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Invazijos į Libaną
nuostoliai

„Žalgirio^ pergalės
ir KGB rūpesčiai
Detalesnis reportažas iš Vilniaus apie spalio mėnesio riaušss
jo "daugiausia... jaunuoliai, pa- O buvo taip: 1977.X.7 anksti
augliai", o "liaudies teismas už rytą prie kiekvieno Vilniaus mies
chuliganiškus veiksmus dešimčia to namo buvo kabinamos vėlia1977. X. 12 "Vakarinės naujiearešto nubaudė TSO dar- vos: TSRS ir Lietuvos TSR. Šį
parų
£ ^ " 5 ^o matą- darbą atliko sargai, šlavėjos. Vienos informavo skaitytojus apie J J į ^
pastaruoju metu
netinkamą vimo prietaisų gamyklos dar- nas iš jų paklaustas, ką šiomis
futbolo žiūrovų elgesį Vilniaus bininką J. Safronovą, VISI tre- vėliavomis jis skelbia, atsakė: "ne"Žalgirio" stadione ir miesto gat čio kurso studentą R Au- znajam, što načalstvo pridumavėje po rungtynių. Priekaištauja gustinavičių, o Politechnikumo lo". Tą dieną, pasirodo, Kremliuma, kad "pasibaigus rungtynėms, moksleivį A Karčinską — 30 rub- jc buvo patvirtinta naujau TSRS
dalis žiūrovų nesiskirsto, o de lių bauda". Siūloma "griežčiau konstitucija, o vakare Vilniaus
monstratyviai būriuojasi, ir mi kontroliuoti, kad į tribūnas ne- "Žalgirio"
stadione Vilniaus
nia traukia miesto gatvėmis, patektų neblaivūs piliečiai, kiše- "Žalgiris" žaidė antros lygos futšaukdama, trukdydama trans nes prisikimšę svaigalų: butelių", bolo čempionato rungtynes su
.
, , . Vitebsko "Dvina". Rezultatu 3:0
porto eismui", kad "...kai kurie . - r v . . .
Laikraščio skaitytojams klausi- ] a { m ė .Q ^aiffa^.
20,000 vietų
futbolo "gerbėjai"... mėtė ant bėghno tako sprogstančias petardas, mas aiškus: chuliganų dabar meperpildytas. Si
dtona^
buvo
tribūnoje švysčiojo raketų lieps- kur netn^ksta, ta.p pat irstadiopergalė
rutbolminku
a
uos , o "netvarką daro... pigių nuose. Tačiau visai neaišku, kaip " 7 ~
,
,
, ... r ... ..
emocijų trokštantys, dažnai ne- tie keturi "chuliganai" suorgani- V& rusų komandą šukele dide :
entuziazmą, perėjusi i
blaivūs žmonės". Toliau
paais- zavo didelę minią, kuri, kažką žiūrovų
v
kėia, kad "chuligani kais išsišo- šūkaudama, taip užtvindė mies- sporadišką tautinių emocijų prakėlių veiksmais Vilniaus "Žalgi- to gatves, kad net automobilių siveržimą.
rio" stadione, gatvėje" pasižymė- judėjimą sustabdė?
(Boa daugiauT

Tel Aviv. — Izraelio kariniam
biuleteny pranešama apie nuosto
lius. Invazijos metu užmuštų ka
rių buvo l l , sužeistų 57. Palesti
niečių karių žuvo nuo 150 iki 200,
sužeistų šimtai
Palestiniečiai
(PLO) sako kiek kitaip: jų pačių
kovotojų žuvo arba buvo sužeis*a 79, kai Izraelio buvo užmušta
arba sužeista 350. Be to, jie numušę du Izraelio lėtkuvus ir su
daužę nuo 70 iki 80 tankų.
Premjeras Begin žada pradėti
derybas su Libanu ir Sirijos dali
niu Libane vadais ir susitarti su
jais, kad į pietinį Libaną, prie Iz
raelio sienos, nebūtų leidžiama
Jeruzalės miesto detalė, Antonia tvirtovės, kaip ji turėjo atrodyti Kristaus laikais, modelis, pastatytas va sugrįžti palestiniečiams. PLO va
dabartinės Jeruzalės ribų, pagal senus brėžinius atkurtas prof. Avi-Yonah
das Yassir Arafat atsiliepė, kad jis
niekad nesutiks su tokiu Begino
noru.
Izraelio ir PLO artilerijos dvi*
Senatas pritaria
kova buvo atsinaujinusi ir ket
virtadienį.
kanalo sutarčiai

Dole padeda
seselei Bertai

"Ne vien duona gyvas"

Krikščioniškajam Vatikanas. — "Žmogus ne vien
duona gyvena", pasakė viena
proga Paulius VI pas jį apsilan- S E N . BOB DOLE bando
Pasauly
kiuriems. "Žmogui reikia ir dva
padėti seselei Bertai Jodvalkis iš
Šveicarai apie Šiaulių bažnyčia
BERN. — Šveicarijoje lei
džiamas informacijų biuletenis
"Glaube in der zweiten Welt"
(Tikėjimas antrajame pasauly
je) aprašo begėdišką Šv. Jurgio
bažnyčios padegimo bei jos ge
sinimo istoriją:
"Degant šv. Jurgio katalikų
bažnyčiai Šiauliuose, žmonės
stengėsi ją. kaip įmanydami, ge
sinti, tačiau E 6 B agentai, mi
licija ir net gaisrininkai gaisro
gesinimą visaip trukdė. Šio
skandalo pagrindiniai kaltinin
kai boro draugovininkai (tai
y r a pagelbinė policija). Jie
patys tyčiomis padegė bažnyčią,
Tik iššaukus karinių dalinių
gsjsrimnkus, pavyko išgelbėti
degančią bažnyčią nuo visiško
sudegimo. Pasipiktinusių tikinčhjju protestas prieš tokį barbariaką ateistų elgesį buvo
toks stiprus, kad valdžios orga
nai buvo priversti sudaryti są
lygas Šv. Jurgio bažnyčios at
statymui".

POLICIJA IR KARIUOMENE
JIESKO MORO

Roma. — 50,000 policijos ir karių su helikopteriais ir šunimis
jieško pagrobto buvusio Italijos
premjero, krikščionių demokratų
vado, vieno iš galimų kandidatų
į prezidentus Aldo Moro. Visi
keliai iš Romos uždaryti. Pagro
bimas buvo miesto gatvėj 9:15 vi.
ryto. Visi penki jo saugai buvo
nušauti. Moro, liudininkų pasa
kojimu, sužeistas nebuvo. Jis kaip
tik vyko į oarlaijento posėdį.

sinio maisto. Medžiaginės gėry
bės, nors jos būtų ir labai dide Lietuvos atsikviesti brolį ir sese
lės, baigiasi su žmogaus mirtimi. rį- Abu Amerikos piliečiai, bet
Štai dėl ko Bažnyčios uždavinys jau 30 metų kaip neišleidžiami
visą laiką priminti žmonijai, jog išvykti. Tuo reikalu senatorius
gyvenimui įprasminti reikia aukš kalbėjosi Belgrade su Sovietų am
tesnių vertybių, dvasinio maisto, basadorium Voroncovu, parašė
rTk^ievo žodžiu, religine tikro- laišką sovietų ambasadoriui Dove galima patenktinti žmogau: bryninui. Laišką pasirašė 29 se
(E.)
egzistencinius reikalavimus ir natoriau
įprasminti žemiškąjį gyvenimą",
sakė popiežius.
Nauja Kambodijos
Provoslavų pamaldos
Notre Dome

ofenzyva

Paryžius. — Ryšium su mal
dos savaite už krikščionių vienybe garsiojoje Paryžiaus Notre-Dame katedroje įvyko pravoslavų vakarinės pamaldos, kuriom
vadovavo .Paryžiaus pravoslavų
Teologijos
instituto
rektorius
Aleksiej Kniazief. Dalyvavo aukšt i katalikų ir pravoslavų Bažny£j os atstovai ir pilna bažnyčią tikinčiųjų.

Bangkokas. — Kambodijos ka
rinės pajėgos pradėjo naują ata
ką. Pradėjo pulti sausuma ir iš jū
ros Ta Tien uostą, sako Hanojaus
radijas. Smarkūs mūšiai vyksta
1.5 myl.os nuo miesto centro ir
kitose (pasienio vietose. Diploma
tiniuose sluoksniuose manoma,
kad vietnamiečiai bijo, jog tai
pradžia naujos didelio masto
ofenzyvos.

Aldo Moro

Protestai prieš tokius marksis
tų Raudonosios brigados veiksmus
plaukia iš visos Europos. Romo
je buvo uždarytos krautuvės, i gat
ves demonstruoti ir reikalauti
bausmės teroristams išėjo ne tik
krikščionių demokratų šalininkai,
bet įsijungė su jais ir komunistai.
Unijos paskelbė vienos dienos
streiką. Reikalaujama grąžinti
Hanojaus radijo pranešimu, mirties bausmę.
naktį į trečiadienį du Khmer Rou"Mes esame karo stovyje", pa
ge batalionai okupavo Xa Xia Ky
Lo, keturios mylios nuo Ha Tien. sakė Italijos vyr. prokuroras GioTrečias batalionas puola Dia vanni de Matteo. Turino laikraš
čiai gavo reikalavimus iš terorisTang.

STOCKHOLMAS. — Pau
liaus VI paskirtas naujasis
Stockholmo katalikų vyskupas
Hubert Brandenburg oficialiai
Vienuolių protestas Prahai
perėmė savo pareigas. Ta pro
ROMA. — Pasaulinė vyrų ir ga Stockholme Šv. Henriko ka
moterų vienuolijų vadovų są- ,tedroje drauge su naujuoju vysjunga Romoje pasiuntė išsamų k u P u a u k o J ° *kih*ungas Misiąs
memorandumą Čekoslovakijos f f ^ n i vyskupai, tarp jų išLen
prezidentui Gustavui Husakui, k l J o s i r R * u Voktttijos. Iškilatkreipdama dėmesį į sunkias m ė s e dalyvavo aštuoni evangeir neteisingas sąlygas, kuriose l i k u i r ortodoksų vyskupai. Vys
yra priversti gyventi vienuoliai ^ P ^ Brandenburg pnes pasky
eekoslovakijoje Raštą pasirašė rim* vadovauti vienintelei vysvvnj vienuolių unijos pirminin- * W * Švedijoje apie 25 metus
kas, Jėzuitų vienuolijos vyriau &***> *** k u m S a s i r vyskupas
Šias vadovas kun. Pedro Arrupe pagelbininkas Osnabruecko vys
Vakan
h- seserų vienuolių unijos pirmi- *****
* Vokietijoje.
mnkė Mary Linscott
TOKIJO. — Japonijoje šiam
Turimomis žiniomis, vienuo- šimtmety buvo išplatinta daulių skaičius Čekoslovakijoj per giau negu 150 milijonų šventodvidešimt penkerius metus su- jo Rašto egzempliorių. Šventojo
mažėjo trisdešimt penkiais pro- Rašto išparduotų knygų skaicentaia. Toks dvasinių pašau- čius yra juo įspūdingesnis, kad
kimų sumažėjimas yra siejamas iš bendro daugiau negu šimto
su gunln^mftia, su kuriais susi- milijonų Japonijos
gyventojų
daria janT"™**, norįs pasirinkti krikščionys tesudaro tik apie
visnuoliaj gyvenimą.
vieną procentą

tų: paleisti ne tik 49 teisiamuosius
Raudonosios brigados narius, bet
ir virus kitus, 150. Terminą davė 48 valandas. Kitaip Moro
bus nušautas.
Paulius VI pranešė Moro žmo
nai Eleonorai, kad jis už jos vy
rą meldžiasi, prez. Carteris išsi
reiškė, kad toks pasibaisėtinas at
sitikimas paliečia ir mus. Pana
šiai sakė ir kiti Vakarų vadai.
Raudonoji brigada daugiausia
susidarė iš vidurinės klasės stu
dentų. Jie savo veiklą nukreipė ir
prieš komunistus, juos kaltinda
mi išsižadėjimu revoliucinių ide
alų ir susidėjimu su krikščioni
mis demokratais.
"Mero šiandien, o kas rytoj?"
tokie klausimai iškyla visiems Ita
lijos politikams. Moro laikomas
nuosaikiausiu ir visų gerb'amu
kr. demokratų politiku, sugebėju
siu rasti kompromisą su komu
nistais, laimėti jų paramą tik ką
sudarytai vienos krikščionių par
tijos mažumos vyriausybei.

Washingtonas. — Senatas 68:32
balsais ratifikavo Panamos kanalo
sutarties pirmą dalį, jo neutralu
mą. Tai laikoma dideliu prezi
dento Carterio laimėjimu. Su
tarties oponentai, daugiausia konservatyviškesni senatoriai, sako,
kad jie pralaimėjo tik pirmą kė
linį, o antram tikisi atsigauti.
Abu Illinojaus senatoriai balsavo
"už".
Antra pusė sutarties bus svars
toma vėliau ir balsuojama kitą
mėnesį.

Amerika reikalauja
pasitraukti
Washingtonas. — Amerika rei
kalauja, kad Izraelis pasitrauktų
iš Libano. Vyksta pasitarimai |
Pietinį Libaną pasiųsti neutraliu
šalių karinius dalinius taikai pa
laikyti. Carteris minėjo, kad tam
klausimui turės būti sušaukta J T
Saugumo Tarybos posėdis.

Blog;ai su ERA

Washingtonas. — Humphrey Hawkins įstatymo projektas, ku
riuo nuo 1983 m. aukščiausias be
darbių procentas neturi būti di
desnis kaip 4 procentai, Atstovų
rūmuose praėjo 257:152 balsais.
Laukiama, kad Senatas jį priims
dar lengviau.

Vairavimo leidimai
už pinigus

Frankfort. — Kentucky atstovų
rūmai 61:28 balsais atšaukė anks
čiau ratifikuotą konstitucinę pa
taisą moterims suteikti lygias tei
ses (ERA). Prkš kelias dienas tą
padarė ir valstijos senatas. Tokiu
būdu jau keturios valstijos atšau
kia anksčiau ratifikuotą priedą.
•
ERA advokatai tik abejoja, ar toks
atšaukimas legalus ir ar galioja.

Neprašyti pasisiūlymai

Maskva. — "Komsomolskaja
VVashingtonas. — Federalinė
Pravda" rašo apie susektą slaptą
komunikacijos
kom:sija svarsto,
milicijos ir vairavimo instrukto
kokiu
priemonių
imtis prieš va
rių sąmokslą parūpinti vairavimo
nemokantiems važiuoti, dinamus "junk calls", ty., kai vi
Nukrito Bulgarijos leidimus
žinoma, už didesnę sumą pinigų. sokių firmų ir krautuvių automa
tai įkyriai skambina į namus ir
lėktuvas
reklamuoja savo biznį, dažnai
Kubiečiai pnes
labai nepatogiu metu, žmonėms
Viena. — Bulgarijos lėktuvas
ilsintis ar miegant. Tos rūšies
eritrejiecius
tik pakilęs iš Sofijos aerodrome
skundų yra daug.
nukrito, ir žuvo visi 73 žmonės
Nairobi. — Kubos karių dali
Tarp jų buvo ir keli Lenkijos ofi
Sovietai sulaužė
niai jau pradeda traukti. į šiau
cialūs asmenys.
rę. Pirmieji kontingentai pasirodė
tarpt, susitarimus
Eritrėjoje ir įsijungia į etiopų
Įvertino f Imą
karių eiles prieš sukilėlius eritrėVVashingtonas. — Valstybės
jiečiuSj
praneša eritrėjiečlų sluoks departamentas paaiškino, kad
apie Kudirką
niai
Sov. Sąjunga sulaužė tarptauti
Mogadishu. — Amerikos atsto nius įstatymus ir nusižengė Hel
— TV GUTDE, kovo 4-10 die
vas,
valstybės sekretoriaus asis sinkio aktui, atšaukdama leidimą
nos laidoje įdėtas John P. Roche
str. "CBS deserves medal for tentas Richard Moore atvyko į So- grįžti, atimdama pilietybes disi
malijos sostinę ir tarsis, kokių dentams P^otr Grigorenkai ir
program about defector from
Mstislavui Rostropovičiui su žmo
USSR". Straipsnyje teigiama pras jiems reikia ginklų gynybai.
na.
me nagrinėjamas "Defcction of
Haga. — Olandijos valdžios
Simas Kudirka" filmas. Kalbama
sluoksniuose
sakoma, kad policija
apie jo gerą sukirpimą, pastaty
sutrukdė molukų teroristams vėl
mą ir išpildymą. CBS skatinama
pakartoti prieš savai ę įvykdytą ir
gerai reprezentuotis ir ateityje.
greit likviduotą valdinių namui
(E.)
užėmimą su įkaitais.

Sniegą laižyti
pavojinga sveikatai

KALENDORIUS
Kovo 18: Edvardas, Kvintilė,
Eimutis, Gintarė.
Kovo 19: Juozapas, Natilė,
Vilas, Minija.
Kovo 20: Anatolijus, Klaudija,
Žygimantas. Vilė.
Saulė teka 6:00. leidžias 6:00.

