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Naujas angliakasiu
susitarimas
Washingtonas. —Angliakasių
vadai pasirašė naują kontraktą su
kasyklų savininkais. Nežinoma,
ar sutartį patvirtins aukštesnieji
organai ir ar jis bus ratifikuotas.

Valdžia panaikino parapiją
Kunigams draudžia mirusius lydėti \ kapines
kodėl Žvirgždaičių tikintieji ne- PIKTADARIAI ĮSDLAUŽ* BB
sidžiaugia savo parapijos prijun- IŠNIEKINO BAŽNYČIA, B E T
gimu prie K Naumiesčio parapi- MILICIJA N E T NEATĖJO I š 
Žvirgždaičiai (Šakių ra j.)
jos ir yra pasiryžę kovoti už savo TDJTI NUSIKALTIMO
1977 rugsėjo 27 Šakių raj. Vyk- ^^ų^
savarankiškumą.
domojo komiteto pirmininko paKaišiadorys
vaduotoja D. Noreikiene pasi- Upyna (Šilalės raj.)
kvietė Šakių dekaną kun. J. 2eVyskupijų Ordinarai yra išleimaitį, K Naumiesčio klebo- 1 9 7 7 rugsėjo pradžioje Šilalės dę aplinkraštį, kuriame išreikšną J. Jakaitį ir K. Naumiesčio rajono pirmininko pavaduotojas ta pageidavimas, kad, esant tinparapijos komiteto pirmininką p - Baguška kvietė Upynos ir Gir- karnoms sąlygoms, pvz., kurių
Kuraitį. Į šį posėdį taip pat atvy- d i ? k ė s parapijų
kleboną kun. bažnyčių prieangis atitvertas užko keli Žvirgždaičių parapijos ti- Adolfą Pudžemį į rajoną. Šiam at- rakinamomis grotomis, prieangi
kintieji: E. Daniliauskienė, J. įsakius vykti į rajoną, rugsėjo po rytmetinių pamaldų per dieną
Strimtitis, A, Kėvelaitis ir A. Gur- 1 3 atvažiavo pats P. Baguška ir būtų paliekamas atviras, kad tigždienė. Šakių rajono vykdomasis i ? b a r e kle boną už nepaklusnu- kintieji, praeidami pro bažnyčią
ma
komitetas nutarė Žvirgždaičių
» kartu uždrausdamas lydėti turėtų galimybę užeiti pasimelsti
parapiją prijungti prie K Nau- mirusiuosius į kapines. Klebonas Kaišiadoryse prieangis
būdavo
miesčio parapijos, įjungiant į K. k u n - A- Pažemys atsisakė vykdy- paliekamas atviras per visą die
Naumiesčio parapijos komitetą iš ti J° nurodymus, primindamas, n ą , užrakinami tik grotai, užtveŽvirgždaičių parapijos tris jos na- k o d e l kiekvienas rajonas turi savo rią įėjimą į katedros vidų.
-įy^
įsakymus. Be to, klebonas tvirti1977 rugsėjo 17 apie 14 vai
Pavaduotoja D . Noreikiene ™> k a d i i s n i e k o n a u J ° neįvedęs
,
„
, - W « e
iri
5
freikė K Naumiesčio parapijos ko- ° se™ dalykus palaikysiąs ir to- £įsibrovę
£ _ _ .į ' bažnyčią, išlaužė ta
miteto pirmininkui rajono archi- *: lu bernakulio dureles ir išbarstė Švč
tekto A. Švedo raštą apie leidimą
Sakramentą. Iš šoninio altoriau.'
remontuoti žvirgždaičių koply- Kvėdarna (Šilalės ra,.)
laikomi
t a b emakulio, kur buvo
ryčią. Rajono valdžia K Nau1977 s p a lį 0 14 Šilalės rajono krikšto reikmenys, paėmė indemiesčio klebonui leis Žvirgždai- pirmininko pavaduotojas P . Ba- 1J US ^ § v . aliejais, išpylė ant
čius aptarnauti tik laikinai, nes gu§ka išsikvietė iš Kvėdarnos grindų švęstą vandeni, o kita
pagal naujus religinių susivieni- septyniasdešimtmetę senutę Rup- švęsto vandens indą pripylė dvojimų nuostatus "kiekviena reli- šlaukienę ir užsipuolė, kam ji kiančio skysčio ir prispiaudė ant
ginė bendruomenė arba tikinčių- mokinanti vaikus poterių.
grindų
ju grupė gali naudotis tik vieIš to matyti, kad piktadaria ;
nais maldos namais" (10 str.)
Leipalingis (Lazdijų raj.)
- . - , <, 3 r . e pasie-tbti ko:et3
Šakių raj. valdžia Žvirgždai.:? . . . r \ _ x . .
čfų parapiją priiungė prie K 1977 spalio 20 Leipalingio vid. ™M«į- o išniekinti bažnyčią ir
Naumiesčio todėl, kad ateityje mokyklos mokytoja Ona Vaičių- S v č - ^ ^ a m e n t ą .
galėtų ją likviduoti. Mažėiant lienė savo auklėjamosios V klasės
Pažymėtina milicijos reakcija
kunigų skaičiui,ilgą laiką išlik- susirinkime pareikalavo atsakyti Kleboną, pranešusi apie įsilautt aptarnaujamoms gali tikėtis į tokius klausimus: Ar tiki? Ar 2fmą į katedrą, milicijos pareitik tos parapijos, kurios yra užre- abejoji? Ar tiki tėvai? ir t. t. Viso gūnai atkakliai įtikinėjo, kad kagistruotos. Prijungimas prie kitos 17 klausimų. Anketose kiekvie- tedros grotos buvusios neužrakinparapiios tolygu parapijos panai- nas mokinys turėjo pasirašyti sa- tos... Pakviesti ištirti vietoje is'laukinimui. Tad visai suprantama, vo pavardę ir vardą!
žimo pasekmes, nesiteikė ateiti.

Italu dagininkai
prieš Maskva
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T # Venclovos laiškas
lenkų žurnale

Diakonų šventimai
Kaune

Rašytojas negrįžta
į Rusija

—Atsiliepdamas į Paryžiaus len
kų žurnalo "Kultūra" 1977 me
tų rugsėjo numeryje paskelbtą
Zdzislawo Siemaszkos straipsnį
"šių dienų Vilnius", Tomas Venc
lova pasiuntė redakcijai laišką,
kuris buvo atspausdintas to žur
nalo gruodžio numeryje.
Patikslinęs Vilniaus gyventojų
skaičių, kuris
dabar siekia
450,000, ir pastebėjęs, jog klai
dinga yra teigti, kad Vilniuje vy
rauja rusų kalba, jis taip savo
laišką baigia:
"Bet jau tikrai nepatiko man,
kaip autorius rašo apie Vilniaus
gatvių pavadinimus ir "nežino
mus lietuvius, matomai surištus
su komunizmu". Tikrai galima
nežinoti apie Požėlą (komunistas,
1926 metais nuteistas mirti Kau
ne). Galima nežinoti apie Jano
nį (jaunas kairiųjų pažiūrų poe
tas, kuris, tiesa, prisidėjo prie
komunistų, bet neužilgo nusižu
dė, ir tai 1917 metais). Galima
nežinoti apie Girą (tai kitas žy
mus poetas, bet asmuo ne per
daug šviesus). Bet gėda nežinoti
apie Basanavičių, kuris su komu
nizmu nieko bendra neturėjo.
Buvo tai pirmojo Lietuvos atgi
mimo "Aušros" laikraščio ir Lie
tuvių mokslo draugijos steigėjas
ir pirmas Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras. Svarbi tai fi
gūra Lietuvos (ir Vilniaus) isto
rijoje. Kad yra Vilniuje jo vardu
gatv«, net didelė, panašu į Die-

Kaunas.— Žiniomis iŠ ok. Lie
tuvos, kovo 5 Kauno arkikated
roj —bazilikoj buvo 10 diakonų
šventinimai. Gegužės 28 jie bus
įšventinti kunigais.

Paryžius. — Praėjusių metų
gale su turistine viza į Prancūzi
ją atvykęs rusų rašytojas Sergiej
Jurienen nutarė nebegrįžti atgal
į Sovietų Sąjungą ir paprašė
prancūzų valdžią politinės glo
bos. Jurienen, 30 metų amžiaus,
priklauso sovietų Rašytojų są
jungai. Susitikęs su spaudos atsto
vais jis pareiškė, jog ryžosi nebe
grįžti atgal į tėvynę, nebegalėda
mas daugiau pakęsti valdžios
primetamų kūrybos varžtų ir ap
skritai kultūros
priespaudos,
kurią rašytojams primeta valsty
bei parsidavę beveidžiai biuro
kratai, negailestingai slopindami
bet kokį laisvą kūrėjo polėkį.

Kaip buvo išgelbėti
olandų įkaitai
Assen, Olandija. — Plačiau,
kaip buvo išgelbėta 70 įkaitų.
Marinai įėjo į valdžios rūmus, iš
laužė duris ir liepė visiems įkai
tams gulti ant žemės. Viskas bu
vo taip greitai, kad trys mulukai
teroristai nesuspėjo gintis, buvo
suimti. Viduj du įkaitai buvo pri
rišti prie kėdžių. Buvo numatyti
sušaudyti, vienas jų per ipuolimą
buvo sunkiai sužeistas. Mulukai
žadėjo kas pusę valandos sušau
dyti po du. Vieną nušovė namų
užėmimo pradžioje ir auką išme
tė pro langą.
Ministeris pirmininkas Dries
Van Agt prašė savo piliečių ne
keršyti visiems mulukams. Yra tik
sauejlė pasimetusių ekstremistų
iš virų 30,000 mulukų.
vo stebuklą. Yra jo vardu gatvė
ir Bulgarijoje (Varnoje), nes ir
ten yra gero padaręs. Tuos da
lykus reikėtų žinoti. Bet jeigu au
toriui, kaip rašo, lietuviški pa
vadinimai atrodą "pagoniški" —
tai ką darysi",
(E.)

m

m
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Roma. — Italijos didžiausia dar
bininkų organizacija, dominuoja
ma socialistų ir komunistų, vien*
balsiai nutarė nu traukti bet ko
kius ryšius su Maskva. Visuotinė
Italijos darbo žmonių konfedera
cija, atstovaujanti pusei visų dir
bančiųjų, nubalsavo baigti su
Maskvos dominuojama Pasauline
profesinių sąjungų unija ir už*
mėgsti ryšius su Vakaru pasau
lio darbininkų organizacijomis,
rašo "Chicago Sun-Times".

Grigorenko rastas
Maskvai
Žodinis karas
suintensyvėjo

IZRAELIS UŽPUOLĖ
PALESTINIEČIU BAZES

Maskva. — "Pravda" tvirtina,
kad Kinijos antisovietinė propa
ganda šiandien yra piktesnė ir
Tel Avhr. — Izraelis suorgani
varoma platesniu mastu negu bu zavo didelę keršto ataką prieš pa
vo Mao laikais. Ma:kvinė spauda lestiniečius. Pėstininkai, remiami
tuo pačiu atsilygina. "Pravdos" tankų, artilerijos ir lėktuvų visu
žodžiais, vien tik nuo šių metų pasieniu įsiveržė į Libano teritopradžios kinų laikraštis "Žemnin Į riją i r užpuolė šešias palestinie
Žibao" atsp*ižsc»o<ktugiau negu tčių stovyklas. Ataka yradidžiaušimtą piktų, tprieš rusus nukreip sia nuo 1972 metų dviejų dienų
tų straipsnių. Tas pats yra ir su puolimo už Miuncheno atletų
kitais kiny laikraščiais.
skerdynes.
"Anapus sienos kalvos skęsta
"Toji propaganda rodanti, kad
liepsnose",
sako Izraelio radijas.
kinų vadai turi daug problemų
užsienio politikoje, jų neįstengia Palestiniečių artilerija apšaudo
suvirškinti ir susikoncentravo Izraelio teritoriją. UPI praneši
prieš Maskvą, ją šmeižia, vadina mu, Izraelio daliniai išsikėlė ir iš
sodai — imperialistų tvirtove", jūros, o karo laivai pastebėti ne
skundžiasi laikraštis. Iš laikraš toli Sidono ir Tyre uostų.
Yassir Arafato, palestiniečių
čio tono matyti, kad kinų pro
paganda prieš sovietus labiausiai vado, atstovas sakė, kad jie sten
skleidžiama Trečiajam pasauly, giasi sulaikyti Izraelio puolimą,
ir kad ji pasiekia rezultatų, tie vis naudoja visokius turimus gink
lus ir "įsiveržęs priešas jau paty
daugiau šalinasi nuo Maskvos.
rė didelių nuostolių". Jo žodžiais,
prieš penkias valandas prasidėjo
ataka, bet Izraelis "dar nieko ne
Ir rusai gers
laimėjo".
Coca-Cola
Oficialus Izraelio komunikatas
paminėjo įsiveržimo tikslą: sunai
Atlanta. — Coca-Cola kompa kinti bazes, iš kur palestiniečių
nija pasirašė susitarimą su So teroristai vykdo užpuolimus. Ne
vietų Sąjunga Rusijoj pastatyti bus atakuojamos nei Libano ka
fabriką ir ten pardavinėti pasau riuomenės bazės, nei Sirijos, ku
lyje labai populiarių gėrimą. rie laikomi kaip taikos sargai, nei
Norima tai padaryti iki 1980 me civiliai gyventojai. Sirijos dali
tų Olimpiados Maskvoje. Pepsi- niai yra toliau nuo sienos r neCola savo gėrimą Sovietijoj gami
na ir pardavinėja nuo 1974.

New Yorkas. — Gen. Piotr Gri
gorenko, kuriam buvo atimta so
vietų pilietybė, kreipėsi į Aukš
čiausiąjį sovietą prašydamas leis
ti jam grįžti namo ir stoti teis
man, kur jis galės įrodyti, kad
buvo ženklų, kad jie būtų pasi būdamas Amerikoj nieko nėra ne
ruošę ginti palestiniečius nuo Iz nusikaltęs Sov. Sąjungai.
raelio puolimo.
Šie įvykiai apsunkina taikos pa
Laker nuostoliu
stangas, sumenkina Sadato inicia
tyvą, sudaro naujų
problemų
neturėjo
h* Amerikai.
Palestiniečiai skaičiuoja, kad
ataką pradėjo 20,000 Izraelio ka Londonas.— Freddy Laker, pra
dėjęs pigų keleivių pervežimą įš
rių.
Londono į New Yorką ir atgal,
per pirmuosius šešis mėnesius
nuostoliu neturėjo, priešingai,
buvo 1 m'l. dolerių pelno. Nuos
Atsisako kalbėtis
tolinga buvo tik viena savaitė, kai
dėl sniego audros lėktuvuose bū
Londonas. — Rodezijos parti davo 60 proc. užimtų vietų.
zanų vadai Joshua Nkomo ir RoŠiuo britų pavyzdžiu jau pase
bert Mugabe buvo susitikę su už kė ir kelios amerikiečių oro li
sienio reikalų ministeriu David nijos. Vienos jų atpigino skridi
Owenu ir paskui sakė, kad jie at mus, kitos žada.
sisako kalbėtis ir derėtis su prem
jeru Ian Smith ir trimis nuosai
Washingtonas. — Centrinis
kiaisiais juodųjų vadais, kurie statistikos biuras teigia, kad 1975
pasirašė susitarimą. "Tik karas iš masinės transportacijos 'priemo
spręs šio krašto likimą", sakė va nėmis naudojosi tik 12.3 proc
dai.
visų dirbančiųjų, kai 1979 jie su
darė 15.7 proc. Autobusai ir
traukiniai vis mažiau teikia pa
Pašto deficitas-—
togumų.

