. Susirinkime irgi da ti principų pavyzdžius kasdieni
ses, ypatingą dėmesį kreipiant į susimokėti nario mokestį.
Po
niame gyvenime.
MEDŽIAGOS
RINKIMAS
lyvaus MAS-CV pirm. Saulius Į
dabartinę padėtį pavergtoje Lie susirinkimo valdyba ir keli na
• -—"L
č y v a s iš Clevelando, kalbės) Toliau sekė montažas, kurį
tuvoje. Atskiruose sąjungų posė riai tarėsi vasaros stovyklos
Jau keliais atvejais pavieniai apie praėjusias ir ateinančias atliko visi dalyvavusieji kuo
džiuose bus nagrinėjamos moks reikalais.
asmenys ir organizuoti vienetai stovyklas ir apie kitus reikalus. pos nariai. Montažas buvo
leivių bei studentų- veiklos prog
kreipėsi j AF valdybą, klausda Visi susidomėję prašomi daly trumpas, paįvairintas gfesmėKristina Veselkaitė
ramos, kurias ruošia Tarybos sumi ką daryti su įvairia archyvi vauti.
mis ir kruopščiai atliktas. Jo
ne medžiaga: bylomis, raštais,
tema — "Garbė tau, Viešpa
laikraštėliais, leidiniais, juostelėATSUJHrTMAJ APIE
tie".
įmis, vėliavomis ir pan. Šiuo metu
^ATEITININKŲ KELIU*
Pasibaigus programai, visi Ii
I yra tiriamos įvairios galimybės
KNYGĄ
ko
dar pasivaišinti ir pasišnetokios archyvinės medžiagos su
ikučiuoti.
Ačiū visiem dalyviam
rinkimui bei patalpinimui. Turi
Prisiunčiu
čekį
už
1
e
g
z
,
!
^
&
^ nuoširdi padėka
s
v
e
a
m
me kelis lietuviškus archyvus, su
"Ateitininkų
keliu",
man
pri-!
rengėjam
—
tėvelių komitetui,
kuriais bus tariamasi dėl tolimesA W A R M WIXTER
siųstą
ir
už
kitą
—
prašau
išj
km^
y . Rimšeliui ir
!
globe am>
nės ateitininkiškos medžiagos ap
siųsti tiems, kurie negali užsi-jyp a č p Kižienei.
Ofelija
saugos bei patalpinimo. Kol šie
mokėti, pav. Argentinoje, Bra-j
reikalai bus galutinai išspręsti,
zilijoje ar kur kitur.
visi asmenys bei vienetai, turį
Thrillir.g thoroughbrcd racing thru Apri! 1 at
Kun. J. Pragtdbickas I
i archyvine medžiagą, prašomi ją
Oak!awn
. . . Plūs our beautifui Ouachita "Mour.tain
1
BUTCHUS
Elizabeth, N. J.
lesort—The Arlington. Year 'round goK. svvimming
Dalis Pr. Dielrninkaičio jaun. moksL ateitininkų kuopos jaunučių ir siųsti AF generaliniam sekreto
i
ki t«rtn heated poots, tishing. hunting, termis...
SEWER SERVICE
jaunių atlieka religinį montažą kuopos susikaupimo vakaro metu, va riui Vacį. Kleizai, 10000 S. Bell
Širdingai dėkojame už pui-į
and our world-famous relaxing thermal w«t*r baths,
sario 26 d."
Nuotr. B. Lukošiūno Ave., Chicago. 111. 60643.
g'rven in our own private bath house.
kią knygą
''Ateitininkų ke-į "Basins* (užtvankos) rSvaloroi
Excftement
and nightry entertainment are vrait'mg
liu". Sužavėti .esame JOS turiniu | pataisomi. Potvyniu kontrolė,
tor you this season in Hot Springs.
"GAJOS" KORP! ŠVENTfc
ir visomis informacijomis.
Visokių vamzdžin valymas
HEAOLINEBS AT AREA CLUBS—Jrmmie Rogers
ATEITININKŲ
ISTORIJOS
PADIDĖJO AF TARYBA
&Pat Burtram, Connie Stevens, Marty Bobbins,
/ . V. Šklėriai,
Ateitininkų
medikų
korp!
Skambint 436-3507
REIKALU
Goklen CXdies, Frank Gofshin. The Ptatters,
Hot Springs Village, Ark.
Oak Ridge Boys, Robertą Sherwood,
"Gaja" priešvelykinis susikau
DC-jo Ateitininkų kongreso nu
Ray Binney Show.
tarimu i Ateitininkų Federacijos
Devintasis Ateitininkų kongre pimas ir pamaldos bus kovo 19
For ietofmation wrKe or caH Edgar A. May,
Nuoširdžiausias
ačiū
už
kny
Taryba automatiškai įeina buvę sas įpareigojo AF valdybą rū d., Verbų sekmadienį, 10 vai.
imumimiiiiiiiiiiiiiiiiiuimtiuiiniiimm
Manager.Arlincton Hotel.JHot Springs. Arkansas.
Marijonų
koplyčioje, gą "Ateitininkų keliu". Nuo
AF vadai. Tokiu būdu Taryba pintis ateitininkų istorijos išlei Tėvų
CAtL FOR RESERVATIONS TOLL FREE 800/643-5404
1918 m. Marijampolėj su Juo
DU OVASINIŲ BŪTYBIC
padidėjo šiais nariais: prčf. Anta dimu. Į tai atsižvelgdama, AF 6336 S. Kilbourn Ave., Chicazu Ambrazevičium tuomet mo
PASAULIAI
nu Maceina, prof. Justinu Pikūnu valdyba aptarė istorijos pobūdį I S°- P o pamaldų trumpas susikėmės m klasėje, įsirašėme į
ir prof. Simu Sužiedėliu. Kadangi bei apimtį. Šiuo metu yra taria- j rinkimas ir kavutė.
Valdyba ateitininkus ir niekuomet nuo
i. Burkos
Taryboje jau buvo dr. Adolfas masi su keliais istorikais, tiriant kviečia visus gajininkus-es ir
HOTSP«INGS
jų nesiskyrėme. Ši knyga yra
.«Pavadinta pagal šv. Augustuio
NATIONAL PARK
Darnusis ir dr. Juozas Girnius, jų galimybes istorijos paruošimui jų šeimas dalyvauti.
malonus prisiminimas
šiltos išsireiškimą: Du priešingų siekiu
ARKANSAS
vieton rinktais nariais įeina se bei išleidimui. Tenka džiaugtis,
draugystės.
miestai,
kurių
"vieną
sudaro
gerieji
CICERO AnTITNTNKŲ
kantys kandidatai: Juozas Lauč- kad šiam reikalui dideli dėmesį
angelai ir žmonės, o antrąjį tie,
1.3 ir Jūra Viesulienė. Visus nau kreipia pavieniai ateitininkai, tą
SVENTfc
Juozas
Kizlauskas, kurie yra blogi". Knyga parašyta
jus Tarybos narius sveikiname.
Cicero,, 111. lengvu stiliumi ir joje svarstomos
[klausimą diskutuodami savo tar
Wr^r,'npm!!5!iwBi!!n,ai
populiarios šių dienų žmonių, tau
Brangūs
tėveliai
ir
kuopos
pe bei keldami jį spaudoje.
tų ir dvasių problemos. 444 pusi..
KUOPOS SUSIKAUPIMO
bičiuliai, kviečiame jus dalyvau
srn>iJT SAVAITGALIS
kaina su persiuntimu $8.90.
ti mūsų kuopos metinėje šven
VAKARAS
iiPNitNiEen;
CIJSVELANDE
Užsakymus siųsti: Drangas,
tėje. Ji praisdės šv. Mišiomis 7
SUSDLUTIMO VAKARAS
4545
W. 6Srd 8t., Chkaco, IU. 60629
vai. vakare kovo 11 d., šeštadie
Vasario 26 d. įvyko Pr. DieVisi moksleiviai ateitininkai
Chicagos kun. A. Lipniūno nj. šv. Antano parapijos baž- lininkaičio jaunųjų moksleivių iiiiuiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiii
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
kviečiami dalyvauti studijų sa moksleiviu ateitininkų kuopa
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
iiiHiniuniiiniiuniiiiiiiMiiuimiimiiiiii
vaitgalyje
CSevelande, kuris suruošė priešvelykinį susikauvai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti paA D V O K A T A I
jvyks kovo 17, 18 ir 19 dieno- • pįmą jaunimui praėjusio šeštataisymai. FIR£STONE TIRES. VVbeel
mis. Paskaitininkai — P. Alšė- j dienio vakare Jaunimo centre,
C H A R L E S P. K AL
aiignment and balancmg. Brakes.
nas, A. Garlauskas, V. švarcie- j Susikaupimą įvadu pradėjo Ra
Shock abeorbers. Mufflers and pqwa.
t
A
S
S
O
C
I
A
T
E
S
nė, kun. G. Kijauskas. S.J.. A. minta Pemkutė. Ji paaiškino, !
Tune-Upe. LubricaHon. Change of ofl
Ofs. M . 776-5162; ras. 737-504?
Idzelis ir V. Kliorys.
kad tobuliausias skaičius yra j
and FUten.
2649 W 63rd St., Ocago, PJ
septyni, nes Dievas yra tobu-į
Kurie neapėjo išsiųsti regist
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak
las. Jis sukūrė pasaulį per sep-;
racijos klausimų, gali atsivežti
Trečiadieniais uždaryta.
tymas dienas, šėtonas stengia-;
s a savimi- Registracija 10 dol.
Sefttad. atdara pusę dienos.
si siekti tos tobulybės, bet jo;
Mes duodama įvairius teisiniu*
J a apmokami ir šeštadienio
skaičius, šeši, negali to padary
patarimus
priešpiečiai. Nakvyne bus vi
.
2423 Wesf 59th Street — Tel, 0R 6-7777
. . .
U
• v, *: ti. Ji dar truput? paaiškino ApMIIMIIIIHIIMIIMIIIIHIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIItlIl
s i e m s parūpinta. Nepamirškit
.t. .
»_
, ,
..
. J:.
reiškimo knygos
«mhftim«
simbolius nir
Veikia ano 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
atavežti t/b.-ų ar globėjų para-;- - J^>S I kitus dalykus P oto buvo roRemldte tuoa Usderita. Iro
fieštadieniaia nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vai. popiet.
š u s ir ger^ nuotaiką.
domaa filmas
Gimtadieniais uždaryta. — Rav IOKAS CB&AB
j Pr. Dieliničkaičio jaun. moksl. atertininkų dalis kuopos narių susikau- rie skelbiasi dien "Drmufe"
;
Lidija Balčiūnaitė,
koresp
filmas susuktas Amerikoje, pkno \-akaro metu. vasario 28 d.
Nuotr. B Lukošiūno
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BLOGIS NUGALIMAS GERU