KambocLučtų • ra.uao&i«jt« *iau~"* p»jriiaa

Philadelphia, — Temple uni
versiteto tyrimo duomenimis, tik
ką iškritęs sniegas, jei jis atrody
tų ir labai švarus, yra nuodingas,
ir jo negalima leisti vaikams lai
žyti. Sniege rasta švino dalelių
aštuonis kartus daugiau negu fe
ORAS
deralinės valdžios nustatyta aukš
Didėj'antis debesuotumas, SIčiausia norma geriamajam van Afrikos iškyšulio situacinis žemė
deniui.
čiau, apie 42 laipsniai.
lapis

^ • n
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še savo nuomones ir jas įteikė pre
legentei, kuri turbūt naudos me
džiagą "Ateičiai".
• Redakcija straipsnius taiso save
Chicagos kun. A. Lipniūno kuoKoresp. D. Musonytė
aea nuo &30 iki 430, sėstanuožiūra Nesunautiotu straipsniu
:
pa susirinko Jaunimo centre kovo
neolais nuo 8:30 iki 1200
nesaugo luos grąžina tik iš auk
PARĖMĖ CENTRINES
11 d. 2 vai. po pietų, po lietu
to susitarus Redakcija už skelbi
:
B ateitininkų priešvelyldnlo parengimo baliaus-koacerto Detroite. Prie stalo matyti dalis svečių: Ignas
• Redakcija dirba kasdiec
ORGANIZACIJAS
oų
turini
neatsako
Skelbimų
Kapčinskis,
Sofija
Leonienė,
Aldona
Ramanauskiene
.
Paulius
ir
Marija
Pacevičiai,
Estra
Paceviciūtė,
Izoviškų pamokų. R. Mu&onytė pra
8 3 0 - 440. testadieniais
cainos prisiunčiama* gavus nca*'
Nuotr. Jono Urbono
dėjo susirinkimą malda. V. MomChicagos ateitininkai sendrau Ima Pacaitytė ir Vincas Pacai tis
8 3 0 — 12:00.
t ivmą.
kutė pristatė prelegentą dr. k. giai per skyriaus valdybos iždi
ftiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiii
Pemkų, kuris skaitė paskaitą te ninką K. Pabedinską Vasario 16RELIGINE
ŠALPA
KREIPIASI
H
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l
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O
n
t
.
ma "Ateitininkų istorija nuo sios Dienos proga aukojo:
ilMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHinilllllllllllilII
1940 metų iki dabarties". Pas Amerikos Lietuvių Tarybai —
Žinios iš Lietuvos apie ten kla yra visų lietuvių reikalas,
POS&DIS
kaitos metu paaiškėjo, kad kun. 674 dolerius, Vlikui — 447 dole
NAMŲ APSITVARIYME
vykdomą religijos persekiojimą užtat prašome visų talkos.
A. Lipniūno kuopa yra seniausia, rius ir Lietuvių Bendruomenei
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
LB Hamiltono ap. valdybos .ir 'kitus budus slopinti ir žudyti Daugelyje lietuvių parapijų daKILIMUS IR BALDUS
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
įsikūrusi tremtyje. Gyvenant i6e»-f _ 290 dolerius.
posėdis su KLB krašto tarybos
Plauname ir vaškuojama
Imūsų
tautą
jaudina
ne
tik
mus,
romą
metinė
rinkliava
paremti
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
vijoje yra sunku išsilaikyti, bet
ir Hamiltono organizacijų pir
visu rfliin grindis.
su
patyrimu,
už
prieinamą
kainą
pa
I o ir kitataučius. Tačiau nepa- L. K. R. Šalpos veiklai Tos auLietuvoje dar sunkiau.
BUBNYS
— Tel RE 7-51*.
mininkais — atstovais įvyko
SENDRAUGIU VAKARONĖ
• kanka tokias žinias tik pasi- kos mus pasiekia. Kam būtų dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
Reikia garbės praeičiai, o dė
kovo 9 d. Be einamųjų Hamil- .
Telefonu 478-8950
patogiau savo auką siųsti rie UUIlMHNHUIIIIUnilllIlHUINIIItlIlHIHIUI
Skyriaus valdyba planavo gavė
mesio dabarčiai. Mūsų ateitis yra
, , ..
. . . I skaityti, pėrsekioiamus užiausti širdyje. Tauta vergijoje yra šiai L. K. Rel. Šalpai, prašome
iš praeities, tai sužinoti apie pra nios metu surengti dvi vakarones. tono lietuvių kolonijos reikalų, l~
JJĮJįyje Ta U t a
reikalinga
mūsų kiekvieno pa- tai daryti šiuo adresu:
eiti reikįi daugiau spaudos skai Tačiau pirmoji neįvyko, nes pre buvo kiek plačiau išdiskutuotas
galbos darbais. L. K. Religinė Lith. Cath. Religious Aid, Inc.
Spalvotos ir Papr«au»
tyti. Mūsų pareiga tą medžiagą legentas dr. V. Vygantas dėl blo Pasaulio
Lietuvių
DienųTuo
ir Dai
nų šventės
klausimas.
rei Šalpa stengiasi kiek tik pajėgia | ^ Highland Blvd., Brooklyn,
go
oro
New
Yorke
negalėjo
į
Chi8tereo ir Oro Veainiuvaa
susirinku.
M. A. Š I M K U S
kalu kalbėjo KLB-nės valdybos remti tautos kovą Lietuvoje už
Pardavimą* Ir Tait«ymaa
cagą
atskristi.
NOTABV PUBLIC
N. Y. 11207.
Dr. Pemkus buvo atsivežęs įvai
vicepirm.
L.
Skripkutė.
pripa
M I G L I N A S TV
CfOOMB TAX SERVICE
jaunimo religingumą ir dorą,
Antroji vakaronė įvyko kovo
rios lietuviškos spaudos — laik
žindama, kad Kanadoje tai pir informuoti pasaulį apie paver
Už visokią paramą ir ben
10
d.
Jaunimo
centro
kavinėje.
2346
Vi 69th St tai ??fW1486
raščių, stovyklos laikraščių ir!
s©, m*mėmk **>i 2*4-7450
mas toks įvykis lietuvių gyve gėjo darbus. Taip visi mūsų dradarbiavimą nuoširdžiai dėko 42seTaip
Kalbėjo
dr.
Adolfas
Darnusis
te
pat
daromi
VERTIMAI.
žurnalų pavyzdžių. Visi turėjo
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
nime, sujungiant tautinį, politi
jame ir linkime, kad Dievas
pii.tErrvRfea P R A S T M A I fer
progos peržiūrėti ir susipažinti su ma: ''Žvilgsnis į ateitį"- Daugiau nį ir sportinį aspektą į vieną patriotiniai veiksniai, taip ir L.
jums
atlygintų.
kitokie blankai.
sia
sustota
prie
religinių,
tauti
įvairiais ateitininku leidiniais.
vienetą. Dainų šventei paim K. R. Š. gali nuveikti tiek, kiek
•••iiinaniMmiiimMimnimiiiiiiiiiimii
nių
ir
socialinių
klausinių.
Bu
Po to MAS centro valdybos pir
ta Maple Leafs arena, sumo visuomenė paremia. Mūsų veiIIIHIIilIUIHIIIIIIHIHIIIIIIUUiUilIlIlIlIlilII
L.K.R. šalpos Valdyba
mininkas Saulius Čyvas iš Cleve- vo daug paklausimų į kuriuos pre kant 16 tūkst. dol. Bilietų kai
A D V O K A T A I
lando kalbėjo apie praėjusias legentas mielai atsakė. Susirinko
nos tarp 10 ir 6 dol. Royal ^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiHiiiiimiiiiiimiiiiiiv
daugiau
100
klausytojų.
C H A R L E S P. K AL
stovyklas ir šių metų ateinančias
York viešbutyje jau išnuomota
stovyklas Dainavoje, Wasagoje ir
HES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 1
A ASSOCIATES
V
ATEITININKU ŠOKIU
600 kambarių. Hamiltoniečiai |
Neringoje. Rūta Staniškytė, mū
PATAHNAVTMA
ir
GERIAUSLVS
PIRKIMO
SĄLYGAS.
§
VAKARAS
Ofs.
tel.
776-5102;
m
.
737-5047
pageidavo, kad krašto valdyba
REIKMENYS FOTOGRAFMH*
sų svečias iš Glevelando Mairo
i
ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKA
= 9649 W. 63rd St., Clcago, m
nupirktų
bent
kelis
tūkstančius
IR MĖGĖJAMS
nio kuopos, pranešė apie jų ruo
Studentų ateitininku
ruošia
SUSISIEKTMI PRIEMONE.
=
i
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. v a i
šiamas studijų dienas kovo 17 — mi Velykų šokiai įvyks kovo 26 bilietų ir jų platinimą pradėtų iŠ i
Trečiadieniais uždaryta.
19 dienomis ir mus visus pakvie d. 8 vai. vak. Jaunimo centre. anksto, kadangi visų bilietų
Oaitad.
atdara pusę dienos.
tė dalyvauji.
Gros Rimo Kaspučio orkestras kontrolę — perdavimą visas tei i
Mes duodame i vairius teisinius
Zailskaitė iš "Ateities" žurna "Romantika" iš Detroito. Kvie ses pasilaikė Maple Leafs are
patarimu*
Daug sutaupysite, pirkdami Os
nos
direkcija.
čiame
visus
studentus
ateitinin
lo redakcijos pravedė diskusijas
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Hamiltono ap. valdyba šiemet
togiu planu atidedant pasirink
tema, ar reikia plėsti veiklą už sa kus atsilankyti ir atsivesti visus
rus reikmenis ypatingai progai
vo ribų. Mes tarėmės^ ką reiškia savo draugus. Įėjimas 3 doL Iki baigia savo kadenciją. Tad
Pilnai
užbaigtų toto nuotraukų
BŪTOMUS
daryti save atsinaujinti ir ką da- pasimatymo Velykų šokių vaka- naujos išrinkimui sudaryta rin
aptarnavimas.
Atidaryta pirmad
kiminė komisija: E. Gudinskieryti kuopą atnaujinti. Visi užsira- Į re.
b- kervirtad •akaraia 'U 0 vai.
SEWER
SERVICE
nė, V. Stanevičienė, V. Sakas,
(•ttvaakos) Hvalomi i
P. Mašys. J. Deksnys. Posėdyje j
3314 West 63rd Street
Potvyniu kontrolė.
dalyvavo 32 atstovai.
UPNICN1ECIU
SUSIRINKIMAS

I

I

V A L O

TELEVIZIJOS

MARQUETTE PHOTO
SUPPIY

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont. ...

Toronto skautininkai ir skautininkės kovo 12 d. suruošė iškil
mingą Lietuvos patriarcho dr. J.
Basanavičiaus 50 metų mirties
metinių minėjimą.
Minėjimas pradėtas pamaldo
mis naujoje Lietuvos Kankinių
šventovėje 11 vai. ryte. Visi skau
tų ir skaučių vienetai pamaldo
se dalyvavo organizuotai ir su vė
liavomis.
Tą pačią dieną. 4 vai. p. p. To
ronto Lietuvių, namų Karaliaus
Mindaugo menėje mirusiojo pat
riarcho garbei įvyko meninio žo
džio ir dainos popietė. Programą
atliko akt. H. Kačinskas ir dai
nos vienetas "Volungė".

KONCERTAI

1978 m. Ptymonth HORIZON — labai ekonomiškas.

4 ciMnderiai, su galionu 38 mylias

Kaina nuo — $3,706.00
Tautinių šokių grupė GyvataviČiaus kapas Rasų
kapinėse, ras balandžio S d. Jaunimo cen1978 m. CHRYSLER kaina nuo S4.7OO.00
Vilniuje, Aušros Vaitai ir didžiu-1 t^ę;. ?»o$ia .kijiiKsectą -šokiais.
Tarime jaunuolėmis mašinų; Cadillac, Buick. Rontiac OidsmobOe
Progrąiaaoje dalyvaus visos trys
lis j . -RaiaTiaviči a us portretai.ir kita, taipgi importuotu, Įvairu)-kainu, pradedant nuo $100.00. Mū
sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spargrupės.
Tuo
tarpu
balandžio
' Parmojo] programos dalyje "Vo
(Fenders) b- sureguliuos motorą.
mėn.
23'
d.
į
Hamiltoną
atvyks
lungės" daminis ^ieoetasf-padair
navo liaudies dainą Kas bus ir ki ta Č^uc^os"^t!franais "*^^^6t
tą, harm. B. Jonušo — Subatos Park salėje duos pirmą kartą _
vakarėij. T a i p pat — liaudies dai mūsų kolonijai koncertą. PaVįg Seniausias automobilių pardavėjas Cbicagoje, gerbiamas virš 60 m.
PLYMOUTH ~ VOLARE — CHRYSLER — ARROW
|
nas Kat, katinėli, harm. V. Kai remkime jaunųjų veiklą, atsilan =
kydami
gausiai
j
koncertą.
^IIIHtHHHIIIIIIIMI«HH4IHHUUMIIHIIIIIIIIiilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllŠ
riūkščio ir dar dvi harm, M. K

t l i l l l l i MOTORS, 4030 S. Archer VI1515

Čiurlionio — Anksti rytą kėliau
ir Taip toli žadėta.
Juozo Tumo - Vaižganto Juo
džiaus kelmą labai meistriškai
perdavė akt. H. Kačinskas.
Po pertraukos —vėl girdėjome
akt. H. Kačinską deklamuojant
Jurgio BlekaiČio Mare nostrum ir
:š eilėraščių rinkinio "Langas"
Mano būstas, Šokėjas ir Nebūk
juokingas — Vinco MykolaičioPutino. Taip pat — Balio Sruo
gos Kazimiero Sapiegos monolo-

*

— Pavergtoji Lietuva ir 1976
m. tautinių šokių šventė Chicagoje bus rodomos
balandžio
9 d. parapijos salėje 6 vaL vak.
— Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga didelio pavasariško
džiaugsmo visiems "Draugo" |
skaitytojams linki Hamiltono f
bendradarbis
K. Baronas

Minėjimą atidarant, prie in
scenizuoto patriarcho kapo, bu
vo uždegtos trys tautinių spalvų
žvakės, kurių po vieną uždegė
gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmui
džinas. Mažosios Lietuvos •patri
archo M. Jankaus duktė E. Jan
kutė rr savanoriu — kūrėjų at
stovas Kazlauskas. Ten pat. prie
inscenizuoto kapo, buvo padėtas
gėlių vainikas ir "Aušros" kom
plektas.

ITEDOCAI — P \T AI S"VMAJ

Vėl vienetas "Volungė", akom
KLATJDTJCS PUMPUTIS
panuojant S. Freimanienei, pa 4S58 S. Waahtenaw I v e . 927-35.59
dainavo muz. A. Bražinsko Ne
munėli (V. Bložes žodžiai), muz.
PUSMEČIUI
St. Gailevičiaus — Mūsų žeme
$97.00 Cbicagoje
lė Lietuva fžodž. B. Brazdžio
nio) ir Gamtoje — (žodžiai Pr.
Lemberto), o taip pat — muz. M.
C l c e r o j e
Vaitkevičiaus — Obelėlė ir upe
aO/205/TJM)
lis —»(žodž. J. Gaulės) ir Jaunys
Pensininkams
auto apdrauda
tė — (žodž.St. Žlibino). Pabai
Amžius 62 iki 80 m.
goje — gėlės •programos daly
fžangmes mintis išreiškė ps. Ru
viams ir ps. Rūtos Poškienės pa ]. BACEVIČIUS — 778-2233
ta Poškienė. Ps. Gediminas Ktrrdėkos žodžiai.
Dainos vienetą
6435 So. Kedzie Aveooe
pis minėjimo dalyviams perteikė
"Volungė" sudaro: R. Vaškevidr. J. Basanavičiaus piuoštą biočiūtė, R. Giniotienė, R Zubricgrafmfų žinių, o VI. Saltmiras
kaitė. R. Bukšaitytė. L. Underie— kalbėjo apie dr. J Basanavi
nė, S. Freirr.arJenė CaV.omp.), R.
čiaus kūrybini palikimą rastais ir
Radžiūnaitė, R. Urbonaitė, R.Vai- &E8SKAS parkmoato baldcj
te p a l š i o pdMdz i e ; Ur.r^
žfcHattfe, % y!b4ftė ir L. Krik*-! kitus daiktu*, ar ii tel. aiaato
Ps. Dortata F^rrerlese — ipibu*
džtrai ir p2aa apdra\ida.
kr.6 "Aušra* :f įčt U i k o u r j i :
*
\
THX. — WA 6-8M»
ilranys AJenas

$73.00

MOVING

v«

Tel -

FLORIDA

THE FARGO M0TEL
10810 Galf Boule\ard
S t Petersburg. Fla, 33708, USA
Tel (813) 880-9878
MOTELIS ant Meksikos gankos
Treasure Island centre, gražiausiame
Je. Miegamieji kambariai, kambariai m
vtmls, apartmenati ir maudymosi
Visur, spalvotos televizijos, netoli
naktiniai khibai, žvejojimo vietos, golfo If ta»
also •MtN > šventoves, tiaaUitis I r t i
Visus maloniai kviečia lietuviai uvMmkal —
ALFONSAS IR TERES6 ZEBERTAVICIAI

Itidžia KRONIKŲ knygas lietuviu Ir kitomis kalbomis.
AWARMW0TER

DOUBLE
HEADCR
Tbrifling thoroughbrad raeing thru Apf i! t at

Oaktawn . . . Piusour beati.itul Ot;achita Moontain
raaorl—The Arfingtoo. Year 'round goK. swifTiming
in "c***\ heated poots, fishing. hunting, temiis.,.
and our worW-famous reiaxirg marmtl watar biths,
given in our own private bath house.
ExCttemertt and nightfy entertainment are wait'mg
for you this season in Hot Springs,

HEADLINERS AT AREA CLUBS—Jlmmie Rogers
& Pat Bottram. Connie Stevens. Marty Robbms,
Ookten OKJies. Frank GorsNn. The Platters,
OaK Ridge Boys, Robertą Sheryvood,

Ray Bmney Show.
For ktformafion wr!te or caN Edgar A May,
Manaoar. Arlingtoo Hotel, Hot Springs. Arkansas.
C A U fCm r^SCHVATIONS TOLL FRCE 8O0/M3-S4O4

Ą\($H4jtc*L
V

E r

(f HOTEL

1978 m. pavasari Cbicagoje iiteta J L K B KrosJkoB IV
tomą (8 Kronikos) Uetavic kalba, o Lojolos Universiteto vardo
bos iSleiota I tomas (7 Kronikos) ispanu ir I tomas (10 Kro
nikų) aagkf kalbomis ir plačiai paskleista trj kalbą kra&taose.
Po t o seks kiti
Junkimės su persekiojamais i kaip 5 dol., amžinieji — 100 doL
lietuviais į didžiąją kovą už %r mecenatai — 1000 doiL Ui viTautos ir religijos laisvę, jų lei sus gyvus ir mirusius marina
džiamas "LKB Kronikas" skai meldžiamasi ir kasdien aukoja
tydami ir skleisdami laisvajame mos iv. Mišios.
pasaulyje.
Visiems aukotojams išduoda
"LKB Kronikos" knygų leidi
mi
kvitai ir jų aukos atleidžia
mas {vairiomis kalbomis reika
mos
nuo federalinių mokesčių.
lauja labai didelių sumų lėšų.
Kviečiame viaua įsijungti į
Aukojusieji ne mažiau kaip
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 100 dol. bus įrašomi lei
Metimai noriai aukoja nemažiau knygose.
Aakas
adresą: L K B Kronikoms Leisti
6836 įsOt Tabsan Avo^ Chicago, DL 80628, V&JL

HOTSPMNGS

MHMN

L 5 B £ 3 0 M £ O X S L E S T ! SAJTOGOS
VALDT3A

•.