1 b l doleriu
VVasbJngtonas. — šių metų
•pašto deficitas pasieks 1 bil-'joną
dolerių, sakė naujasis pašto vir
šininkas William Bolger. Defici
tą pakels gydymosi išlaidos susižeidusiems darbo metu.

New Yorkas. — JT Saugumo
Taryba 10 K) balsų priėmė Tre
čiojo pasaulio rezoliuciją, smer
kiančią Rodezijs-s premjero susi
tarimą su trimis nuosaikiaisiais
vadais. Penki Vakarų atstovai
susilaikė.

Frr.akfort. — Kentucky valsti
Buenos Aires. — Didžiausio Kaip išmaitinti Indija?
jos senatas 23:15 balsais nutarė
Argentinos kalėjimo kaliniai už
atšaukti lygių moterims teisių
New Delhi. —Indija turi prob
puolė prižiūrėtojus, sukėlė gaisrą
(ERA) 1972 metų ratifikavimą.
ir žuvo 50 žmonių. Daugiausia lemą su žmonių daugėjimu. Pre
Balsavimas dar bus ir atstovų
zidentas Neelam Reddy sakė, kad
nukentėjo patys kaliniai
I rūmuose.
reikės priimti įstatymą ir bausti
šeimas, turinčias daugiau kaip
Tel Aviv. —Du palestiniečiai,
du ar tris vaikus. Jis pasiūlys
paimti
į nelaisvę po užpuolimo, saprogramą, priimtiną visoms par
1
kė, kad atakai buvo paruošta 20
tijoms. Buvusios premjerės Indižmonių.
Vieni ju išsikėlė į Izra
ra Gandhi laikais buvo pradėta
elį,
ir
žinom
kas toliau buvo, ki
žmones sterilizuoti, tokių buvo
ti
nuplaukė
į
Kiprą ir planuoja
jau 8 milijonai, bet toji prakti
naują ataką.
ka ir buvo viena priežasčių, dėl
kurios Gandhi ir jos partija pra
laimėjo rinkimus.
KALENDORIUS
Reddy, kalbėdamas vienam su
sirinkime, sakė: "Kaip išmaitinti,
Kovo 16: Dionizas, Euzebija,
aprengti ir išmokslinti visus, kai
Vaidotas, Vilija.
dabar jau turime 650 miljonų
Kovo 17: Patrikas, Gertrūda,
žmonių, o šimtmečio pabaigoj
Gendvilas, Varūnė.
bus 1 bilijonas?"
Saulė teka 6:03, leidžias 5:57
Kasmet Indijoj priauga apie
ORAS
13 milijonų, arba tiek, kiek iš
viso gyventojų Australijoj, dau Amerikoj vis dažniau galima pas
Apsiniaukę, be žymesnio tem
-UJUkJi. :J*
giau negu du kartus didesnėj ša- tebėti Vėjinius Twn1vmp1y^ pigų peratūros pasikeitimo, galimas
smulkus sniegas, apie 32 laipsniai,
lat&jot fltH"t«ta»
•aergijo* iaitiaį
>..!•
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Detroito ir jo apylinkių lietuviai
D E T K O F T O LIETUVIAI V I S
D A U G I A U REMIA L I E T U V I Ų vis daugiau vertina Lietuvių ben
druomenės lietuvybės išlaikymo
BENDRUOMENĘ
*,. ,
. .,.
, . . . ir Lietuvos laisvinimo darbus bei
Vis dar nesuteikiant aukotoiui
. .
» , .
. . ,.
» .
- • ir»rrw
:_„ pasisako uz laisvą pasirinkimą. Detroito bendruomenininkai. Vasario 16-tos proga,. surinkę per 4 tūkstančius dolerių Lietuvių Bendruome
nei. Sėdi: Ona Ribinskienė, Violeta Abariūtė. Jonas Urbonas, Gintė Damusytė, Petronėlė Pajaujienė ir
a m e Vasario
mi-ji f.. .
lrauios vš ioa m
pasirinkime
D L 16-tos
O C centro
.
. / , . , . .
šiems
Jadvyga
Damušiene.' Stovi: Mykolas Abarius. Martynas Stonys, kun. Antanas Paškus, Jurgis Ribinskas,
V
a a u už talką ir aukas.
« « - „savo
w Lauką,
» ~ «.-.o
J * organizatoriai deKingi vin„ė^j i •mae^
, ™
k aam vskirti
Jonas Urbonas dr. Adolfas Darnusis. Vladas Kartanas. Vanda Majau skienė. Jonas Leonavičius, Gražina Urboniene, dr. Vy
tik renkant ir perduodant visas
tautas Majauskas, Konstancija Kartanienė, Algis Rugienius ir Petras Pajaujis
Nuotr. J. Urbono
SUSIORGANIZAVO
a u k a s tik Altai, j a u . kelinti me
tai Detroito bendruomenininkai
ALGIRDUI
BRAŽINSKUI
Šiai barbarybei pašalinti ar — šventė. S e k d a m a s
švento
to sporto klubo Kovo balius —
praveda partizanišką aukų rinki
REMTI
KOMITETAS
koncertas, dabar yra planuo bent j a i sušvelninti mūsų veiks- i Pranciškaus Saleziečio p a v y z d į ,
m ą Lietuvių bendruomenei ir ki
Algirdui Bražinskui pradėjus jamas gegužės 13 d. Kiek girdėti, niai, y p a č Vlikas daro visa, kad kalbėjo kardinolas Mišių m e t u ,
t i e m s veiksniams, pagal aukoto
studijuoti teisės mokslus Califor- mūsų
populiariems
solistams, tik palengvintų mūsų brolių bei į žurnalistas privalo s k l e i s t i a p 
j o laisvą pasirinkimą. Šiemet į
nijos universitete, bet vis neišsis- Linkevičiūtei ir Prapuoleniui ne d u k r ų d v a s i n e s ir fizines kan link s a v e gėrį ir o p t i m i z m u p a 
a u k ų rinkimą b u v o įsijungę net
prendžiant legalaus
apsigyveni galint tuo laiku atvykti, dabar čias. VTiko darbus finansuoja grįstą ž m o g a u s g y v e n i m o s a m trisdešimt aukų rinkėjų. Jiems
m o , o tuo pači,: ir pragyvenimo tariamasi su vietinėmis meninė T a u t o s fondas. Mieli lietuviai, j pratą, turi ieškoti t i e s o s i r viv a d o v a v o Jonas Urbonas — JAV
užsidirbimo klausimo, prieš kiek mis pajėgomis dėl koncertinės da n o r s v a s a r i o šventė ir praėjo ir sada jai likti ištikimas, t u r i u g L B centrinės apylinkės pirmi
laiko Californi >je susiorganizavo lies. Be to klubo vadovybė inten a u k ų r i n k i m a s kiek susilpnėjo, dyti teisingai s u p r a s t u s
žmo
ninkas. A u k o s buvo renkamos vi
Algirdo Brazir.^ko mokslui remti syviai ruošiasi nuoširdžiai sutik t a č i a u lietuvių vargai nesuma
gaus laisvės idealus.
su vasario mėnesį.
komitetas, ku> am vadovauja inž. ti ir priimti ŠALFASS (Šiaurės žėjo.
Todėl
Tautos
fondui
Kovo penktą, a u k ų rinkėjams
Vytautas Vidugiris. Išgirdę šią Amerikos Lietuvių Fizinio auklė remti s u d a r y t a s komitetas Det
susirinkus į aukų rinkimo vajaus
i žinią, detror dčiai. visuomet b ū  jimo ir sporto sąjungos) atstovų roite v i s u s tuos, kurie dar
SOPHIE
BARČUS
užbaigtuves ir suskaičiavus au
dami visokį" lietuviškų reikalų suvažiavimo dalyvius, kuris įvyks
neprisidėjo
prie
Tautos
fon
EADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
kas paaiškėjo, kad buvo surinkta,
nuoširdūs rėmėjai, Vinco T a m o  balandžio 1 - 2 dienomis Detroite,
d
o
r
ė
m
i
m
o
ar
kurie
neturėjo
Visos programos iš VVOPA
pusantro tūkstančio daugiau ne
šiūno inspiruojami, irgi sudarė or Kultūros centre.
p r o g o s prisidėti savo auka, kvie lietuvių kalba: kasdien nuo pir
g u praeitais metais, per keturis
ganizuotą v'-'rietą į kurį yra įsi
J.U. čia įteikti s a v o auką komiteto madienio iki penktadienio 3:00 —
tūkstančius dolerių. Bendras au
jungę: k u r Kazimieras Simaitis,
šeštadienį ir
n a r i a m s — J. Mikailai, V. Ta 3:30 vai. popiet. —
k o s vidurkis maždaug penkiolika
LENGVINKIME
sekmad. nuo 8:30 ; i i 9:30 v. ryto.
kun. Alf rias Babonas, Juozas
mošiūnui,
E . Bulotienei,
VI.
dolerių.
VERGUOS PANČIUS
Telef.: 434-2413
Briedis, fonas Gaižutis, Elzbieta
Staškui,
A
Musteikhri.
Laisvės
149* A. M.
centnnes
"f.** , » _ .
. f P y ^ j j u o d i r v ^ e n ė . Alfonsas Juška. JoVasario 16-sios Didžioji šven ištroškę laukia mūsų paramos.
7159 S. MAPLEWOOD A VE.
v a l d y b o s kreipimąsi atsiliepė ke
a n a Kūrienė, Birutė Kutkutė, Li t ė praėjo, bet j o s
CHICAGO, ILL. 60629
uždaviniai A t e i k i m e j i e m s į talką. A JH.
liolika ir iš tolimesnių vietovių,
«TC»IIMiii«iiii:*ri^-^. , lnll lilllilillll|ililllMM«llli|ii
dija Ylingėlienė. Stasė S m a l i n s - i ^
neišspręsti: t a u t a pavergta,
g y v e n a n č i ų pavieniai. V i e n a 25
TRUMPAI
kiene, Martynas Stonys, V a n d a j k r a š t a s n e t u r i l a i s v e s pasisakydol. auka atėjo iš 85 metų sene
Šepetiene, Vincas T a m o š i ū n a s i r į t i n e i r e U g i a i s ,
nei politiniais,
— Rimai* Kasputis, kuris šį llllllilIMUlilIlIlMinillllilIlIlilIliilIHIlIli:
l i o — Adomo Macams, kuris
Jonas Urbonas. Dabar vyksta ko nei
ekonominiais
klausimais.
pavasarį b a i g s Oakland univer
džiaugiasi, kad Lietuvių bendruoA D V O K A T A I
miteto vadovvbės rinkimai ir nuo 20-tojo amžiaus didžioji gėda
s
i
t
e
t
e
muziką,
balandžio
13
d
m e n e prisimena ,j ir prašo d a z - | k o v o p i r m o s ' p r a d e t a s a u k ų r m - | — į į
™
į ~ į f
pavir_
C II A R L E S P. KAI
! nen
dirigavo E u r e k a aukštesnės mo
n i a u jam parašyti.
kjmas Algirdo Brazinsko mokslui
siaus. Sovietų įvestoji inkvizi k y k l o s simfoniniam orkestrui.
A ASSOCIATES
Prie vajaus pasisekimo daug
remti. Komitetas tikisi, kad ir šį
cija
veikia
pilnu
tempu,
Sovie
— V y t a u t a s Petrauskas, "At Ofs. teJ. 776-5162; ree. 787-5047
prisidėjo Lietuviškų Melodijų ra
kartą detroitiečiai bus dosnūs ir
tai bijo neutrono bombos, ku žalyno" orkeątro vedėjas,
dijo valandėlė, kuriai vadovauja
įsi 3849 VV 63rd St., C i c a g o , BĮ
padės savo tautiečiui.
rios
dar
n
i
e
k
a
s
nepagamino.
A l g i s Zaparackas ir žinutės įli
j u n g ė i instrumentalistų viene
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak
r TJ
Tačiau Sovietai išžudė milijonus tą, kuris palydės Detroito mer
Trečiadieniais uždaryta.
pusios "Draugo" dienraštyje, už į
Sestad. atdara puse dienos.
ir dabar tebežudo ne neutrono gaičių c h o r o dainas
SPORTO
KLUBO
BALIUS
ką vajaus organizatoriai j i e m s la- į
pavasari
i
Mes duodame įvairius teisinius
b a i dėkingi. Bendrai kvlančios au i Dėl sniego pūgos atidėtas va- į bombomis, bet p a p r a s t a i s gin n i a m e dainų vakare balandžio
patarimus.
k o s rodo. kad kiekvienais metais į sario 11 d. turėjęs įvykti Detroi klais, chemikalais ir koncentra 15: d. K u l t ū r o s centse.
iiiiHiuttftiniiiiiiiHiitiiiiiiitiiiiiiiiiHnnit
cijų s t o v y k l o m i s .
.>
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MIRTIS M C S Ų Š E I M O J E

Redaguoja Emilija Pakalniškiene. Rankrašcras -iu^ri adreMi:
E. Pakalniškierjė- 3948 S . Artesiaa Ave., Chicago. UI. 60632
Telefonas F R 6-6489
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IŠ DJIYTOM0 KUOPOS VEIKLOS

• - L>ayt©no kuopos pa'reAį[įrhd/£cr
mitetą sudaro: Rita Ambrose, Jo
n a s Bercelly, Joyce Berczelle,
H a r l e y Korna ir Judita Petrokaitė. Sie žmonės padarė nuostabų
dalyką — kiniečių Naujų Metų
proga vasario 12 d. suruošė rytie
tiškus pietus. Kas nedalyvavo, gali
ga ietis.
Švento Kryžiaus Parapijos Lie
tuvių kultūros komitetas vasario
I2-tą suruoša Nepriklausomybės
d i e n o s minėjimą. P r a s i d ė j o mi
niomis 2 vai. po pietų. P o mišių
hvtvo programa Lietuvių salėje.
E l e n a Kuprevičiūtė - Bergen gro
j o s m u i k u , pianu pritarė Yerena
D a m b r a u s . abi iš
Columbus
miesto. Ohio. Kalbą pasakė Chic a g o s v y č i ų choro vedėjas ir cent
rinio Lietuvių kalbos komiteto
p i r m i n i n k a s Faustas Strolia. "Vė
jeliai" pašoko tautinius šokius.
A k o r d e o n u jiems grojo Cecilija
•Lisauskienė. "Vėjeliams' > vado
vauja Judita Petrokaitė.
Daug
įvyčiu i ė j o i rengimo komitetą, ir
d s u g jų dalyvavo minėjime. Dayt o n o burmistras f ames M c G e e į*
teikė rengimo komitetui oficialiai
išspausdintą proklamacija, kuria
1 9 7 8 m. vasario 16 skelbiama Lie
t u v i ų d i e n a Oaytone.