Ta! buvo Viešpaties Jėzaus,
Kančios arba dabar penktasis
2ymus religinio meno kūrėjas, stebėtis. Šiandien net sunku su
kaip
Dievo pasiuntinio —Dievo
gavėnios
sekmadienis
primena
GEDIMINAS GALVA
Ypač Šiuo metu tinka prisimin
vokiečių dailininkas Diureris prasti, iš kur jie turėjo tiek jėgų
Sovietai per 60 metų buvo la
maldai išreikšti panaudojo su ir išminties, tiek sumanumo ir ti romėnų posakį, aptariantį tai
bai apdairūs pradėti karą, jei ne paskutines Kristaus gyvenimo že ir Žmogaus misiia žemėje. Kan
glaustas rankas. Rankos jam dau pasiryžimo aukoti ir aukotis tau kos taktiką: "Si vis pacem, para
numatė greitos pergalės. Jie apsi mėje dienas. Jėzus Kristus, bū čia jis turėjo nuealėti kančią, mir
giau pasakė, negu judančios lū tiniams ir religiniams reikalams. bellum" — jei nori taikos, ruoš binius karius 1919 m. išstūmus riko per toli žengę 1920 m. Len damas Dievas, žinojo, kas jo lau tį turėjo nuveikti mirtimi, blogį
pos. Vienybei išreikšti simboliš Tais darbais pasinaudojo ano kis karui. Ši taikos taktikos išmin iš Pabaltijo, netrukus pasirašy kijoje ir 1939 m. Suomijoje, bet ka Jeruzalėje, bet ėjo ten švęsti turėjo Sutrinti eerumu, neapy
Velykų švenčių. Jis žinojo, kad kantą ir persekiojimus meile ir
kai vaizduojama sunertomis ran meto ateiviai ir jų jaunoji karta, tis semta iš pirmykštės žmonių tos taikos sutartys su Lietuva, vengė šias klaidas kartoti.
jam,
kaip žmogui, reikės kentėti teisingumu. Savo jrwen»mu ir
komis — vyro ir moters, kunigo išaugusi ant lietuviško podirvio, visuomenės, kai ginklas tebuvo Latvija ir Estija. 1920 m. nepa
Sovietai turėjo progų pulti Ki
ir pasauliečio. Tokios sujungtos nors ir svetimoje aplinkoje. Jie pagalys ar akmuo. Jei nori apsi sisekus žygiui Lenkijoje, pasirašy niją, bet susilaikė. Jie nenorėjo dideles kančias ir mirti gėdinga kentėjimais Jėzus norėio palikti gy
rankos vienam darbui didžiojoje atliko plačius darbus, nors neį saugoti užpuolimo, įsigyk ilgesnį ta taikos sutartis Rygoje ir su įsipainioti į ilgą pilietinį karą vi kryžiaus mirtimi, bet jis pakluso venime pavvzdį ir priemonę žmo
Viešpaties piutyje tarp Amerikos prastose sąlygose. Jie nugalėjo pagalį, turėk didesnį akmenį už tarta gerbti rusams nepalankią sai svetimos kultūros krašte, ku Tėvo valiai ir gėrė taurę iki pas nėms, ff sekantiems, kaip reik'a
Curzono pravestą sieną. Kai So rio gyventojų skaičius žymiai di kutinio lašo — mirties ant kry eiti tikruofu keliu, kad žmonėse
lietuvių yra jau 56-rius metus dideles kliūtis, nors ir trukdomi esantį puolėjo rankose.
vvktų Tėvo valia, kaip reikia *ykartu dirbančių Marijonų vie daugelio savųjų ir svetimųjų.
Žmonija toli pažengė kūrybi vietai kiek sustiprėjo, kariuome desnis. Sovietai vargu pradės di žiaus.
?>v,
nę
apginklavo,
nors
Stalinas
iš
nuolijos ir jos nepailstančių
desnį
karą
nesusitarę
su
Kinija.
Šiandien, žvelgdamas praeitin, nėje srityje, bet ir jos ginklų sanKančia buvo io pasiuntinybės v**nt», kad ž^nn'u jrwen as
būtu f'eresn's i'p'ns natiems ir
bendradarbių, siekiančių leng tegali maryti tik istorijos dulkėse dėlys vis augo. Kiekvienas išra naikino tūkstančius karininkų,
Sovietams rūpi užimti visą Eu dalis. Jis atėjo į žemę mokvti,
m jftimu'. Kaičios V*»1?as — •*?
viau atlikti sunkius darbus ir nu nugrimzdusius vardus ir pavar dimas tarnavo apsiginklavimui. užpuolė Lenkiją ir Suomiją, o į
ropą ir tapti didžiausia ūkine, ka skelbti gerąią nauiiena, nurddvgalėti neįveikiamas kliūtis.
des. Bet kai žiūri į jų darbų lai Beaugančio ūkinio pajėgumo da Pabaltijį įvedė rusų įgulas. Su rine ir politine galybe. Ten pra ti naujus kelius į amžinybę, bet meilės, kaip herojinės dorvbės,
Marijonų bendradarbiai beveik mėjimus, tai susimąstai prie jų lis skirta naujiems ginklams ga darytos sutartys buvo sulaužytos, dėtas žaibinis karas neabejotinai taip pat atėjo vargti kartu su įrodvmas.
kasmet turi savo seimą veiklai aukos dvasios, kuri gali būti pa mintu Kultūrėjanti žmonija vis kardas ištrauktas iš makštų.
Tačiau kentėi'mai pasaulvie
užsitęstų ir kinams sudarytų pa žmonėmis, kentėti ir mirti, kad
aptarti. Tokį seimą turi ir šį vyzdys dabarčiai ir ateičiai, kaip labiau sulaukin*jo. Po II pasau
Ir dabar Sovietai šneka apie rankias sąlygas spraustis į Sibirą. būtų nugalėtas blogis, įsivyravęs ateina iš Vocio. Bloeis
sekmadieni, kovo 12 d., Marijonų reikia sutelkti jėgas, kad jos neš linio karo jau ėmė gaminti bran taiką, bet visai kitu balsu kaip
v^a žmo
Sovietai gerai numano, ką reiš pasaulyje, yoač žmogaus širdyje.
vienuolyne prie *Draugo"' spau tų derlingiausius dvasinius, tau duolinius ginklus, kurie gali iš prieš dešimtmetį. Vasario 22 d.
gaus
nus'kalt'ma?
nrieš
Dievą ir
"Geiste geidžiau valgyti drauge
dos centro. Ne kartą apie tai esa tinius ir kultūrinius vaisius. Šian naikinti žymią dalį žmonijos.
Kremliaus suvažiavimų rūmuose kia pradėti karą, kai gali būti su jumis šitą Velykų vakarienę prieš savo artimą. Bloc's yra uvkme kalbėję, ypač pereitais me dien tegalima tik pasididžiuoti
įvyko susirinkimas Sovietų gink panaudoti branduoliniai ginklai prieš kentėdamas. Nes, sakau tis ir neaovkanta, iš kuriu kvla
Šiame pokaryje JAV ir Sovie luotų pajėgų 60 metų sukakčiai jų miestams ir pramonės telki
tais, koi buvo jubiliejinis 50-tasis vyresniaisiais broliais ir seserimis,
jums, nuo šio laiko aš nebeval- persekioiimai. kitų kankinimai,
seimas. Kalbėjome apie daugybę kurie savo darbus jau atliko. Bet tai ėmė varžytis dėl apsiginkla paminėti. Ten gynybos ministe- niams sunaikinti.
sysiu ios. kolei bus įvykusi dan artimo skriaudos ir pa*eminr»r»as.
bendradarbiu, kurie, atlikę savo reikia jais ir sekti, kad dabartinės vimo pirmavimo. Pirmaisiais po ris maršalas D. Ustinovas apie
Paika amerikiečių žurnalistų gaus karalystėje" (Lk. 22, 15 — Blogis vra l'eos ir pe^ahnės, ku
pareigas žemėje, išsiskyrė iš gy lietuvių kartos išeivijoje taip pat kario metais JAV ryškiai pirma taiką taip kalbėjo: "Tegul niekas išmonė rašyti apie Sovietų žaibo
vo, bet pastarąjį dešimtmetį So nelaiko mūsų taikingumo silpnu karą Europoje ar Azijoje. Toks 16), įspėk> jis apaštalus, kurie vis rios atneša il<ni« Ven*ė?'»»>its. sun
vųjų tarpo. Bet ir jie neliko už gebėtų panašnus darbus tęsti.
vietai ne tik jų apsiginklavimo mu ir nemėgina mūsų bauginti puolimas reikštų III pasaulinio dar netikėio, kad jų Mokytojui kumus ir mirtį Ir ta Wosri mtmmiršti gyvųjų nei mintyse, nei
*
reikės kentėti ir mirti. "Žmogaus lėti gerumu — kantrvbe. i*»w" prsiminimuose, nei maldose.
Marijonų bendradarbių seimas, lygį pasiekė, bet ir net pralenkė. nauju ginklu: sparnuotosiomis karo pradžią ir .šiaurinio žemės Sūnus, tiesa, eina taip, kaip nu mf, pasitikint žmogus sfc^'e
Tačiau taip pat reikia prisiminti aišku, žvelgs į savo ateitį — į Visa tai vertė amerikiečius svars raketomis, neutroninėmis bom pusrutulio sunaikinimą.
statyta- tačiau vargas tam žmo- veikiančia Dievo malone, re^'a
ir tuos, kurie dar b dabar savo di savo ateities darbus ir pasiryži tyti, kas gali nutikti, jei Sovietai bomis ar dar kažkuo panašiu.
Sovietai yra pasirinkę visai ki srui, per kurį jis bus įduotas" (Lk. 'okvtis iš kantriai kenčiančio
delę gyvenimo dali skiria tai vie m u s Vienas tų pasiryžimų turė pradėtų puolimą Vakarų Europo Dera priminti, kad bauginti mus
Tėzaus. Kančia čia tampa tik nrienuolijai, kuri prieš 65-rius metus tų būti vėl pasinaudoti talka ir je. Savaime aišku, kad tokie spė —beprasmiška ir beviltiška. Mū tą taktiką. Jie ginkluojasi išug 22, 22). Tai reiškia, kad vargas
mone blogio pasireiškimuose lai
įsikūrė Amerikoje teikti dvasinę sutelkti naujas pajėgas darbams, jimai negali būti paremti tikro sų šalies ūkis, mokslas ir techni dyti jėgą, kuri tarnautų mažais tam žmogui, kuris iš savo širdies
mėti gėri Kentėjimai, kantriai
ir tautinę pagalbą savai išeivijai kurie šiuo metu labiausiai reika vės aptarimu.
ka užtikrina, kad gali būti sukur žingsniais politiškai įsigalėti pa neišmeta blogio ir pasilieka netiiškęsti dėl Dievo ir su Dievu,
kėiime,
kaip
io
išdavikas
Judas.
jos sunkiuose keliuose.
tas bet kuris ginklas, kurį ban saulyje Tai labai ilgas ir sunkus
lingi. Ir šiuo metu reikia suglaus
Sovietų karinė mašina
kaip
juos kentėjo Kristus, yra
Kančios kelias nėra aiškus krikš
dytų panaudoti mūsų nedrau kelias, bet jis tikresnis už žaibiš
•Jau 65-rius metus Marijonų tų gretų Bažnyčiai, tautai, savie
priemonė
pakilti aukščiau žmo
ką ginklo ištraukimą iš makštų. čionims net po dvieių tūkstan
Neseniai daryti CIA direkto gai".
vienuolija dirba auklėjimo, spau siems ir šiam kraštui. Reikia
čių metų krikščionybės gvvavi- giškumo, pasiekti dieviškas aukš
dos, mokymo, parapijų sielova naujų dvasios vadovų, kurie ma riaus £• Turnerio ir karinės žval
Tokio pareiškimo Sovietai
mo ir mokymo pasaulyje. Tačiau tumas, apsivalant nuo savęs pa
dos ir net administravimo dar tytų laiko ženklus ir atsilieptų į gybos vadovo gen lt. S. V. Wil anksčiau vengė. Pareiškimai daž
— Vyras tol jaunas, kol mo šv. Paulius, skelbdamas nukry jungimą nuodėmei ir nusiskaistibuose. Ji dirbo pradžioje neį laiko balsą. Reikia Bažnyčiai nau šono pranešimai kongreso jung nai būna apgaulingi. Kreipkime
nant iki šventųjų skaidrumo.
prastose sąlygose, kad tik lietu jų darbininkų — kunigų, vienuo tiniam ūkio komitetui vertė da dėmesį i pastaruosius įvykius, ku terys gali padaryti jį laimingą žiuotąjį Kristų, primena: "Lai
Kristus prisiėmė kentėjimus ir
viai ateiviai ilgiau išliktų su sava lių ir pasauliečių, — kurie skleis ryti išvadą, kad Sovietų apsigink rie iškalbingesni už žodžius: nu arba nelaimingą. Jis pasiekia minkite tuos, kurie jus persekioja, mirtį ne dėl savo kalčių, ne dėl
kultūra, būtų naudingi šiam tų evangelinę dvasią šiame lai lavimas grėsmingas JAV.
siginklavimo derybų įklimpimą, viduramžį, kai jos nebegali pa laiminkite ir nekeikite.. Nesi savo susirišimo su žeme, bet dėl
Per paskutinį dešimtmetį So laikyseną Belgrade, mostus Arti daryti jp nelaimingo. Jis senas, duok nugalėti savęs piktumui, bet
kraštui ir savo paliktai tėvynei ke ir šioje aplinkoje. Reikia nau
žmogaus, kurio meilė jį atvedė į
Bet šiuose darbuose lyg šilko jų talkininkų parodyti Evangeli vietai skyrė 2,5 karto daugiau lė muose
Rytuose ir pastangas kai jos nustoja padaryti jį lai nugalėk piktą gerumu" (Rm, žmonių tarpą parodyti naujo gy
mingą arba nelaimingą.
12, 14, 21).
siūlą matome bendradarbių pa ją tokią, kokią ją būtų rodę apaš šų atrateginiams ginklams gamin Etiopijoje.
venimo kelių. Kristus tai supra
ti
už
JAV.
Tik
1976
m
Sovietai
galbą, kuri jungė visuomenę, talai šiais laikais — tai yra kal
to labai gerai, nes jame gyveno
Žaibo karas
skatino dirbančiuosius, stiprino bėti tokia kalba, kurią suprastų net šešis kartus daugiau lėšų pa
Dievas. Jis dėl žmogaus meilės
pavargusius. Juk niekada tuose šio meto žmonės. Šiame pasiry naudojo tolimojo nuotolio rake
Šiaurinio Atlanto santarvės ka
sutiko būti tuo tarpininku, kurio
darbuose nebus užmirštos tokių žime ištesėti reikia maldos, kad toms gaminti kaip JAV. Sovietai riuomenės vadas gen. A Haigas