••

PRotpect 6 4 3 9 8

Skambhri 430-3507

LIETUVOS
KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA

T'irtu Chtcacoa inieBto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirtm {rreitai. garantaotal ir s^žteinsal-

E L E K 1 B O S

Visokin vamzdžiu valymas

ti

^^•***^w^„„,

•

Knyga ir t>as*ulfs — '

Rimties ralandelfli

JĖZUS M I N I O S RIKSME

PAŽINIMAS, KURO KIEKVIENAM REIKIA

Evangelijoje pasakojama, kaip ant viršaus. Labai didelė minia
Noras pažinti net giliausias kiekviena knyga jau yra pasauJėzus, kuris visuomet buvo nuo tiesė savo drabužius ant kelio, o
gamtos paslaptis slypi kiekvieno lio atskleidimas ar žmogaus vilankus, vieną kartą prieš pat sa kiti kirto medžių šakas ir klojo
sieloje. Noras pažinti net ant- daus išaiškinimas.. Yra knygų,
vo mirtį su iškilmėmis įjojo į Jeru-1 ant kelio. Ėjusios priešakyje ir
gamtybę taip pat daugelio pro- kurios mažiau vertos, negu joms
žalę, tarsi norėdamas nustebin paskui sekusios minios šaukė, sa
tus skatina ieškoti tikėjimo tiesų sunaudotas popierius. Yra knygų,
ti žmones. Evangelistas šv. Matas kydamos: Osana Dovydo sūnui!
atskleidimo. Tai žmogaus dva- kurios yra blogesnės už kai kutai nusako šiais žodžiais: Jie at Pagirtas teesie, kurs ateina Viešpa
sios galia ir troškimas, žmogiško rias blogio apraiškas gyvenime,
aukštybė
vedė asilą ir asilaitę, uždėio ant ties vardu! Osanna
dvasingumo apraiška, kuri rodosi Tačiau yra knygų, kurias ne tik I
se!
Jam
įėjus
į
Jeruzalę,
sujudo
vi
jų savo drabužius ir užsodino jį
nuolatiniu ieškojimu, nagrinėji- galima, bet ir verta ne kartą ir j
;
sas miestas h* sakė: Kas yra: šita-?
mu, klausinėjimu, skaitymu ir ne du skaityti, jų mintyse įsimąs:
M
n:os gi sakė: Tai jėzus. Drar.3ruose: nusiginklavimo derybose.
net įtemptomis studijomis. Iš čia tyti, geriau iš jų pažinti save ir
sas
iŠ Nazareto
Galilėjo-'e**
Artimuose Rytuose ir Belgrado Eu
kyla mokslininkai, mistikai, tikė- pasauli, bent šiek tiek susipažinti
(Mt. 21, 7 — 11). Ir toliau pride
ropos valstybių pasitarime.
jimo aiškintojai ir didvyriai su tuo, kas vyksta aplink žmogų
da
evangeV'stas. kad Jėzus iš ?venJuk reikia didvyriškumo nesus- ir žmoguje,
Dėl strateginių ginklų varžy
tovės
su botagu išvarė perken
kaičiuojamai daug laiko skirČia ir sustojame. Pažinimo
mo Dim'trij UVinovas. Sovietų
ti kokiam gamtos dėsniui at- troškimas yra žmogiško dvasingynybos ministeris, 11.22 Krem- t ė t u s ir parduodančius, net
skleisti, kad jis būtų aiškus jpa- gumo reiškinys. Pažinti vis dauiatG rūmuose, pasigyręs Sovietų "Mano namai vadinsis ma'dos
Mt. 21 P ) .
čiam mokslo žmogui ir naudin- giau ir daugiau — tai norėti būti
aikos siejimu, kaltino: "Kapita- nagais" (ptį
Savo
iškilmingu
įžengimu, ka
gas žmonijai. Taip atsirado mate- žmogumi, kuris būtų šis tas kitų
'istiniame pasaulyje tebeveikia
matikos, astronomijos, astronau- tarpe, svarbiausia, kad jaustųsi
itžagareiviškos jėgos, nenorin- rališka orocesiia Jėzns parodė saįr nusi- vo didybę, kuri glūdėjo ne TO žmotikos specialistai, pasiekę milijo- pasitenkinimą savyje daugiau suTinkluoti.
Tos
bando
atgaivinti
j gilume, bet jo dievystėje, jo
nais skaičiuojamus tolius. Taip žinojęs, negu žinojo iki tos ar ki""-., atsirado ir filosofai, teologai, tos knygos skaitymo. Paimti kny- Illinois Lietuvių respublikonų lyga kovo 4 d. pagerbė, kaip jau buvo rašyta, Cbicagos 'Sun-Times" redakc arpvalstybmį nepasitikėjimą ir \ pasiuntinybės ir io pasiuntinyaiškindami dievišką apreiškimą, gą i rankas bent vakarais, bent ją ir CBS televizijos tinklą už Simo Kudirkos teksto išspausdinimą ir filmo demonstravimą. Nuotraukoje T?alansuoja ant karo slenksčio, bės kelyje. Jis norėio parodyti,
m i o amžių ateinantį tikėjimą ir laisvalaikiu ar šventomis dieno- matyti (iš kairės): Myron Bilas iš WBBM-TV skelbimų departamento, AnatoL Milūnas, lygos prezidentą. os stengiasi sukurti karinius blo- kaip greitai ta pati minia, tie papasitikėjimą kūrybine dvasia, mis yra nuolatinis švietimasis, Kenneth Towers, "Sun-Times" vyr. red. asistentas, ir Algis A, Regis, lygos viceprezidentas
;us, dekiančius karinio pranašu tvs apaštalai ir mokiniai išsis
glūdinčia žmoguje. O tai ateina augimas pažinimu ir stiprėjimas
klaidys, kai jam reikės kentėti ir
mo prieš socialistines šalis**.
ne iš kur kitur, kaip tik iš Kūrė- dvasiniu žmogiškumu. Kartu tai
mirti.
Greitai daugumas tų pa
Sovietai palenkė visas arabų
jo, kuris žmogaus sieloje įkvėpė yra pažinimas pasaulio, kuriame
čių
žmonių
šauks, kad jį reikia
valstybes, prieštaraujančias Egip
amžinybės, begalybės ir poslap- gyvename h* kuriuo keliaujame į
nukryžiuoti.
to ir Izraelio deryboms bei pasira
S ų atskleidimo troškimą.
savo paskirtį.
Tai buvo sąmoningas Jėzaus —
šyti glaudaus karinio bendravi
Dievo
ir Žmogaus — veiksmas pa
Kūrybinėmis galiomis kūrė•
Washingtonas pergyvena rimtą užsienio politikos sukrėtimą
mo sutartį su Sirija.
••
rodyti
žmonių nepastovumą, silp
jas eina į žmogaus sielą, atskleisMilijonai knygų egzempliorių
Belgrade pavyko Sovietams nė
damas sunkiausiai matomus ir išeina per metus tik šiame krašmaliečių žemes, valdyti Ogadeną žodeliu nepaminėti žmogaus tei numą, nekantrumą ir menką ap
GEDIMINAS GALVA
Numatydamas dideles painia
kartais neaprėpiamus dvasios t e Jų visų niekas neperskaitys, vas jau kelis kartus rašiau apie
Džibutį ir Kenijos rytinę sritį ne sių klausimo baigiamajame pa sigalvojimą savo riksme už gėrį ar
blogį. Tuojau po šio iškilmingo
laukus. Juose randa gėrio ir blo- net ir pasirinkęs "dinaminį" Afrikos iškyšulio politinę drums vendintą Ogadeno dykumą. So palankiai buvo vertinamas Wa- reiškime.
gįo pradus, besikertančius vienus skaitymo būdą. Knygą reikia pa ti.
maliečiai jau seniai kovojo atsi shingtone. Toks jo nusiteikimai
Visa ta: yra pasėka Sovietų ka įžengimo jau buvo ir Velykų
su kitais, apsireiškiančius išorė- sirinkti pagal savo pomėgį ir superteiktas
ir
svarbiausioms
Euro
rinio sustiprėjimo, lemiančio jų šventės, kurias turėjo švęsti kiek
Pradžioje ji rodėsi visai nesvar kratyti Etiopijos priespaudos.
vienas Izraelio tautos sūnus, besi
je tai vienomis, tai kitomis ap- gebėjimus suprasti, su kūrėju ar bi. Net Washingtonas, turėda Net šiuo metu somaliečiai prisi pos valstybėms. Įtaigota Anglija. užsienio politiką.
laiką Mozės įstatymo. Šventė Ve
raiškomis. Net žmoguje susidu- mokslininku mintimis dalintis, mas gerus informacijos šaltinius, mena Ahmedą Guzėjų, XVI a. ko Italija, Prancūzija ir Fed. Vokieti
Pavėluotas pabudimas
lykas ir valgė priešvelykinę vaka
ria du skirtingi pasauliai, kaip net nesutikti. Bet reikia rinktis. nesugebėjo susigaudyti susiklos votoją, siekusį išlaisvinti Ogade- ja neremti Somalijos.
visoje gamtoje — dvasinis ir me- Gyvenimas žmogų be knygos pa- čiusioje padėtyje. Kai beveik ną.
Afrikos vienybės organizacija.
"VVashingtonas gerai žinojo, rienę ir Jėzus su savo apaštalais,
džiaginis. Tik žmoguje dvasinis liks užpakaly, primityvioje būklė- prieš metus Eriopijos karinės val
Tikri ir pagražinti senovės pa pasižyminti ypač aštriais nesuta kas dedasi Afrikos iškyšulyje, ta ten aiškiai apreikšdamas savo
pasaulis išryškėja gėriu, o pa- je, nepilnai subrendusį. Ką mo- džios vadovas pik. lt. Mengistu davimai vėl atgijo Somalijoje, rimais, sutarė, kad jos valstybės čiau pabudo tik 11.24. Tą dieną nuolankumą, pasakydamas apie
saulyje reiškiasi gėriu ir grožiu kyklose išmokstame, laikas dide- Haile Mariam įsakė JAV (parei 1960 m. pasiskelbusioje nepri nekeistų buvusių kolonijų sienų. Z. Brzezinkis pareiškė, kad Etio savo kančią ir mirtį, net nurody
tiek, kiek juo pasinaudoja pro- lę dalį išdildo. Pagaliau kiekvie- gūnams per keliolika valandų klausoma valstybe. Ji valdo Jų keitimas gali sugriauti daugelį pijoje esą 11,000 kubiečių. Pik. lt. damas savo išdaviką — vieną iš
tingas kūrinys — žmogus. "Ar nas mokslas žengia priekin, o apleisti kraštą ir palikti visą tur 246,200 kv. mylių, bet teturi esančių valstybių. Štai dėl ko ji M. H. Mariam, Etiopijos karinės jc paties išsirinktųjų apaštalų.
būtų reikalinga saulė, jeigu ji ne- jei liekame tik prie vadovėlio, ka- tą, Washingtonas nepadarė tin 3,4 mil. skurdžių gyventojų, ku nepritarė Somalijos žygiui pri vyriausybės vadovas, lyg patyčiai
Nenuostabu, kad apaštalų pir
turėtų kam šviesti", kadaise iš- tekizmo, literatūros šablono, pa kamos išvados. Jau tuo metu pa rių vidutinės metinės pajamos te jungti Ogadeno dykumas ir Dži III.2 nurodė: kubiečiai kariai ne mininku skiriamas Petras, kai Jė
reiškė pesimistinę, bet ir gilią tie- žanga taip pralenkia, kad mes krikusi Etiopija pateko Sovietų siekia 80 dol. Praėjusį liepos butį, pernai vasarą pasiskelbusią tik atvyko į Etiopiją, bet jie ir zus norėio nuplauti jo kojas, susą Nietsche.
liekame tik mažais vaikais suau- įtakon. Washingtonas nesusigau mėn., (pasinaudojus Etiopijos pa nepriklausoma valstybe.
kovoja fronte.
riko:"Viešpatie, tu man mazgosi
Dvasinis pasaulis, kuris vyrau- gūsių tarpe. Nuolatinis noras pa- dė ttet š.m. vasario mėn. Tuo krikimu, taktrinės Somalijos iš Washingtono esminė klaida
Valstybės departamentas 11.26 kojas?** (Jn. 13,6). Kristus kojas
- fa Žmoguje, ne tik naudojasi žinti ir verčia eiti su pažanga kū- metu prezidento J. Carterio as laisvinimo frontas pradėjo parti tai nenumatymas, kad Afrikos Ta5te > Pranešė Sovietams, kad ] numazgojo, bet Petras jo kančio
gamta, jam kūrėjo duota, bet jo- ryboje, moksle, žinojime ir nau- meninis patikėtinis David Aaro- zaninį karą dėl Ogadeno. Vėliau iškyšulyje vyksta ne vietinio po AV ir Sovietų geri santykiai pri je tris kartus išsigynė "nepažįstąs
je pradeda kelią laikinume ir ei- jausiu būdų taikyme kasdieninei nas buvo siunčiamas į Etiopiją į karą įsijungė ir Somalijos ka būdžio karas, bet neatiaidi kova klausys nuo padėties Afrikos iš to žmogaus** (Mt. 26, 72). Ir Pet
n a amžinybėn. Tam reikalingi veiklai.
tartis su Mariam net dėl ginklų riuomenė Somaliečiai užėmė O- dėl Sovietų tenykščio įsivyravi kyšulyje.
ras, tik išėjęs, atsiminė Jėzaus
mokslininkai atskleisti gamtos
Negalime juo labiau pro akis tiekimo, kai to krašto kariuome gadeną ir perkirto geležinkeli mo. Maskva taikliai įvertino Af
Kovo mėn. pradžioje Wash:ng- įspėjimo žodžius: "Pirma, negu
paslaptis, tam reikalingi tikėjimo praleisti lietuviškos knygos. Ji nei jau vadovavo Sovietų gene tarp Adišbebos ir Džibuti
rikos iškyšulio strateginę svarbą tone pasigirdo vis griežtesnių žo gaidys pragys, tu tris kartus ma
didvyriai parodyti amžinumo turi būti mūsų nuolatinė viešnia, ralinio štabo viršininko pavaduo
Etiopijos plotas beveik dvigu tinkamu metu trukdyti laivų eis džių, smerkiančių rusų ir kubie nęs išsiginsi Ir, išėjęs laukan, jis