B ū v b ' d o v a n ų pn"sta"tyrrias, kurių
laimėtoja Elena Mikalauskaitė.
Kuopos susirinkime vasario 6
d. buvo dvi viešnios — O n a D e sho ir jos duktė Barbora Barrett.
Jos atvyko pažiūrėti, ką 9 6 kuopa
veikia. Marija Agnė Mikalauskai
tė buvo pakelta j pirmąjį vyčių
laipsnį, o Katrė Sinkwitz į antrą
jį
Vasario 21 d. Daytone lankėsi
3-šios Phi'adelphia kuopos narys
Valteris Svekla. Buvo atvykęs val
džiom reikalais. Vyčiu Ryan na
muose buvo suruoštas inm priė
mimas.
Serga -Mykolas Dailey,
Bette
Omlor, Sue Mantz Smiley ir Jo
nas Scott» Ada Sinkwitz susilaukė
aštuntojo vaikaičio.
Fran Petkus

1

Ž U R N A L I S T Ų GLOBfcJO
ŠVENTI:

BUTCHUS
SEWER SERVICE

Chicagos v y č i ų 3 6 kuopos pir
Popiežiaus
vikaro
Romos "Basins" (nžtvaakos) išvalomi 1
mininkė Sabina Klatt pergyve
na didelį s k a u s m ą — mirė jos miestui kardinolo Poletti atna pataisomi Potvyniu kontrolė.
Visokio vamzdžię valymas
š a u j a m o m i s Mišiomis, buvo pa
sesutė
Silvija.
minėta
žurnalistų globėjo —
Skambint 436-3507
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJE
švento
Pranciškaus Saleziečio
Balandžio 15 d. vyčių salėję.
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiir
Chicagoje, bus vartotų daiktų iš-, - 'iiuiMiiiiniun
pardavimas. Jis vyks nuo 9 vai.
ryto iki 3 vai. po pietų. Organi
!
zuoją n a m o globėjų taryba.
S
Vyčiai yra vėl prašomi sunešti
švarius panaudotinus, vertės dar
turinčius daiktus. Bet tiktai to
kius atnešti, kurie dar nebloga;
atrodo ir gali būti parduoti. Vy
tės praleidžia d a u g valandų rūFarm Cfceese (SŪRIAI) gaminami
šiuodamos juos ir dėliodamos ant
jao viri 40 meta.
staly, ir nemažai randa nebetin
kamų parduoti, turi išmesti. Jeigu S
•pats nepirktum to daikto, beveik s
tikra yra, kad nepirks jo nė kitas.. S
Per paskutinius 18 metų sūrių
Atnešti daiktus galima bus tre
gamybą tvarko jų sūnus AHan Ančiadienį, ketvirtadienį ir penkta
drulB, kuris dabar vadovauja MSdienį prieš išpardavimą. Vakarais 3 chrgan Farm Cheese korporacijai.
6 - 8 vai. salė bus atidarą. Kiek S
šis natūralus sūris dabar yra
viena vytė turėtų ateiti bent vie
perdavinėjamas po visą Ameriką
ir yra siunčiamas ir 1 Havajų sa
ną iš tų vakarų padėti rūšiuoti.
las.
Ir išpardavimui šeštadieni sava
norės yra reikalingos dirbti visą .
ŠĮ skanų natūraliai gaminamą
ANDRULIO sūrį gydytojai reko
dieną. Kuri gali aukoti laiką, pra
menduoja savo pacientams kaip
šoma vra paskambinti A. Mockui,
dietas
ir sveikatai pataisyti.
636-6864.
(T.)

LIETUVIŠKI ŠORIAI

Palto MhhJM «"»*"*M pakvuaviinai už amatu prenurr*
atas oeMuaelaai Ant DRAUGO prie kiekviena skaitytojo m
•«•©,OTTU."U to mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėję*

•

-

DKAUGO premimera-t mokam* S
oetamte 6 mėn J mat.
Chicago ir Cook apakr 333.00 319.00 31500
13.00
18.00
Kitur MV
31.00
15.00
19.00
Kanadoje
3300
15.00
34.00
20.00
Užsienyje
9.00
25.00
15.00
Savaitinis

'

• Administracija dirba kas> • * Redakcija straipsnius taiso sav>
Hmm nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ', [ nuožiūra. Nesunauaotų straipsniu
-m^Heto nuo &30 iki 12:00 ;' nesaugo. Juos grąžina tik ii anks
' to susitarus Redakcija už skelbi
• Redakoja dirba kasdiec ;; m ^ ^
„ ^ t ^
Skelbimu
- *oo.
! kainos prisiunčiamos gavus- pra
8:30 — 12:00.
11 lyną.

D U K. 6 . BALUKAS
••HfiiiĮJa Ir moterų Ugos
Ginekologine Chirurgija.

6449 S o . P o l a s U Rd. (Crawford
Medical Banding) TeL LU 5 * 4 4 8
M neatsiliepia skambint 374-8904

I

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ JR VIDAUS LIGOS
M . « p ^ t Medical Center
8132 So. Ketine Avenue.
Vai.: pirmad., antrad Ir ketvlrtad.
6 Iki 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 1 iki S vaL
Pagal susitarimą..
Oftoo telef. V A &-2«70.
Rezid. tel. WAIbroak 6-3048.

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
VaL: pirm., antr.. ketv. ir peakt.
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. ir Se6t.
tik susitarus.

Dr. Jonas 6. BYU-BYUITIS
GALVOS tR STUBURO U G O S
3 M 8 V e r t 68rd Straet
Cldcago, n i m o b 69629
TeL — 4 7 6 4 4 0 6
Valandos pagal susitarimą

I

735-4477; Rez. 246-2889

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8pecialybe — Nerru ir
JSimtįrtnFm Ugoa.
CRAWFORL> MEDIGAL BU>G.
6449 So. FtUaskl Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — B E 3-5893
Specialybė Akių ligos
S867 We»t lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
Oftoo teL — PR 8-2229

DR. JANINA JAKSEVI6IUS
I O I I A
V A I K Ų
LIGOS
2656 Wea« 63rd Street
Pirmad.. antrad.. ketvlrtad. ir penki
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai.
vak. Seštad. nuo "- iki 4 vaL
Ofe. PO 7-6686

Rea. GA 3-7278

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

YPATINGO SKONIO SCRIUS.

Dėl b l o g o oro
jaunučių ruo
š i a m a s pyragų išpardavimas nu
keltas ir įvyko vasario 1 8 - 1 9
d i a n o m i s . Pavyko
labai gerai.
•Daug d a r b o i tą špardavriną Įdė
j o jaunie;:. V a d a v i v o globėja
į...
-••-»
harket*
:voi
lyvavo
^ ^ i g c ; c vyt^i
įtĮįpm
M i ^ u . V y r ^ . c : : vyčir
5>rįsi4e;c !pyrągaiiy p;r-g:r^aui av* Pruzckic. k-^r. A. Stgžjc, ir. SL Bobelit ir Bobelio sfisos Jenas. >Jte
yra i t s t o v a u j a s u Lj- įictuvcc v^čiji orgaciaacija
Nuotr. V. Noreikos
nr

^ ^ -

*m**~r< . ' •

Gyvenantieji Ohicagoj kį pui
kų, skanų ir natūralų sūrį gali
paragauti ir neatpirkti atvykę į
Marijos Metrikknes parduotuvę.
5 FARM FOOD COMPANY, 1811 W. 47th S t — TeL Y A 7-8393

. . . ^
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r: AtdiK, $ v*l ryte fk; 5 vai ?. ?. pir^nL. &ztzii., Get, kėtv. Ir peikt.
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Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., kttvirtad. tr
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA LR CHLRURGfi
KŪDIKIU EB VAIK17 UGOS
SPECIALISTE
MKDICAI. BCIIJ>IXG
71M South X8esten
Avenae.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
iki 1 vai. popiet.

Ofs. teL R E 7-1168, rez. 239-2919
Ofs.

HE 4-1818; rez. PR 60691

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Va'..: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. ir
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik suBitarua.

O P T I C A L

STUDIO

AKIŲ U G O S — CHIRCRGUA
Ofisai:
111 NO. WABA6H AVE,
4209 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMEniaSTAS
akis. Pritaiką
•Contact lenses"
2618 W. 71st St. — TeL 737-5146
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trst

DR. LEONAS SEIBUTU
INKSTŲ, PŪSLftS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
i e . 5 6 W . 6 3 r d Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso teL 776-2880, rerid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
6 Y D Y T O J A S
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso teief. B E 6-4410
Rezidencijos telef. GR 6-061T
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
Ofiso teL H E 4-2123. N a m * GI »-«ltS

8844 Weat 6Srd Street

DR. Y. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71at Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penkta*
2-6 ir 4-7 — lfi anksto susttaroa.

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5814 No. Westera Aveane
1662 Ne. Western Avenne
l i l k l a n 12 valanda
4 8 9 4 4 4 1 — 361-4605

GAMINA

DR. WALER J. KIRSTUK

DR. ROMAS PETKUS

Ofte. teL

Foontain. MkMgaa 49419

AND R ULIS

TeL REliance 5-1811

DR. EDMUND L CIARA

DR. K. A. JUČAS

AL LAN

Kasdien 1-3 vai. ir o-s vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

VIOLETA KAROSArre
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
7051 So. Wa.shtenaw — Tel. TlS-tim*
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj*
receptas.
Didelis akinių rčmų pasirinkimai.
OPTOMETBISTAS
*
Vai.
pirm., antr., penkt. 10-6:30.
2769 Weat 51st Street
Ketv. 1-8 v. vak. S e i t 10-4 v. 9- V
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. — GR 6-2409
VaL: pagal susitarimą: pirmad. tr
ketv. 1.4 ir 7-9; antrad. ir penkt
Telef. — 282- 4656
10-4; šeštad. 18-3 vai.

D AIRY, INC.

S

DU P . KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50rh A ve., Cicero

Priima ligonio* pagal susitarimai

MICHIG A V FARM CHEESE

TeL (616) 462-SS01

TeL ofiso Ir boto: OLympic 2-4189

įrtatgoe ir barto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1467 8o.46th Coart Cleero, n L
Kasdien 10-12 ir 4-7
Bskyrua treč. ir iestad.

TeL ofiso PR 6-6446

F. 0. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3167 West 71st Street
Valandos: 1-4 vai. popiet
Treč. ir Settad. pagal suBitartmaOfa. teL 5 8 6 4 1 6 6 ; naain 3814772

DR. PETRAS tUODA
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS
•234 So. NarracaMett Avease
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt
8-7; srstadleniais pasai

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems.

Kai tiiukimef

UŽMIRŠTAMOS RELIGINES KNYGOS'