reikėjo Dievui Kūrėjui atvesti
bendradarbių, kaip A. Snarskie- piūties dirvonai nestokotų darbi daugiau pagamino povandeninių jau seniai aimanuoja, kad Varšu
žmogų nusidėjėlį prie jo pirminio
nės, E. Samienės, S. Kaulakienės, ninkų, reikia krikščioniško pa laivų ir sparčiau ugdė orinį ir vos karinė santarvė turinti ryškią
tikslo. Ir šv. Paulius dėlto stipriai
iP. Dvilaitienės ir daugybės kitų, vyzdžio, kad fariziejiški papro jūrų karinį laivyną.
įprastinių ginklų persvarą. Ne ką
pabrėžia: "Tikras yra žodis ir ver
pavardės. —Jų veidus maty čiai ir vienas kito įtarinėjimai
Sovietai skiria apsiginklavimui geresnis JAV ir Sovietų įprasti
tas visokio priėmimo, kad Jėzus
sime ir šiame seime, nors ir ne pasikeistų krikščioniška meile k 12 proc. tautos pajamų, kai JAV nių ginklų palyginimas. JAV tu
Kristus atėjo į šį pasaulį išganyti
visus. Bet viena galima laukti, tiesa.
o proc. Šis palyginimas nedaug ri tik penktadalį tankų, ketvirta
nusidėjėlių,
kurių pirmas aš esu.
kad veiklieji bendradarbiai ir
Kaip vienuolija, kuriai bendra ką tepasako, nes Sovietų tautos dalį patrankų ir net mažiau lėk
Bet todėl aš gavau pasigailėjimo,
šiame seime kels naujas idėjas ir
tuvų už Sovietus. fAV pasižymi
darbiai savanoriškai eina talkon, pajamos žymiai mažesnės.
kad
manyje pirmame Kristus Jė
skatins naujus pasiryžimus gauti
Nuo 1953 m. JAV sausumos tik malūnsparniais, bet jais sun
pradėjusi šiame krašte savo mi
zus
parodytų visą kantrybę pa
geresnį derlių IT daugiau darbi
siją prieš 65-rius metus, taip ir kariuomenės, orinio ir jūrų lai- ku karą laimėti.
mokyti tiems, kurie turi įtikėti į
ninkų dabartinės piūties dirvoje.
Gynybos departamentas susi
bendradarbių talka, prasidėjusi įvyno pajėgumas vis mažėjo. įve
jį
amžinajam gyvenimui" (1 Tm.
*
prieš 56-rius metus, vėl turi būti dus karių samdymą, atsarginių rūpino įprastinių ginklų gamyba.
1, 15 — 16).
pablogėjo. Šiam tikslui 1978 m. biudžete
Kaip senovėje, gindami savo kaitinamos aukos ir pasiaukoji paruošimas žymiai
Kančios prasmės reikia ieškoti
žemę ir savuosius, taip vėliau tė mo ugnelės, kad jų darbai žėrėtų JAV karinis biudžetas vis didėjo, prašė skirti 42,6 bil., o 1979 m.
toje
vadinamoje antroje pusėje —
vynėje ar išeivijoje lietuviai pa krikščioniška šviesa — evange bet susilaikyta brangesniųjų stra —46,9 bil. dol Kodėl apsižiū
kantrybėje,
didvyriškume, pasšausitikėjo vieni kitų pagalba ir tal linę dvasia. Evangelinę dvasia teginių ginklų gamybos, pvz. bom rėta tik pastaruoju metu? '
kojįme^...
atsidavime
Dievo va
ka. Talkos būdu buvo platinama nėra užsidarymas tradicijose ar bonešių 131.
Nereikia stebėtis, kad susispau
liai. Prieš mirtį pats Kristus tai
lietuviška spauda, kai priešas ją savuose būreliuose, bet gyvas įsi
dę Sovietai per pastarąjį dešimt
priminė
savo mokiniams: **B tik
Sovietų
taika
ir
grasinimai
Lietuvių
respublikonų
Illinojaus
lygos
pirmininkas
Anatolius
Malūnas
draudė ir dėl jos trėmė į Sibirą. jautimas į svarbiausius reikalus,
metį pasiekė sąlyginį pirmavimą lietuvių respublikonų bankete kovo 4 d. Lietuvių tautiniuose namuose
rųjų,
iš
tikrųjų, sakau jums,
Talkos būdu kūrė išeivijoje sam kuriuos iškelia žmonija, mūsų
Kai Sovietai buvo silpni, lie apsiginklavime. Vokietija apsi įteikia Sun-Times dienraščio atstovui Kenneth Towers specialų įverti
būrius, gyvybės ar pomirtinės ap- artimas, mūsų pačių gyvenamoji kalbėjo apie taiką, siekė taikos ginklavo per ketverius metus, su- nimo atžymėjimą už sėkmingą pristatymą filmo Defection of Simas jūs verksite ir raudosite, o pa sau (Nukelta J 5 puaL)
draudas. Talkos būdu kūrė para aplinka. '
Kudirka
Nuotr. V. Noreikos
sustiprėti ir apsiginkluoti. Tary veržę savo piliečių diržus.
pijas, statė bažnyčias, mokyklas,
šis seimas taip pat turi matyti
organizavo susivienijimus ir ki ne tik blogį, kaip tie aklieji, kurie
skaitoma Ugi 30 proc. visų gyventojų, šiaurėje bu pretuoja ir nejučiomis realybe perdažo savotiška spal
tas draugijas, kad tik nebūtų su jau nebemato gėlių žydėjimo. Jis
vome įpratę žvelgti į to pat ar aukštesnio dydžio pi va. Ir jeigu medžio amžių tiksliai atspėsi iš rinčių, tai
naikinti jų papročiai, neišklystų turės įsižiūrėti į gėrį ir grožį, kurį
liečius, o čia mes akis nunėrė žemyn. Danutė pasako sekretorės jautrumo nenustatysi iš skrybėlė srinčių, ir
iš savo įprasto gyvenimo kelio, žmoguje ir aplinkui žmogų yra
jo, kad ir Amerikos prezidentienė, besilankydama Ek tuo būdu, atrodo, pati kelionė darosi mįslingesnė.
neprarastų tikėjimo ar tautinio sukūręs Kūrėjas. O tai ir yra gy
Kaip daugumas miestų, Quito yra seno ir naujo mi
vadore, turėjo tą pačią "aukščio problemą". Beje, duk
bendravimo. Ta talka buvo ir te venimas ne sau pačiam ir savo
šinys.
Miesto centras pilnas moderniškų namų, gerai
tė
tuo
metu
dalyvavusi
ambasados
priėmime,
pasi
bėra geriausia priemonė sujungti smulkiems reikalams, bet vykdy
ANTANAS MUSTEIKIS
prižiūrimų
aikščių, sodų bei gatvių. Prezidentūros rū
sveikinusi
su
Rosalina.
Aš
pasijutau
lyg
ir
prašalai
rankas vienam dideliam darbui, mas krikščioniškos misijos, kuri
mai,
kur
gyvena
trys valdantieji generolai, nėra aukšti,
tis. Mat, savo metu, kai milijonai niujorkiečių para
kuriam atlikti reikia daug ir stip yra Kristaus pavesta kiekvienam
davo gen. MacArthuro garbei, žmona išbėgusi iš lie bet stilingi, su baltom kolonom ir išilgine terasa. Prieš
rių jėgų.
krikščioniui, juo labiau tokiam,
m
tuvaičių gretų ir įteikė gėlių tam generolui, o šis nuo įėjimą — pora išpuoštų sargybinių, ir įdomu, kad tie
Marijonų bendradarbiai, įsikū kuris tinkamai supranta sutelktų
Lėktuvas rangėsi tarp aukštų Andų kalnagūbrių. širdžiai paspaudė jos ranką. Taigi — kokia duktė, kariškiai parinkti iš aukšto ūgio žmonių. Cia pamatysi
rę 1924 m. Chicagoje, vėliau iš pajėgų reikalą ir sugeba talkos Ir pati Ekvadoro sostinė Quito. gavusi tą vardą nuo tokia ir mama, O man? žymiausias valdžios asmuo, krašto valstybinę vėliavą, žinoma, trispalvę: geltona,
siplėtę ir į kitas lietuvių gyven būdu jungti žmones. Seimui rei vienos indėnų kilties, yra padangėj — 2850 m. nuo su kuriuo man teko pasisveikinti, buvo mokesčių in mėlyna ir raudona. Pirmoji spalva simbolizuoja sau
vietes, taip pat rėmėsi talkos kia palinkėti išgirsti laiko balsą, jūros lygio aukštumoj. Bet kai reikėjo leistis į ją, smu spektorius, suradęs kelių dešimčių dolerių paklaidą lę, antroji — jūrą, o trečioji - pralietą kraują už kraš
priemone, — jie pagelbėjo jau kuriame skamba Dievo balsas, kome kaip į duobę; miestas iš visų pusių apsuptas mano ataskaitose. Teko primokėti...
to nepriklausomybę Bolivaro laikais.
noms ir dar skurdžiai besikurian kad visų bendradarbiavimas e- kriaušingom klanų briaunom. Pats lėktuvų pakilimo
Populiaresnės valgyklos seka šiltų kraštų pavyz
Dar prieš kelionę žinojau, jog Ekvadoras yra gar
čioms veinuolijoms, parapijoms, vangeline dvasia jungtų Kristaus ir nusileidimo takas iš aukštybių atrodo kaip platdžiu, išdėstydamos staliukus ant šaligatvio taip, kad
mokykloms atlikti tokius darbus, misijai žmones žemėje.
formėlė vaikų traukinėliams varinėti. Nusileisti, žino sus skrybėlėmis. Dabar savo akimis pamačiau, ką masė praeiti galima tik pačia gatve. Kai lyja, didžiuliai mar
kuriais šiandien tegalima tik
Pr.Gr. ma, galima. Bet kaip iš tos daubos pakilti, kad ne žmonių nešioja. Tai juodos trumpakraštės, susmauk- gaspalviai skėčiai apsaugo; kai šalta, įeina į pačios val
tos skrybėlaitės, kurias čia vadina Frankio Sinatros
nugriautum kalnų keterų, man nebuvo aišku.
gyklos vidų, kuri nekūrenama, bet esti jauku. Didžio
Atvykom ne pagal pirmąjį tvarkaraštį, o keliom vardu. Matyt, juo pasekta. Tai, taip sakant, vietinė kas
NAUJAS AMBASADORIUS dabar, kiniečių tautos istorinės
sios
gatvės pavadintos krašto istorinių datų vardais,
valandom vėliau. Danutės niekur nesimatė. Pasirodo, dienybė, O garsiosios skrybėlės yra baltos, vadinamos
kurie
užsieniečiui lengviau įsiminti kiti pirmą kartą
Naujasis laisvosios Kinijos tradicijos sukelia visuotinį pa
ji jokios telegramos negavo: Eastern linija nepasiun pananuskomis. Beje, Panamoj jų negamina, tik čia.
išskaityti žymūnų vardai. Tačiau toliau nuo centro sun
ambasadorius prie Apaštalų sigėrėjimą ir pagarbą. Tokiose
tė ar aeroportas neperdavė. Kol su j a susižinojom ir Pirmąja proga aš ir nusipirkau tokią, kurią mūsų gi
Sosto iteikė Šventajam Tėvui aplinkybėse, kalbėjo Popiežius, ji mus surado, buvo jau gerokai po pietų. Deja, ir su das (Danutė) įvertino kaip neblogą, nes surado ar ne ku surast gatvių vardus, o numerių nė neieškok, —
savo skMamuopius raštus, šia netenka stebėtis, kad Kinijos ja negalėjom sutvarkyti bilietų rytdienos kelionei i devynetą rinčių. (Juo daugiau rinčių, tuo geresnė skry čia Lotynų Amerika, "La Fuente" (šaltinis) valgykloj
proga Paulius VI, per Formo- kultūra ir dvilizatija, ne tik Peru, nes mūsų lagaminai kažkur atsiliko. Kai kitą bėlė.) Kai ją užsimoviau ,pasijutau lyg ir atsipalaida Danutė jaučiasi kaip namie. Jos nestebina, kai padavė
zos diplomatinį atstovą pasvei amžių bėgyje, bet ir dabar, Su dieną jų sulaukėm, buvo per vėlu; "rezervacijom" į vęs nuo savo įprastos tapatybės, o įgavęs tris naujas: jai patiekia valgį negiliai išplautuose induose — su pakinęs visą kiniečių tautą, prisi daro palankią dirvą krikščiony garsųjį Machu Picchu kas nors kitas apsidžiaugė,
praktiko, turisto ir... sekretorės. Saulė čia tikrai karš rudimu. Cia tūlas taikos savanoris ar šiaip koks gringo
minė tūkstantmetinę jos istori bes pasėtai sėklai. MisijoniePeržengėm stoties vartelius į gatvę — ir turėjom ta, vidurdienį ypatingai svilina tyrą viršugalvį, tad lankosi ne vien alkio ir troškulio vedamas, bet ir drau
ją, pasižyminčią aukšta
žmo rių ir kiniečių krikščionių pas apsidairyti: kur čia drambliai ir kur cirkas? Mat, akis balta skrybėlė teikia praktišką apsaugą. Užsieny vis- gų, pažįstamų bei bendravimo skatinamas. Į akį krin
giška išmintimi ir giliomis tangų dėka, toji sėkla davė ne užkliuvo už liliputų. Nuostabiausia, kad jų ne keli, tiek esi svetimas, tai skrybėlė tik patvirtina žioplinė- ta maži vaikai, zuja aplink staliukus ir siūlą savo pa
mokslo
tradicijomis,
kurios mažai vaisių tiek Bažnyčiai, būreliai, daugybė. Ir apsirengę be blizgučių ir ne* jančio turisto vaidmenį, kurs vienu ai kitu požiūriu slaugas batams nuvalyti, peršą kokį liaudies išdirbini
reikšmes nenustelbė kiniečius tiek ir visai žmonių bendruome spalvotai. Danutė greit paaiškino, kad čia ne aktoriai, galėtų būti "trenktas". Su paslaptingomis rintėmis, ar papračiausiai bandą sudoroti, kas svečių palikta
Šventasis Tėvas o normalūs vidutiniai ekvadoriečiai; patys mažiausi spalvotu raiSčiu ir išieškota forma skrybėlė prim^n lėkštėse.
palietę istoriniai ir politiniai nei Kinijoje
įvykiai. Kaip oraeityjb, taip ir baigė «&w> žodį.
(esą indėnai "grynakraujai", kuriu, šiame krašte fri- sekretorę, kuri registruoja faktus, vėliau juos inter
£SiB diU«Uul
•
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Rimties valandėlei