vertę. Jie kuria ir savo kūryba atnešanti tautinės dvasios ki- tojas gen. Vasilij I. Petrov. Jo ži bai didesnis už Somalijos, bet gy mą Raudonąja jūra ir Sueso ka čių įsikišimą Afrikos rytuose. Net graudžiai verkė" (Mt 26, 75). O
dalinasi parašytose knygose, kad birkščių, gaivinanti tautinį susi- nioje buvo ir 11,000 kubiečių da ventojų skaičius siekia 28,5 mil. nalu. Štai dėl ko Sovietai visas prez. J. Carteris III.2 išėjo į žodi ta pati minia, kuri, Kristui iškil
visi galėtų jų laimėjimais naudo- pratimą, duodanti daugiau pa- liniai.
Etiopijos gyventojų žymi persva priemones panaudoja išstumti so nę dvykovą. Jos metu amerikie mingai įžengiant į Jeruzalę, šau
tis.
žintinės medžiagos ir estetinio
Izraelis atvirai amerikietiškus ra nepatarnavo sulaikyti soma maliečius iš Etiopijos ir siekia u- čiai politikai paryškino, kad Af kė pasveikinimus, rėkė"osanna",
*
pasigrožėjimo.
Lietuviui sava ginklus teikė Etiopijai. Jeruzalės liečių veržlos. Tik šiais metais, kai žimti Somalijos strateginį uostą rikos šiauriniame iškyšulyje So už kelių dienų, sekdama fari
Knyga ir pasaulis nėra skirtin- knyga turėtu būti ypatingai užsienio reikalų ministeris M. buvo panaudoti Sovietų atvežtie Berberą, kurioje neseniai prieš vietų įsigalėjimas gali turėti įta ziejus ir Rašto mokytojus, šaukė
gi dalykai, bet jie skirtingi žmo- brangi, nes jos kelias į tautos is- Dayanas prisipažino, kad karine ji ginklai, tarp kitko 400 tankų ir Somalijos santykiu nutraukimą kos nusiginklavimo derybom Ge- visų įkarščiu: "Tebūnie prikal
gui, kuris nevienodai prie jų eina. torinį poveikį buvo savitai sun- parama Etiopijai siekiama rem 50 lėktuvų, kai rusai pertvarkė su Sovietais sovietinis karo laivy nevoje. "Pravda" ir "Izvestija" tas ant kryžiaus*** (Mt 27,23). Kai
Knyga pasaulį šiandien apima kus ir painus, jos tobulėjimo rai- ti JAV užsienio politiką ir palai etiopiečių kariuomenę ir įjungė nas turėjo savo atsparą. Bent šiuo labai piktai atkirto: JAV stvėrėsi Pilotas paklausė, kurį iš dvie'ų
taip plačiai, aukštai ir giliai, kad, da lėtoka, pareikalavusi daug au- kyti pusiausvyrą rytinėj Afrikoje. kubiečius, somaliečiai buvo pri metu Sovietai tiesiog neremia neregėto išprievartavimo tarp paleisti — Jėzų, vadinamą Kristu
atrodo, nebėra paslapčių, nors iš kų ir išradingumo, kad ji tikrai Izraelis gerai žinojo, į kieno ran versti trauktis. Dabar jau paaiš Etiopijos vesti kovai prieš Eritrė tautinėje politikoje.
mi, ar Barabą, minia, vadovauja
tikrųjų dar tik dalelę pasaulio būtų lietuviška. Išeivijai lie- kas tie ginklai paklius.
kėjo somaliečiams, kad negalima jos sukilėlius.
Visa tai nenutraukė Genevoje ma tokių pat sugedusių ir ne
kūrėjai, mokslininkai ir tyrinę- tuviška knyga — ir bendrai
gyventi praeities padavimais.
nusiginklavimo derybų, vykstan galvojančių vadų, šaukė, kad ji
Sovietų spaudimas
Somalijos žygis
tojai tėra atskleidę. Žmogus ir spauda — yra savitas uždavinys,
čių vėžlio sparta, bet jas apgau nori Barabo (Plg. M t 27,21).
Wasbingtono klaida
knyga taip pat eina kartu. Bet stipriausia tikslui siekti priemo-;
Etiopija prieš 400 metų prisi
Praėjusį vasario mėn. Sovietai I bė nepermatomu rūkų, keliančiu I
žmogiškos paslaptys dar nebesu- nė, nes be savo knygos ir savo jungė somaliečių klajoklių apgySomalijos polėkis apjungti so spustelėjo JAV bent keliuose ba-1 susirūpinimą dėl taikos ateityje. ?
(Nukelta į 5 p&L)
telpa knygose. Žmogaus sie- spaudos išeivija jau pirmojoje
•los gyvenimas yra toks painus ir kartoje sunyktų ir ištirptų svetiP
retorė norėtų mane pataisyti: moteriauja...) šimtme-1 automatinė "korike" pagaliau sustojo plynoje tarpu
taip sunkiai išsemiamas, kad jo mybių mišinyje,
čių senumo statyba — siaurutės gatvės, praėjimai, lan- į kalnių dauboje. Danutė su Irena šūktelėjo išlipti, tik me*
skirtingumai nesutelpa knygose, Kai kalbame apie lietuvišką
g a l Tik atokiau nuo centro driekiasi nauji nedideli j su žmona nežinojom kaip: stovinčių takas buvo mūrynesutelpa nė kūrėjų lakiausiose knygą išeivijoje, kalbama apie ją
namai su didžiuliais langais, erdviomis verandomis,' t e primūrytas. Teko laipioti nuo vienos sėdynės atlomintyse.
ne kaip apie prekę, nors ji perANTANAS MUSTEIKIS
baikonais, aikštelėmis, čia sutemus ypatingai ramu. | sos iigi kitos, kol pasiekėm duris. Ir tik tada paaiškėjo,
Atskleisti pasaulio ir žmogaus karna ir parduodama, bet kaip
10
Vidurnaktį prie mūsų 'Tarptautinio" viešbučio susto-1 kad žmoną pagyriau per anksti.
vidų yra kūrybos uždavinys. Ir apie tautinę ir dvasinę vertybę,
Privežė
prie
pat
geležinių
Danutės
boto
vartų,
ku
es jaunimo būrelis pasikardeno serenadom, gitarų prita- j
Teisybės vardan privalėjau jai vieną dorybę attas uždavinys yra toks sunkus, jungiančią tautiečius draugėn,
rie
buvo
užrakinti.
Teko
lipti
šalimais
per
spygliuotą
riamom,
bet
jos
nebuvo
triukšmingos,
tad
užmigti
neskaityti.
Mat, išlipti su mano pagalba jai šiaip taip pakad jo temos dar nėra išsemtos skatinančią siekti to paties tikslo,
tvorą,
žemame
danguje
mėnulis
stingdė
baltas
debesų
trukdė. Miegoti tuo labiau traukė, nes mane buvo už- vyko, ir per skylėtą upelio lieptą mes šiaip taip persiir vis neišsemiamos. "Pažinti išsilaikyti galimai arčiau vienas
keteras,
pripildydamas
slėnį
blyškia
šviesa.
Tik
Irenai
gules gripukas. Man rodos, kad karšta diena mane su- tempėm, o po to ji daugiau sėdinėjo ir gulinėjo nei
žmogų, sako Alex Carrel, tai pa- kito, kad išlaikytume tautinę gy—
gal
pirmojo
savo
g>venime
pasipiršimo
proga
—
tos
kepino, o vėsus vakaras sušaldė. Toks čia jau klimatas, kopė. Ten, aukštybėse, už kilometro ar dviejų buvo
žinti gamtą ir antgamtę, o tai vybę. Nebūtina, kad kiekviena
šviesos
neužteko.
Koja
paslydo,
ir
ji
drauge
su
savo
per parą pasireiškiąs keturiais, bet vis švelniais metų | kaimelis ir senųjų inkų gyvenvietės griuvėsiai.
neįmanoma šioje žemėje". Dėl- knyga kalbėtų tik tautiniais ir
našuliu
žlagterėjo
į
tą
patį
griovį,
kur
žmona
rytą
vėlaikais. Rytą vėsu kaip pavasarį, dieną karšta — ligi
_
,
.,.,
_ . . . ..
. _to kūrėjai visuomet gali rasti visuomeniniais klausimais — tai
sinosi,
tik
iš
kitos
pusės.
Gelbėti
nereikėjo,
nes
van
Tik
sekretore
neatleido
manęs.
Ir aš turėjau pa
90
L
Fahrenheito
—
tad
vasara,
sutemus
vėsu
kaip
naujų pasaulių aplink žmogų, juo verkios reikalas. Bet ji būtinai tudens
buvo
tik
ligi
kelių.
Aš
dar
paklausiau,
ką
sužvejo
rudeni, o naktį ir prieš aušrą temperatūra nukrinta tikslinti, kad ne vien cikloninis vagonėlis ją nukamavo.
labiau pačiame žmoguje. Mediči- n kalbėti sava kalba, pavyzdžiais
na yra labai pažengusi, o dar stiprinti tautinę sąmonę ar pasi- jo. Ji atsakė: paldies (ačiū). Kad ne sekretorės budru žemiau 50 L, kartais ligi 35 1., tik čia niekad nesninga Ji sirguliavo jau nuo vakarykščių priešpiečių. Ir tai
paprastos slogos nepajėgia grei- priešinimą mėginantiems ją šu mas, aš būčiau dar pridėjęs, kad iš jos nei pelių me- f ir viešbučio patarnautojas žadėjo mu3 pabudinti dar buvo ta iiga, kuria serga bene ištisa pusė Ekvadoro gy
prieš ketvirtą valandą, bet jo nereikėjo, nes turėjom ventojų.
-- tai išgydyti, neseniai rašė medi- gniuždyti. Dėlto ir skelbiamas džiotoja, nei žuvų meškeriotoja.
Sekretorė porina, kad žmona susirgo dėl atltruizcininių tyrinėjimų komentatorius knygų platinimo — papiginto išsavą žadintuvą, gyvą. Tai žmona. Ir kai po pusvalan
Vft
mo.
Mat, "Triangulo" (Trikampis) restoranėlio savi"Chicago Daily News" dienraš- pardavimo — mėnuo yra naujas
džio
apsiruoše
išėiom
iš
kambario,
telefonas
suskam-,
Be Quito, yra dar bent penketas turistų viliojan
mnkai
bėjo.
Tai
ir
buvo
pažadinimas
a
la
ya
mismo,
užtrukęs
\
vakar nortjo visą mūsų šeimą pagerbti, tai vai
ty.
.
paskatas per knygą
pažinti čių vietovių šiame krašte. Trys iš jų — Cuenca, Otavašino
mus
pačiais geraisiais patiekalais, laikė mus bran
Nebūtų galima sakyti, kad pasaulį, tautą ir žmogų, Pr. Gr. lo ir Ramusis vandenynas — buvo aplankyti. Gaila, kad tik 45 min. Aš didžiavausi, galėdamas, šalia gausybės
giausiais
svečiais, nes Danutė ir jiems daug ką gero
neužteko laiko nuskristi j Guanyaąuil ir į džiųngte* žmonos dorybių, pridėti dar vieną.
padarius. Davė kiekvienam po lėkštę kietokai išvirtų bul
'
Pirmasis, tarp kitko, yra garsus plėšikų miestas. Esan
Suradom kažkuriam užkampy traukinėlio Stotį ir
KAIZERIS NESCDOMDiO palankumą ir pakvietė Rentge ti ten ir speciali jų mokykla. Ekspertai prieina prie gerokai prieš aušrą pajudėjom Inka Pirca (indėnų tvir vių riekelių su silkėm, salotais 5r pikantišku padažu.
ną 1 muziejaus artilerijos sky
RENTGENO
nutykotos aukos ir įkerta su peiliu į rankos krumplius. tovė) kryptimi Nematavau bėgių pločio, bet tokio Atsisakyti nebuvo galima. Ir aplinka masino. Pagrindi
rių, k u r nusprendė pats pade
Kai pasipila kraujas, vikriai numauna žiedą nuo piršto siaurumo gal tik Kauno "konkė" buvo. I r kratė, braš nis valgyklos kambarys priminė Poškos Baubi}, tik bu
Kartą Vokietijos Kaizeris VII- monstruoti erudiciją.
vo daug didesnis, statytas iš bambukų stulpelių.
Kelias ir išrauna auksinius papuošalus nuo apstulbusiokėjo, sūpavo taip smagiai, kad atrodė, jog visas vagohelmas n apsilankė Miuncheno minutes pasiklausęs kaizerio
... '
... .
* 'v i
_*
v
'• Nors pro sudūrimus švvtėio apylinkių vaizdai ir mėmuziejuje. Muziejaus vadovybė pasakojimų, Rentgenas jį nu jo kaklo ir ausų... Antra vietovė — tai džiunglės. Jos
nelis
ne
bėgiais,
o
prastu
bruku
ir
girtomis
bangomis)
dangus, kambarysJ turėjo
\ \ . *rir lar.gus
* — senovė ir
buvo per toli Be to, aš abejojau, ar patirtis būtų čiužinėja. Pakelėse šmėkšavo skardžiai ir pašlaitės, lynas *:
pakvietė
garsų
mokslininką traukė:
modernybė
žengė
koja
kojon.
Žinoma,
silpniesiems,
praktiška, ar sugebėtume karstytis po medžius Tarza blaškėsi niūrūs šešėliai, plačiagalvių taurų ir žirgų pa
Rentgeną papasakoti apie sky
Tai žino kiekvienas berniu no pėdomis... O sekretorė nusišypsojo pro panamiškės vidalais, ir aš nebūčiau nustebęs, jei koks raitas "svie kurie teniso nežaidžia, vėl teko nukentėti Tai mamai
riaus eksponatus. Rentgenas
Gal jūs man galite ką kraštą: pats tai tikrai sugebėsi, nes tavo mokslai tiki to lygintojas", aprašytas jaunuoliškose Žane Grey su dukra, ne man. Danutė tikina, kad tai salotai, nu
labai rimtai ir išsamiai papasa kas.
knygose, būtų sulaikęs mūsų važiuoklę ir patuštinęs plauti "natūraliu" vandeniu, kurie visus sargdina,
pranešti? na, jog žmogus yra kilęs iš beždžionės..
kojo apie ekspoziciją.
Vilhel aors tnrinfngespio
Cuencos miestas padvelk* ••nova Vyraują (sek mūsų pinigini po poros valandų prašvito, išaušo ir
CBųt 4ąug*<raĮ
Ttto ir baigė* pssilrilhsjlmss
mas II panoro parodyti
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IŠPARDAVIMAS