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ PASAULINIS
TRIKAMPIS

SOVIETŲ HDY&AMU TECHNOLOGIJA
Ji keleriais metais atsilikusi
R. JABLONSKIS

Negalima sakyti, kad ameri- ti, — tai užimtų labai daug vie1975 JAV . Sovietų Sąjungos vės admmistraeija Shuttle skrykiečiu informacija nedaro mūsų tos, — bet verta prisiminti Majungtinis Apollo-Sojuzo skrydis dj laiko jos nuosava programa.
visuomenei įtakos. Ir nenuosta- ceinos Bažnyčia ir pasaulis, Diį erdves Sovietams buvo labsi Galimas daiktas, kad ji leistų
Penkiuose žemynuose esančio* tantos lira tik trijų didžiųjų satelitai
bu, kai atsisuki televizija, matai džioji padėjėja, Didieji dabarties
naudingas. Ne tik erdvėje, bet Sovietams dalyvauti, bet Valsšaudymus, badymus, išeikvoji- klausimai, Dievo avinėlis ir kt.
ir
JAV erdvių centre Sovietų tybės departamentas ir SauBR. AUŠROTAS
Dar 212 pr. Kr. Sicilijoje gy-j
šypsosi. Atseit, jie visiškai nebijo
mo skandalus, lėktuvų grobimus, Galima priminti Raišupio Davenęs graikas matematikas — fi
Sovietų atominių bombų, galė kosmonautai galėjo tyrinėti gumo taryba laiko valstybiniu
streikus, nelaimingus atsitiki- barties kankiniai, kun. J. Guzikas Archimedas teigė, kad kusiems žymūnams stengiasi pri dami pasislėpti giliuose požemiuo JAV erdvėlaivių technologinius reikalu. Į Sovietų kėslus žiuri
mus, užpuolimus. Ir kai žmogus tausko Dievas šiandien, kun.
"duokite man atramos tašką ir minti apie "polajinės meškos pa se. Mat, pagal Hua Kuo-feng įrengimus ir įrankius. Jie matė šaltai.
paima laikraštį, jis beveik randa Gaidamavičiaus Milžinas, didvyaš pajudinsiu žemę". Tai yra ne vojų". Autorių sutikęs Li Hsien- "tauta turi būti pasirengusi su visus erdvėlaiviams leisti įrengiSovietų
''mokslininkai" pa
tą patį. Tik lietuviškuose laik- ris, šventasis, kun. Barausko Privien tik fizikos dėsnis, bet jį ga nien, partijos narys nuo 1945 m. naikinti priešą, jeigu toks drįstų muš ir priemones. Sovietai tik kvietė NASA mokslininkus ir
raščiuose mažiau kriminalinių, o sikėlimo žmonės, kun. Grauslio
lima pritaikyti ir pasaulinėje po Jis žurnalistui priminęs, kad "So įsiveržti į jos žemę".
paskutiniu metu tai ėmė rodyti inžinierius į Maskvą ir iškėlė
daugiau pozityvių žinių. Tačiau Šviesa tamsoje, kun. J. Paupero
litikoje. Todėl, kai buvęs JAV pre vietai yra kupini laukinių už
Prileidžiama,
kad
kiniečiai,
agi
savo televizijoje.
jiems šaunias vaisęs. Nesigaine viename jų tarp pat daugiau Dievo žodžio tarnyboje ir dar
zidentas R. M. Nixonas 1972 m. mačių valdyti pasaulį. Šiuo me tuodami amerikiečius prieš So
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T A T r Įėjo sovietiškų
triukšmo dėl nieko, daugiau ne- daugelis lietuviškam pasauliui
Apollo-Sojuzo skrydis JAV . * \
...
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vasario 21 — 28 d. lankėsi kom. tu Sovietai deda visas įmanomas vietus, labai jau norėtų, kad jų
,
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kaukazišku šampanu ir vodka,
gatyvios kovos, o ne pozityvių in- reikšmingų knygų, juo labiau,
, ,
Kinijoj,
valdžios
pakviestas, pastangas įsigalėti Afrikoje. Ta agitacija pataikytų į našią dirvą. astronautams tik trumpą progą T . ,
,—,„.« *-/..L J 7 Kada nuo gerunų vaišių dalyvių
formacijų.
kad tokių knygų negalima oku"milžino su molinėmis kojomis" čiau jų pataikavimo šalininkai Kom. Kinija Šiandien negali ir suteikė apsilankyti Sojuze erd galvos įkaito ir atsipalaidavo
Neseniai mūsų visuomenėj ki- puotoje Lietuvoje išleisti. Ta žemėse, galimas dalykas, kad R. Amerikoje laikosi įsikibę į detensvajoti kariškai prisivyti Sovietus, vėje. Bet ir per trumpą laiką liežuviai, pakilo nuotaikos. So
lo erzelis, kai kuri spauda jį ypač pačia proga prisimintini ir Lieiu- Nbconas, siekdamas kuo ilgesnio te ir siekia nusiginklavimo, kai
jau nekalbant apie JAV. Tikima,* astronautai spėjo pastudijuoti
, kėlė, dėl poros knygų tariamo vos Katalikų Bažnyčios kronikos tarkos išlaikymo, kaip tik kom. tuo pat metu Sovietai rengiasi už kad kiniečiams teks laukti dvie- j vi®**™ Sojuzo įrengimus ir vietų "mokslininkai" pradėjo
nemoralumo ir gal iš tikro nela- leidiniai. Žodžiu, tiek daug pui- Kinijoje ir ieškojo to atramos imti visą V. Europą", kalbėjęs LL jų kartų pasikeitimo (aoie 50 i irankms. Jų teigimu Sojuzo kalbinti svečius, kad jie pasira
bai tom knygom reikalingų pus- kios religinės literatūros, kad po- taško prieš pasaulio taikos prie
Rašinio autorius sakosi tikįs, metų), kci jie bus kariškai ir, technologija atsilikusi 3—5 me- šytų Shuttle-Saliuto skrydžio
sutartį.
lapių. Iš to triukšmo atrodo, kad ros knygų nereikšmingais ketu- šą Nr. 1 — Sovietų Sąjungą. kad "kiniečių neapykanta Sovie
ūkiškai pajėgūs lenktyniaut! su to n u o J A V - Irengirnai pa-,
"-*• mūsuose tik blogos knygos spaus- riais puslapiais neverta tiek daug Taigi, perkelta prasme imant, tams esanti natūrali, nedirbti
,^Amerikiečiai paraškė, kad
dinamos, kad mūsuose nieko ge- domėtis, nervuotis ar simpoziu- galima sutikti, kad tą atramos nė, sprendžiant iš tokių pasikal savo pagrindiniais varžovais.
l i . i i Tprastai.
T.r^i
I i * **&& = « derybų vesti, nei
įtyti
ro, kad viskas neigiama ir bloga, mus šaukti. Ir tenka paklausti, o tašką- R. Nixonas gal ir bus su bėjimų. Mat, Li teigė, kad 1950sutarties pasirašyti. Negali ir
Autorius gaivoja, kaa, atsižvei
980 JAV
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Labai daug gerų knygų yra lietu- kiek tom religinėm knygom bu- radęs Pekine.
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pasižadėjimų duoti. Pajų laikotanpyje kom. Kinija nu
viškų, tačiau jų tie, kurie rūpi- vo suruošta pristatymų, sutiktu
Sovietų •'mokslininkams"
sipirkusi Sovietų ginklų ir karo nius, šiuo metu negalima prileis lėktuvą, pavadintą Shuttle. Jis
naši morale, visai nemini. Atro- vių, kiek apie jas buvo kalbėta,
JAV santykiai su Kinija
į tuo reikalu kreiptis į Valstybės
įmonių už 6 bilijonus doleriu,, ti, kad ar JAV ar Kinija pradėtų
do, kad jiems religija neįdomi kiek jos svarstytos, kiek susilaukė
karą
su
Sovietais.
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ti
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ne
vienam,
bet
dauge-1
departamentą, Saugumo tarybą
Tai kas įvyko prieš 5-rius me kad galėtų kariauti prieš JAV ir
arba net jie prieš religinę litera- diskusijų? Labai maža, nes žmokėti,
kad
Sovietai
šiandien
drįs
liui
skrydžių
—
nuo
žemės
į
erdj
„ ^ ^ J A V m a , j t j , k erd
JT Korėjoje. Pasinaudodami šiuo
nėms įdomiau ten, kur kas nors tus, tęsiasi ir šiandien santykiuo kiniečių įsiskolinimu, Sovietai tų užpulti V. Europą. Nors yra vę ir atgal, kol suges, susidė- v ė a y^imnlrą dr. R. Frosch.
i r tūrą yra nusistatę.
se tarpe kom. Kinijos ir JAV.
pikantiška. Tai žinodami ameri Kaip savo knygoje rašo H. R. mėgino pasmaugti Kiniją: jie už galimybių, kad Sovietu S-ga vis vės ar bus pakeistas naujesne į Pasitaikinę detante ir išvysm
kiečiai ir skelbia pikantiškumus
Mums atrodo, kad Amerikoje savo laikraščiuose, keldami tira Haldeman, buvęs prezidentūros sigeidė kontroliuoti krašto uos tiek galinti pamėginti "chirurgi ir pažangesne priemone. J e i ; ^ diplomatinę veiklą, Sovietai
Sąj^
štabo v-kas, "esą, R. Nixono tus, visus išėjimus į tarptautinius nę operaciją" prieš kom. Kiniją. Shuttle skrydis bus s ė k m i n g a s , ) ^ t į J A V ^ 5 ^ ^
vien tik kriminalai, o kai kam žą žmonių silpnybėmis.
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nes tai sukelia jiems jaunystes
Autorius to mėnraščio kovo tautoms. Esą Sovietai yra pats
VTiko pirmininkas Kęstutis Valiūnas Lietuvių respublikonų Illinois partamento ir Saugumo tarybos
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prisiminimus, tačiau esame paty- mėn. numery rašo, kad aukštie pikčiausias Afrikos tautų priešas". lygos bankete kovo i dieną Tautinių namų salėje buvo atžymėtas kaip priežiūrą,
doie vertinu,
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rę, kad vyresnieji mielai skaito ir ji kom. Kinijos vyriausybės pa
Kai kiniečiams primenami to 1977 metų iškiliausias lietuvis. Greta celebranto Valdas Adamkus ir į
*
religines knygas. Todėl atmin reigūnai kiekviena proga atvy- kie jų spaudos rašiniai, tai jie tik Anatolius Milūnas
Nuotr. V. Noreikos'
(Nukelta j 5 pusi.)
Mūsų religinėj literatūroj apstu kime jas, pirkime ir skaitykime,
gerų knygų, liečiančių žmo- kad mūsų siela kiek apsišveistų
Autobusai paima keleivį visur, kur kas pakelėje j kučiu pro medelius ir lauką stačiai į didįjį kelią. Pagaus ar tautos religines proble- nuo įvairių kasdienybės dulkių.
ištiesia ranką.ppti ir išlipti iš autobuso yra menas, j čiame medelyne žmona netikėtai sušuko, kad mato
mas. Ir tai labai atsimintina ga- Vertiname romanus, bet kai pogof
eris dažniausia tik sulėtina mašinos greitį, o vieti- snieguotą Cotopaxi viršūnę, ir ištiesė ranką į miesto puvėnios metu, kada tos religinėm ra knygų nusveria porą šimtų
niai
mikliai šokteli ir niekad neparvirsta. Mums nesu sę. Tai aukščiausias pasauly veikiančio vulkano kal
knygom skaityti yra tinkamiau- religinių leidinių, tai jau liūdesį
prantama, gal atrodo žiauriai, kai kokiai nors sava nas — 6005 metrai nuo jūros lygia Aš nespėjau jos
ANTANAS MUSTEIKIS
šias laixas.\egalima visų suminė" keliąs reikalas.
AL B.
norei nepavyksta išlaikyti pusiausvyrą ir. tenka išsi pavyti ir pasigrožėti vulkanine viršūne, kurią papras
8
Aikštės pakriaušėse pilna varganų prekiautojų, kurie tiesti šalia kelio, o visas autobusas su pasitenkinimu tai uždengia rūkai, kai ji aiktelėjo ir Šliukštelėjo į drėki
So?. Sąjungoje darbininko laisve organizuotis
siūlo įvairiausių vaisių, atsiduodančių ne tiek sveiku ir santūria panieka nusijuokia: kokie gremėzdiški grin nimo griovį, supantį sodybą. Teko sugrįžti namo ir
M
persirengti O aš buvau besiginąs, kad turiu šiokią to
daržo, kiek miesto atliekų kvapu. Apdriskę, atsilapoju gos!
Šių metų sausio 26 d. paskli- rainietis kalnakasys vladimir siais, dėmėtais, skylėtais marškiniais apsivilkę, basi
Susisiekimas šia priemone Ekvadore yra gal pats kią pranašo galią, numatęs vandeningą dieną, tik sek
-do ži"ift, kad grupė darbininkų Klebanov. Jis pasiryžęs savo vaikai energingai ir gana entuziastingai siūlo sa pigiausias visame pasauly. Už vieną sucrę (arti 4 cen retorė mane sudraudė.
kūrė autonominę profesinę są draugų vardu kreiptis su skun vo niekniekius praeiviams ir moka nuolankiai ištiest tų) gali per visą sostinę' pravažiuoti. Į užmiestį keliau
Išėję iš cumanda ir prasilenkę su minėtu elgetų ka
jungą ginti darbininkų reika du į Tarptautinę darbo organi išmaldos ranką, čia pat ant laiptų, vedančių į gatvę, jant, tenka dar 3 sucrės pridėti. Tačiau sėsk į taksį, ir ralium, dairėmės reikalingo autobuso į "Panecilio"
lus. Ta žinia tuoj buvo komen zaciją Genevoje. Kai buvo įs kur kasdien dešimtys tūkstančių žmonių prasistumia, už tą pačią — tik, žinoma, patogią — kelionę sumokėsi (Duonos riekė) kalną. Netikėtai prieky mūsų kažkas
tuota kaip ženklas, kad Sov. teigta t a "laisve prof. sąjun užtiksi nuolatinį elgetų karalių, kurs vaidina didžiau 100 sucrių, o jei nesiderėsi — dar daugiau paprašys. džiaugsminga: šūktelėjo "Holą, Danute!" Tuo iš pra
Sąjungoje ima reikštis tam tikri ga, Klebanovas pasislėpė ir tuo sio pasauly paliegėlio vaidmenį. Sėdi jis, savo mažas Ir kaip jie zuja! Be abejonės, jie yra blogesni arba eivių minios prasiveržė jauna mergaitė, vardu Cons
v
laisvės ženklai bent darbininkų tarpu išvengė areštą
kojytes pasikišęs po sėdyne, dirbtinai išpurzlintu, ran geresni šoferiai —tai pareina nuo vertintojo požiūrio nela. ir apsikabino Danutę. Pasirodo, tai buvusi pataisos
Pagal "autonomiškos prof duotu veidu, lyg kare sužeistas herojus, H* tokia iš
sluoksniuose. Tačiau t a s darbinei Romos, Barcelonos, New Yorko ar Toronto vai- j namų įnamė, kurią Danutė mokė, šiuo metu išleista į
ninku užmojis liko tik troški sąjungos" vadų pareiškimą apie kreipta kančių išraiška, ir tokiu besibaigiančios gyvy ruotojai. Palik tik vieno automobilio tarpą tarp savęs ir. laisvę; planuoja ištekėti už keleto mėnesių ir dabar kviemu, nes, kaip buvo galima nu 200 darbininkų įstojo nariais. bės piaunamu balsu jis maldauja, kad joks aktorius jo priekinės važiuoklės, ir kas nors iš šalinės gatvės į-i čia savo mokytoją būti madrina. (Madrinos pareigos
matyti, jis turėjo būti likvi Jie buvo nepatenkinti nežmoniš nepralenktų. Sutemus gi čia retai kur spinksi silpna smuks į tą tarpą. Gal todėl čia pastebėsi daugelį penktų I yra nuvesti jaunąją bažnyčioje prie altoriaus pas jauduotas savo pačioje užuomaz komis darbo sąlygomis ir darb elektros lemputė, tad tamsu, nors durk į akį. Ir aš nie automobiiių, įlaužtų priekinių langų, vienarankiui nikį per sutuoktuves.) Vėliau Danutė papasakojo, kad
goje. Penki tos profesinės są davių (valstybės) išnaudojime. kaip negalėjau suprasti, kaip Danutė nedelsdama at &uostikhų. (Ekvadore niekas automobilių neapdrau- • Consnela yra tik keturiolikos metų. Tėvai nenorėję tojungos steigėjai tuoj buvo Mas Be to, buvo nusivylę valstybine randa reikalingą autobusą, kai aš vėlyvo vakaro šešė džia.) Kita vertus, jei važiuosi atsargiau, daug greičiau kios jaunos dvjkters ištekinti, tad pasiuntę į anuos auk
kvos policijos areštuoti ir jiems prof. sąjunga, kuri visiškai ne liuose ne tik jo spalvos ar numerio, bet ir paties auto užsidursi ant kitos važiuoklės, tikina patyrę gringos. lėjimo namus. Bet mergaitės užsispyrimas laimėjo. Tė
gresia ištrėmimas \ jų kilmės sirūpina darbininkų reikalais. buso neišskiriu. (Nemurmėk, miela sekretore, kad ne Viešosios važmos priemonės dažniausia yra kariškių vai daugiau jau neprieštaravo, ir Danutė negalėjo —
nenorėjo atsisakyti pasiūlytos garbės.
vietas. Vienas iš steigėjų, Ni- Vienas tos grupės narys pain visiems švento Jono ir kad moteriška lytis stipresnė.) rankose ir duoda gerą pelną.
Masės
žmonių,
susigrūdę
kaip
silkės
bačkoj,
važi
formavo,
kad
suimti
yra
šie
Duonos riekės kalna3, ant kurio tvyksi didžiulė
kolai Ivanov, pareiškė: nė vie
VI
nėja
tai3
autobusais,
stumdydamiesi
ir
lipdami
vienas
darbininkai:
Rostovo
elektros
La
Virgin
de Qu;to (Quito mergelė) statula, yra isto
nas iš jų neturi leidimo apsigy
per
kitą.
Ir
jie
vis
resčiom,
kaip
vaikai,
veržiasi
pirmu
Ankstų rytą išsiruošėm apžiūrėti miesto įžymybes. rinis. Tai buvo ispanų tvirtovė. Ir tik kai gen. Sucre su
venti Maskvoje ir visi jie atvy stoties mechanikas Michail Gutiniai abiem atvejais — į vidų ir į lauką, tartum bijodą- Moterys nenorėjo viena kitai užsileisti, puošėsi lyg ke mažu sukilėlių būriu tą tvirtovę paėmė, Ekvadoras iš
riev,
Kaukazo
geležinkelio
dar
ko į Maskvą, i sostinę, protes
tindamos eiti į koncertą ir nekreipė dėmesio į mano sikovojo nepriklausomybę. Statula pastatyta pagal
tuoti valdžios įstaigose dėl dar bininkas Konstantui Gučarenko, į mi. kad nesuspės šiltų blynų paragauti.
hoMĮĮfoim^ jog Metus visas jų klostes savaip sulygins. XV a. paveikslą. Ji globoja miestą, kuris iš aukštumos
bininkų teisių pažeidimų jų gy Doneco kasyklų darbininkai Va- dažnai pajunti, kad neprašytos viešnios n'
venamose vietovėse. Tos prof. lentin Poplavski ir Viktor La- blauzdomis Šmižinėja ir šviežienos geidžia. K M jas va- Atrodė, kad šį kartą aš prašoviau pro šalį, nes rytas j atrodo kaip dailių dėžučių didžiu]ie žaialaa,
ir oras vaiskus. Išėjome užpakaliniu ta
(But daugių}
sąjungos pirmininku yrt ok> cho* Ir dMfiiifkitų.