Pusiaujo dausose

DRAUGAS. V5t«*i*mV •}$•?**» V<m>*r>&»

U*

MIRĖ DR. JONAS GEČAS
1978 m. kovo 3 d. Oucagoje
dėl Širdies sutrikimo mirė med.'
**•*
dr. Jonas Gečas, kilęs i? Tauragės I '
^ ^ ^ ą v ^ W *• W
•.'•• ; ' ^ ^ ^ H
„
> * J W'
. * ^H
apskrities. §ilalės valsčiaus. Reis I
l«S^
H *>* *^cy .. .*.. s,-fl m -vtų kaimo, ūkininkų šeimos. Gi- • '^įvJsį^M
-: :
mes 1899 nu spalio 27 d. Velio-! e*X *^E
t-i *
nis palaidotas §Y. Kazimiero ka-Į
> , ^BpP' > --'•
'"•\ "^^H
pinėse, Chicagoje.
.
i
• ••
*SN^P$«
-• *JW
A.a. Jonas Gečas baigė Medi
-Ą
cinos fakultetą Lietuvos unLver-J
sitete 192S m. Atlikęs Lietuvos įs-Į
tatymais reikalautą vienerių. me
•Pi
i .v,
tų praktiką, 1930 m. gavo medi-| •S.5 ' • . i?«w*e
cinos gydytojo teises ir sėkmin
^P^^'iM
gai dirbo savo srityje. 1932 m. pa
kviestas apskrities ligoninės vedė
ju persikėlė į Tauragę. Rūpes
tingai dirbo tiek kaip ligoninės
administratorius, tiek. kaip bend
A, a. dr. J. Gečas
rosios praktikos gydytojas. Daly
vavo ir visuomenėj veikloj. 1936
m. buvo išrinktas į tuometini mis rūpinosi ir jas tvarkė dukra
Lietuvos seimą Tauragės apskr. ir žentas Gražiai. Jiems talkino
atstovu. Aktyviai reiškėsi seimo neoiithuanai, surengdami atsis
veikinimo valandėlę bei palydė
darbuose.
Sovietinės okupacijos (1940 dami į kapines. Su velioniu kop
m.) pradžioje dr. Jonas Gečas li lyčioje atsisveikino gausus būrys
ko savo poste. Tačiau masinės lie jo kolegų, pažįstamų ir draugų.
tuvių areštų ir įkalinimų akcijos Šeimos pageidavimu vietoj gėlių
pirmąją naktį ir liepos II į 12 d. buvo aukojama Lietuvių Fondui
dr. Jonas Gečas buvo suimtas ir arba K. Donelaičio lituanistiįmestos i Tauragės kalėjimą. K jo *>ėrns mokykloms.
Sėjo 1941 m. birželio 24 d., Sta
lino Sonetų Rusijos ir Hitlerio
Vokietijos karo veiksmų pasėkoje.
Naujos okupacijos metais dr. J.
Gečas apsigyveno
žygaičiuose,
Tauragės apskr. ir vertėsi gydyto
jo praktika. 1944 m. su šeima pa
sitraukė i Vokietiją.Čia pergyveno
visokius sunkumus kaip ir dauge
lis kitų. Pokario metais dirbo gy
dytoju lietuvių ir kitų tautų karo
bėglių stovyklose Sunkiausiai jis
išgyveno žmonos mirtį 1945 mettais, pasiliekant su trejų metukų
dukra Gražina Kristina.
ml
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Jau sukako 250 metų, kai pa Vien anglų kalba išspausdinta
sirodė Svifto "Guliverio kelio koks šimtas karinių apie Guli
Jubiliejiniais
nės'' — 1726 metų pabaigoje. verio nuotykius.
f
metais
buvo
Steigtas
"Guliverio
Londono leidėjas
Benžamenas
specialus
leidinys
Motas išleido pirmąjį šios. dau '• kelionių''
"Pasaulio
literatūros
bibliotegiausia skaitomos, knygos ti
jm.
ražą. Vėliau pasirodė daugybė \ kos" serijoje.
:

^»

fH-

1949 m. velionis su dukrele at
vyko į JAV ir apsigyveno Chica
goje Siekdamas kelio į savo pro
fesijos darbą, Šv. Kryžiaus ligoni
nėje atliko praktiką, bet visų eg
zaminų, berods, nelaikė. 1951 m. j
nuėjo dirbti f Armoufr Co. labora- •
toriias, o 1955 m. perėjo i Manteno Valst. ligoninę. Čia išdirbo
iki pasitraukimo i pensiją.
Dukra Gražina Kristina rupes- į
tingoj tėvo globoj gražiai išaugo
ir išsimokslino tiek bendrose tiek
lietuviškose mokyklose. Baigusi
farmaciios mokslus, sėkmingai
dirba katp ree. farmacininkė. Su!
Jokūbu Gražiu sukūrusi šeimą, i
angina dukrą Aleksandrą ir sūnų j
Joną, abu mokančius tėveliu gimtaią kalbą. Gražina studijų dieno- j
mis įsiiuneė į Korp! Neo-Lithu-I
anla gretas, kaip šiai korooraci- į
jai priklausė ir velionis jos tėvelis, i
Velionio Jono Gečo laidotuvė- =

•

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Papraatoa. Radijai,
• Stereo ir Oro Vėsintuvai

•

jei laiku kreipsitės r BftlGHTON BAKERY
ir $e parūpias Jūsų Veiyko suki Visorius skammynus: tartus: haakas. baumfcochena ir kitokius skanumynus.
F. Mackevičius savo gaminiais pasi
žymėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sumr Antanui Mackevi
čiui, kuris aprūpina puūdaia kapiniais ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius Chicagoje
ir apylinkėse.
Nors Brigbton Bakery artėjančioms
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais oet prašo ir
seimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prie* pat Švente*
dirbti per naktis, tai aavo užsakymua partookke tuojau pat. o
tada ir A. Mackevičius h* šeimininkas — boa patenkintos.
Užsakymus galite paduoti
Vlrginia 7-125*.

laišku ar telefonu

BRIGHTON
BAKERY
H 2457 W. 46th Place Chicago, 111.60632
Brigbton Bakery

H»IKAI,[

EXI»RE8S AGEKOT

MARIJA N'OREIKIEStt

ČESNAKAVIčIUS Vladas, atvykęs
į JAV 1949 m., ir jo sesuo Maria Tumiene'.
GQi>Al Ju'iui. s. Virvco — Kon
sulatą yra laiškas iŠ Šeduvos.
MA2EDCA Gediminas, Motiejaus ir
Anelės steus. gimęs 1926 m. Kirmeliikeje, Marijampolės apskr.
OUftVierENt Petrone, d. Jono,
gimusi Sausininjtoose, gyvenusi So.
Canakaort ATP.. Čikagoje.
. TUMĖNE CESNAKAV1ČIOTE Ma
ria, Lietuvoje buvusi mokytoja.
VtLKAS Stanislovas, Igno s., gimęs
1920 m. Nevargtuose.
2AJAKKAUSKIENB
Natalija, d.
jono, ir jos dukros Ona ir Terese.
Ieškomieji ar apie juos žinantieji
maloniai praion\ atsiSepti.
U O T U O S GENERALINIS
KONSULATAS
$l4į Soant Artesiaa A veOtemąo, I1L 60828

Esperiencad ic all ptases
of electrical work.
t Apply in ; i«r9« ^
W AUKEGAN PA8K DISTRlCT
BONK^rON PA«K
2830 Grand Ayenue
Waokegaa,BĖneis

BROKERIS P. ZUMBASIS
P B 8-6816
Savininkas parduoda 2 aukš
tu, mūrinį namą. Skambint po
6 v a i vak. PR 6-7834.

An Tarra'' opsorouitv •mrtorar

M^CD^CNTSTS. >L*CBfitSE
OPFJK.ATORS OR rPvATVEi^-

SIUNTINIAI į LIETUVA

Labui paeetdaujaaaoa « e r w raitai
p t U s . MHt>«a.-. Iš Kunopos asadat*.
2SO& \\. «»tfi S*., Chicago, m . SOMS
TEIi. — WA 5-M81
"

Sudiev Žiemuže

>Wort eta la.tlia, MUHi^r, I>riH Press,
įGaiadin*. Plaatv of ovei«iau« a^-ailable.
Day Sbift.
Contpatty bfene4
Tiem*}
BMtraa
a>
g»Mt%a,
Iferi
flt8. j a d . . p a fci_lnsį_& fagUfr hoas*.
ąuette Parke. Xauja« gajsa Sndyraaa
«60O P E R W E £ £ E 4 J » T N G S
i . . . . .
!•
KasIS atilnoda. už ?3S,?r'0.
VTJRY POftSIBI£.
c i Gali o* Appi? . S kamb. l&tet mndenuis ~a.ro n.am u ant placaua sklypo, tinkamas
A £ R O PSEC1.SHKS
Setma.1 žaringat gyventL Art! TS ir
Kedrie. J39.SO0.
MACBKSJSG C0EMPA2CY
VEDZESSKA*. 4065 Archer A«a>i Qe^m | j U > Į Į 4arp» *
3**5 Ootmcy U M B d L
FrAJokUbB Park, Httaols
Chieago, IIL S068S, talaf. S87-fi88» Mar « žtt«
v « Jgaa pirii'
Tekit. T8»-«ai«
litaksas »*rajK-h". Beveik naujas
Aak Urr RICHARD or AJOOS!
romSr.u mūras. S mieje. Radiant Šil
dymo dvi kontroiSs.
2 auto mūro
M .
garažaa. Daųp priedn. Tik pamatę
HELP WANXEI>
MOTERYS
nupirksita ui $40,000.

iuiiiiniMuuHiintiiimuuiMiiMMnmni«
SIUNTINIAI I UET0V1
ii kitus kraštus

OV I NG

5ERSNAS perkrauato baldus Ir Tvirtas 2-jų nrikgtą, m&raa. 2 butai
maloni
biznio patalpa, 9 auto
kitus daiktus. Ir iž toli miesto lei Ir
garažas. Savininkas nesileido !kl
dimai ir pilna apdrauda.
$S8,500
Morąu^tto Parke.
TEL. — WA frSMS

C^NERAL OFFICE
Asaštant to Bookkeaper. Billinir
posting and secretarial typing 50
wpm, aceurate and good w/numbers and good w/phone.

Valdis Real Estate

iimimimiiHitii!

M. A. Š I M K U S

2625 West 7lsf Stred

NOTARY PTTBI.IC
LNOOME XAX SERVICE

Tel. 737-7208 ar 7374534

4 2 » So. Mapiewood, tai. 254-7450

lUiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiHii
įvairiu preklo pasirtak±maa
(lai B mAaa nmmOfnn,

OOSMOS PARCELS SKPRRBS

SIUNTINIAI! LIETUV*

»SS» S. H a M e d S«., CnJoago, UI
2501 W . aata St., Chicago, U . a»S2t
Telei.: »25-2737 — *54-S»ae

L A N a CANDY OOMPANY
1144 W. Chicago Ava. — 666-6488
Aak for Eveljn

flotrlkl.