ną—paminėjimą. Dalyvavo iOO
svečių. Tarp jų burmistras, įvairių
organizacijų atstovai, drangai.
t . M. KOVO 15 — BALANDŽIO II IMTUMU
— Pavyzdingai lietuvybės dir
Kaip iš sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50%.
voje nenuilstamai dirba Meilų šei
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
B E A L E S T AT E
BEAL
ESTATE
ma vorcesteriečiams, gerai pažįs bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną.
NARIŲ MFTINIS SUS-MAS [nui posėdžiavo. Sekretoriavo T. tama ir visų mylima. Jubiliatams
Privačiai
parduodamas
llllimillllllllllllHIIIHIIIItlIlIlIlIHII
į Jakubauskienė. Siame susirinkime
PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA
mūrinis
namas
Burbanke. 4 miega
—
Viešpaties
Palaimos
ir
Ilgiau
Kovo 12 d. 5 vai. v., Maironio,
NAMŲ PARDAVIMAS
UŽSAKYTI PASTŲ, KARTU PRISIUNdANT IR PKIGUŠ U2
jie aptarė visą eilę organizacinių
mi,
2
vonios,
moderniškai
įrengta
sių Metų!
Parko patalpų apat. salėje su
JAS.
Namus veltui įkainuoju.
reikalu ir nustatė dienotvarkę ko
virtuvė, pilnai {rengtas beisrnentas
šauktas vietos LB narių metinis
Galiu namus parduoti
ir maudymosi baseinas (lanke).
— Lietuvių kalbos kursuose
vo mėn. 12 d. (sekm.) 4:30 vai.
susirinkimas praėjo gražioje ir dar
D
R
A
U
G
A
S
Turiu
geruspirkėjus.
Kaina $56,000. Skambint po 5 vai.
Senior
p.p. Maiconio Parko patalpų apa suaugusiems Burncoat
REAL ESTATE BROKERIS
hingoje nuotaikoje. S-mo pradžio
vak. tel. 439.1678.
tinėje salėje saukiamam meti High patalpose iki šiol teužsirašė 4545 W . 63rd Street
Chicago, HL 60629 P. 2UMBAKIS — PR 8-6916 Parduodamas 55 pėdų pločio namas
je tylos minute pagerbti mirusie
niam susirinkimui. Siame s-me 8 asmens (pamokos nepradeda
ji LB nariai. Susirinkimui pirmi
numatyta apsvarstyti gana daug mos nesant pakankamam skai
Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, u i kiekvieną perkamą MiiutiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiisinuJUiiiuii — 2 krautuvės. Galima pirkti ir
ninkavo V. Židžiūnas, sekretoria
nu geležies (nardware) bianiu. 2
svarbių ir visus narius liečian čiui, — 10). Lektorė A Shum- knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-Mee (35 centus
vo T. Jakubauskienė. V. Židžiū
LIETUVIŲ C0ND0MINIUM
čių klausimų. Bus rinkimai da way ragina visus norinčius daly ui kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti.
nas pateikė praeitų metų veiklą
2612 W. 71 flt TBL 476-3427
vauti lietuvių kalbos kursuose ne
niinols gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams.
St. Pefersburg Beach,
ir peržvelgė ateities gaires. Jis lies v-bos narių, kurių dviejų me
delsiant įsiregistruoti.
Geriausias Investavimas
kvietė visus aktyviai dalyvauti vi tų terminas baigėsi (kultūri
Floridoje
niams
reikalams
—
P.
Babicko,
ISTORIJA
—
FILOSOFIJA
—
MOKSLAI
Lemonte ir Apylinkėse
suose dienotvarkėje numatytuose
— Lietuvos Nepriklausomybės
A.
Shumway,
spaudos
reikalams
10
butų
namas
verčiamas
f
condoklausimuose. Toliau buvo pateikta
sukakties proga vasario mėne
2emė po 1, 2. 3, 4, 5 3krus, a i 40,
Buvo Dabar minhim. Butai vieno miegamo. Centfinansinė apyskaita. Per praėju — J. Baškio ir jaunimo reikalams sį WICN stotis jau antrą kartą KOVOS METAI D£L SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo
80.
100 akrų po $5,000 už akrą.
ralinis šaldymas ir šildymas kiekvie
sius metus išsiųsta šios aukos — — E. Meilaus, jr.). Pirm. V. Ži paskyrė pusantros vai. programą
Kun. V y t Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juoname bute. Namas vienas blokas nuo
ABROMAITIS R. E.
SBB Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės ChiBalfui — 1,017 dol. Tautos fon džiūnas, kuris šių metų pradžio- lietuvių kompozitorių nuzikai. Ją
juros ir labai gero paplūdymio. Dėl
el a n k
MM
Pnrter St — LemoM, « .
cagoB Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant liet
dui S\540 dol! L Fondui — " & į >
f Australijoje jr susipaži- j j £ ^ £ u 5 ^ ^ 5 į T 3 5 l 5
smulkesnių informacijų skambinti
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J.
257-M7S
dol., Liet. spaudai - 225 dol.! n 0 S u A x u s * a V o s " £ ? • " j a m e ! vedėjas E. Meilus, jr. ProgramoBagdanavičius.
MIC,
prof.
V.
Biržiška.
K
J.
Čegins
Chicagoje
312—284-1739;
gyvenančiais lietuviais, šiuo me
je K. Čiurlionio, A Brazio, Gaide
kas. D. Lipčiūtė Augiene, Dr. J. Matusas, Dr. J.
ir mažesnės sumos įvairioms ki
n m CAMPBELL
St Petersburg Beach sl3—567-1286
tu padarys pranešimą iš savo ke
Prunskis. J. Sangaila. Vyt. Sirvydas. Dr. V Sruogie
lio, A. Mikulskio ir kt. 20 am
toms šalpos reikalingoms organi
3-ją
buUĮ medinis namas, 50 p. skly
lionės įspūdžių. Po s-mo kavutė
nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko, 1959 m. 367 psl. .. $5.00 $2.00
žiaus klasikinė muzika.
pas. 2 maš. garažas. $5.000 metinių
zacijoms bei vienetams.
Marąnette
Park
area
—
3
bedroom
ir pyragaičiai. Pas v-bos narį
KULTŪRINES GELMfiS PASAKOSE, V. Bagaanaviėiua.
brick bungalow. Immediate posses- pajamų. Nori tuojau parduoti. Kaina
Apie šią programą muzikos
Rev. k-jos narys J. Tamašaus spaudos reikalams, norintieji ga
Tautosakinė ir teologinė studija I d 262 psl
$3-00 $2.00 sion. Call 737-5263 after 6 p. m. tarp $25/100 ir $30.060. Skambinkit
dabar.
kas pateikė revizijos k-jos aktą. lės atnaujinti savo prenumera mylėtojai gražiai atsiliepė ir pa KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, Vyt. Bagdanavičhn,
SAVININKAS
PARDUODA
2
VYTAS (Brokeris)
Jis patvirtino, kad kasa rasta pil tos bei užsisakyti laikraščius, žur- dėkos laiškuose prašo dažniau
II knyga 357 pusL
$5.00 $3.00
panašios
muzikos.
Radijo
direkt
noje tvarkoje ir ižd. A. Glodo pa j nalus ar knygas,
TeL 585-5385
butų po 6 kamb. mūr. namą.
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS, "Nemuno"' leidi
ateity
numatoma
nys. Redagavo A. Vilainis Šidlauskas 244 psi
$3.50 $2.00 2 maš. garažas. Gazu apsild.
vyzdingai tvarkoma. Šiuo metu
Posėdžio metu pasidžiaugta pareiškimu
HELP WAVrED VYlIAI
kasoje yra per pora tūkstančių j m^ų jaunimo įsijungimu į lietu- daugiau liet. kompozitorių muzi LIETUVOS ISTORIJA V. Daugirdaitė - Sruogienė,
6030 So. CaHfornia A venue
406 pusi. ..*
$6.00 $4.50
dol. Toliau sekė pranešimai — v į&os veikios areną. Jie gauses- kos paskleisti radijo bangomis.
MANO PASAUI .ftŽTCRA. kultūrininku pasisakymų rinki
šiuo metu Seštad. m-je dirbančios m u skaičium pasirodo mūsų tauBURMER 2ndSHIFT
J.B
nys. Redagavo dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail.
Por
steel
fabricating shop to roa
stud. B. Miliauskaitės apie litua- ^ į s e šventėse, kultūriniuose paJono Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubai,
band
&
automatic
burning eauipnistinę mokyklą ir v—bos nario rengimuose, mielai stoja į tautiChicago, 1958 m. 352 psl
$3.50 $ 1 5 0
ment.
Wbuld
prefer
esper. person.
LAPĖS
ANGLIJOJ
jaunimo reikalams E Meilaus, jr., nių šokėjų eiles. Tik apgailėtina,
Mes sn 50 M tom namų pardavimo
MODERNIOSIOS PA2ANGOS PROBLEMOS. P. Maldeiįstaigom
aptarnaujame
pietvakarių
CALL BIB. TALUOT 5Sft*7W
apie jaunimo veiklą. Pranešimai kad daugelis mūs* šeimų nelei
kls. Atspaudas iš L K M. Akademijos Metraščio H to
Britanijoje šunes išgaudo kas
Chteaga — tas daug pagreitina
A n Ektnal Opjcrtranlty Eimpioyer
sukėlė įvairių klausimų ir disku džia savo vaikų į šeštadieninę
mo
1966,
142
psl.,
minkšti
viršeliai
$250
$
1
5
0
pardavimą Ir pirkimą.
met apie 14.000 lapių.
sijų. Buvo aiškiai matoma, kad mokyklą. Kai kurie siūlo liet.
PBES& B R A R E — (Setup)
Lapių joje yra tiek daug, kad NEGĘSTANTI ŠVIESA Pranas Garšva, MIC. Tėvų Ma
NORINTIEJI
susirinkusiems rūpi mūsų priau- m-lą turėti ten, kur daugiau būrijonu 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo
Job ehop metai fabricating
tina.
jos jau nebepasitenkina kaimo
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai
$350 $ 1 5 0
PARDUOTI AR PIRKTI
handling 20 gau«« t o S/8 mc3» plate
gančios kartos likimas. VVorceste- j ^uojasi — renkasi pakartotinai
aplinka, o lenda į miestus. Sa
neėda persan w b o can read Blue
Kietais viršeliais
$4.00 $2.00
rio padangėje šiuo metu jaučia- didesnis skaičius mokyklinio amarba išnuomoti bota
Printa set u p & operate press b o k e a
ko,
kad
dabar
priemiesčiuose
ĮCKMUNAS,
£
Kolupaila. 1950. Chicago, UI su žemė
mas reikalas rimčiau susirūpinti žiaus jaunimo.
Veikia tauO a l Mr. Taibot S68-8700
lapiais. 237 pusL
..
$2.50 $ 1 5 0 be jokio įsipareigojimo
šiuo reikalu. Tai opus klausimas tinių šokių sambūris "Žaibas", ku jų daugiau yra negu laukuose ir
mama.
•
a
Banal Opportunlty &m©ic<y«r
NEPRIKLAUSOMĄ
LIETUVA
STATANT.
R.
Skipitis.
ir reikalingas visų priemonių ir rio virš 70 jaunuolių kas savaitę miškuose.
Atsiminimai 1918-1926 m. Lietuvos gyvenimo vaizdai
Taip pat, abejojant dei turimo
U-ELDINO INSPECTOR
Net ir Londone jų nemaža
pastangų. Reikia tikėtis, kad m- susirenka į Maironio Parko patal
ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla Terra
DRAUDIMO,
ar
norint
apdrausti
Job
shop metai
fabricatii^ firm
daugiausia prie
los tėvų komitetas, mokytojai ir pas šokių repeticijoms. Kai kurių yra,. . įsikūrusių
1961 m. 440 pusi. Kieti virš
$5.00 $3.00 NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir haadling
20 gatųre t o 3/8 inch pl«.te.
....
a e e d s person ^110 can read Bh*evisi, kuriems tik rūpi lietuviškieji
PADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. Vaseris. Turinys: Padan
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus Pianta
^ ^ ..
., .. geležinkelių pylimų.
& know 8 Mig, Tte. St Sticfc
gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus k*
reikalai, ras būdų ir kelių auklė nuomone, ta pačia proga reikėtų i *
•Weldtn«.
' *'
^
amys
1962
m.
Australijoje.
Minkšti
viršeliai
74
p«L
$1.30
$1.0u
SALYS
BUDRAITIS
ti be: vesti mūsų jaunimą lietuvš- vieną kitą valandą skirti ir lietu-]' gyvena
5 metų, aplinkoje
o zoologijos
Call Mr. Taibot 588-8709
**&* iki
gamtinėje
išPANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionis ir redafee. ko>
kuoju keliu. Tautinių šokių gru vių kalbos mokymui. Worcesterio soduose ilgiau.
Aa Equal opporturflty empioyar
4343 W 63rd St.. Chicago, VL
misija. Monografija. Išlėkto Panevėžiečių Krabas, tal
tpių reikalais pranešė instrukto
Jos maitinasi žiurkėmis, pelė
767-0000 arba 778-9371
čiaus
Šeštadieninė
atžvilgiu,
m-la.
kritiškoj
mokinių
padėty
skai
V E R U C A L BORING MJLL
kininkaujant l i e t Knygos Klubui Knygoje daug
rės I. Markevičienė ir N . Pranemis, triušiais, paukščiais, varlė
įdomių geografinių ir istorinių žinių apie miestą h*
je...
OPERATOB
kevičienė. Jų veikla šiltai visų