Pusiaujo dausose

y

.

i

•

"

ir patrioti-i Fo menmeS pfcgiamos, kun. Minėjimui vaisęs suruošė TeDRAUGAS, ketvirtadienis, 197S m. kovo mėn. 16 d. Budriūno sV. Mišias ir
nes giesmes. Po pamaldų lauke J Kabliui sugiedota Ilgiausių metųresė Strimaitienė. Jai talkininkaprie lietuviško kryžiau padėtos gė arkivyskupo oficialaus paskyrimo vo Vida Masto, Jadzė Kronkaitielės už Lietuvos laisvę žuvusiems parapijos klebonu proga. Iki dabar nė, Z. Merkevičius. Ki* >s moterys
pagerbti.
ktin. Karalius sv. Kazimiero para- aukojo pyragus, kai kuriuos šai
B EA L ES T ATE
B EAL E S T A T E
Parapijos salėje įvyko antroji p i o j ėjo administratoriaus pa- tus patiekalus ir pinigus.
minėjimo dalis. Salėje buvo apie r e , g a S
*
New Haveno LB dėkoja vi- HUiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinii Parduodamas 55 pėdu pločio
PittsburCfh
P a
• Susirinkime buvo perskaityta 60 žmonių, kas mūsų kolonijai
— 2 krautuves. Galima pirkti ir
'
visų trijų Allegheny county ko- skaitoma labai daug. Minėjimas
I minėjimą atvyko Waterburiošiems už aukas ir dalyvavimą miNAMŲ PARDAVIMAS
su
geležies (hardware) bizniu. 2
LB
apyl.
pirm.
Viktoras
Vaitkus
nėjime.
Pittsburgho lietuviai vasario 25 misionierių sveikinimai ir prokla- pradėtas himnais. Maldą kalbėjo
Namus veltui įkainuoju.
maš.
garažas.
m
Galiu
namus
parduoti.
d. kukliai, bet gražiai paminėjo acjja. Angliškai dar kalbėjo kun. A Karalius. Atsistojimu ir ty ir sekretorė A. Raugalienė su vy
Albina
LipUenė
Turiu
gerus
pirkėjus.
2«12 W. 71 S t TeL 476-2427
Lietuvos
nepriklausomybės 60 Pittsburgho lietuviams gerai ži- los minute, pagerbti žuvusieji už ru.
REAL
ESTATE
BROKEKCi
metų sukaktį. Į šv. Kazimiero nomas pittsburghietis V. Količius. lietuvos ir Amerikos laisvę. Mies
S7tt» and M*iart
P. ŽUMBAKĮS — PR 8-6916
parapijos bažnyčią susirinko bū- Albinas Onaitis paskui perskaitė to meras Frank Logue, taręs ke
By
owner — 4 bedroom, brick,
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiuiiitiNiim
rys žmonių. Buvo atvykusių ir rezoliuciją, kurią susirinkusieji letą žodžių, perskaitė savo pro
corner 2 car brick garage. New
balsu
g tolimesnių parapijų.' Dalyva- **«"»
P«ėmė, ir buvo pa- klamaciją, kuri buvo įrėminta po
Parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) beating system. 423-7562
i. M. KOVO 15 — BALANDŽIO 15 IMTINAI
vo Homesteado lietuvių §v. Pet- s i l * s t a Amerikos prez. J. Carte- stiklu, ir pardavė Lietuvių bend
namas. Jrengtas poilsio kamb. su ba
ro ir Povilo parapiios klebonas riui' viceprezidentui Vance, Pen- ruomenei. Connecticuto guberna
Kaip iŠ sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50%. ru rūsy. Gražiai dekoruotas. Svarus
HELP WANTED VY&AI
kun.
Francis Plantas. Lietuvių nsilvanijos senatoriams ir kongres orės proklamaciją perskaitė J. Gus Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da ir paruoštas tuoj užimti. Kilimai ir
kalbos kursų klausytojos buvo manams. Aukas rinko liet. kalbos tas.
Ukrainiečius atstovavo Vo- bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną. užuolaidos. Kaina $27,900. MarąuetBURKER 2ndSHin
te Pko. apyl. Skambint 471-5132
pasipuošusios dailiais lietuviškais ^UKSU klausytojos mergaitės, apsi- lodymyr ir Lidia
PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA
Ficaložych.
For steel fabricating shop to run
UŽSAKYTI PAŠTU, KARTU PRISIUNCIANT IR PINIGUS UŽ
tautiniais drabužiais.
rengusios tautiniais drabužiais. Pastaroji pasakė trumpą kalbą.
Marąuette Park area — 3 bedroom band & automatic burning equipJAS.
Aukl
Šv. Mišias atnašavo Šv. Kaži* rinkimo metu, pranciškiebrick bungalow. Immediate posses ment. Would prefer exptr. person.
Pagrindinę kalbą paskė JAV LB
miero parapijos klebonas kun. t e i ^ n Francescai vadovaujant k r a š t o v a W v b o s
sion. Call 737-5263 after 6 p. m.
CAiA 3tK. TAl^OT 588-87M
DRAUGAS
I
vicepirm. organiW . Karaveckas. Buvo prisiminti padainuota keletas lietuviškų
An
Kanai Opportuaity
fimfhvir
j i- izaciniams reikalams Balvs RauPARDUODA 2
žuvusieji už Lietuvos laisvę, pa- damų.Oricialiai minėjimo d a u s l
4545 W. 63rd Street
Chicago, IU. 60629 SAVTNINKAS
PKBS8 B R A K £ — ( & * ( * )
butu po 6 kamb. mūr. namą.
sakyta* tai progai pritaikytas pa- baigta Tautos himnu.
, ^
^ . ^ UetuvQS
vada.
Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą
Job shop
metai
ta-bricating
fina
mokslas, giedamos
lietuviškos
Po to daugumas svečių r i n k o - 1 ^ - ^ d a r b a m s p r a v e d ė Marijona knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 centus 2 maš. garažas. Gazu apšild. ha.ndJing 20 gauge t o 3/S i n c b ptotte
neėda person w h o c a a read Blue
6030 so. ralifornia Avenue
giesmes ir pabaigai — Tautos si į žemutinę parapijos salę. Čia jų < j o k u b a i t ė ; § i a i s m e t a i S i švenčiant už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti
Prints aet up & operate preas brak«a.
Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams.
himnas.
laukė skanūs lietuviški valgiai, į 6 0 m e t ų i i e t u v 5 § k o s ^^^
j UD į.
OaH >lr. Talbot 588-8700
3-cią vai. p.p. minėjimas tęsia- pagaminti darbščiu ir nenuilstan- ^ ^ a u k o s k i e b o n u i i e i ( } u S 5 j, u _
An
Bariai Opportuaity Employar
TIKYBINIAI
RAŠTAI
mas Šv. Kazimiero parap. salėje, čiu moterų: Žilinskienės, Zūsi-į v o renkamos bažnyčioje per visas
TOELJMNG I N S P B C l X ] »
Ba\o Dabar
Simet susirinko žymiai daugiau nienės, Šimoliūnienės, ir Maksvy-j ^ w j a s s u r j n k t a 115.2. Iš viso
Mes su 50 kitom namų pardavimo Job s h o p metai fabricating fiira
AUŠROS VARTAI Kun. J. Prunskta. 1949 m. Minkšti
žmonių.
Minėjimas
bandling 20 gaugre t o 3/S lncb. plate
pradėtas. tienės. Prie baro_ buvo Naujokas į ^ „ į j ^ 761.72 dol.
viršeliai, 40 pusi
$049
$0.25 įstaigom aptarnaujame pietvakarių neėda person w n o c a a read Blue
Amerikos himnu. Maldą atkalbė ir MarČiulaitis. P o vaišių ir dau
Cmcagą — tas daug pagreitina Prints & knovrs Mfe, Tig. & Stiek
BA2NYCLA IR PASAULIS, Ant. Maceina. Bažnytinio gy
saWelding.
jo kun. Francis Plantas. Visus su gel dainų, kurioms ir vėl seselė, Meninė programa atlikta
venimo kaita po H Vatikano Susirinkimo, 157 pusi... $2.00 $1.00 pardavimą Ir pirkimą,
r
vom
omiS
V ar
Call Mx. Talbot 588-8700
* ^ . š- J- Bernardo DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, Svč. Mergeles Ma
sirinkusius pasveikino Amerikos Francesca vadovavo, Vyt. Juciui
NORINTIEJI
Aa Bqnal oppurtnattyr toa-ptoymr
fijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido praL Pr.
Lietuvių tarybos Pittsburgho skyr. akordeonu pritariant, svečiai apie | paruoštas, parapips choras, paPARDUOTI AR PIRKTI
M- Juras, Putnam. Conn., 1958 m. 234 psl
$3.00 $1.50
pirm. klebonas kun. W. Karavec 6 vai. vak. nenoromis skirstėsi na dainavo šešias dainas, o Vaiva
DIEVAS
IR
ŽMOGUS.
PreL
Dr.
F.
Bartkus,
kan.
Dr.
P.
arba išnuomoti botą
Vėbraitė — Gustienė, paruošė
kas. Minėjimui vadovauti jis pamo.
Aleksa,
Išleido
PreL
K,
Vasys,
Roma,
1953
m.
Di
montažą — Mindaugo ir šių die
įsipareigojimo
skainrdnilt
be
jokie
kvietė Vvt. Jucių, ilgametį "Lie
Aukų šiemet surinkta per 1000
delio formato, 51S psl
55 QQ $3.00
nų Lietuva, paįvairindama savo, DORYBfiS. kun dr. K A Matulaitia] inC" £&32'"m.
mums.
tuvos aidų" radijo programos ve- doleriu
Šia
proga
reikia
paminėti,
kad
j
Lietuvoje
darytom.s
skaidrėmis,
"Draugo" spauda, 192 psl
'
_ j^oo $0.50
dėią. Altos skyriaus sekretorių. Jis
Taip pat, abejojant dėl turimo
'DRAUDIMO, ar norint apdrausti
perskaitė Alios pirmininko iš šiemet, kaip ir praėjusiais metais, Tstraukas skaitė pati Vaiva su vy- ENCIKUKA. Popiežiaus Leono X m , Humanum Genus!
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m. 00 50 $0.25 NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ it
Chicagos dr. Bobelio atsišaukimą ibi mūsų radijo programos - Vyt. ru Dzimu, Leonas Bernotas (hartr
ESU
KELEIVIS. Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės
i SVEIKATA maloniai jums patarnaus
Call
Mon..
Wed.
# Fri
Juciaus "Lietuvos aidų" ir Povi-! fordietis), Gintaras Vaisnys irį lietuvių visuomenę.
mintys, 85 psl
j ^ $0.25
lo Dargio, veikianti daugiau 40 Arvydas Mickevičius, Yale u-to FATIMA IR MES, Kun. J. KuzmicJris. Kieti viršeliai ir
BALYS BUDRAITIS
427-7300 — €x1ensl«i 326
Po to Vyt. Jucius pakvietė prie metų — visą vasario mėnesį sky studentas iš Ohio.
aplankas, 1955 m., 255 pusL Pilnai supažindina skai
4243
H
63rd
St.,
CMcago,
10.
mikrofono pagrindinę kalbėtoją rė Nepriklausomybės minėjimui.
tytoją su Svenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje.
Knsrga suskirstyta į 20 skyrių,. Vienas iš jų "Fatima
767-0600 arba 778-9871
pranciškietę sesele Josephinę BukBELP WANTED — MOTiaiTS
Korespondentas
ir
Rusijos atsivertimas".
»o ^ . 0 ~v
š'Mtę. trumpai apibūdindamas jos
GIOVANNI PAPINI. Popiežio Celestino VI Laiškai' ŽnionėW
ilgų metų darbuotę įvairių lie
REIIABLE H0US£KEEPEf\
KILIMUS IR BALDUS
Lietuviškos Knygos Klubas, 1925 m.. 216 pusi. .
$2 00 $1.00
New
Haveti,
Cotm.
tuviškų parapijų mokyklose, ypa
GYVOJI DVASIA, Kun dr. J Vaitkevičius. Mąstymai
Plauname tr vašknojame
Fuil time. Live in. Own room.
tingai pabrėždamas, kad ji, čia gi
kiekvienai metų dienai. I tomas. Kieti virš 464 pusL $500 $2.00 5 kamb. naujo tipo mur. namas
visa rfi&isj grindis.
Vasario 16-tos minėjimas pradė
T.V. Ebcceilent conditaons,
ir garažas. Centr. oro šildymas ir
musi lietuvaitė, niekad Lietuvos tas laišku rašymu grez. Carter, J. BLBNV8 — TeL RE 7-5168 GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius, n t Mas-'
vėsinimas.
Oalimo
tvtoi
pažiQt*ti
ir
Please call —
tymai Gavėnie? ir velykiniam laikotarpiams. Kieti
nėra mačiusi, nepaprastai laisvai Gyrus Vance, Connecticut sena
nupirkti
už
J28.35S.
Marąuette
viršeliai, 543 pusi
j g ^ $2.00 Parke.
15
ir taisyklingai lietuviškai kalban toriams k kongresmanams. Atsa
36 4.6348
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III
4 vienetu mūrM tr sarains, Mar- I
ti: net naujieji ateiviai, kartą su kymai gauti iš kongr. Cotter, ku
tomas. Velykinis, laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J.
quette Parke. Naujas gazu šildymas, I
-.^
KaSIS
atiduoda už 338.800.
Vaitkevičius,
MIC,
622
pusi
$5.90
ja susitikę, neatsistebi jos gražia ris vasario 16 d. , atstovu rūmuo
$2.00
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV
lietuviška tarsena bei turtingu se priminė Lietuvą. Tą dieną dar
5 kamb. labai modernus mūro n a 
mas ant plataus sklypo,
tinkamas
tomas, nuo 2o'.inės iki Advento, kun. dr. J Vaitke
A& 18 — 6 5
žodžių lobynu.
kiti keturi kongresmanai kalbėjo
žavingai gyventi
Arti T3 ir
vičius. MIC. 672 pusi
$5.00 $2.00 Seimai
Apdraustas
perkraustymas
Kedzie.
$39.800.
Seselė Josephinę savo kalboje apie Lietuvą. Senate, vasario 16
Outgoing personality — full time.
IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja, Sv. Pranciškaus Salezas.
Įvairių atstumų
Gražne platus sklypas ta- garaiaa Permanent position. Assist young
iškėlė žmogui ir tautai skirtą lais dieną, posėdžių nebuvo. I laiškus
Naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC,
336 psl.
»o «JQ »n 00 Marąuette Pke. "Vertingas plrkBJul. esecutive. Advertieing office, intervę kaip didžiausią žemiškjjų ver- atsakė ir kongr. Sarasin Giaimo. TeL: 376-1882 arte S76-0N8
2-jn $mkStą mūra**. 2 butai esting work. Variable hours. Top
KĄ MES TIKIME. Kun. P. Celiešius.' 195 "pusL* ! " . . ! ] * . * * ' $4.00 $3JJO tr Tvirtas
tvbių dovaną. Po ilgos priespau Iš senatoriaus Weiker raštinės
maloni
biznio patalpa.
2 auto
garažas.
Savininkas
nusileido iki salary. 6 Corners area.
KELIAS I ALTORIAUS GARBĘ, J. Vaišnora, MIC. Dievo
dos savanorių kraujo aukomis gautas telefoninis pranešimas,
338.500.
Marąuette Parke.
Tarno Ark. Jurgio Matulaičio Beatifikacijos bylos ap
MR. W I N E — T A
Lietuva pagaliau, išsivadavo, va kad laiškas, dėl sniego audros,
žvalga. 32 psl
«o 50 $0.25
gautas
pavėluotai.
sario 16 d. 1918 metais pasiskel
SIUNTINIAI J LIETUVI KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gutauskas '
YOUNG WOQCAN (18-40)
busi nepriklausoma valstybe.TauVasario 16 d. Šv. Kazimiero lie
104 puslapiai
^4^0 $2.50
t
ii kitos baltus
Live in. 5 day week. Happy bome.
ta greitai atgijo, suklestėjo visoke tuvių parapijos bažnyčioje, kun.
2625 West 7lst Street
KRISTAUS KANČIA. Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry
Help
•Kith bouse work & 3 school
nos
Bmmericb
regėjimus,
surašyta
Klemenso
Brenriopa, krašto pažanga. Deja, .1940 Albertas Karalius Lietuvos ir jBęrį NEDZINSKAS. 4065 Archer Aw
age
children.
Own room & bath.
tano,
į
liet.
kalbą
vertė
J.
Talmantas
iš
15-to
leidi
Tel.
737-7200
ar
737-8534
metais rusas negirdėtu žiaurumu! tuvių intencija atnašavo •sv. Mi Chkmįo, m. 80832. tetef.
nio.
Stebėtinai
aiškiai ir smukmenišai surašyti
Salary open. Call evenmgs.
vėl užgniaužė Lietuvos laisvę.
'šių auką. Gaila, lietuvių nevienuolės Emmerich apreiškimai bei regėjimai ir
TeL — 835-3808
„. „ . . t . . ,
.
,.
daug buvo. Per Mišias vargonais
skaitytojas su įsijautimu pergyvena Kristaus Kan
B t K B A N K . C — Į BUSINESS
Kalbėtoja kvietė jungtis su tylią- - ^ ^^fa*
^ l ė » j& n <r ir>
čios kelią. "Draugo" spaustuve, 1959 m. 249 pusi
$3 00 $1.50
CORNER UOT
KUNIGAS DIEVO m ŽMOGAUS TARNYBOJE. M
ja Bažnyčia, kankiniais vyskupais visų nustebimui, lietuviškai pagie
1 3 T - 9 " x 80" on 87th Street a a d
lAMOMOiAMA — FOB BENT
Krupavičius Knyga tinka kunigams vienuoliams ir
ir kunigais, Sadūnaite, Kalanta, dojo Lietuva Brangi. Gale pagiedo SERfiNAS perfcrausto baldos tr
N
e
w
England
Avenue.
S55.000.
pasauBečiam?. norintiems susipažinti
su kunigo
kitus daiktus. Ir ii toli miesto tei
Sibire ir kalėjimuose marinamais. tas Lietuvos himnas.
CALL — 998-8445
2818 WEST 64TH STREET
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
dimai
ir
pilna
apdrauda.
Parke prieš miesto valdybą ple
Jų kančios, drąsos ir kraujo auka
gomis kunigo atžvilgiu. L. K. Klubo leidinys 1981, m.
Išnuomojamas 2-jų miegamų
TEL. — WA 5-8083
tai sėkla mūsų tautos šviesiam at vėsavo Lietuvos trispalvė!
v 20 psl. Kama
$700 $3.00
mftr. t SMiįsrt 65 Ir T*l- butas. $195.00 mėn.
Šventės minėjimas lietuvių ko
gijimui. Pavergtų brolių ir seserų
MANO KELIAS PRIE ALTORIAUS, PreL Dr. F. Bartkus.
C7^0a
Spaudė "Draugo" spaustuvė. 95 psL
$1.00 $0.50
balsas šaukiasi į mus pro geleži lonijoj įvyko vasario 26 d. Rytą šv. uimitiiiHmimiimiiiiimiHuiiiinmtnui
MCKET
tt POAOUB
bsansiosr — 6 kamb. 2 žkUMARIJA
DANGUJE
IR
ŽEMĖJE,
Vyskupu
Vincentas
Mišios
už
Lietuvą
ir
už
jos
laisvę
nę uždangą, kad kalbėtume pa
TeL —
steL 83 ir Kedzie. $64^00.
M. A. i I M K 0 S
Brizgys. Knyga skirta geguže? mėnesio pamaldoms.
sauliui apie komunizmo daromas žuvusius. Gražus klebono kun. Ka
19
BKU}
senumo.
514
fcamt>
S
imav
NOTARY F C B U C
L. Knygos Klubo leidinys. 1956 m., 142 pusi Viršelis
IŠNIJOM. 31/2 kamb. batas.
skriaudas ir neteisybes mūsų tau raliaus pamokslas. Gėles prie al
OfOOME TAX SFRVTCE
ir aplankas Jono Pilipausko
$1.50 $1.00 ganri. Daug rūbinių. 2% mat. garažas,
$130 d d . mėn.
Ps««daujama
$5.00 $3.50 83 b Narragansett. $54.000.
tai, ir kad mes patys savo darbais toriaus nešė Vaiva Vaišnytė ir Vik 4259 Sa. Mspfewoo4, tol. 254-746H MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE
Z-jsj »ak*tn — 2 po 6 kamb. mOr. vyresnio amž. žmones. 7125 S.
Taip pa* daromi VERTIMAI,
tutė
Masto.
Prie
vėliavų
stovė
MARIJOS
APSIREIŠKIMAS
ŠILUVOJE,
Juozas
Budzei{rodytume ištikimybę savo tėvy
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ka MIC. M danapolis 1953 m. 46 pusi
$040 $0.30 (B ir Talman. $32JO0.
jo Genutė Strimaitytė ir Rita
Mozart St. Skambint 472-0375
PILTJETTBCS PRAŠYMAI Ir
nei.
M a«rq semta LcSMstfs. $10,000
kitokie blankai
MARUOS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Vertė Petras P.
Kronkaitytė.
Choras
giedojo
Br.
Seselė su giliu įsijautimu ir tik
Hnuom, apšildomas 3-jų kamb. ba
Cinikas. MIC. "Draugo" leidinys, 1964 m. Kieti virš. $L25 $1.00 of akrą.
iimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiiin
ru lietuviškos širdies jautrumu
tas Marąuette Pko. apyl. Skambint
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917
S I M A I T I S REALTY po
6 v. v. teL 476-2496
m Fatimo:* .aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, I95L
padeklamavo
B. Brazdžionio
HELP WANTED — VYRAI IK MOTERYS
Inmmnce
—
torom*
Tax
Liet.
Spaudos
Draugija,
128
pusi
"Visą turtą". Pabaigai ji įspūdin
$1.00 $0.50
* • • • T Mm
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
gai kreipėsi į Viešpatį, kankinių
2951 W. 63rd St., 436-7878 J t l C t t L A i r EOOfl
nora MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
prieglaudą ir stiprybę* kad Jis glo
leidinys, Roma. 1958 m. Didesnio formato, 446 pusi.
samniiitMitonN
s>
3 MALĘS AND 1 FEMALE
botu mūsų tėvynę ir stiprintų
Knyga yra oadalinta j 2 dalis. I-je dalyje: litur
M.4RQUETTE PARK
ginis Marijos garbinimas. Bendruomeninis Marijos
jos vaikus, einančius skaudžiais
2-Ju
htrtu uiftrluls po 5
garbinimao ir Liaudies pamaldumas j Mariją. II-oje
kryžiaus keliais, ir kad laisvės ry
Gsusn
šildymas.
Mūr. garaiaa. Arti
dalyje. Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
SIUHTimil | LIETUVĄ
tas paskubintų mūsų tautos prisi
1S:30 PJtt. to 7:9© AM.
tr Talman. Žemiau $34.000.
rijos paveikslai h* Marijos šventovės Lietuvoje, ko
kėlimą. Po jos kalbos visi uždai
rių yra pachota net 52 vietovės
„... $5.00 $2.00
V E N T U R E OTORES. INC. has immediate openingB for:
BUTŲ NTJOMAVUiAfl
navo "Plaukia Nemunėlis", V y t
Tel««.: S2a-J787 ~ SM-SSa*
MACIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriau* pažintis «u Dievo Tarnu ArMv. Jurgiu Matu- 1
V LEAD PERSON
Juciui akordeonu pritariant
laičių. Tėvu Marijonų leidinys. 1962 m., 31 pust
$OJ0 $0.25
i*IVllllIII|I
Susirinkusieji buvo giliai sujau
V ASSISTANT LEAD PERSON
MEILES UGNIS Kun. dr. K. A. Matulaitis, MKL Spausdinti seselės kalbos ir dėkojo jai
dė "Draugo- spaustuvė 1961 m. 360 psl
$4.00 $1.00
V
2
GENERAL
CLEAUERS
už puikų pasiruošimą ir atliki
MAŽASIS TOBULYBES KELIAS. R. P. Martin, 146 psL • • $1.00 $0.75
Experience operatmg automatic scrubbers and strppmg.- fuushing
MISIJONJERIAUS UŽRASAL Kun. W. Alesander, 1921
mą. Jos kalba buvo tikrai įtikinan
bvinyl flbors is reąuired.
190 psl
„
$1.50 $1.00
ti ir dvelkė gilia meile tėvų kraš
S. B A C E V I Č I U S
MOTINA OAILRSTINGOJL Kun. dr. Juosaa Prnnskki
PLEASE APPLY IN PEUSON BETWEEN THE HOURS OF
tui. "Gyvuok ir darbuokis ir toliau,
Sa. Badsl* Ava, —
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
n AJL t» < PJH. — Monday thru Friday.
sesele. Mes giliai vertiname jūsų
M I G L I N A S TV
gužės mėnesio (Benai. Pabaigoje yra Svč. Mergelės
jautri* širdį!" buvo jai pareikš2MA
W. SM* ftt, teL TTS-148S
Marijos Litanija tr kitos reikalingos maldos l i e t
rmimtiiiiimiiiiniiiniiitii
Knygos KluboTridmys, 1957 m., 117 pusi.
$1.30 $0:50
0 £ ME SID
•tttTNA IR MOKYTOJA. Sv. Tėvas Jonas XXB1 EnBe to seselė Josephinę dar kal
iffnniiitniinniinHufiminiHtiiimitiin"
(A WvteW ft M«y Departsiest Stsres)
jr*~.
cDtnka f"Mater et MagistM"). S< eadklfka anfe s©*&VAG*
ZZFPjm*
AO«^rfl«
bėjo kovo 5 dieną lietuvių visuo
eia6nk> klausime pažanga krikščioniško mokslo švie
%\%\ Iter* Ifar?*?!? A*«»»i8
ApK±ota
skelbtis
£ez.
T&JJJGZ.
mene: per Vjrt. Juciaus vedamą, ra
soje. L. K. Klubo kfldinys 1962 m. 114 pusi
$1.60 | M 04«e $£ plažiausiai skaitosžša be>
3gUrf!W!A' Į UnMYA
dijo programą. Ir Si kalba buvo
tovių
dianraifcs,
gi
skelBimu
kaiF. 5 Prassme Įjspl»isą knyja BpaUsMiaa tanką Bsftlittu h* pasfiaJ' rrca^MMuCtTEf^*r*m?miSH&
Aa fjBgal Oppcrtum ty Effiployer M/7
lygiai kruopščiai paruošta ir įspunos yra visiems pncinarmryc
kya, s a ja dažnai oekartosune. Sąrašo te&ays bus
c%*s>au» ia*. « M M
W»« w «wi n , c******,
4