Taip pat daromi VERTTMAI.
GIMINIŲ l&kvietlmai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokia blankai.

— 6 kamb. 2
f6U«k ,

Ift-NTJOMOJAMA — FOR RENT

ganai. Daug riBania. 2 ^ mai.
Bnuom. 6 kamb. bolaa 2-me aukš
63 ir Narragansett. $54,000.
t+ą mkštą — 2 po 6 kamb. wta, te. 7034 8. Rockwell S t
TeL 471-4678
65 ir Tatanan. $32,500.

m aku • » • • i-iimii tiojoo

a i akrą.

ŠIMAITIS

REALTY

llllllillllllllllllllll

2951 W. 63id SU 436-7878
KILIMUS IR ULDUS

MARCKCETTE PARK
vista ( H | grindis.
t. BUBNYS — TaL RE 7-6168 G a n aiklymaa. Mūr. grafaa, Arti
h* Taksas, žemiau 134.000.

A. V I L I M A S
MOVI NG
—

Apdraustas perkraustymai
Įvairiu atstumu
TH. : m*.Vį8Z

I.

artm S7S-5986

2AP01IS

aaoan wea« aste

Vi

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
te. Suaugusiems. RockweU ir 8S-a*
apy!. Skambint 2546807
IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me
ankSta. Suaugusiems.
2507 W. 66 S t Tel. TT8-3044
IEŠKO PIRKTI
laikoma pirkti ii savininko (be jo
kią agentų) 2-jų ar dangum botų
namo Marąuette Pke. arba Gaga
Pke, Skambint 863-3679

BELL REALTY
B*CEVI(lr.<
R«M» Ava. — T7ft£28

B E A L,

EšilATE

• aa • JMaiaai ai ai m a » a » ^ aaiaa • • • • • • •

-

•

G^riaiasias iBVMtovmas
Lemonte ir Apylinkėse

Budraitis Realty Co.

2emg po 1. 2, 3. 4, 5 akrus. 20, 40.
80. 100 akrų po $5.000 už akrą.

Mas io 50 kitom namo iiniiltvIiiKi
įstaigom antamauiame pietvakarht
Cbicagą — tas daag pagreitina
perdavimą ir pirkimą.

ABROMAITIS R. F,
MOSFarter St — Leraoot O.
257-««73 _

ia% — 20% — * • %
ui apdraiirla
MUr> pa«t

FRARR

Bnuom. apšild. 5V2 kamb, (2 dide
li mieg.) butas pirmam aukite. Už
dari narčiai. Bus tuščias balandžio
mėn. Skambint 476-4435
;

I-

V A L O M E

M M t « M H I M M U t » t

f AIESKOMI CHICAGOJE
AR APYLJNKBSE
GYVENANTIEJI LLETt'VlAl:

—

EL^CTRICIAN

SS46 W. 9Wh S t , tei.TW.M8>
MWIHIitHtmWlWWIIIMMMIMMM«—M»

I I I

- 17 metą, 5% kamb., 3
miegami Kabinetu virtv vė. plyte
lių, vonia. Sanaaa rūsys. Garažas.
Marqaette Pke. už Kedzie į vaka
rus- Geras. Svieaus. Nebrangus.

M I G L I N A S TV

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS

IM^K——II I

HELP WAMTED VYRAI

LANKO ŠVENTOVES
700.000 maldininkų praėju
siais metais aplankė Altoettingo Marijos šventovę Vakarų
Vokietijoje. Daugiausia maldi
ninku i š visos Vokietijos ir ki
tų Europos kraštų Čia lankėsi
liepos mėnesį kai Altoettinge
buvo minima Vokietijos katali
kų darbininkų sąjūdžio steigėjo
Emarmelio von Ketteterio mir
ties įimto metų sukaktis.

I

RE AL £ S T ATE

KISCSLLANEOU8

. į

^r

mkt

C L A S S I FI E D G U. 1.0 E

>
Turiu Chicago* miesto leidimą.
fDlrtv-. !r užmiesty TUrtm greitai, ga• rantuotai ir aąžininjra.1.

E L E KTROS

NORINTIEJI
PARDUOTI AR PIRKT)
arta Maname* M »
be įetio
mama

Taip pat, abejojant čti tut \tvtt
I>RAUDJ?,fO, ar norint apdrausd
4858 S. Waahte«aw A m 927*S5M NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBE it
SVEIKATĄ maloniai jums
HiimiMtiiiiiiiititHniHiliiiiiiiiiuiMniHi

»it

fcdparelgojkDO akambinktt

TVT'J»OC.\I — PATAISYMAI
KlACt>lJU8 PUMPUTIS

,. -

Parduodamas 55 pėdų plonio namas
— 2 krantuTėa. Gafima pirkti ir
ea geležies (bardwar«0 bizniu. 2
mai. garažas.

I-

BALYS BUDRAITIS

W. 71 8*. Tet 47«-t427
O IME&IO

PLUMBING

Vonių, airtaras sinku a» vandene
iildytuvų specialistą*. Virtuves ir
4243 W. €3rd St., Chfesga, DL
vonios
kabinetai. Eeramikoa ir kt.
Atliekame
plyteles.
Glass blocks. . Smkos
767-OGOO
arba
7784871
aenų namu pataiayHraa,
vamzdžiai iivalomi elektra. Gar
PETRATTSKAft
wmtmmmtHimn;mmnnHinuinmmi U u kraiptla nuo 7 iki 8 vaL ryta
arba po 5 vai. vakaro.
ooNSTRrcriON OOSIPAKT
NAMU PARDAVIMAS
TeL — 8C7 7564
SERAPINAS — 6SS.2MD
Namus veltui jįkainuoju.
*2li«ml»Hit po A vaL vakaro
Galiu namus parduoti.
y — i
Tariu gerus pirkėjus.
iHniiHtftnii
REAL, ESTATE BROKERIS

STATOME NAUJUS NAMUS

NAMŲ APSITYARKYME j »• ŽUMBAKIS - PB M t i j

RuoSiatės ką perstatyti, pakasti. | • w , l , , H , , , I W H i n , , M , ""66R6R6R"">* TtK M BIJO I i
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko j ~+_'_~ _._'_' t^,^' ."_~.".. ~_~
namo. Rūpinatės? Vtenomet O* Jums ] t™?™** l!^
jL^Zl""??J™
J. I. Kraševskio
su patyrimu, už prieinam, kaiaą pa- ^ ^ S M a r t l u e t t e **** V****
[des, skambinant po 6-tos v. vakaro |
*».*JOO.
I Mūr. • autai po 5 kamb. Geras
Tatafeaa 430-MtO
IIHIIIIUIIIIIIIIIIIIUII
i investavimas Marąuette Parke. —
"AU8ROST laiką veikėjai
$42,900.
vadino Betinki epu ir lygmo HO
PUSMEČIUI
Mediafcv 2 batai pa S kamb. Ma MERO ILIJADAL Vaisdvoja lattužas jmokejimas. Marąuette Parke. vių tautos priešistorini gyvenimą.
$97.00 Chicagoje
Q lenkų kalbos.verte Pbvflaa GW$20,900.
iya. Knygą puošia 50 medžio rtŽžiMar- nių dail. V. 8makausko atlikti 19
Mflras 4 vienetų k
auette
Parke.
Pigus.
$39^00.
amž pradžioja, 386 po«t. Raina su
Cleeroje
msff
persiuntimu $650.
(10720/5/UM) ^
Nerlattejt pirkti, parvfaoklą
Užsakymus šhjatiPenam in karna auto apdrauda
mainyti, skambinkit mumsAmžina 62 iki 80 m.
fiRAt&& ISiS W.ttM!€.

VflOllO RAUDA,

$73.00

!. BACETKIDS - 778-1233

V U M R U L BTATl

<fttt&flL6tt*

. ..