oiaciasias apylinkes. Gausiai iliustruota, 432 pūaL,
mis ir vabzdžiais. Miestuose iš
linmediate openings for several^ąuaHPosėdžio
metu
buvo
perskaity
priimta ir joms linkėta su sambū
minkštais viršeliais
$6.50 $4.00
fied productions v«»rtica.l boring « » d
naršo šiukšlynus, gaudo kates,
milling machine operators. Excelient
tas
laiškas,
kuriame
K.
Cesna
riu "Žaibu" ir ateityje taip gra
starting Trages & compaay benetits.
RAUDONASIS SIAUBAS. Sabik-Vogulov. Vertė A •.,
tvenkiniuose antis.
5 kamb. naujo tipo mfir.
accepted daily btttreen
žiai dirbti. Pirm. V. Židžiūnas pa pranešė, kad dėl Hgos LF įga
išleido 1953 m. "Dobilas", 103 pusi
$1.25 $0.50 ir garažas, Centr. oro šildymas ir Application
9 a. m.
3 p. m .
liotinio
pareigų
toliau
nega
dėkojo šokių grupių vedėjoms už
Galimo tuoj pažiūrėti ir
vgainimaa.
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf fteSAdvanoe Proc«s* Ski|Mjiu»
už
$28.350.
Marquette
nupirkti
pasiaukojimą ir už darbą dukart lės eiti. Pirm. V . Židžiūnas iš
plamkis Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio
Parke.
R
E
A
L
E
S
T
A
T
E
1400
W . Hnbbard, Chkago .
savaitėje, be jokio atlyginimo. Gru reiškė jam padėką ir iškėlė K.
m t. 133-220 psl
$2.00 $1.50 4 vtenetp mnras tr garsins, Mar829-4004
Ask for Jotai Detuca
qnette Parke. Naujas gazu Šildymas.
pės vedėjų pareiškimu — joms Česnos pareigingumą, darbštumą Savininkas parduoda TAVERNA ŠONUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen — Sverte
NaSl§ atiduoda už $3$.S0O.
Kun. J Karalius, išleido L Knygos Klubas, 1952 m,
geriausias atlyginimas mūsų ma ir pavyzdingą LF įgaliotinio pa su 5 kamb. butu 17 metų mūr., ne
VTB AI l i " » 0 '*V»VŠ
174
pusi
$2.00
$1.00
5 kamb. labai modernas maro n a 
žųjų pažanga, papročių laiky reigų ėjimą nuo 1975 m. Į jo vie toli 71-os ir Kedzie
TANNENBERG 15 July 1410 C. R. Jurgėla.104 psl .... $2.00 $1.00 mas ant plataus sklypo, tinkamas
Seimai žavingai gyventi.
Arti 78 ir
masis ir visuomenės Įvertinimas tą buvo pasiūlyta keli kandida
Skambint 436-5990
TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE. Išleido
$100 + WEEKLT MAILING
Kedzie.
$39.900.
tai.
Pirmininkas
kreipsis
į
juos
ir
dedamų pastangų.
Vyčių Chicagos Apskrities Valdyba. 1937 m., 24 p..... $1.00 $0.25 \ Grasos platu*
cmcuiARStr.
6 kamb. švarus mūr. buagalovr
skintas tr
prašys vieną S jų pasiimti šias
VARDAI IR VEIDAL Mūsų kultūros istorijoje nuo MahyMaroraette Pke. Vertingas pirkėjui
Materials stmplied. Immediate Inoome
Po pranešimų ir diskusijų se pareigas.
69-ta ir Campbell
do ligi Sfcirecko. Stasys Yla. Lietuviškos Knygos Klu
Tvirtas 2-jti ank.itn mnraa. 3 butai Guaranteed! Rush štampe*' addressed
kė valdybos narių rinkimas (ku
Apžiūrėjimui skambint
Kaip kasmet, taip ir šįmet nu
maloni
biznio patalpa.
2 auto envelope:
H6meworker.
bas. 1973 m. 345 psl
$600 $2.50 Ir
garažai.
Savininkas nusileido Iki
rių dviejų metų terminas bai tarta iškilmingai pagerbti ma
436-5990
Pmetree. Heraaodo, M§ 88«2
$38,506.
Marauette Parke.
VTLETfJS LIETUVOS GYVENIME, Dr. A. Šapoka. Su
gėsi). Vienbalsiai buvo perrinkti mytes. Motinos diena nutarta
iliustracijoniis. 96 psl
$156 $7.00
TAJTf SITPEKSTSOB
ASSISTJ'
P. Babickas, A. Shumway, E. Mei suruošti gegužės mėn. 14 d. Sv.
7 a.
8MONUOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNTIŠNUOMOJAMA
—
Ft)R
RENT
m.
to
5 p. m. o r ' i l a. m. to
lus, jr. ir J. Bakšys. Jie ir toliau Kazimiero Par. salėje.
nOJF *ira Vvt. J. Bagdanavieius. L Knygos Klu
RrmrE\ HELPSR
eis tas pačias pareigas. Taip pat
bo leidinys. 1953 m., 406 pusi
$350 $1.00
6 a. m. t o 3 p. m. or 10:30 a. m.
Aptarus dar visą eilę kitų eina
2625 West 7lst Strtd
IŠNFOM.
314
kamb.
botas.
to 8 p. m.
M. KRUPAVIČIAUS ATSIMINIMAI. 1972 m., 364 psl $10-00 $4.00
'perrinkta buvo ir revizijos komi mųjų veiklos reikalų posėdis baig
POT W A S H F R S
$150
doL
mėn.
Pageidaujama
TeL
737-7200
ar
737-8534
sija. Šiuo metu i ją įeina J. Pipi tas vėlai vakare.
10:30 a. m. to S p. m.
vyresnio amž. žmones. 7125 S.
NORREDOE
inmsrsG eelmaR
ras, J. Tamašauskas ir J. MoliausG
R
O
Ž
I
N
I
A
I
R
A
i
T
A
I
J.B.
T M , 457-eTOO
Mozart St. Skambint 472-0575
kienė (kuri s-mo metu buvo iš
ABRAOMĄ? IR SŪNUS. A Baronas. Premijuotas roma
TRtRVS>M
BTKBA>*K, C—1, BUSINESS HELP W A V m > _ "MOTtaBTS
rinkta vietoje K.Cesnos, kuris dėl
Bnuom. apšildomas 3-jų kamb. bu
nas. 206 puslapiai
$4.50 $2.00
CX>RNiER LOT
ligos iš šių pareigų atsisakė).
— Kovo mėn. 4 d. Vyčių 116 tas Marauette Pko. apyl. Skambint AUUONOS IR SMfiLIS Eugenijus Gruodis. EUėraMiai
REUABU HOiJStKEIPfR
Tautos fondo įgaliotinio parei kuopa, Aušros Vartų par. salėje, po 6 v. v. tel. 476-2496
}
Liet. Kygų Klubo leidinys. 1956 m., 70 pnsl
$1.00 $0.50 1 3 2 - r x 8C oa 87th Street and
Nev EngJand Aveirae. S55.0M.
gas sutiko eiti Podolskis, — jis tuoj po 4 vai. šv. Mišių rengia iš
Full time. U v e in. O w n room,
Išnuom. 4 kamb. butas Marąnette AIDAI IR SEgeLIAL V. Kavaliūnas. Premijuotas roma
CALL
—
598-8446
buvo vienbalsiai s-mo patvirtin kilmingą Šv. Kazimiero minėjimo
T.V. Occdlent coadžtioB*.
nas. Žmogiškos sielos išgyvenimai. 234 psl
$5.00 $2.00
Pke. nuo bal. 1 d. $170.00 mėn.
tas. LB valdybos sąstatas dar pa renginį. Jo metu lietuviškų val
ALKANA KELIONE. Kazys Bradnas, 115 psl
$600 $5.00
Please call —
Skambint 737-3145
ALKANA ŽEMĖ. S t Šukytė (1967)
„
$2.00 $1.00
didintas keliais nariais, į jį vien gių vakarienė ir bus rodomi judoS kamb. mūr. 3 miegami. 66 ir Tai364-0848
man. $27,500.
AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE. Jose Austasio Rivera.. Roma
balsiai buvo išrinkti — Juodaitie- rni paveikslai iŠ Lietuvos.
nas.
Liet
Knygos
Klubas,
1974,
355
psl
$6.00
$2.00
IEŠKO
NTJOMOTI
Gražus bungak>w — 6 kamb. 2 ži
nė, Štemienė ir J.Norkevičius.BaITOUN«WOMAN (10^0)
— Kovo 5 d. 5v. Kazimiero par.
AMŽINI &E$«LIAI — Literatūriniai reportažai. A vi
diniai
83 ir Kedzie, $64,200,
fo komitetas ( P Babickas, J. Jupietūs ir pritaikinta Šv. Kazimiero
,. ,
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 163 psl
42.00 $1.00
15 meti senumo, 514 kamb, 3 Live m. 5 day week HappV home.
rėnas. S. Žemaitis, J. Vidunas), t
. \
»* • •
Vedusių porai reikalingas
ANNA K ARENINA. I ir H tossas, L. N. Totetojns. Ver
miegami. Daug rūbinių. 2% maš. ga Help whh hnnse work & 3 scfeool
Lietuvių fondo įgaliotinis (J. Ma- šventes
programa
5 ^ ^ „ daugiau
^ ^
ko patalpų
salėje. Maironio par- ,naujame
$300
tė
Pr.
Povilaitis,
1054
m.
440
pusi.
$4.00
age chlldren. Own room & batb.
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
pastate.
Marąnette
r m t a l n i l Sflipip.
Mltioma
f M M . M
1
tusaitis) ir Organizacijų taryba V. •—
S*uu
Vasario mėn. 25 d. 7 vai. v. j skambtat po « v. v. teL 77M771
2-jų aukštu — po 6 kamb. mūr. Salary open. CaU evenings.
ANNA KARENINA, m ir IV tomas. L N. Tolstojms,
(P. Molisk, Podolskis, V. Židžiū Maironio Parko didžioje salėje,, „__,. ,_
TA —
:-,
65
ir Talman. $32.500.
Vertė Pr Povflaitis. W54 m. 384 pusi
$3.75 $2,80
nas) — pasilieka kaip buvę. Ap Meilų sūnus Edvardas suruošė' bZu t^o S l ! ? J f ^ 4 ^"^1 ap^ld
59 akru Žemes Lesrata. $10.000
*. »• +•
or
Marauette Pko. arba Brigh- ANA PILIO PAP£D£JB, Karele Pažėraitė. Romanas. Lie
tarus dar visą eilę einamųjų rei savo tėvams, švenčiantiems
25 ton p k o g-yj
tuviškos Knygos Klubas, 286 psl
„.
$5.00 $2.00 už akrą.
kalų prieita prie paskutinio die metų vedybinę sukakti, staigme- i
Skambint GR 6-6408
Age 18 — « 5
ANGLU NOVELE. -Sudarė P. Gaučys. BĮ. 1074 m. 458 p. $7.00 $5.00 Š I M A I T I S
R
E
A
L
T
Y
notvarkės punkto — pirm V. 2i.. nys. 1054 m. 252 pusi. Kietais viršeliais
1.
$3.00 fe.00
Insurance — Income Taz
džiūno ir Algio Norkevičiaus — DRAMBUO KOJOS, P. Babichas. Mes paaukojame Tė
Outgoing
personatity
—
fuU
time.
AUKSTNR 8EJA. Anatolijus Kairya Poezija. Nemano
vynei savo kojas, kad tik nelenktų niekam Lietu
pranešimai apie Australiją.
leidinys. 1054 ni. 84 pusi. Didelio formato
_.„ $1.00 $0.50 2951 W. 63rd Si., 436.7878 Pertnanent position. Aaaist young
va galvos. Tinka paskaityti visokiomis progomis.
Abu pranešėjai, kurie turėjo pro
eocecutive Advertieing office, interAUKSO RUDUO. Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, »80120 puat.
$3.00 $2.00
mmmMmmmmmumaammmmam
gos gerai pažinti Australijos že
esting work. Variable adurs. Top
$0.50
1052. Liet Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25
m $2.00
$100
MA»QUETTE PARK
myną, labai vaizdžiai ir įdomiai DETALES, Aid. Bauiinskaitė (1968)
salaiy. 6 Corners area.
r. . , t
AUKSO ŽĄSIS. Birutė Pukdevlčiūtė
Pasakiška mjn
2-jų butą mūrinis po 5 kamb.
nušvietė to krašto įdomybes. Ypa OELE2INIAI MEDAI. Antanas Venys. Eilėraščių rin
veiksmų komediia Lietuviškos Knygos Krabo leidi
tingai visi domėjosi tenykščių lie
kinys. Nemano leidinys. 1065 m. 64 pusi
$1.00 $0.50
nys 1965, 150 pusi., minkšti viršeliai
$2.00 $1.00 Gaza Sikrymas. Mūr. garažas. Arti
66-tos ir Talman žemiau $34,000.
tuvių gyvenimu ir lietuviška veik GCSTANTI SAUL8, Jurgis Gliaudą, Metmenys. Lietuvių
MR. vVTNE — 1*1 493-0263
BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Lai
BUTŲ NUOMAVIMAS
Rnygn.
Krano
leidinys,
1054
m.
218
pnsl
$2.00
$1X10
la.
ko** leidinys. 1965 m. Buenos Aires, 215 pusi
„„. $2.00 $1.00
Namų pirkimas — Pardavimas
Po susirinkimo pasivaišinta GIMDYTOJA Praneois Mauriac. Prancūzų Akad. narya
BRtKSMftS NA0TA, Jurgis GUauda. Romanas. Lietuviš
Nobelio premijos laureatas. Verte A Vaičiulaitis.
Valdymą*
kavute.
kos Knygos Krabam, 384 pusi
„
$600 $2.00
Terros kidinys, 1 ® pnsL
$1.75 $1.25
Draudimai — Income T u
Pusllkuis open ta private cuuniry
GINTARO TAKAIS J. NarftnA Lietuvos vaizdai eilėraš
^otarratas — vertimai
BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas Terros lekttchtb. Good wta*tng condrtiaas.
čiuose. Knygoie dang iliustracijų bei Lietuvos vaiz
IS BENDRUOMENĖS
nv* Oucago. 1052 m 260 pusi
$250 $100
Ooož a a i c y sss* įmefcta.
dų 04 p u l .
....
*_-.
$1^0
VEIKLOS
9AILIN7NKC 2MONA J'joas Tinittis. Roefiatsan. Liet«•
UX&
Foe MtBcsmvaįįl
Ž&ėBfe ' '
V i k r i o 1€ i ? vai. v. Mairr> GRUODAS, Ažtasjse Jtarrv^Ba, 94 pai.
L BACEVIČIUS
^hikoa Scygoe Ktabca- 218 paL
$500 $i.0C
rtb farko patalpoje. LB W w c w
t. 4- Pratanc
naTn J^arHarnnB sąrašą tauiarpo
DIALOGAS SU LIETUVIAIS, B?. Raila, 50$ paaL
$t00 $400 NB 50. Kedtfo A m — m&M
terio apyl. valdybos nariai , pir- kvtL nes jo
O E a B S T t PLAUKIA PAŽEMIU, novelių rosaaaas. A
m
mm
m
?<^ ^ . rV**wp A^a>, Ckjsas^s
BaiakikacjAst pina. V. Žždžiū*
Baronas, 1052 m. Chicago, OL, 200 puaL
$L25 $1.00
DRAUGAS, š e š t a d i e n į 1978 m. kovo mėo. 18 d.
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Budraitis Really Co.