CLASSIFIED ADS

VASARIO 16 MINĖJIMAI

KNYGŲ

IŠPARDAVIMAS

Budraitis Realty Co.

Wanted
JANITOR
MAINTENM.CE MAN

V A L O M E

Sudiev Žiemuže

A. V I L I M A S
M OVI NG

YOUNG LADY

Valdis Real Estate

MOV'.NG

•

•

GENERAL CLEANING PERSONNEl

BELL REALTY

TELEVIZIJOS

•

VENTURE

m

HORfilDGE, iuniois

. t . ^ t M . n . t i

t > t t t t

.
'
r

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Baltimore, Md»

';•';;?>;

damas, muziejus ir lietuviška
trobelė dar patobulės. NP*

•

:

J

^T^PS??^

A. t A. ROMUI KULIKAUSKUI

" -" f^š* - ^ * <

1

I tas 197$ m. vasarą. Pabaigtu DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. kovo mėn. 16 d.
vių proga kviečiame
minimų
leidinių skaitytojus savo pasi
Mylimam sūnui ir broliui
sakymais pabaigtuviniame leij diny
dalyvauti.
Pasisakymai
turėtų būti trumpi, konkretūs,
dalykiški. Daugelio adresų ne
per anksti iškeliavus amžinybėn, liūdesyje pasiliku
turime, tad kreipiamės į Jus,
siems motinai VANDAI, seseriai IRUTEI, broliui VY
mūsų mieli Bičiuliai, per spau
TAUTUI su šeima ir giminėms reiškiame nuoširdžią už
dą. Būtumėm dėkingi ir labai!
uojautą.
pageidautumėm, kad atsilieptų I
Stefa Charžauskienė
mūsų mokslo, meno, spaudos ir]
Genovaitė ir Ste»*as Seimanai
visuomenės žmonės, t. y., visi'
tie, kurie daugiau ar mažiau
lietuviškom enciklopedijom nau
dojasi, turi apie jas s a v o nuo
monę.
Mielas nares