•
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KATJBOS K W *WVTF
DRATOA5. šesTaaienfs. 1978 m. foro men. 11 <?
Hamiltono
dienraštis
"The
lėtas
lietuviškų
dainų
ir
padekla
biančią visą savaitę lietuvių die
nomis. Pagrindinę paskaitą skaitė muota gražių eilėraščių. Žinoma Spectator", pasiremdamas Ka
dr. J. Kriaučiūnas, kurioje ap čia neapsėjo ir be tėvelių įtakos. nados statistiniais duomenimis
sias
Lietuvos
ir
Amerikos
vėliavė
žvelgė lietuvių senųjų ir naujų Be to daug drąsos pridavė gerai pranešė, kad 1976 m. prancūzų
Lietuvos kariuomenes savanoriui
Brockfoh* Mass.
lėmis ir kitas iškilmes.
jų ateivių nutautimą ir skatino valdąs akordtona. Joe Powell-Po- kalbą, kaip motinos, užsirašė
3 vai. p .p. Šv. Kazimiero parap. sustabdyti tai, bei dirbti tėvynės vilaitis, sumaniai akomuanuoda- 5.887.000 gyventojų (1971 m.
Visą vasario mėnesį radijo ban
gomis, ištaigose, bažnyčioje, sa salėje įvyko minėjimas. Minėjimą laisvės atgavimui, net išskaičiuo mas. Vienu žodžiu, Atlantos lie — 5,793,650), o anglų —
Lietuvoje mirus, io dukteris BR0NC ČERNIAUSKIE
lėse, vietos spaudoje, langų vit atidarė Petras Šakalys. Sukalbė damas būdus tam darbui. Minė tuviškasis jaunimas savo parei 14,122,770 (1971 m. — 12,973,gą
atliko
gerai.
Tikėkime,
kad
jis
rinose, mokyklose, televizijos ek jęs invokaciją minėjimą vesti per jimas pradėtas Lietuvos himnu, o
810). Stipriai sumažėjo itališ
NĘ ir AKSENIJA KUrUENC bei jų šeimas nuoširdžiai
ranuose buvo minima Lietuva, davė Altos pirm. Broniui Burbai. baigtas Amerikos. Vietos radijo ir toliau liks mūsų tarpe. Minė kai kalbančių gyventojų skai
užjaučia ir kartu liūdi
karalius Mindaugas, Lietuvos ne Sunešus vėliavas jis perskaitė Lie stotis vasario 9 d. paminėjo Va jimas buvo baigtas su "God Bless čius — iš 538,360 į 484,050, vo
Jūrų šauliu Kuopa "Klaipėda"
priklausomybės atstatymo 60 m. tuvos nepriklausomybės atstaty sario 16-tą. Programa buvo gau America" ir 'Lietuvos himnu".
kiškai iš 561,085, į 476,015 ir
jubiliejus, Simas Kūdirk?., kovojan mo aktą ir pakvietė sveikintojus ta iš LB centro.
..
Po minėjimo visi susirinkimo ukrainiečių iš 309355 į 282,060.
miesto merą D. Crosby, tarybos
ti Lietuva.
Tuoj po to buvo prisiminta M a į d a I y v i a i bxxvQ p a l e s t i vaišėms. Hamiltono m. iš 529,370 gyvenVasario 16 d. miesto meras narį G Cataldo, tarybos narį dr. rijos Pečkauskaites 100 m. gimimo Svečiai buvo vaišinami lietuviš- tajų italų kalbą kaip motinos
David Crosby paskelbė Lietuvių W. Monkevičių, viešųjų darbų sukaktis. Prof. Vasaitis trumpai kais valgiais, kuriuos pagamino kalbą užsirašė 24,415 asmenų,
diena. Miesto rotušes 3-čio aukš viršininką Fr . VVallen. Laišku apibūdino tą sukaktį,
Mielam draugui
o seselė Della Sherman, Grace Fleming, 9,535 — vokiečių ir 8,765 pran
sveikino
kongresmanas
J
Burke,
to -viešųjų darbų viršininkas
Ona Mikailaitė pakalbėjo apie Dalė Kazlauskienė, Laima Sapp cūzų,
Toronte
iš 2,803,105
Franc Wallen (Pranas Volunge skaitė Gintaras Subatis. Jis per Pečkauskaites nuopelnus, ypač ir kiti svečiai.
italų kalbą užrašė 200,970, vo
vičius) savo lėšomis suruošė lie skaitė rezoliuciją, kurios..priimtos jos raštuose, liečiančius dorą,
kiečių
53,130; prancūzu 39,805
Susirinkusieji
išsiskirstė
viskuo
jo MOTINAI Vokietijoje mirus, reiškiame nuoširdžią
tuviškų valgių vaišes 12 vai. At ir pasiųstos JAV prezidentui'J. C a auklėjimą, krikščionybę ir pan.
ir
38,175
graikų. Gaila, bet
labai patenkinti.
silankė meras David Crosby, ki teriui, Mass. kongresm. J. Burkei,
Meninę dalį atliko ročesterieBirutė Paukštei ytė-Conley laikraštis apleido pabaltiečius
užuojautą.
tų skyrių aukštieji pareigūnai sen. Ed. Kenedžiui, sen. Brook. čiai, nepabūgę virš 350 mylių ke
bei
lenkus.
KLB
Krašto
valdy
bei jų žinybų tarnautojai. Ant Martyno Jankaus šaulių kp. dr. lionės. Pirmiausia Iz. Žmuidžibai vertėtų pasiteirauti Kana
Vilius ir Violeta Mikaičiai
Fr. Wallen kabineto durų užra Kosto Jurgėlos "Lithuanian the nienė pavaizdavo Pečkauskaitę, — Kiekvieno žmogaus krūti
dos
statistikos
įstaigoje
apie
šas —"Labas'\ o kabineto siena Outpost of Freedom" knygomis prisimenančią Aukščiausiojo jai
nėje glūdi tylus teisingumo gyvenančių lietuvių skaičių.
papuošta Vytimi. Jo žinyboje dir su prasmingais įrašais apdovano duotą dieną, dėkojančią už visą
teismas.
Akivysk. Sheen
(K. B.).
ba ir Jietuvis, kuris bendradarbius jo Fr. Wailen, G. Cataldo ir dr. P. gražų pasaulį, o po to sekė Rosupažindina su Lietuva ir lietu Bizinkauską. Dovanas įteikė šau chesterio lietuvių dainininkų gru
viais. Pats viršininkas su žmona lių kp. pirm. R. Bielkevičius su pės "Veteranų sutartinė" dainos,
Br. Martišiene. Jaunimo ansamb kurios vadovas yra muzikas P.
lankėsi Lietuvoje 1977 m.
Vasario 17 d. miesto centre, 90 lio Sūkurio vyresniųjų gupė, ve Adomaitis, o dainininkai — O.
Main'St. Sha\vmut banko didelia dama Vyt. Bruzgio pašoko 4 šo- Adomaitienė, A. Dziakonienė, V.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
me lange buvo Lietuvos žemė luus,.pianu palydėjo Marytė Crow- Žmuidzinas ir A. Ciemenis. Dai
lapis ir tautodailės dirbiniai. Lan ley.
navo visi ir duetais. Dainos vi
00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
Aukų laisvinimo reikalu kalbė siems labai patiko.
gą dekoravo V. Bizinkauskienė su
jo
P.
Kukauskas.
Rinkėjai:
J.
Gin
talkininkėmis. O šj langą iš ban
, Po tų minėjimų sekė šv. Mi
leidžia KRONIKŲ knygas lietuviu Ir kitomis kalbomis.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
čys, A. Ramanauskas, J. Šuopys, šios vienuolyno koplyčioje, ku
ko išrūpino dr. P. Bizinkauskas.
Vasario, L9 d. Brocktono radijo Venčkauskas su talkininkais su rias koncelebravo kapelionas kun.
4330-34 So. Callfornla Avenut
1978 m. pavasarį Chicagoje išleis „L K B Kronikos IV
stotis angliškai perdavė Laisvės rinko per tūkstantį dol.
[
$
L
Yla,
prel.
Pr.
Juras
ir
prel.
tomą (g Kronikos) lietuviu kalba, o Lojolos Universiteto vardu
rof
Telefonai LA 34)440 ir U 3-9852
Solistas B. Povilavičius gražiai
Varpe vadovybės gerai paruoštą
Y. Balčiūnas- Pamokslo metu kun. bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanų ir I tomas (10 Kro
25 rąin programą, kurią parūpino padainavo: Mano pasaulis — Yla pareiškė, kad dabartinis per nikų; anglų kalbomis ir plačiai paskleista tų kalbų kraštuose.
4805-117 South HermHage Avenua
L! .bendruomenė. Laisves Varpo Raudonikio, Aušta aušrelė — J. sekiojimas už tikėjimą Lietuvoje iš Po to seks kiti tomai.
Telefonas - TArds 7-1741-2
vadovas P. Viščinis per 3 sekma Gaidelio, Udrio ariją iš ' operos garsino lietuvius kentėtojus visa
,
"Pilėnai"
ir
ariją
iš
Fausto
ope
dienius N. Anglijos lietuvius su
me pasaulyje ir susidaro galimy
Junkimes su persekiojamais i kaip 5 dol, amžinieji — 100 dol.
pažindino su Lietuva ir jos kovo ros. Priedo turėjo padainuoti dar bė, kad lietuviai gali būti įran lietuviais į didžiąją kovą už j ir mecenatai — 1000 dol. VI vivieną dainą.
mis už laisvę.
..
x ^
kis Rusijai atversti į tikėjimą.
Tautos ir religijos laisvę, jų lei- į eus gyvus ir mirusius narius
Pagrindinę minėjimo kalbą pa
Vasario 26 d. Altos užprašytas
Šventė užbaigta bendra vaka- džiamas "LKB Kronikas" skai meldžiamasi ir kasdien aukoja
tydami ir skleisdami laisvajame mos šv. Mišios.
Mišias" uŽ žuvusius dėl Lietuvos sakė Amerikos Lietuvių tarybos e n e
cer.-m sekretorius kun. Adolfas' « - Putnamo lietuvių kolonija pasaulyje.
laisvės kovotojus atnašavo, kun.
Visiems aukotojams išduoda
negausi, bet su svečiais iš apy"LKB Kronikos" knygų leidi
Petras Šakalys, dalyvaujant orga I Stasys. Prelegento ilga kaiba bu
linkių ir tokimesnių miestų da mas įvairiomis kalbomis reika mi kvitai ir jų aukos atleidžia
nizacijoms su vėliavomis: Ameri vo įdomi.
Šv. Kazimiero parap. choras, bar sudarė gausų būrį- Aukų su lauja labai didelių sumų lėšų. mos nuo federalinių mokesčių
kos, Lietuvos, Martyno Jankaus
Laidotuvių Direktoriai
Kviečiame visus įsijungti į
Aukojusieji ne mažiau kaip
kp. Ir LKMS-gos 15 kp. Vėliavų vedamas J. Gaidelio, pristatytas rinkta ligi dabar 550 dol.
J.
Kriaučiūnas
choro
vald.
pirm.
Vyt.
Eikino,
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 100 dol. bus įrašomi leidžiamose
eiseną, tvarkė M. Jankaus šaulių
6845 SOUTH YVESTERNA/E.
padainavo:
Maldą
už
tėvyne
J.
Metiniai nariai aukom nemažiau knygose;
kp, pirm. R. Bielkevičius. Turi
ningą, pamokslą pasakė kun. dr. Gaidelio, Iš visų kraštų — S. Gai- Atlanta, Ga.
Aukas siusti adresą: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga,
A. Jurgelaitis. Giedoįo choras, ve lėvičiaus, Siūbau, lingau paukšte
lis
(liaudies
daina)
—
J.
Zda
Trys Moderniškos Koplyčios
6825
So.
Talman A ve., Chicago. DL 66629, U.Š.A.
Nors
Atlantos
LB
apylinkė
dar
damas komp. J Gaidelio. Fr. Walnį aus, Mes su rūta — D. Andriu tik trijų mėnesių, bet jau pradė
Mašinoms Vieta
len, kaip auką atnete Lietuvos vė
L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS
lio ir Šiaurės pašvaistę — S. So jo žingsniuoti. Vasario 19 d. su
liavą-, kurią klebonas padėjo ant
Tel. 737-8600
VALDYBA
deikos.
ruošė Vasario šešioliktos minėji
altoriaus. Po Mišių, pagiedojus
Tel. 737-8601
Minėjimą uždarė Br. Burba ir mą Belevedere Civic Club. Posė
Marija, Marija ir Lietuvos himną,
vėB*va nuo nuo Šv. Kazimiero vėliavas išnešus visiems padėko džiui prasidedant E. Kaslauskas
bažnyčios ilgos mašinų eilės pa jęs, pakvietė pasivaišinti LKMS- savo paties sukurta jautrių žo
gos 15 kp. suruoštose vaišėse. Sve džių malda prašė Aukščiausio
sipuošusių, trispalvėmis vėliavė
čiai besivaišindami dalinosi įspū mūsų tžvynei stiprybės ir ištver
lėmis su šviesomis, be sustojimo
džiais.
mės.
buvo nulydėta į miesto centrą ir
Vasario
16-ji
tebūna
mus
vie
Po dr. J. Paukštelio įžanginio
Legion Parkway gatvėj pavadin
nijančiu
simboliu.Lietuva
ir
ten
žodžio,
Dalė Kazlauskienė per
toj vienai savaitei Mindaugo gatdukrai GRAŽINAI ir žentui JOKŪBUI GRAŽIAMS ir
likusi
tauta
laukia
mūsų
darbų,
TĖVAS IR SO NUS
skaitė Vasario 16 d. Aktą. Toliau
* ve, iškilmingai iškelta. Šiose Lie
kad greičiau išauštų tėvynei lais- sekė susikaupimo minutė. Po su
anūkams reiškiame gilią užuojautą.
tuvos vėliavos iškėlimo iškilmėse
ves rytas.
MARQUETTE FUNERAL HOME
sikaupimo
minutės
prof.
Pr.
Zun
dalyvavo meras D. Crosby, visų
R.
1
de
savo
žodyje
palietė
Lietuvos
pra
miesto žinybų aukštieji pareigū
Antanas ir Maryte Macevičiai
TRYS MODERNIŠKOS KOFLYCSOB
eitį
su
karaliumi
Mindaugu
bei
nai, kleb. kun. P. Šakalys, svečiai
jo karaliavimu. Papasakojo taip
kunigai, televizijos ir radijo re Putliam, Conn.
2533 Wast 71 Si
Tel. SRovenhlll 6-23454
pat ir apie nacių ir bolševikų ne- i
porteriai, šauliai su vėliavomis,
Vasario 25 d. popiet Marijos garbingus susitarimus ir pasėkas.
1416 So, SOffn A*e„ Cicero T0wnnall 3-2106-1
amerikiečių ir lietuvių visuome
Nekalto prasidėjimo seselių vie Viskas buvo išklausyta giliausio
4TKATS AUTOMOBILIAMS STATYTI
n ė Vėliavos iškėlimo iškilmes or
Mylimam Tėveliui
nuolyno salėje, po koplyčia, įvy je tyloje. Profesoriaus kalba bu
ganizavo ir joms vadovavo Fr.
ko Lietuvos nepriklausomybės at vo palydėta ilgais plopmais.
Wallen.
kūrimo 60 m. minėjimas. Minė
Meninės dalies punktas buvo
Tą patį vakarą televizijoj per jimą pradėjo LB Putnamo apy
sunkiausiai
įvykdomas, nes daugu
Lietuvoje minis, dukrai VERONIKAI JANUŠAITIE11 vai žinias parodė Šv. Kazimie linkės pirm. J. Tamošauskas,
ma
jaunimo
buvo
silpnoki
lietu
ro bažnyčią, mašinas pasipuošu trumpai paaiškindamas minė
NEI ii visai Šeimai giliausia užuojautą reiškia
vių kalboje, o antra tai tolimi
jimo prasmę. Vienuolyno kape nuotoliai vienas nuo kito. Tik
Daytonos Bch. ir Apylinkes
RIMTIES VALANDĖLEI lionas kun. St Yla sukalbėjo mal energinga Laima Bičiūnaitėlietuviu klubas
dą už žuvusius už laisve. Minė Sapp, kaip besidarbuojanti švie
(Atkerta i i 3 psl.)
jimo pravedimui buvo pakviestas timo srityje, įgavo jaunimo pa
lis džiaugsis. Jūs būsite nuliūdę, prof. A Vasaitis. Jis paskaitė ir sitikėjimą ir sutartinai ėmėsi dar
bet jvsų nuliūdimas pavirs džiau Gjnnectlcuto valst fubernato- bo. Todėl gauti ir geri rezultagsimu, Taip ir jūs dabar, tiesa,
turite nuliūdimo; bet aš vėl jus
matysiu; tuomet jūsų širdis
mirus, jos dukrelę JOZYTĘ, žentą CARL0 KRAMER,
džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo nie
anūkėlę TERESIUKĘ, seseris ONUTĘ ir Lietuvoje
LA&A L A K O L A S A I . . . Diriguoja komp. -latrus Gaidelis
kas IŠ jūsų neatims" (Jn. 16, 20,
ELZBIETA nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
(Brocktono mišrus choras)
stereo
22).
Malda o i tėvynę, TėviSkės laukai, Žolele žydėjo. Ant
dime.
*.
T-as džiaugsmas krikščionyje
kalno klevelis Ango putinas, Plovė lankoj Sieną ir
Brfgfitat Parko Namu Savininką
kyla ir dabar, kai jis įsižiūri į lais
lutOS.
vą Jėzaus auką už žmogų, j jo
Valdyba ir Nariai
dievišką prisikėlimą ?f i Jo nuo
Gatmatna "Drauge'
latinį buvimą žmonių tarpe. Kan
Kaina su persiuntimo S&fiO
čia su Kristumi — tai blogio nu
n a U M M M M M M
galėjimas gerumu.
A. D/s. itmwtiwiiioniiutwiiiiiiiiiiwiiiiiiwwiwiiMiHiHiiiwimiiiiiiiiitMtiwtmiHiHHinm»
V.O+9 K€