Sudiev Žiemuže

Valdis Real btate

YDUNGLADY

WATTRESSES

BELL

REALTY
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•
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1
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w n w i m p
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PACIEMEI 2 MEL DOL. i DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. kovo mėn. 18 d.
Į Allen dukros Begina, Margari sachmatų vadoyaa K. Merkia
ta ir Diana trio padainavo "No iki šiol gavo tokius įsirašymus:
Buvusiai mokytojai Emmai
rėčiau aš keliauti ten toli toli". iš Hamiltono — 10 vyrų, iš White, 29 m., laukiant kūdikio
pamokslus, šį k a ^ ; Priedo Regina ir liargarita at- kaitant vieną jaunį iki 16 m., Bilnhgs ligoninėj du internai
East St. Louis, Illinois riottškuB
pasakė pamokslą pasigėrėtinai | į į ^ Jį^ P^kambino^pianinu kaip praneša jų pirm. V. Le- klaidingai davė anestetinius
parskas; iš Chicagos — Tautsavo
pasirinktus
dalykėlius.
vasario 16 pradedama minė-'gražų.
""
—«—%•..- J-I
vaišas,
Šalkauskas, Ramas, Ju- vaistus, po kurių ji liko nuola
Tomas Grybinas solo padaiti lietuvių parapijos bažnyčioje
Per pamaldas bažnytinis eho
tula, Dargužis su pora kitų; N. tine ligone. Ją reikia globoti
jo sūnų EDVARDE, PLB valdybos vicepirm., šeimą
pamaldomis, o po jų persikelia- ras gražiai giedojo. Pamaldos' Tl*^^*^
!£!?? 5^?
Yorko — E. Staknys, A Simo visas 24 valandas. Jos gydymo
Schuberto
—
Rastlose
Ldebe
ir
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
ma oficialiai daliai į parapijos baigtos tautos himnu.
naitis, A. Sakalas, V. Kulpa su išlaidos per metus pasiekei
Ave
Maria
ir
Schumano
—
Ich
liūdime.
sal§Oficialiąją šventės programą
128,000 doL Buvo iškelta byla
grolle nicht. Akompanavo mo- sūnum Algiu, Z. Blizoikas; Bos
Klebono kun. P. Long pasiū- parapijos salėje pradėjo LB
PLB Ya'dyba
tono — R. Grauslyą T. Girnius, ligoninei ir prieš teismą susitar
ta,
kad
Billings
ligoninė
Chicalymu, šiais metais iškilmingos apyl. vicepirm. Romas Gintau- ^ 5 ^ M o o J e
Pirmą kartą šios vietovės K Merkis, B. Skrabulis; iš
šv. Mišios už Lietuvos laisvę tas. Jis suglaustai paminėjo
goje ligonei išmokės 2 mil. dol.
buvo laikomos ne 9:30 vai. kaip pirmąjį Lietuvos karalių Min- lietuvių kolonijos istorijoje Champaign, HL — V. V. Pal- Jos sveikata buvo suardyta,
visada, bet 11 vai. Pagal šią j daugą, jo vainikavimas!, jo po vien jaunimas atliko visą meni čiauskas; London, Ont. — S. kai 18 minučių jos smegenys
naują tvarką į oficialią šventės litinę veiklą ir jos reikšmę lie nę programą. Būtų labai gražu, Navickas. T jaukiama dar buvo negavo deguonie
o senimui didelis džiaugsmas, atsiliepimų iš dr. A Nasvyčip,
dalį vasario 19 d. daug daugiau tuvių tautai ir valstybei.
žmonių atsilankė negu pereitais
Invokaciją sukalbėjo kun. P. kad ateinančiais metais Vasa Cleveland. OMo; Igno Žano iš miiHiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii
jo žrrrnai BRRBORrll, dukrai LI0LTDAI, sūnums:
metais, nes po iškilmingų pa Long. Vargonininkei
Stellai rio 16 šventei pasiruošti visą Montrealio, M Brazausko iš PACKAGK KTPRKSS AGKSCT
MARIJA NOREIKIENE
EDŪAKDUI ir POVILUI, broUui BERNARDUI, jų šei
maldų tuojau parapijos salėje; Stankuvienei vadovaujant, bu- iniciatyvą pasiimtų jaunimas Baltimorės; R. Vaičaičio, Ontair
minėjimą
pravestų
savomis
rio,
K.
Saudargo
iš
Arkanso
ir
SIUNTINIAI
į
UETUVĄ
moms bei visiems artimiesiems užuojautą reiškia.
buvo pradėta oficialioji šven vo sugiedoti Amerikos ir Lietu
Laimi pageidaujamo?- geroe rūiit-.
jėgomis.
kitų.
tės dalis. Žmonėms nerei vos himnai. Tolimesnės progra
prek&j. Maistas ti Europos sandėlių
St.. Chicago. IU 8662*
Didelė padėka priklauso vai
Aleksandra ir Povilas Grižai
— Bostono tarpkiubinėse ko 2BOR W.WNL t. b —
kėjo laukti ar namo vykti ir mos dalies pravedamą perėmė
WJ% 5-27X7
šių
paruošėjoms
ir
svečių
vai
llllliniHIIHIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIlllllllliiiii
vo 10 d., į So. Bostono LPD
po neilgo laiko vėl grįžti į sa apyl. pirm. Zigmas Grybinas.
ir Feliksas Kairys
le oficcialiai programai, žmo Jis trumpai lietuviškai ir ang šinimą Vitai Kemežienei, Mo buvo atvykusi Boylstono klubo
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite
nių salėje prisirinko tiek daug, liškai klausytojus įjungė į to terų draugijos pirm., Veroni komanda, kuri išsivežė Zy2—iy2 nž
apdraudą nuo ugnies ir automokai Dubickienei, Marijai Moge- laimėjimą. R. Grauslys antro pas mos
kad reikėjo parūpinti daugiau limesnę programos eigą.
kėdžių, o po programos ir stalų
ZAP0LIS
Dalia Grybinaitė lietuviškai nienei ir Virginijai Grybinie-- je lentoje pelnė tašką be ko F M N K
nei.
8208
%
Vfest
95th Street
daugiau paruosti vaišėms.
Į skaitė paskaitą: "Mintys Vasa
vos, o trečioje pustaškj iškovo
Chicago, niinois
.
Telef. GA 4-8654
Iškilmingas šv. Mišias už Lie rio šešioliktajai". Guoda Ginjo Kazys Merkis. Beliko vie
Minėjimas vispusiškai patuvos- laisvę lietuviškai laikė tautaitė - Lueck angliškai tos sisekė, tik vieno dalyko vėliau nerios rungtynės su MIT, nukleb. kun. P. Long. Jis jau šia- paskaitos mintis perteikė lietu- pasigesime — Bažnytinio cho- j keltos į balandžio 7 d. MTT ak
— Serga nuo ramumos tie,
me krašte yra gimęs ir augęs. > viškai nemokantiems.
ro. Pagal choristų pasisakymą, Į vyksta pas mus į So. Bostono kurie pažįsta audrą.
LAID0TUVIC DIREKTORIAI
Motina lietuvė (Kilkutė), tė
Tylos minute buvo pagerbti kurių paskutiniu laiku tebuvo LPD-ją.
Kazys Merkis
Dorothy Parker
vas amerikietis. Jis gerai kal visi tie, kurie už Lietuvos lais- tik 6, jie bažnyčioje per šias
J0VYOftS P. GAIDAS Ir GERAL0AS F. OAIMID
ba lietuviškai ir sako labai pat-į ve yra paaukoję savo gyvybę.! iškilmes giedojo paskutinį kar
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
:
[Tuo pačiu metu susirinkusiems tą. Choras bažnyčioje pamalpristatyti mūsų vietovėje doms daug metų giedojo, pa4330 34 So Californla Avenut
ROITES VALANDĖLEI buvo
esantieji du Lietuvos kūrėjai- vargo ir pasitraukia poilsin.
(Atkelta iš 3 psl.)
savanoriai: Antanas _ VaicieTelefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852
. .
Via šios kolonijos lietuviai
A.
f
A.
DR.
JCHSfAS
GEČAS
Tiesos ir minios riksmo susidū kauskas, už nuopelnus Lietuvai
....
,. . ^
v
JM „
u>05 07 South Kermitage Avenue
i
,r _** *- ••• T
reiškia nuoširdžią padėką
chorimą gyvenime galima nuolat ma pelnęs
Netekus "brangaus tėvelio, norime padėkoti visiems, kurie pa
Vyties kryžių, ir Juozas ro vedėjai, mūsų varganininkei
tyti. Tai kartojasi visoje krikščio Kučiauskas.
sidalino ir pateugvino fą gilų skausmą ir pareiškė pagarbą mano
Telefonas — iArds 7-1741-2
Stellai Stankuvienei ir choris
Pertraukos metu buvo renka
mielam mirusiam tėveliui
nybės istorijoj, tai kartojasi vals
tams: Vitai Kemežienei, Mari
Dėkojame:
tybiniuose ir tautiniuose reikaluo mos aukos Lietuvos laisvinimo jai Vaitkuvienei, Marijai Grigo
Kan. kun. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių
reikalams.
Pagal
aukotojų
lais
se, net kasdienos sprendimuose.
ravičienei, Zigmui Grybinui,
auką ir parydejimą į kapus, kun. A. Puchenskiui ir kun. Kuzinskui,
Minios balsas, kaip sako Ortega y vą valią, aukų buvo surinkta: Andriui Vaitkui ir Alfonsui
iš Waukqgaa, už maldas kopryCioje. Taip pat ir kun. kleb. A. Za
karauskui.
Gasset, nėra proto išdava, bet jaus Liet. Bendruomenei 417 dol., Gerčiui.
J. Juodakis
Altai
176
dol.
ir
Vlikui
96
dol.,
Sol. p. Vazneliui už giedojimą bažnyčioje ir p. Kalvaičiui už
mų, kurie užvaldyti nepašauktų
vargonavimą.
vadų, prasimušusių pro minią, iš viso 689 dol. BendruomeniYpatingai Srdinga padėka Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybai
bet minios stumiamų daryti blo ninkai žada laiškais kreiptis į
ir kol A. Juodvalkiui už atsisveikinimo valandėlė? suorganizavimą,,
gį. Farrziejai ir Rašto žinovai tuos mūsų tautiečius, kurie mi
pravedimą bei Korp! vardu atsisveikinimą. Adolfui Švažai, Amemane, kad jie saugoja įstatymą, nėjime nedalyvavo, prašant au
kos Liet Taut Sąjungos ChicagoB skyr. pirmininkui; Kleopui GirviLaidotuvių Direktoriai
— Pasaulio meisteris Anato
hii, Lietuvių Fondo vardu; ir mielam prieteliui kol. adv. Jonui Naštradicijas, savo tautos ateit}. Tuo kos Lietuvos laisvinimo reika lijus Karpovas, besiruošdamas
Kūnui, kol. arfKteriui A. Modestui už garbės sargybos prie karsto
tarpu Kristus dėl jų elgesio įspė lams.
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN AVE
dvikovai su pretendentų nuga
tvarkymą. Karsto nešėjams: kolegoms J. Graužiniui, A. Juodvalkiui,
Antroje
programos
dalyje
jo apaštalus, kad "jie riša sunkias
J. Jurevičiui, 3. Našliunui, M. Valiukėnui ir P. Vėbrai. Dėkojame už
lėtoju V. Korčnojum, dabar da
ii nepakeliamas naštas ir deda dalyvavo tik mūsų jaunimas. lyvauja stambiam didmeisterių
įspūdingus straipsnius: koL A. Juodvalkiui — "Dirvoje" ir M. Va
liukėnui — "Drauge*4.
žmonėms ant pečių, o savo pirš Programos pranešėjos buvo: turnyre Jugoslavijoje, Bogujno
Trys Moderniškos Koplyčios
Dėkojame u* atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą pamaldose ir
tu jfe-nenori jų pajudinti. Visus lietuviškai Dalia Grybinaitė, mieste. Turnyras jau įpusėjo.
Mašinoms Vieta
palydėjimą į amžino poilsio vietą; už užuojautą išreikštą spaudoje,
savo darbus jie daro, kad juos žmo angliškai — Guoda Gintautai- Po 8 ratų buv. pasaulio meiste
rastu, telefonu if asmeniškai.
Tel. 737-8600
nės matytų; todėl jie daro savo tė-Lueck. Būtų buvę labai gra ris Spaskds su jugoslavu LjuNuoširdžiai dėkojame:
žu,
kad
pranešėjos
būtų
dėvė
Tel. 737-8601
atsiminimo ženklus platesnius ir
Už 400 dol. auką Kr. Donelaičio Lit. mokyklai: Korp! Neobojevičru
pirmavo
šiame
turny
didtna kutus. Jie mėgsta pirmą jusios tautinius drabužius, ku
Lithuania, N. Abrdmuį Bichnevičių šeimai, M. Brody, dr. A. ir O.
re, turėdami po 51/? taško.
Čerškams, Chatnausku šeimai, A. ir R. Didžbaliams, A. J. ir A.
sias vietas pokyliuose, ir pirmąsias riuos jos turi.
Įkandin sekė čekas Hort su 5
Eitučiam?, p. p. Gutgesell V. Juchnevičiui, Jurevičių šeimai, T. ir
kėdes- sinagogose, ir pasveikini
Klasinio baleto studijos auk taškais ir 1 nebaigta partija,
B. Kazlauskams, J. Ir G. Mažeikoms, I. ir T. Mitkams, R. ir S. Mimus prekyvietėse, ir būt žmonių lėtinės pašoko keletą šokių iš
šauskams, Nausėdų šeimai, J. Ramanauskams, M. Razmienei, V. ir
kuri lygiųjų atveju (su jugosla
vadinami rabbi. Jūs gi nesivadin- klasinio baleto. Be to, jos dar
R. Rėklaičiams, A. ir A. Repšiams, P. ir E. Rimkams, dr. K. Stuovu Bukičiu) sulygintų Hortą su
site rabbi, nes vienas jūsų moky pašoko du lietuvių tautinius šo
pienei, dr. P. Sūkuriui,. J. ir J. Variakojams, M. Valiukėnui, Vėžių
ir Ram«_šein^omsr 6.- ir P! Zailskams.
tojas,- o. visHSs broIiaF (Mt23, kius: šustą ir mikitą, šoko Lori pirmūnais, o laimėjimo atveju
įkeltų Hortą vienvaldžiu lyderiu.
^TJŽ 100 dol.. auką Lietuvių Fondui: Stasei Jakūbonienei, Antanui
j p 3 * -v • '."." '.• •*£?•."...;
'Borgard, Stasey
Goldsmith.'4:5 _ taškus turėjo, taipgi olandas
TĖVAS IR Š O N U S
Martmktrf;'Vytaėtii' Qr«t»uf Stasei- Stočkatset •
-J. X * , *
r :
5T - Jackie
Grimm,
Sally
Hohn,"t)eb'
Už
100
doL
auką
Jaunimo
Centrui
—
Tėvams
Jėzuitams:
dr.
V.
Timmanas. įsirašęs savo krediPalmių, arte verbų, sekrhadie
ir p. G. Musomams ir E. Gražienei
MARQUETTE HJNERAL H O M E
ni» krikščioniu! primena, kad ra Kueker, Alvina Quick, Caro- tan nepaprastai vertingą tašką,
Už 15 doL auką Lietuvos Dukterims: Rožei Kriaučiūnienei.
le
Smistik,
Dawn
Staley,
Kauž
penktam
rate
jo
įveiktą
pa
Kristus minios riksme — pagarbi
Už §v. Mišhj auką: Al ir D. Ancevičaims, dr. A. ir L. Avižoms,
TBYS MODEBNIAK06 KOPLYČIOS
nime^ žengiant i Jeruzalę, pasmer ren Stawar, Lisa Borgard, Glyn saulio meisterį Karpovą. M. Ta
p. Balandžiai, D. ir P. Bielskams, dr. ir p. A. Daniams, O. Didžbalienei.
1
Eitučių šeimai, Gaižučių šeimai, E. ir E. Juškevičiams, V. ir D.
kime, vedant jį į Kalvarijos kal nis Morgan, Guoda Gintautaitė- lis 4 į, o su 4 taškais lentelėje
2533 West 71 St.
Tel. GRovealiilI 6-2345-0
Lueck.
Baleto
studijai
daug
me
Juškevičiams, 6. ir J. Kavaliūnams, V. Kulikauskienei.
buvo
A.
Karpovas,
jugoslavas
ną nukryžiuoti, yra gyvenimo,
UŽ aukas šv. Mišioms: Liet Romos Katalikų Sus. 33-čiai k u o 
1418 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2I0O-9
žmogaus ir visuomenės pavyzdžiu tų sėkmingai vadovauja Irena Ivkovas ir vokietis Huebertas.
pai, B. ir K. Markams, dr. B. ir S. Mikmt J. ir D. Nicholson. V.
paliktas ženklas. Juo yra pažymė- Gintautienė, buvusi Lietuvos
AISATO AUTOMOBILIAM^ STATYTI
Otvldui, S ir O Pauliams, J. ir G. Peris, Reginai Richmond, J. ir O.
_M
- «
•
.»V
- ~* - - A —A. : . . ;
t-^n^^u.
\ . n l « . * M
—
Pasaulio
LSŽ
šachmatų
tas žemiškas gyvenimas inertiš valstybinio teatre balerina,
Stočkams. S. Simokaitlenei. B. Sudeikiui, S. Toliušienei. A ir B.
Kristina Grybinaitė pianinu p-bių Toronte (VI. 29 — VEL
Ukrinams, R> Ukrinui, Zelbų šeimai.
koj masėj, negalvojančioj minioj,
1) preliminarinė registracija
UŽ gėles: Prof. dr. J. ir D. Anysams, A. J. ir A. Eitučiams, E.
smefkVancioj viską, kas nėra pagal paskambino keletą kūrinėlių.
baigėsi kovo 15 d. SALFASS
Gražienei, V. ir G. Karaičiams, E. ir E. Juškevičiams, V. ir D. JuškeLarry
ir
Marijos
Stončiūtėsjos norus.
vičiams, Reginai Ridhmond, Schmidt seimai, M. ir P. Stakėms, A. B.
.
l !:
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Šiame priešingybių riksme rei
ir R. Ukrinams, Užgirių šeimai.
kia rasti Kristų, nuolankų, pasi
Prof. dr. Meškauskui už globą velionies ir už paguodos žodžius.
LietuvlŲ Laidotuviy Direktorių Asociacijos daria)
Laidotuvių direkt J. Evans tf Sūnums už patarnavimą.
aukojusi ir laisvai einantį mirti
Mūsų brangios dukrelės ir sesutės
už žmones.
Visiems, visiems, visiems nulenkiu galvą ir tariu Jums ačiū.
A. Dh.
GRAŽINA GECArrt-GRAZlENE IR SETMA

VASARIO 16 MINĖJIMAI

A. f A.

EDVARDU! SKALIŠIUI mirus,

A. t A. EDUARDUI SKALIŠIUI minis,

EUDEIKIS

PADĖKA

Mažeikai Evans

ŠACHMATAI

T K U S

n

A

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

A VILIMAS
MO VI NG
Apdraustas perkraustymat
" Įvairių atstumu
TeL: 376-1882 afta 876-5998

SO. LITUANICA AVE.

GRA2VYDES LUCUOS FDDERYTĖS
tragiškos mirties vienerių metų paminėjimui šv. Mišios
už jos sielą bus atnašaujamos kovo 22 d., 7:30 vai. ryto
T. Jėzuitų koplyčioje.
Prašome mūsų bičiulius prisiminti ją savo maldose.
Liūdintieji tėvai ir brolis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus baltus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave
Chtmgo, IB. SftBS, tetaC Kl-MM
( n M i ĮWekli|
flal * m«9Q »wrWtn,

0 0 S M 0 8 P ARCELS EXPREB8

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
&&S i . tbfa—d 6*., Chloro, m aoeo*
MOl W. <tth Ct^CMo—o. m « o e 3 *
I M A ; •a»*«t»T — 3 M 4 t t »

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) IR SONOS

PADĖKA
*

Tel. Y Artto 7-MH

L

A. f A. JUZ6 USELIENfi
Mylima mamytė ir močiutė mirė vasario 24 dieną, 1978 m.
Palaidota vasario 27 dieną av. Kazimiera Lietuvių kapinėse.
Širdingai dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautas as
meniškai ir* raštu, už gėles ir aukas. Giminėms, draugams ir
pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje.
Kun. V. Mikouučrui už maldas koplyčioje, pamaldas, pa
mokslą bažnyčioje, palydėjimą ir maldas kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame Vytauto D. saulių rinktinei, Brighton
Parko Nantu Savininkų draugijai, Tauragės ir šakių klubams.
J. Mackoniui, J. Laurenaičiui ir V. Galeckui už atsisveiki
nimo žodžius koplyčioje,
Sauliams už karato nešimą ir paskutinę pagarbą koplyčioje
ir kapinėse,
Laidotuvių džręjrtoriarg D. Caidu: ir G. Dairud ui nuošir
dų pat«raavjaą> **

2314 W. 23rd PLACE
M24 W. »th STREET
tltZI Souttnvest Highway, Palos mr\% m.

Vlrglnta 7 - « 7 3
TflL REpubHc 7-1213
TeL I74-44H

PETRAS BIELIONAS
O * SO. GALIFORNIA AVE.

TflL LAfayetta « S 7 1

JURGIS F. RUDMIN
S U SO. LITUANICA AVE.

TeL YAnta 7-11SMI

POVILAS J. RIDIKAS
B54 SO. HA^« TED STREET

TeL Y A f * 7-1*11

VASAITIS - BUTKUS
MM fO. *Mi A**, CICERO, ILL.