Kaip ir visada, Vasario 16' ^B' M *'"^B
sios minėjimai Baltimorėje šie
Muziejų atidarius, visi rinkomet prasidėjo iškilmingomis
r?
pamaldomis Šv. Alfonso bažny- •* i didžiąją salę, kur 1:30 vai.
i
fioje. J o s įvyko vasario 12 d. prasidėjo tradicinis banketas.
J
Lietuviškas koncelebracines šv. i kasmet rengia
Lietuviškų
Mišias už žuvusius ir vargstan organizacijų taryba.
Garbės
čius lietuvius laikė lietuvių kle- j svečių tarpe buvo miesto meras
1 i *%
bonas kun. Antanas Dranginis lW. D . Scnaefer,
Maiylando
i-Ą
ir klebonąs-emeritas prel Liud-, valstijos sen. J. Coolahan,. Ma>>';
vikas Mendelis.
Į rylando atstovų rūmų narys P.
i
E
Prieš Mišias lietuvių legionie - Weisengoff, kongresmanė B. I V ' I S ? '
^ * .. A i f l
R
Iš anksto, už atsiliepimą dė
rių postas iškilmingai jnešė ve- Mikulskį, buvęs kongr. B . A. develande Vasario 19 d. prie paminklo žuvusiems už laisvę dedamas
kodami,
pasisakymus iki š. m.
Iiavas, o taip pat Mišių metu Į Garmatz, buvę Liet. organizaci j vainikas, kurį padėjo Clevelandd Altos skyriaus pirm. A. Rukšėnas, I.
Nuotr. VI. Bacevičiaus balandžio 30 d. prašome siųsti
per aukojimą nunešė gėlių prie jų tarybos pirmininkai A. Mi- Bublienė ir dr. V. Stankus
šiuo adresu: Juozas Kapočius,
ceika ir adv. T. Gray-Gra jausSvč. Msrijos statulos.
395 W. Broadway, P. O. B o x 95,
Patriotinį pamokslą lietuvių kas, poetas dr. N. Rastenis, LB j a n t r o j i
BalUm^pėla^ylmkės^^advbo^'
rinkliava buvo skirta tiksliau tariant, medžiagą mūsų Se. Boston Mass. 02127.
ir anglų kalba pasakė kun. A
, . -__. .
\ .
f • ' tem pačiam tikslui. Surinkta kultūros istorijai.
Dranginis
Mišiose
giedojo ^ " n i . *•***&*.> « * * * f ^ _ 250 doL, kurie paskirti Altai. \ Lietuvių Enciklopedija, kaip
"Dainos" vyrų
. * choras,
choras, lektorialektoria-į aieciuatstovai ir dr. b Antai^
Baliimorės
k o l o n i j a žinoma, baigta spausdinti 1969
vo A n t i u ^ M j o n a s , k u « s p e - | 4 w - S e n ^ ' J * 1 ^ ^
« H Lletavos reikalams suaukojo ! m. Encyclopedia Lftuanica VI-sis
— Nerasi tokio arklio, kur
eialiai
Vasario 16-sios proga j ***** pavėlavęs. Be jų, prie gar
1277
dol.
ir
paskutinis
tomas
bus
išleife,
avižų
neėstų.
l i e t . patarlė
papuošė altorių lietuvišku k r y - j ^ 8 a^° ^ v o matyti BaltimoMeninę
dalį
pravedė
A.
Guirora-koplytstulpiu, vyčio ba- r ė s apskrities vadovo T. Venedonis. Programą atliko "Dai
reljefu ir tautine juostav
Įtpulis atstovė ir viena iš telenos" vyrų choras, padainuoda
Lietvoių tautodailės muziejus j ^ ^ 2 ^ *%*£***
§ * * į mas "Gaudžia trimitai", "Sto
'
moreje rodė Defection of &- viu aš parimus", "Ramovėnų
1 vaL po pietų Lietuvių sve- j ^ Kudirka" filmą, štabo na- maršą" ir "Tėviškėlė". Chorą
tainės
aukšte
įvyko; rių Banketą atidarė Liet org. pianinu palydėjo nauja jo vado
Lietuviųtrečiam
tuatodailės
muziejaus
tarybos pirm. dr. Elena Armaatidarymas. Muziejaus kurato- nienė. jį pravedė Antanas Gu- v ė Cheryl Toboll. Po "Dainos"
rius-vedėjas
A.K.
Grintalas donis, vėliavas įnešė lietuviai choro tautinių šokių pašoko
pasveikino atyykusį miesto me legionieriai, invokąciją sukal visos trys Baltimorės lietuvių
rą W. D. Schaefer. Savo trum bėjo kun. A. Dranginis, J A V ir tautinių šokių grupės: "Kalve
poj, gražioj kalboj dail. A. K. Lietuvos
himnus
sugiedojo lis", vedamas A. Vitkausko, ma
A. A.
žiyų "Ratelis", ved. Sakalaus
Grintatis pareiškė, kad šis mu "Dainos" vyrų choras.
ko, ir "Malūnas", ved. D. Bal
ziejus esąs vienintelis visoje
Svečiams pasivaišinus, kon- čiūnienės ir Nijolės Kaltreider
Amerikoje. Ir perbėgo per gal
gresmanas Larry P. McDonald Dulytės.
Sacramento State CoHege, Kalifornijoje
vą prieš keletą metų Chicago je
iš Georgijos pasakė pagrindinę
universiteto profesorius
matytas turtingas, visą namą
Radijo
programa
šios iškilmės kalbą. Trumpas
užimąs Balzeko muziejaus vaiz- W b e J a | p a s J & ė fr ^
^ ^
Buvo ginies 1935 m. sausio 26 d. Kaune, Lietuvoje.
Turiningai ir gausiai Vasario
das, dar pernai u- anksčiau lan g * J ^ J ^ ^ m e f ą w
D
16
paminėjo
Radijo
valanda
lie
kytas labai gausus, prel. Juro
sauuS[tr
Po trumpos, bei sunkios iigos mirė 1978 m. kovo 9 d., ketvirta
tuviams, vedama Alberto Juš- |
per daugelį metų sukauptas
dienį,
10 vai. ryto, Sacramento mieste
Meniškoj programos daly ke- kaus ir Kęstučio Laskausko.
"Alkos" muziejus Putname,
Paliko dideliame nuliūdime motina Vanda Kulikauskienė, bro
C
^ P a sPastarajam
terajam ^
iau
suproiek l e t a * * * P ^ ^ ^ -"™*<*:
Programa
paprastai transliuoOonn.
u suprojeK
^ ^ ^
£ *
Ctmaiitani
10 vai.
chong
fr
lis Vytautas su žmona Gene bei šeima ir sesuo Irena.
jama
kas
sekmadienį
10
vai.
tuotas naujas didelis pastatas, niųš šokius pašoko "Malūno"
ryto, tuoj po lietuviškų šv. Mines dabartiniam namely "Al
Buvo pašarvotas Culges koplyčioje, Sacramento mieste. Po
ru
<ET
P^šių. Pirmąjį minėjimo sekmaatsisveikinimo velionio palaikai buvo nulydėti į Šv. Pranciškaus
ka" jau nebeišsitenka.
Asyžiečio bažnyčią Sacramento mieste, kur buvo atlaikytos už a.
LB apylinkė* minėjimas
* * * ? • į 2 ' visas antrasis pus
Baigdamas savo sveikinimo
r
a. Aleksandro Romano vėlę gedulingos pamaldos, dalyvaujant di
valandis buvo s k u t a s tautinei
kalbą, A. K Grintalis pakvietė
deliam universiteto profesorių būriui.
Kitą sekmadienį, vasario 19 šventei. Jo metu buvo transliuo
merą perkirpti kaspiną ir ofi
cialiai muziejų atidaryti. Me- d. 2 vai. p. p. toje pačioje salė- j jama JAV L B Krašto valdybos
Velionio palaikai bus atgabenti į Chicagą ir palaidoti Lietuvių
šv. Kazimiero kapinėse, greta jo tėvo, a a. kapitono Juozo Kuli
ras tą proga pasidžiaugė l i e t u - ' * 1TO*> W
LB Baltimorės paruošta speciali Šventei skirta
kausko.
vių kūrybingumu. Sis muziejus apylinkes valdybos rengtas Va- programa anglų kalba.
eaąs pirmas etninis muziejus sarto 16 nunėjinias, LegiouieAntrąjį sekmadienį, H. 19,.
Apie laidojime apeigas bus pranešta vėliau.
Baltimorėje, ir pati Baltimore ™ W iškilmingai įnešus vė«a- vėl pusvalandis buvo skirtas
esanti didžiulis etnikų muzie- ^
apy1- V*3™* yytE^ngw tautos šventei. Šią programą
Nuliūdę: MOTINA, BROLIS IR SESUO
831
jus. Merui perkirpus j u o s t ą , ! ? * ^ atidaromąją kalbą, kų- paruošė, juostelėn įkalbėjo bei
klebonas kun. A. Dranginis bu- **&
pabrėžė, kad šiandien parinktą muziką įrašė Juozas:
švenčiame
60 metų sukaktį nuo ir Birutė Gailai. Tad mūsų radi į
vo pakviestas sukalbėti invoką
Lietuvos nepriklausomybės at j o valanda su savo talkininkais
ciją.
gavimo ir 725 m. sukaktį nuo daug prisidėjo prie Vasario 16
Muziejus nėra didelis. Vienas
Staiga mirus
karaliaus Mindaugo vainikavi šventės iškilmingumo.
kambarys, išremontuotas iš femo. Toliau kleb. kun. A. Bran-,
-Virbelis
A. + A. ROMUI KULIKAUSKUI
deralimų^ lėšų, *»rb}. etnikų rei
• .
<• , \. ginis sukalbėjo m a l d ą s '-'Dai i K*, u t
kaiams.
*.
Kalifornfjoje/jiiioiirdiiąjįaiojautą jeUkiame.jo miti
nos" vyrų choras
sugiedojo
Muziejų įkūrė, juo labiausiai
JAV ir Lietuvos himnus.
'
nai VANDAI KULIKAUSKIENEI, seseriai IRENAI, bro
KVIEČIAME JUNGTIS
rūpinosi ir daug jam dirbo dail.
Pagrindinis
kalbėtojas
buvo
liui VYTAUTUI n Seimą ir artimiesiems.
Algis K. Grintalis, Kristina Ce
Į PABAIGTUVIŲ LEIDINĮ
inž.
Vyt.
Voiertas,
buvęs
baltisonienė ir Elena Okienė.
Sumanyta išleisti
lietuvių
Juozas Sutkus
svečias iš
B eksponatų dominuoja gin morietis, o dabar
Enciklopedijos
ir
Encyclopedia
Kazimieras ir Kazimiera Leknickai
taras k- Uetuviškų kryžių bei New Jersey žymus LB veikė
Lituanica pabaigtuvių leidinį,
jas.
Jo
gražiai
literatūriškai
koplytstulpių miniatiūrinės ko
pijos. Tačiau didžiausia atrak apipavidalintoje kalboje jautėsi
cija — lietuviškos sodybos na mūsų tautos skausmas, jos tra
melis, kurio šiaudinis stogas ir giška būklė. Deja, mūsų balso
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
priekinė siena su gonkomis ky pasaulis neklauso, kai prispaus šildytuvų specialistai. Virtuves ir
š o iš muziejaus sienos. Galima ta tauta sunkiai kovoja, kad vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apyL
įeiti į vidų ir pamatyti, kaip at dvasiškai ir fiziškai išliktų. Mū plytelės. Glaae blocks. Sinkos
rodo lietuvio ūkininko k a m b ą ^ g ^ i n g a r ^ i t M ^ r g t o j vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
Mirė kovo 14 d., 1978, 6:30 vai. ryto, sulaukus 63 m. amž.
Gimė
Chicago. M.
lite
kreiptis
nuo
7
iki
8
vai.
ryto
rys iŠ vidaus. Žinoma, dar ne d v y n ė j niekinama. O kai buvo
arba
po
5
vai.
vakaro.
teatre
pastatyta
Mindaugo
dra
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Paul, duktė Rosemary
viskas įrengta.todėl tas kamba
ma,
tauta
sujudo.
Prelegentas
Puller,
žentas David ir sūnus Martin Didžerekis, marti Jane,
SERAPINAS
—
6S6-2M0
rėlis dar neatrodo visai visai
anūkai Cheryl ir Cynthia Puller ir Sandra Didžerekis, brolis
ragino
išeivius
moraliai
nesu
taip, kaip sodyboje. Bet su lai
Joaeph Smotik su žmona Mary ir šeima, kiti gimines, draugai ir
ku, jaunų energingų žmonių ve- žlugti, būti atspariems k* ištver
pažįstami.
•ringai dirbti tėvynės labai.
Kūnas pašarvotas Tortoriello koplyčioje, 3007 S. Union
flAfi!
P o sugestyvios V. Volerto kaC T I E F O R T !
Ave.
SOVIETŲ ERDVĖLAIVIAI
bos įvyko pertrauka, kurios me
0f
OIUIESS
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 17 d. iš koplyčios 9:30
(Atkelta i i 3 psl.)
tu buvo renkamos aukos Lie
ParaAr Dr luauu Vattsjnn
vai. ryto bus atlydėta į S t John Nepomucene parapijos baž
tuvos laisvinimo
reikalams. u>»» «toruui» llemvių kovos metm
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
Jungtinis skrydis neįmano
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Kiekvienas aukojo pagal savo
1 •ngJy k a t i * Jvertt
mas ir todėl, kad Sovietų Sapasirinkimą: LB. Vitkui a r Al
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
imu*
BotovM^v
liut raketa labai sunki ir gra
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
tai, šiemet surinkta rekordinė
C Ktotate /trsghsis - K
mozdiška. Susijungus jos svo suma: 1027 dol. Per iškilmin
taiauma OK4I «,i
Nuliūdę: Vyras, duktė, suirus, marti, žentas ir anūkai.
ris labai apsunkintų Shuttle. gas Vasario 16 pamaldas IL 12
Abejojama, ar su tokiu svoriu
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213
Sbutffe galėtų nusileisti ant
sėmės. Be to, rakete ir jos
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
technika toli atsilikusios nuo
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
JAV, kaip sakė NASA parei
gūnas.
A. f A. ROMUI K U L I K A U S K U I
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ALEKSANDRAS ROMANAS KULIKAUSKAS

Vandą Kulikauskienę ir Ireną Kulik: jskaitę.
jų brangiam sūnui ir broliui a. a. ROMUI KULI
KAUSKUI mirus, didžiame skausme širdingai už
jaučiame.
Liet. Mot. Fed. Čikagos Klubas

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS Ir &ERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Californla Avenut

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852
460507 South Kermltage Avonuo

Telefonas — YAzds 7-17*1-2

Mažeikai Evans
•: +

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH W E S T E R N / V E .
!

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

•

P L U M B I N G

:.

i

A. t A. ROSE DID2EREKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
SO. LITUANICA AVE.

Tel. Y Arda 74H1

STEPONAS C. LACK (LACKAYYICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
M24 W. mm STREET
11029 Southwest Highway. Palos HIOs, OL

virginu 7-mn
TeL REpubllc 7-1213
TeL 9744IM

PETRAS BiaiONAS
SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAtayette M571

JURGIS F. RUDMIN
S19 SO. LITUANICA AVE.

TeL YAnto 7-11SMI

J. & J. PHAf^MAa

Gėlės visoms progoms
•EVERLY HILU 0tLFNYCIA
2443 WEST fted STREET
TvkiomL T* M8SS «r PR M6S4
Tt!p pat saujoj; Barboros fr
G*M D»teMų kraufciv*
THE DAISV STOIE
MIS ******
Hwy, Oak
TU 44R.1HS
'n

mirus,
jo broliui VYTAUTUI ir jo seimai bei kitiems gimi
nėms širdingą užuojautą reiškia ir kart!! liūdi

Vatetsf, vttsminaL Importuoti kvepalai, cjydomos žolės I r t i
Važiuojamos kftdls, rsmental Ir M., pirkti ar nuomoti;
Nemokamai supakuojame dovanaa.
!