VASARIO 16 MINĖJIMAI

A. t A. JUOZUI SAVICKUI

ALFREDUI BLYSKIUI ir šeimai,

LIETUVOS
KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA

EU D E I K I S

Mažeika &Evans

A. t A. Dr. JONUI GEČUI minis,

E T K U S

/L t A. KAZIMIERUI MEŠKĖNUI

A. t A. iuiefinai Mnaitei-Uselienei

GAUTA NAUJA PLOKŠTELE

J

Gėlės visoms progoms
BEVERLY H1LLS GfcLINYCIA
MO WEST Ord STREET
reMemfc Pt M « S » M MB4
Taip pat naujoji Bartom »

Savanorio ir Kontraftalgytonmko Atsiminimai
tai Lietuvos žvalgybos if kontraŽvalgybos paslapty t
kurias aprašo I. DEMERECFJS savo knygoje.
minkštais viršeliai $4.00. kietais SS 00

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus,

jo daktai GRJttflttl ir žentui JOKŪBUI GRAŽIAMS
bei anūkams ALEKSANDRAI ir JONUI reiškiame gi
lią užuojautą b kartu liūdime.
Sigute Ir Bernardas Mikrut
Ona ir Jonas Kavaliūnai

THEDA1SY STORE

0HAU6AS, 4548 W. 6 * 4 SU CMeagi, Ilk 60629
immntimfmimnnimNiiiimiHiiii
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X Poetas Bernarda* BrazdDonls, viešnagėdamas Australijoje,
! X Anicetas Grigaliūnas, ži-1 MD™a*>M redakcijai atsiųstame
luomas čikagiskis, atnaujinda-;sveikinime įrašo to tokį posmą:
mas prenumeratą įteikė 17 do
Perskridęs vandenų galybę,
lerių auką savo dienraščiui sti
Čia širdis plakančias juntu
k A, VALSTYBĖSE
printi. Jis taip pat nusipirko
Lietuviškai Siunčiu gausybę
— Elena Dambriūnienė, gyv,
įvairių lietuviškų knygų už dau
Linkėjimų australiškai karštų.
Wasbingtone, D. C , atvyko į
giau kaip 30 dolerių. A. Grigą,. „^
.
x Jonas Paronis,
kuris
jau
Los Angeles aplankyti savo se
skelbiamas dienraščio keletą metų nuoširdžia! dirba
liūnas
sutės Jakūbėnienės ir jos šei
su Lietuvių opera, šiemet sta
x Kum. Viktoras Rimšelis, Garbės prenumeratorium. Už. tant Verdi "Nabucco" operą,
mos.
Cbicagos Marijonų vienuolyno didelę paramą nuoširdžiai dė- ; vadovauja scenos pastatymo
— Kazys ir Anelė šlesinge*
vyresnysis, išvyko pravesti ve kojame.
riai,
Los Angeles, Calif., kovo
reikalams.
lykinį
susitelkimą
PhoenĖc
X Vydūno Jaunimo fondas,! x "Sunku būtų skirtis sn
1 d. kukliai paminėjo savo ve
Ariz., ir Los Angeles, Calif., įsteigtas Akademinio Skautų i "Draugu**, nors paskutiniais
dybinio gyvenimo 40 metų su
lietuviams. Phoenbce lietuvių sąjūdžio, šiais metais mini savo i metais paštas jį pristato nerekaktį. Ta proga Los Angeles
kapelionas yra kun. Antanas 25 metų sukaktį. Oficialus su guliarai. dažniausia po kelius
šv. Kazimiero bažnyčioje buvo
Valiuška, kuris kasmet pasirū kakties minėjimas įvyks balan numerius. Tačiau dienraštis vi
atlaikytos padėkos Mišios.
pina priešvelykiniu susitelkimu. džio 16 d., sekmadienį. Lietu s l i a laukiamas svečias* — ra— Kun. Z. Zaremba. SJ., lie
Los Angeles lie'uvių parapijos vių Tautiniuose namuose.
tuvių jėzuitų provinciolas, grįž
"o mums Juozas Janiūnas iš
klebonas prel. Jonas Kučingis
damas iš Pietinės Amerikos,
X Lietuvio Prekybos rūmu
taip pat kasmet pasikviečia ži "nisirinkimas įvyko kovo 8 d. Stratfordo. Conn,, atnaujinda
nomą pamokslininką ir surengia Dariaus ir Girėno salėje. Pir mas prenumeratą ir siųsdamas Hamiltono "Gyvataro" tautinių šok.ų grupė lankėsi C hicagoje. koncertavo Jaunimo centre. Chicagos lietu- S ^ L S r
T ^ č i T ^
vių visuomenė juos nuoširdžiai sutiko. Grupei vadovauja Genovaite Breichmanienė. Grupe iškvietė ir nriėAngeles. Ta pačia proga
ilgesnes rekolekcijas. Kun. V. mininkavo A Samoška, sekre auką. Ačiū.
x Dr. J. Skaudy*, žinomas mė čikagiškė "Grandis'
Te,„vt, P.
T> Alioto*
ir kun. Bruno MarkaiNuotr.
Maletos aplankė
Rimšelis į Cbicagą grįš tiktai po toriavo B. Gramontas. Pinnitį, kuris čia gyvena ir talkinin
Omahos
lie'uvių
veikėjas,
o
taip
Velykų.
kuris įvyks gegužės 20 d, She- kauja Šv. Kazimiero parapijos
ninkas supažindino su nauju na- į ^ ^ imorilL ^ į^^
^^^
kunigams pastoracijoje.
X "American CathoBc Who's riu E d Praninsku ir įstojimui ^ nuolatiniai "Draugo" rėmeradon Inn restorane.
Who 1978-79" laidoje yra atžy padavusiais prašymus Walter ^
šie du pobūviai susilaukia j — Justinas ir Elena DirginS i o m ; 8 dienomis vėl gavomėta Lietuvos generalinė kon Kissel Walter Kissel. Jr., Ken- ^ ^ didesnę auką. Dėkui,
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO j Jonui Evans,
sumažinusiam gražaus visuomenės pritarimo čiai atvyko St. Petersburgan
sule Juzė Daužvardienė. Leidi neth R. Kissel, August. Jako-i x vioieta Chaves, Chester- PARAPIJOS MOTINŲ KLUBO šokių išlaidas, Stasės Fashions. ir mielai lankomi Valdybaj g r y t i n į pakraščių ir Čia nusi
nyje atspausdinta ir trumpa jos vitz, Vyto Uznys, Erika Kiau-i f i e l d i M O M atnaujindama prenuŠOKIAI
I Gailė Bartkus, Lucille Kazunas, į šiems pobūviams stropiai ruo- pirko gražioj vietoj, prie Bocca
ts
biografija.
pa, Prank Pavilon, Helda Kuzu m e r a t a i a t s i u n t ė 50 dolerių ir
International, J. & J.; šiasi. Velykų pobūviui ruošti Ciega vandenų, namus, netoli
Nežiūrint supustyto kaupais ^*^
^
,
..
.
^
.
,
Drugs,
Ramunė Restoranas, bus sudarytas komitetas. Na- Angelės ir Alfonso Smigelskių.
1
U
ir
ses.
MDorothea.
Pranešigrabai
parėmė
mūt
o
k
i
u
b
u
d
u
X Rimos Reginos Briedytės
smego ir didelių šalčių, visi sku- . ^ '_ __ ,
_
. ' .
, ',
* T , r*T„_, .
A.
&
L
Meats, Parama, wMid- rės mielai šiam darbui talkinin- Abu tuoj įsijungė į lietuvišką
mus
darė
J.
Bacevičius
D.
Su^
g
^
d
o
s
darbus.
Ji
skelbiair dr. lino Antano Sidrio su
bėjo j parapijos salę sausio 14 l a n d
^
Neo-Lithuanai, kauja ir prisideda pinigine au veiklą. Dalyvauja vietos khibo
m a -Draueo" Garbes prentunetuoktuvės įvyks balandžio 8 d. manas, L Vilkas.
i su draugais ir pažįstamais
^
Hardware>
Ramonai, k a ir kepiniais. Velykų pobū parengimuose ir įvairiuose po
x Stasys Jankauskas, Hot' ra^ore. TJž didelę paramą to- praleisti smagiai vakarą, žino- L ^ B l o g s o
švč. M. Marijos Gimimo baž
M
Gaižutienė,
vis įvyks balandžio 2 d. per būviuose.
nyčioje. Marąuette Parke. Ves Springs. Ark., atnaujindamas į name ačiū
darni, kad S:ropienes paruosta 1
V.
Kirvelaitis,
Marąuette
cleaAtvelykį.
tuvių vaišės bus St Nicholas prenumeratą atsiuntė ir aukų. j x n , ^ Jakubauskienė, Los šilta ir skani vakarienė mums
— šv. Kazimiero šventė, Los
ners.
Abiturientų susipažinimo po
Dėkui
par. salėje.
s Angeles, Calif., prie metinio visiems duos jėgos smagiai pa
Angeles,
Calif., su solistu Ar
Motinų klubas su dėkingumu kyliui ruošti sudaromas iš abi
sišokti
grojant
Neo-Iituanų
or
X Po 4 dolerius aukų atsiun- prenumeratos mokesčio pridėjo
x Retos skaidrės yra seselių
prisimena atsilankiusius, visus turientų motinų komitetas, ku noldu Voketaičiu, buvusi kovo
kestrui.
. . . .
_
I darbininkus, kurie prisidėjo prie
kazimieriečių Lituanistikos bi tė: M. Pauliukonis, Bronius Sat- 9 dolerių auką. Dėkojame,
ris talkininkauja valdybai. Ko 4 dieną, dėl didelio lietaus labai
Adelė
Izokaitienė
ir
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bliotekoje. Daugumas tų skaid kūnas. Marija Bavarskienė, Ri-I x v # irtfcįe,^ u* Angeles,
šio vakaro. Mūsų jaunieji Aud mitetas atlieka didelį darbą ir nukentėjo. Į koncertą atvyko
Laučienė,
sniegui
ir
šalčiams
ne
rių y r a iš Lietuvos kariuomenės mas česonis; du doL — F . Pum- c ^ f remia mūsų dienraštį rarius ir Vytenis Kirvelaičiai, ne- rūpinasi abiturientų subūrimo tik vos šimtas žmonių. Tačiau
stabdant,
daug
laiko
ir
darbo
tie, kurie, nepaisydami blogo
veiklos. Bibliotekos vedėja s^s. putis. Dėkojame.
i š i n i a i s . Neseniai gavome dar ir . , , . , ,
,
žiūrint ilgų valandų darbo rū- reikalais.
Perpetua labai norėtų surašyti,
Z • *, •*
Laukiama, kad ir šiais me oro, visvien į koncertą atvyko,
x Marija Norkienė iš Toron- j J°s didesnę auką. Labai ačiū. jdėjo, kad mums tas vakaras , . . . . : , . , .
ką tos skaidrės vaizduoja. Vy- i
.,
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. . binėj,
dar įteikė auką išlaidoms tais abiturientai susiburs pa turėjo progos išgirsti tikrai
sumažinti.
to,
Kanadoje,
įstojo
nare
į
Lie-!
x
J.
Guobužis,
žinomas
čika
J
resnieji kariškiai galėtų padėti
Klubo koresp.
praeitų su pasisekimu, kad
*
bendrauti tarpusavy ir praleis aukštos klasės koncertą.
tuviškos
Knygos
klubą.
giškis,
nusipirko
"Drauge"
liebibliotekininkei tuos parašus
svečiams būtų daugiau progos
malonų vakarą su tėveliais ir
— "The l^anderer" laikraš
L. M. FEDERACIJOS
tuviškų knygų už didesnę sumą. j laimėti
prekybininkai
sasudaryti. Jei dabar nebus su- :
dovanų,tikrai
mūsųparodė
apylinkės
svečiais.
Tokie
renginiai
jautis vasario 23 d. laidoje įsidėjo
TRADICINIAI RENGINIAI
daryti prie jų parašai, vėliau
X East Cbicagos LB apyi. vo nuoširdumą, aukodami mums
pasilieka neužmirštami platų straipsnį apie Vidmantą
{ nimui
" i gražių ir vertingų dovanų Ypa L M. Fed Chicagos klubas visam gyvenime. Tikimės, kad
jos nebeteks reikšmės. Ses.
Valatką, Sovietų Rusijos lietuvį
metinis susirinkimas įvyko
tingas dėkingumas priklauso: tęsia du prasmingus tradici- ir šiais metais tėveliai ir visuoPerpetua
pasiekiama
telef.
agentą, atsiųstą su uždaviniu į
sario 5 d. lietuvių parapijos pa
776-1324.
nius parengimus — Velykų po- menė gausiai atsilankys ir pa- Ameriką ir čia pasilikusį. Kaip
talpose. Kadangi pagal LB
žinome V. Valatka apie savo
įstatus pirm. J. Valeikai kr Onai
X Dzūkų dienos rengiamos būvį per Atve'ykį ir lietuvių rems šias gražias tradicijas,
x Gydytojų Korp! "Gajos"
abiturientų
susipažinimo
pokylį,
BL
L.
išgyvenimus KGB tarnyboje ne
Juskew pasiliekant dar vieniems Dziikų draugijos, įvyks gegužės
priešvelykinis susikaupimas ir
kartą rašė ir laisvojo pasaulio
metams
pareigose,
į
1978
m.
j
,
.
7
dienomis
Jaun
mo
cen
re.
pamaldos bus kovo 19 d., Verbų
6
lietuvių laikraščiuose.
apyL valdybą buvo pririnkti V. Į x Liudas Barvočius, Los Ansekmadienį,
10 vai. Marijonų
Damašius, Br. Ginčiauskas i r J. ge l e S i caJif., žinomas spaudos
koplyčioje (6336 S. Kilbourn
— Striptizas, premijuotas,
Pečiulis. Kandidatais liko K darbuotojas, mus pasveikino,
Ave., Cbicago). Valdyba kvie
kontraversinis
I. Mero romanas
Čiurinskas, VL Domeikienė ir P. atsiųsdamas prenumeratos močia visus gajininkus-es ir jų
jau
baigiamas
išparduoti. Lei
INFORMACIJŲ CENTRAS
MAŽIAU MOKESČIŲ
špokas. Kovo 9 d Juskew na- k ^ į. a u k ą . A c iū.
šeimas dalyvau'.i.
dykloje dar y r a likę keletas eg
muose įvyko pirmas valdybos į x j o n a s Sakalauskas, ChicaWater Tower bokštas ChicaCook apskritis numatė pri zempliorių. Paskutiniai užsaky
X "Lietuvos Aidų" Radijo
pasėdis. Pirinininko ir kitų na-1 ^ m., p r i e prenumeratos mor
turistų imti nuostatą, pagal kurį bus mai bus priimami gavimo eile.
komitetas rengia Susipažinimo
rių iškelti klausimai buvo dis- k e 8 c i o pridėjo 7 dolerių auką. fgoję
T " bus
' " . panaudotas
T--^-:
sumažinti
mokesčiai Romano kaina — 8 doL Atei
kutuoti ir svarbesni jų priimti. A č h l
informacijos įstaigai Bus tam žymiai
banketą balandžio 9 d., 4 vai.
ties Leidykla, 16349 Addison
popiet Lietuvių Tautiniuose na
J. Pečiuliui i r K Črorinskui at-: x Antanas Šalkauskas, Oma- reikalui pravesti pagrindinis pramonės įmonėms, kurios nau- SouthfiekL Mich. 48075. (sk.).
muose, 6422 S. Kedzie Ave.
sistatydinus, valdyba pasiskirs- ha, Nebr., prie prenumeratos remontas. šis bokš as y r a per- jai kursis Chicagoje. Norima,
Meninė programa ir šokiai.
tė: pirm. J. Valeika, vicepirm. mokesčio pridėjo 9 dol. auką. gyvenęs net ir didįjį Chicagos f kad atsirastų daugiau darbų.
gaisrą 1871 m. ir yra 109 m.
Rezervuokite vietas iš anksto 1Alvyde
, . . Eitutytė _ K. Donelaičio
-T
, - Br. Ginčiauskas, sekr. D. Jus- Tj^hai »««
TENISO PAMOKOS
Advokatas JONAS GIBAITIS
teL TJ8-537L 2&46 W. 71 St ir mokyklos surengtame Vasario 16-;
v««»inlr^ « « ( « « , . i™..
«r_^ - *«• ^ senumo.
kew
Margmiuose, 2511 W.
69
St.
~
— ~ to«oe- minėjime atlieka programą.
' kasininko pareųjoms b u s | x Jonas KrlauceHunas, High6247 So. Kedzie Avenue
IŠTEISINO MOTEN4
Chicagos parkų būstinėse ba
Klausykitės " L A." programas:
Nuotr.
J.
Tamulai'io;
kviečiamas
V.
Damašius,
o
vailand,
Ind.,
aukojo
9
dolerius.
TeL: 7764599
X Phoenix, Arizona. Norin dybos nario pareigoms O. Da- Ačiū.
Teisėjas A. F . Kap!an paleido landžio mėnesį bus teniso pa
penkt- 9:30-10 v. vak,, 1490
mašienė.
Smulkiau
apie
šį
po-|
Marija
Vlrattenė,
Chicago,
Cbicago,
Illinois 60629
x
be bausmės Esterą Lee Clay, mokos. Marąuette Parke, 6734
AM; ir šeštad. 8—10 v. vak. tieji čia įsigyti namus a r biznį,
sėdį bus painformuota vė- m paskyrė "Draugui" 10 doL
30 m., kuri peršovė vyrą, nu- So. Kedzie, pamokos bus tre Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai vak.
106-3 FM banga,
(pr.). prašomi kreiptis: D. Zakaras, u a u
auką Labai ačiū.
Century 21 Realty, 8528 N. 7 S t ,
šeštad. 9 vaL iki 1 vai d.
skriaudusį jos 8 m. dukterį. čiadieniais. Priimami visi t a r p
x
Vidmantas
Rapšys,
DowX Akiniai siuntimui į Lietu Phoenix, Arizona 85020. TeL
X Albinas Kurkuna, akcijų
Mergaitė ir dabar pergyvena 18 ir 65 m. amžiaus.
vą Kreipkitės į V. Karosaite. (602) 997-5218.
(sk.). brokeris dirbąs su BaJnma ti ners Grove, m., parėmė savo baimės priepuolius. J ą pietinėj
Opticai Studio, 7051 S. Washtedienraštį 9 dol. auka.
, . Ačiū.
_. _
Chicagos daly 1977 m. gegužės ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimi
X Ieškau pirkti mažą varto Rensbaw, Inc., patarnauja ak
naw Ave,, Chicago. BL 60629.
cijų bonų, fondų bei kitų verty
Auk, po senams dolerius: ^ ± ^
^
kai
Tel 77»-^7fi«
r«k.> tą automobili geram stovy. Kas bių pirkime ir pardavime. Susi atsiuntė ir tuo būdu labai dos ji ėjo iš mokyklos, ir išlaikė 8
turite parduoti, prašau skam
niai parėmė savo dienraštį:
valandas. Motina į jį, radusi
X Lietuvaitės studentės, no bint teL 436-0797.
(sk.). domėję skambinkite 382-0660.
L
Jaras,
Chicago,
areštuotą policijos stoty, pa
arba 925-0035.
(pr.).
rinčios per vasaros atostogas
X Rašomosios ma&. lietuviš
Jonas Briedis, Chicago,
leido kelis šūvius.
dirbti lietuvių senelių namuose,
x Lietuvos Dukterų dr-jos
ku raidynu, visuose modeliuose
V. J. Elsbergas, Melrose Pk
gali kreiptis: Matulaitis Nnraing
ir elektrinės gaunamos Chicago- pavasario balius rengiamas baVisiems maloniai dėkojame.
>nRTIS MIESTO CENTRE
Home. Thurber Kd.. Putasm, Ct. je: "Draugas'* - 4545 W. 63rd S t ' iandžio 22 d., šeštadienį, 7:30
06260. '
(sk.). ir vakarais pas A. Daugirdą. į vai- vak. Jaunimo centre. PraChicagos federalinhiose rū
muose, 230 So. Dearborn, ket
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.)
X Bobas, napokonus, paską, teL 476-7899 arba tiesiai »|Some stanis užsisakyti pas
virtadienį
popiet
buvo
nušautas
LIEPOS 25 IKI RUePIOtlO 3 — (10 ( U
tortus jūsų Velykų stalui paga S P A R T A savininko J. L Olgą Vaičaitiene teL 582-9784.
žemės ūkio departamento advo
(pr.).
mins Venta Delicatesseo, skam Giedraitis,
10
Barry Dr..
katas E. A Slater, 61 m. Po
RUGPIOčIO 22 IKI RUfiP. 31 — (10 d.)
bint 476-4622. Atidarą kasdien E. NORTHPORT, N. Y. 11731
X 1978 m. kelionių į VDnhj
licija tuoj suskato ieškoti tam
Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau sugrįžti
nuo 8 v. r. iki 8 v. v. Gamina
(sk.)
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
sios spalvos žudiko.
me skanų lietuvišką maistą:
ruo padu bilietn.
raukitės pas Marių Kielą, 6557
Kugelis, bulviniai blynai, kuldūJAPONŲ PIRKLIAI
So. Talman Ave., Chicago, m. | ]
Į kainą įeina visa transportacija ii Chicagos, viešbučiai (po.
X Skrendame bei automo 60629. telef. 737-1717.
nai. cepelinai, skanios dešros,
fpr.).
du kambaryje), pervežimai ir maistas.
Poros savaičių kelionei po
silkės, vinegretai ir daug kitko. biliu vykstame į Sunny Hills
JAV atvyko 85 japonų pirkliai.
Įvairus pasirinkimas importuotų Floridoj, pavasarį — balan
KaHtos Imt praneštos vėliau
x Renginio koncertas padės
Kai kurie jų turėjo pasikalbėji
prekių.
Venta DeHcateseen, džio 29 d ir grįžtame gegu pasiruošti kančios savaitės rim
mus su Chicagos
prekybinin
2419 W. 69 S t
(sk.>.
žės 1 d
čiai. Ruošia Lietuvių Styginis
kais,
siekdami
išplėsti
prekybi
Dėl informacijų kreipkitės: Ansamblis ir Jaunimo centras.
nius
santykius.
M. Kiela
6S57 St. Talman Afa.
£iiMiiiiinmiiiiMiMuunHtitttmmtfMr*v
I Koncertas neilgiau dviejų valan
Chicajm — 312/737-1717.
Chicago, III. 60629
dų Jaunimo centro didžiojoj sa
JKLIUVO BANKININKAS
S
S
V. Beleckas
lėj, kovo 12 d , 5 v a i popiet
312—737-1717
Buvęs First National Chica-j i
1
New York — 212/382-6440
(pr.).
— arba —
gos
banko
viceprezidentaj^R.
L.
i
S
J.
Zubavičius
Kūdikiams ir vaikam*
x NAMAMS PIRKTI PA
Heymann, 56 m., rastas ėmęs 5
NewJersey - 201 381-3198
60RD0R TRIYEL SERVICE
rūbų krautuve.
SKOLOS
duodamos
mažais
mė
kyšius ir išeikvojęs 110,000 dol. E
D. Dulairis
Pnidtattal Plaza
nesiniais įmokėjimais ir prieina
Meškeriotojas Alb. Ruzgas buvo j Dabar jis tuos pinigus grąžino, f
6237 S. Kedzie Art.
Detrolt — 313/549-6878
Chicago, IIL 60601
gražiai aprašytas St. Petersburgo, Teismas jį nubaudė 4 metams i
mais nuošimčiais.
i. Mikonis
Tel. 4364184
312—644-3003
Mutual Federal Savings, 2212 FU., laikraštyje "The Senior Edi", sąlyginai i r j ^ k e panaudoti dalį §
Cleveland — 216/531-2190.
8a*. S t a * IUM»VWMI*
Air f&rea «Qbj«et to chanc» «ad aov»rnxxMnt KVPTOVML
.... . . . .
3
West Cermak Road — Telef. tion" Pažymėtina, kad Ruzgas^*' ° ..
(sk.).
°
P ^ ^ i bedarbiams Į&iMiuiinH|HiM"»"w>nwipiitfuimtW"iiii«wwttnttw
«
VI 7-T747.
( * . ) S k l u , UeSvTs.lSuviškos knygosi~™
rasti ^darbą.
j rmoiatiniį pirkėjas

DRAUGAI Šeštadieniu 1978 m. kovo mėn. 11 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

CHJCAGOJ IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

1 9 7 8 METŲ
KELIONES I LIETUVA

MARIUS KIELA

STASE'S FASHIONS "

1

1

.

' 1