Pri&tarymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savir.lr.kal
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POVILAS J. RIDIKAS
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IŠ ARTI IR TOLI

x Vakaronė šį penktadienį,
kovo 17 d., vyksta Jaunimo
OKUP. UETUYOJE
KANADOJE
centro kavinėje ir joje bus įteik
— Kanados Lietuvių fen- _ Mirė finom** tietavlų r *
ta Lietuvių bibliotekos leidyklai
droomene PLB seime atstovaus smtojss Andrejus M m s g m ,
skirta kun. J. Prunakk) tūks
šie rinkti atstovai: P. Kuras,'B^O ginęs 1919 m. Biaranėa
tantinė premija.
Pagrindinę
J. Danys, dr. P. Lukoševišius. srityje. 1946 m. atsiustas į
kalbą pasakys rašyt. Anatoliinž.
E. Čuplinskas, Irena Šer- okup. Lietuvą, dirbo pramonėje,
įjus Kairys.
naitė - Meiklejohn, A. Rinkūnas, vėliau žemės ūkyje, steigdamas
X Papigintų knygų išpardax Sv. Kryžiaus ligoninės koJ. R. Simanavičius (KLB pir kolchozus bei sovchozus. Už
vimą "Draugo" administracija plyčioje specialius religinius
mininkas), L. Giriūnas, dr. S. nuopelnus Rusijai buvo apdova
skelbia nuo kovo 16 iki baian- koncertus tarnautojams ir paČepas, M. Chainauskas, E. Ku notas eile ordinų. Palaidotas
džio 16 d. Išpardavimui skir- cier.tams duos kovo 18 d., šeš
dabienė, Algis Kličius, inž. G. rusų karių kapinėse Antakal
tų knygų katalogas bus "Drau- tadienį, 11:30 vai Marquette
Šernas, K. Deksnys, V. Bireta, nyje, Vilniuje,
ge" spausdinamas dalimis, to universiteto choras, o sekma
L. Skripkutė ir V. Skrinskas.
— Biržų kraštotyros muziejus
dėl knygų mylėtojai kviečiami dienį, kovo 19 d., 7:15 vaL vak. I
a tm..n.r... t: ;. -,,.,"; s-. .~>A«-.- „.~^ -rr * u-i_ m.
'J
••
-u
Lietuvių Respublikonų Dlinojaus h-gos banketo metu kovo 4 d. Tautinių namų salėje buvo įteikti įvertini- — Augiai apie daJL J. Dagį. neseniai atšventė savo veiklos
j? išsikirpti ir susižymėti non-Katahkų Chorų draugijos cho- m Q a t ^ m & j i £ a i s u J į ^ * * K n J S o ir CBS televizijos atstovams ui sėkminga pristatymą filmo Defec- Toronte leidžiamas mėnesinis 50 metų sukaktį. Muziejus įkur
mas pirkti knygas.
pa- ristų būrys. Tai bus gavėnios! tf^ o f Simas Kudirka. Kęstutis Valiūnas buvo atžymėtas kaipo 1978 metų iškiliausia lietuvis. Taipgi buvo anglų laikraštis "Vulager", ko dintas dviaukščiame mūro na
sirinkimas yra labai didelis — ir Velykų prisiminimas.
pagerbtas Margučio radijo vedėjas Petras Petrutis. Prie iški'mių stalo iš kairės j dešinę; iškilmių vadovas vo mėn. laidoj, įsidėjo dvi
religinių, mokslinių, beletristi
X Aktorė Julija Cijūnėlienė Algis A. Regis, John Kimbarkas. Johaną Oksienė. Kęstutis Valiūnas, Anatolius Milūnas, E. Valiūnienė, skulptoriaus J. Dagio kūrinių me, Kęstučio gatvėje. Yra. daug
nių, poezijos ir daug kitokių. praves linlrRrpą Lemonto litu- Sun-Times atstovas Kenneth Towers, Casi Oksas. J. Kimbarkienė ir CBS atstovas Myron Bilas
reprodukcijas ir rašinį, užvar archeologinių radinių, etnografi
Administracija kviečia visus šia a n i g t i T 1 ^ mokyklos pavasario
dintą: "Dagys, the sculptor". nių bei namų apyvokos dalykų,
proga pasinaudoti ir aplankyti į ^ių gegužės 6 d. Kvietimus
Rašinyje rašoma, jog skulpto audinių, dokumentinės medžią,
"Draugo" knygyną.
| ^ i g y t i ^ ^ ^ rezervuoti galirius Jokūbas Dagys, gimęs Lie gos. Tačiau pastaruoju metu
tuvoje 1905 m. gruodžio 16 d. muziejus buvo perpildytas bol
x SoL Gina čapkacsldenė iš ma pas tėvų komiteto pirmininJ įvairius postus, tautinių gru- vio — Man Of The Year — žy- Baigęs Kauno Meno mokyklą ševikų propagandine medžiaga,
PAGERBTAS
Montrealio, Kanados, į Chicagą.kę Rasą Šarauskieiię.
pių ir lietuviškų organizacijų muo buvo įteiktas dr. Kęstu- 1932 m., mokytojavęs vidurinėj kuri baigia nustelbti tikrąjį
VLIKO PIRMININKAS
atvyksta šį penktadienį, kovoj x Akademinio skautų sąjfi-i
' čiui J. Valiūnui, Vyriausio Lie- mokykloj ir, vienkart, dalyva muziejaus veidą, šiais metais
17 d. Apsistos pas M. Remienę džio rengiamos rekolekcijos CM-. D R KĘSTUTIS J. VALTCNAS
*****_
pasisvečiavimo tuvos Išlaisvinimo Komiteto vęs meno parodose Lietuvoj, bus pradėta restauruoti Biržų
r
Riverside, HL Solistė duos kon-'cagoje bus didžiojo ketvirtadie-1 minois Lietuvių Respublikonų ^?
banketo programa,; pirmininkui Lygos pirmininkas Latvijoj ir Estijoj. 1937 m. jis pilis. Kai ji bus kada nors at
certą Jaunimo centre sekmadie- \ mo, penktadienio ir šeštadienio lygos atžymėjimų banketas įvy- ? . .
Anatolijus Milūnas, pristatyda- buvęs išvykęs gilinti meno stu statyta, numatoma kraštotyros
nį, kovo 19 d., per Putnamo se- i vakarais (kovo 23, 24 ir 25 d.) : ko kovo 4 d. lietuvių Tauti- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T Į ^ Z j ? ? 0 6
Ke ls
mas svečią, pabrėžė, jog Ulinois dijų į Berlyną ir Paryžių. Gi muziejų perkelti į pačią pilį.
sėlių vienuolijos rėmėjų rengia- Jaunimo centro kavinėje, 5620 niuose namuose ir susilaukė ( Y l e e p m n u a n ^ a 3 ^*
S mą vakariene ir akademiją. Vi- So. Claremont. Ketvirtadienį ir gražaus svečių skaičiaus. Jų Meninę programos dalį atli- lietuvių respublikonų lyga jau 1944 m. palikęs Lietuvą dėl
sų mėgstamoji solistė Chicago-, penktadienį rekolekcijos prasi-1 tarpe John F. Kimbark — Ly- ko dalyviu* sužavėjusi solistė metai iš metų pristato lietuvių karo veiksmų, keletą metų gy
je paviešės iki kovo 20 d.
[dės 7:30 vai vakaro, šeštadie- gOS garbės pirmininko ir Cicero Praurimė Ragienė. Akompana- visuomenei po asmenį, kuris sa venęs Vokietijoj ir Anglijoj.
vo darbu ir pasišventimu, dir 1951 m. — atvykęs Kanadon ir
•
X Indrė Rudaitytė laimėjo'' °* ^^P8-2*11*^ D u s 6 v a l - v a k - * r - miesto respublikonų partijos vo muz. M. Mot. kaitis. Lygos
bant
bendram
lietuvių
interesui,
j
apsistojęs
Toronte.
Nuo
1954
pirmąją premiją biologijos sek- i S C S i o 8 7 vsl- vak -» ** bendra va- pirmininko su eile miesto parei- respublikonai solistei įteikė ro- užsitarnauja mūsų visų pagar-im. jįg dalyvavęs parodose, rencijoje Chicagos ir priemk^čių j k a r i e n ė 8 ^ v a k ' R i e k e i - , gūnų, EPA — 5 regijono vice- žių puokštę.
bos ir padėkos. Dr. Kęstutis J. i giamose Skulptorių dr-jos Ka
jas praves ASS dvasios vadovas direktorius Valdas Adamkus, Po gerai paruostų pietų, prapnvaciųjų mokyklų r i n k t m i
valiūnas jau veik dvylika metų; nadoje, Karališkosios Meno akaVAGIS KROSNYJE
ir ASD garbės narys kun. dr. State Representative Walter sidėjo oficialioji banketo dalis
projektų
parodoje,
vadovauja Vliko darbui. Taiįdemijos,
Ontario Menininkų
mokslinių
Pašaukta pagalbon policija
kuri vyko Mokslo ir pramonės Jonas Kubilius, SJ, iš Montrea- McAvoy, Ass. States Attorney — atžymėjimų įteikimas.
darbas, kuris reikalauja pasi-; Dr-jos, Mo-Vealio Muziejaus
bo.
I
rekolekcijas
kviečiami
negalėjo
atrasti įsibrovėlio į
Algis
Baliūnas,
eilė
kandidatų
aprastą
pasiĮ v m i n a n t nep
muziejuje pereitą savaitgalį.
aukojimo ir didelio ryžto.
1 Dailiojo meno ir kitose muziejų
visi
ASS
nariai,
skautės
ir
skau,
,
,
automobilių
plovyklą, 6416 N.
T
Parodoje dalyvavo daugiau kaip
_ .
šventimą Margučio radijo projtai, jų šeimos ir draugai.
Dr. Kęstutis J. Valiūnas ban- Jf draugijų parodose. Jo darbax ^ ^
^
j ^ &tb.
Chi
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Stuart
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tų. Kaip pirmosios premijos | x AFL-CIO unijos laikraštis HL, prie prenumeratos mokės- ^ ^ ^ ^ p r i s i d e d a n t p r i e
Yorko
ir
savo
kalboje
apibūdi
m., užkūrė krosnį šildyti vande
laimėtoja. Indrė su savo pro- į kovo mėnesio laidoje labai daug čio pridėjo 7 doL auką. Deko-; ^ ^ ^
išlaikymo>
mnols
Chicagoje ir kituose miestuose.
no
Vliko
darbus,
darbo
sąlygas
Jame
nį automobiliams plauti. Sta>
jektu "Trąšų įtaka į augalų'rašo apie Sov. Sąjungos disi'
Į lietuvių Respublikonų lyga įteiDaugelis jo kompozicijų besi
ir
ateities
perspektyvas.
Jis
pa
X
Aukų
po
5
dolerius
at
ga ėmė šaukti liepsnose pa
augimą" yra pakviesta daly dentus, tarp suimtųjų mini ir
kė specialų atžymėjimą "Mar
randa privačių kolektorių rinki
brėžė,
jog
kiekvienas
lietuvis,
siuntė:
skendęs įsibrovėlis, kuris ten
vauti visos Ulinois valstijos lietuvj Viktorą Petkų.
gučio" vedėjui Petrui Petručiui,
niuose. Jis kuriąs skulptūras
kuris
dirba
Lietuvos
laisvinimo
Petras
Kasulaitis,
Chicago,
slėpėsi Savininkas, atidaręs
rinktinių mokslinių projektų
kurį susirinkusiems pristatė
daugiausia medyje, kartais —
x Sv. Teresėlės dr-jos na
darbe,
susilaukia
"atžymėjimo"
Josephine
Dziubinskas,
Gloukrosnį, už kojų ištraukė įsibro
parodoje Urbanoje gegužės mė rės priims šv. Komuniją 9:15
lygos vicepirm. Aleksas Jankū
naudojas bronzą ir kitokias me
kartais
ir
iš
okupanto,
kuris
cester,
vėlį, pats net apdegdamas.. Nu
nesį.
•
nas. Lygos vicepirm. Algis Re
džiagas. Dail. J. Dagio darbuo
vai ryte-Mišiose ateinantį sek
Stasys Ališius, Westchester. gis pristatė banketo dalyviams bando bet kokiu būdu palaužti
statyta, kad apdegėlis buvo J.
se
juntamas erdvumas ir
x Patikslinimas. "Draugo" madienį, kovo 19 d. Visos na
mūsų
bendras
pastangas.
Kal
Visiems aukotojams tariame "Chicagos Sun-Times" dienraš
Covington, 25 m., anksčiau ten
kovo 9 d. laidoje, 6 pusi., raši rės susirinks į salę 8:45 vai. r. malonų ačiū.
bėjo apie mūsų bendros veiklos ekspresyvus kontrastai šviesos tarnavęs. Nugabentas į Cook
tį ir Chicago WBBM — TV CBS
ir šešėlių. Jo kūrinių temos
nyje "Nauja lietuviška šeima", ir kartu į švč. M. Marijos Gi
x šaulių sąjungos centro stotį, kurioms paskirti specialūs problemas ir žvelgė su viltimi į
apskr. ligonine.
. 4 _•
imamos iš plačios aplinkumos
buvo neteisingai paskelbta jau mimo parapijos bažnyčią.
ateitį.
Ne
gana
sušvisti
kaip
valdyba sutelkti lėšoms Romo a . r _ . ^
. ^ T:r v
^
žmonių įpročių ir jausmų, jskinojo dr. Algio Pauliaus tėvų
ŽUVO GREITKELY
Kalantos paminklui pastatyti a r u o M m ą speda^ua
MČMo kometai, kalbėjo dr. Kęstutis
riant į tai meilę, heroizmą, atsi
pavardė. Turi būti "Simas ir
gegužės viduryje rengia pobuv* visaomendi
& ^ ^ 1 0 ^ a p i e Valiūnas, o reikia pastovaus
Kennedy greitkely Chicagoje
skyrimą, nostalgiją ir persiOna Pauliai".
šaulių namuose.
Iš p o b ū v i o ^ K}ldilkoti
^^ * c g g ^ darbo, nes tik nuolatinis ir pas
užmušta Elizabeth HodsL 23 m.
svarstymą.
Ta
pačia
proga
—
gautas pelnas bus s k i r i a m a s ^
^ to filmo parod>Tną, tovus darbas nuves mus į ne
x Jonas šoliųnas ieško nau
laikraštis praneša, jog dail. J. Į jos automobilį trenkė sunkve
paminklo
pastatymui.
RomO|
^
^
^ ^ a ^ k o redakto- priklausomą Lietuvą
jagimiui sūnui nuolatinės vaiko
H
Dagio darbų paroda įvyksianti žimis, veždamas plieno ratus.
: Kalantos paminklas simbolizuos j ^ ^
slaugės — "baby-sitter". Skam
K e n n e t h D. Towers
Eflė organizacijų atstovų, po Lietuvių namuose, 1573 Bloor Automobilis apsisuko ir vienas
visus
okupacijoje
Lietuvoje I su ponia, pubUc relations direk-! įteikimo atžymėjimo, sveikino
bint bet kuriuo laiku telefonu!
St. W. (kampas Bloor ir Al- 24,000 svarų plieno gabalas
žūstančius ir kenčiančius.
549-3634.
(sk.).
krito ant jo, sutraiškydamas
i torius Hank Ottery ir laikraščio' dr. Kęstutį J. Valiūną ir linkėjo hambra) š. m. balandžio 1 d
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V. Radžius, "Drauge" kovo 13
"
Po oficialios dalies sekė šokiai
NAUJAS BIOLOGAS,
nomas čikagiškis, atnsuiivvlA
ŠV. PATRIKO PARADAS
d. pasikalbėjime pareiškė, kad
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Amerikos tautinės grupės buvo vadovaujant Algiui Modestui.
atskraidytas dekoracijas iš Mi
Daugiau, kaip 70,000 žmonių
do!erių metinės prenumeratos:
V"^
lano aš sutikau padėti pritai
p r a r a d u s i o g pasitikėjimą AmeBanketas susilaukė daug svei
žygiuos šv. Patriko dienos pa
mokest? ir tuo dosniai parėmė | r i k o B g p a u d a fr televizija. Pa- kinimų iš dalyvių ir garbės sve
kinti Marijos Aukšt. mokyklos
rade penktadienį Chicagoje.
savo dienraštį. Jis skelbiamas; rodymas filmo "The Defection
scenai Turiu pareikšti, kad aš
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Rush medicinos mokyklą Chišis atžymėjimas yra už specialų
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