Irim

TeL
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DRAUGAS. MUiTiraiTn. VBffb aL &m> mėn. ia d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Tradicinis giesmių vaka
lygintis su bet kuria pasaulio
ras įvyks rytoj. Verbų sekma
AUSTRALIJOJE
masto dainininke visais atžvil
dienį, kovo 19 o., 5 vaL Tėviš
— Kunigas Pranas Dauknys, giais". SoL L. Šukytės koncer
kės parapijos bažnyčioje, 6641
"Tėviškės Aidų" savaitraščio tą labai gerai įvertino ir muzi
So. Troy St.
Mišrus choras,
redaktorius,
vasario 28 d at kos kritikai — J. Kraghind
vadovaujamas Jurgio Lampsašventė
savo
kunigystės 25 me "The Globė a. Mail" dienrašty
čio,
atliks Ch. Gounod, F.
tų sukaktį. Teologijos mokslus je, o W. Littler — "The To
Haennslerio, C. A. Scholino, L.
studijavo Eichstaette, Romoje, ronto Star". Koncerte dalyva
x Stasė ir Jonas Keieėiai at v. Beethoveno ir S. Sodeikos kū
kur 1952. n . 28 buvo įšventin vo i r daug lietuvių. Solistės
liks meninę programą vakaro- rinius (Sodeikos "Šiaurės paštas kunigu. Yra įsigijęs teolo biografijoje visur žymima, kad
nės su rašyt. Jurgiu Jankumi vaiste" bus paminėta Lietuvos
gijos licenciato laipsnį Angeli- ji lietuvaitė. Be to, ji koncerte
metu kovo 31 d. 7 v a i vak. 60 m. nepriklausomybė). Vyrų
cumo universitete. 1954 m. pa atliko net 6 lietuvių kompozito
Jaunimo centro kavinėje.
sekstetas. Mergaičių kvartetas,
skirtas Londono lietuvių kape rių dainas. Už tai ji susilaukė
X Ses. M. Alfonsą KačerghV duetas giedos kitus kūrinius,
lionu, o 1966 m. atvyko Aus pagyrimo net iš muzikos kri
tė, gyvenanti Šv. Kazimiero se- palydint
Arūnui
Kaminskui L. K Mokslo Akademijos Chicagoje susirinkime daly viai klauso J. Maailionio paskaitos apie Dobilo romaną
Nuotr. M. Nagio tralijon. Dirbo lietuvių koloni tiko J. Kraghindo.
serų vienuolyne prie Nekalto Naujoji muzikos daktarė Ra- "BĮūdas."
jose kapeliono darbą. 1973 m.
Prasidėjimo
par.
mokyklos mm*a Lampsatytė skambins
pask'rtas "Tėviškės Aidų" vyr.
DIDŽ. BRITANIJOJ
Brighton Parke, gavo liūdną ii- solo G. F. Hae-delio
kūrinį
redaktorium. Kaip gabus žur
— Dr. Danius Kairaitis, at
nią iš okupuotos Lietuvos, kad G-Dur Suite ir F. Bajoro Raunalistas, yra parašęs ir išvertęs
vyko iš Australijos chemijos
ten mirė jos motinos brolis dą. Po koncerto pagerbimo vakeletą knygų, daugybę kitų ra
mokslo staudijoms gilinti Lon
IŠKELTOS
a. a, Vaclovas Šnirpūnas. Ve- karienė. Bilietų nereikia. Tik
kataliko tėvo, jam prisakyta lai- kiai buvę kaip tėvo ir sūnaus.
šinių. Aktyviai veikia lietuvių
done.
Dr. Kairaitis žada viešėti
LTND£3 DOBILO IDĖJOS
lionis mirė Marijampolėje kovo laisva auka. Visus nuoširdžiai
kytis katalikybės, klausyti ku- i B. Lungys ir kun. J. Prunskis
organizacijose, ypatingai skau
Anglijoje iki šių akademinių
13 d., palaidotas kovo 16 d.
kviečia Tėviškės parapijos cho-'
nigo pamokymų. Jis skrupulin- ' nušvietė Latvijos katalikų patuose. Yra Korp! Vytis filiste
metų pabaigos. Po t o planuoja
Liet._Ka'alikų mokslo akade- ^ kiaušo. J o tėvas buvo i x » | dė į, primindami, kad Lindė Dox Stasys Lūšy?, Valiausio ro valdyba,
ris, skautininkas.
aplankyti Europą. Karta su
L'etuvos išlaisvinimo komiteto
* Lietuviu skaučių seserijom mijos Chicagos židinio susirin- raomonės, kad ir nekatalikai, bilas, kunigaudamas Latvijoje,
juo atvyko žmona ir vaikai
narys, atvyksta į Cbicagą ir vadovių, skautininke vyresnių- kimas įvyko kovo 12 d. Jauni- ^ b u s g ^ b u s igganyti. B ū turėjo ne tik lietuvių, bet ir lat
KANADOJE
šiandien, kovo 18 d. 7:30 vaL,jų skaučių, židiniečių suvažiav'- mo centre. Jį pradėjo p i r m . ! n a n t viršaičiu tenka susidurti vių katalikų. Artimesnių pas
— Londone Vasario 16-aios
— Solistė Lilija Šukytė va
kun
v
vak, skaitys paskaitą Jaunimo! mas — "Didysis pažadas" į v y k s .
- - Bagdanavičius, sakyda- ^ n e katalikais, jis juos toleruo- kaitos temai klausimų pateikė
šventė paminėta vasario 18 d.
sario 23 d. atliko labai sėkmin
centro kavinėje apie VTiką, par- • balandžio 8—9 dienomis Toron-. mas. k * d ši popietė yra Bkirta j ^ ^ j . p ^
pamokslą išgirsta kiti: dr. B. Paliokas ir L Kai
gą koncertą - rečitalį S t Lawtiias ir demokratiją. Į paskai- te. Iš Chicagos ruošiasi vykti kun. J. Lindei Dobilui, rašyto-; j ^ g ą gras : nant, kad visi tie rytė. Prelegentas jiems davė
rence "centre, kur "Toronto
— Su kiauru maišu vėją
tą kviečiami visi besidomj po-; nemaža skaučių.
j " ir humanistui. Trumpu &>-į katalikai, kurie bendrauja su paaiškinimus.
Arts Production" draugija ren gaudo.
l i e t . patarlė
litiniais klausimais, nes prele-! X Šv. Kryžiaus ligoninė Di- džiu supažindino su šios dienos; n e k a talikais, eis j pragarą. GiPaskaitai pasibaigus, pirm.
gia žymiųjų solistų bei muzikų
gentas yra didelės patirties po- į džiaįai savaitei rengia specia-1 prelegentu Juozu Masilioniu, liai mąstančiam Petrui Bajoriū- kun. V. Bagdanavičius padėkojo
koncertų seriją "Viva voce".
Ltikas ir visuomenininkas.
' Has pamaldas tarnautojams ir j a u k š t lit. mokyklos direkto- nui sukėlė sieloje didžiausią n u - prelegentui ir klausytojams už
Koncertų salė buvo perpildyta
X Šv. Kryžiaus ligoninės re-< ligoniams. Didįjį ketvirtadienį 1 rium, buvusiu J. Lindėa Dobi-;anTinimą, biūdą.
atsilankymą.
— teko pristatyti net kėdžių.
mėjb; prograrrrinis leidinys pa-j bus 6 v a i vak., Didįjį penkta-į lo nx>kinhi, kuris vėliau daugi Besiblaškydamas savo minty
Per paskaitą šalia prelegento Bilietai buvo išparduoti & anks Vonių, virtuvės cinkų ir yandcos
šildytuvų specialistai. VirtovSs ir
siekė redakciją. Programoje dienį — 3:15 v a i p. p. Didįjį j apie savo mokytoją ir jo kūry- se, viršaitis P. Bajoriūnas paga ant stalo stovėjo a. a. kun. J.
to.
Toronto publika išgirdo L. vonios kabinetai. Keramikai ir k t
bą
yra
rašęs
ir
paskaitų
skai
duodamas "Gadspell" turinys,' šeštadienį pamaldos prasidės
liau prieina išvadą, kokią m e s Lindės Dobilo įrėm'nta nuotrau šukytę po 10 metų ir labai gė
plytelės. Glass blocks. Sinkos
nes leidinys išėjo koncerto pro-į 8 v a i vak., o šv. Mišios 8:30 tęs. Šiandien į jo kūrybą žvel šiandien vadiname ekumenine. ka, o prie sienos ant stalų iš rėjosi solistės nepaprastai iš- vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
giama iš naujo taško: "Ekume Jo nuomone, kiekvienas tar dėstyti jo raštai, taip pat raš
ga.
Gražiai išleistoje progra- v a i vak.
puose'ėtu dainavimu.
SoL G. lite kreiptis nuo 7 iki S vai ryto
ninės
idėjos Dobilo Blūde".
arba po 5 vai. vakaro.
nauja
Dievui
savotiškai
ir
tartai
apie
jo
kūrybą.
P.
Mmoję yra daug rėmėjų, kurie
x Kazys Cijunėtis, jau visą
čaupkauskienė, dalyvavusi kon
!
sveikina ligoninės vadovybę, rė eilę metų dirbąs su mūsų Ope
Įvadinėje dalyje prelegentas nauja taip, kaip Dievas nori,
SERAPINAS —
certe, pareiškė: "L. šukytė gali
mėjus ir visus dirbančius svei- ra ir vadovaująs operų spėk- supažindino klausytojus su Iin- o Dievas naudojasi silpnais
katos reikalams. Yra taip pat t a k l i ų apmetimui, Ir
ir 'šiemet I dės Dobilo gyvenimu, jo raštais! sutvėrimais, kokiais yra visi
llllllllimiimtnttHtMHNNMMMMINI
ir "Draugo" sveikinimas.
•--" — '
vėl atliks "Nabucco" operos ap-jir vaizdžiai iškėlė savo paties j žmonės, pasiekti mums nežinoAdvokatas JONAS GIBAITIS STATOME NA0JUS M I M S
X Verba sekmadienio nuotai švietimą spektaklių metu. Jamjrysms su Lindę Dobilu, kaipįmų kilniausių tikslų.
AtSekame
6247 8 0 . Kedzie Aveaue
kos Lietuvio sodybos pažmonypadeda Romas Račiūnas, ku mokytoju, direktorium. Toliau i P o paskaitos diskusijų nebu- EKSPRESIONISTŲ P A R O D A
»e«u
namą
TeL:
776-3599
je šį sekmadienį, nuo 2 vaL po
Dr. A. Čerškus, buvęs Lan-j
išaiškino
žodžio vo.
ris taip pat jau kuris metas prelegentas
PETRAUSKAS
Chicago, Illinois 60629
pietų. Sveikas užkandis. Visi
"bhidas" reikšmę, kad tai reiš dės Dobilo mokinys, o vėliau jo
Vokiečių ir austrų ekspresiotalkininkauja Operai
OONSTRUCnON COMFANY
laukiami.
kia kliedėjimą, kvailiojimą. Ta gydytojas, papasakojo apie jo I nistų paroda v y k s t a Ccntempo- Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak.
x
P.
Lileikis,
Tillsenburg,
TeL - 847 7564
X Šį sekmadienį, kovo 19 d.,
Seštad. 9 vaL iki l vai. d.
čiau Lindės Dobilo "Blūdas" mirtį. Inž. K. Pabedinskas, taip į rary meno muziejuje, CnicaKanadoje,
mums
atsiuntė
malo
Skambint
po 6 vaL vakaro
8:30 vai. vak. Lietuvių Televi
vaizduoja 1905 m. revoliuciją pat vienas iš ankstesniųjų j o goję.
nų
laišką,
padėkojo
už
"Draummmmmmmmmmmmmmmmmmmm
zijos programa turės naujos į
l į o - ^ e n d o r n T h ' ^ p r k l e j o 6*do- n e Uet^G^
*** lietuvio vir-1 mokinių, S k ė l ė didelį kun. J.
TIRIA PROKURORĄ
valdybos ir naujų užsimojimų terru auka Ačiū.
įšaičio P. Bajoriūno mąstymuo-Į Lindės Dobilo
humaniškumą:
pristatymą.
(pr.).
Mokesčių ištaiga pradėjo tirti
se. Ano meto kaimiečiai gilaus; lankydavęs kalinius, jiems miUlinois
generalinį
prokurorą
X "Liths'* futbolo krabas va- į mąstymo neturėjo, vieni tikėjo, I šias laikydavęs, gėrėdavęsis jų
X Rytoj, kovo 19 d . 4 v a i
.
p. p. tėvų jėzuitų koplyčioje kar, Šv. Patriko dieną, atidarė į kas parašyta, kiti, kas pasaky-j nuoširdžiu giedojimu J. V ė  William Scott, ar jis rinkiminių
asmeniškiems
kun. P. Garšva laikys šv. Mišias, savo užeigos duris adresu: į ta. Bet P. Bajoriūnas buvo ki- į degys, dirbęs J. Lindės gimna- aukų nenaudojo
3614
W.
69th
Street.
Jie
toj
į
toks.
Jam
neužtenka,
kas
paį
zijos
direktoriavimo
metu,
api-!
reikalams,
o 5 vai. Jaunimo centre bus vaiti teiki kreipsitės 1 BRIGHT01IAIERY
karienė ir koncertas. Programą į v i e t o i rinksis ir kviečia savo j rašyta ar pasakyta, jis pats I budino savo viršininką, kaip
PERORGANIZUOJA
išpildys solistė Gina čapkaus- į P r i e t e I i u s atsilankyti ir drau-; nori viską pergalvoti.
j labai nuoširdų ir malonų.
DiJfisu Velyki ataM
IrJte
KALĖJIMĄ
kienė, šią prasmingą gavėnios ! £ * u t i s u ft^bolo ratelių na-Į Petras Bajoriūnas išauklėtas | rektoriaus ir mokytojų s a n t y kas
u* Dtakras
_
švente rengia Putnamo s e s e - \ r I a i s (sk.). j
1 Vykdomas Cook kalėjimo per;
V. Mackevičius savo gaminiais pasi
xx Atsiminimus
apie boBe-,
bolše- Į xX O gal ir teka saulė, r k
lių rėmėjai ir visus kviečia atx Reikalinga valytoja-as va-Į
Atsunmimus apie
-:
. „
Kalėjimas
ažymėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
v
u
al
°^ Pacijoje
pergyventus i darni laisve, dainuoja jos ilgėda- j skirstomas į šešis padalinius,
silankyti. Bilietų bus galima;lyti įstaigą vakarais keturis I *
tyrimą perdavė sūnui Antanui Mackevi
o
^
v
^
^
•
tardymus,
kalinimus,
nužudy-, miesi pavergtieji žmonės "Na- priimti nauji prižiūrėtojai, perčiui,
kuria aprūpina puikiais kepiniais ne
gauti prie įėjimo.
(pr.). i kartus per mėnesi
(sk 1 > m u s P1"3^0 surašyti ir siųsti:'bucco" operoje. Šią nuostabiai'. keliami tarnautojai. Tuo rūpitik
lietuvius,
bet ir kitataučius Chicagoje
238-9787.
ir apylinkes*.
x Leokadijos Braždienės de- "°°" JMO '*
* ' ; R e v j Prunskis, 2606 W. 63; gražią operą savo aukomis pa- naši šerifas R. J. Elrod.
Nors Brighton Bakery artėjančioms
likateso parduoui\ė, 2617 W. 71
x Tavernai reikalingas asmuo c.t, Chicago. DL 60629. Ruo-jdeda pastatyti: Liet. BendruoKRAUJAS IR VĖŽYS
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi
St., teL PR 8-2030, be kasdierLi- valymo darbui apie valandą šiama nauja knyga, kurią išleis • menės Brighton Parko apylinkė
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonto kepiniais, bet prašo Ir
nių skanių ir sveikų valgių, s-į kasdien, priešpiet. Pageidau-, Jūrų šaulių kuopa "Klaipėda". ;— 100 doL Elena b* Edvardas! Northwestern
universitetas
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prtoi pat ivatai
m. Velykoms paruoKia raguolj. 1 jama pensininkas ar pensinin-|
pnjkj velykinė dovana sa- 'čižbiauskai
100 doL, Bernar-1 baigia paruoš :i būdą. kuriuo
dirbti per naktis, tai savo užsakymas paduokite tnojaa pat, •
x
tada ir A Mackevičius ir seimininkės — bus patarirttst
paschą, babkas ir ;vairių skonių kė. Marąuette Parke. Skambint • v o avimiesiems draugams šie-' das Pūras — 100 doL, O n a ir moterims vėžio buvimas bus gatortus ir specialiai: margučius. .776-2368.
(sk.). ; m e t y ^ D i ]i e t a i į 1^^ gražią,!Liudas Šimaičiai — 100 d o l j l i m a nustatyti iš kraujo ir neUžsakymus galite paduoti asmeniškai ststlsoke, tetfko ar teiefas*
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
X Rašomosios maš. Hetuviš- ; įvairiomis melodijomis perpintą Jonas Adomaitis — 100. doL, reikės krūties peršvietimų.
VtrgisJa 7-U6BV
bėkite su užsakymais, kad galė ku raidynu, visuose modeliuose; ir laisvės tema paremtą Verdi Marija Norefldenė — 100 doL,
PRIEŠ GAUJAS
tume išpildyti
(ak.). n- elektrinės gaunamos Chicago- i "Nabucco• , operą. Operos spėk-!I™ta ir Pranas Sekmokai _
Cicero sudarytas specialus
Je: "Drangas" - 4545 W. 6Srd St. taklių bilietai gaunami VazneBų 100 doL Visiems šiems mecepolicijos padalinys kovoti prieš
ir vakarais pas A. Daugirdą kraotuvėK 2501 W. 71 CL, Chi- natams, jau daug metų remian
(pr.). '.tiems Operą, o taip pat ir nau- jaunimo gaujas ir prieš narko
DL 60629.
X Skrendame bei automo teL 476-7399 arba tiesiai i? ca-o,
Brighton Bakery kėpiai*
biliu vykstame j Sunny Hills S P A R T A savininko i. L
X Velykų šokiai įvyks kovo]^ e T n s - * * &e™<* įsijungusiems tikų platintojus.
Operos mecenatų šeimą, Ope
Floridoj, pavasarį — balan Giedraitis,
10
Barry Dr. 26 d., 8 vaL vak. Jaunimo cenDAUGIAU KELIAUJA
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiinnjiiiiuiiiiii
džio 29 d. ir grįžtame gegu E. NORTBPORT, N. T. 117S1 j tre. Gros orkestras "Romanti- ra reiškia gilią padėką, ( p r ) .
Illinois
valstijoj
važiuojančių
žės 1 d.
(ak.)
į ka" iš Detroito. Įėjimas 3 doL
x Balandžio 9 i , 3 vaL po
įsu studentų L D. Ruošia stu- piet visi Muzikologijos archyvo automobiliais Šiemet padaugėjo
Dėl informacijų kreipkitės:
3.3%,
palyginus su pernai me
X Akimai smntinral i Lieto-; d e n t a i ate itininkaL
(pr.).
M. Kiela
bičiuliai, draugai, prieteliai ir
tais. Tą skelbia Amer. AutomoAMERICAN TRAVEL SERVICE iUREAtt
Chicago — 312/737-1717.
? J - J . 1 ! 1 ' L ? ' *??**-\
x P l e č i a m e apsilankyti ir neprieteliai renkasi į Saulių sa
i
įsteigta 1959 m.
bil
Assn.
Ši
sąjunga
1977
m.
V. Beleckas
Optical Studio, 7051 S. Washte, ,. »
. . . lę, 2417 W. 43 St., kur k a ž ko
2111
m u s u
išdalino
234
milijonus
brošiūrų
s^Pa
^ «»
gaminiais. kia keistuolių grupė pasivadinu
New York — 212, 382-6440 n o « A V * rv.i«,«« T^I snftoo
I
9727 S*. We$tem A M „ Chicagt, I I B a * 6064$
^
£1^2^*
f ? 2 9 Nauja Talman delikatesų krauapie keliones.
J. Zubavičius
si "Trimitu" rengiasi groti ne
Ttl. - (312) 236-6767
f «k ^
^
^^ ^ ^ ^
^ ^
New Jersey - 201/381-3198 T d 778-6766
modernišką, senovišką, gražią
MAŽIAUSIA
BALSUOTOJŲ
S « VūENOS S A V A m S KEUONtS:
X Skubiai reikalinga vyrės- ki maisto garniniai, raguolis,
B. Bulaitis
Mozarto ir Šopeno muziką, ku
# 1 — gegužės mėn. 1 d.; * 2 — gegužės mėn. 8 d. (užpikryta);
nio
amž.
moteris,
pageidauja-,
tortai
ir
įvairūs
pyragai.
Prii
Detroit — 313/549-6878
ri jau 200 metų kai išėjo i š ma- , Antradienį bus pirminiai rin.
# 3 — gegužės mėn. 14d. (užpildyta); # 15-rugsėjomėn.25d.;
ma lietuvė, daktaro šeimoje, pri-; mami užsakymai šventėms ir
J. Mikonis
# 16 — spalio mėn 9 d.; # 17 — spalio mėn. 10 d.
dos.
1978 metais!, kai vyrai be'klm^
Chicagoje.
Yra įregis- g
žiūrėti mažametį berniuką ir na- i kitoms progoms. Savininkai —
Cieveland — 216 531-2190.
ūsų ir be barzdos vra b e v e i k ! t r u o t i 1.433,156 rinkėjai tai | DVIEJŲ SAVAICIC- KEUONES:
mų ruoša. 5 dienas savaitėj. | M. Ir I* KupcikeviciaL Telef.
(ak.).
laikomi neapsirengusiais ir kai " d u s i a s rinkėjų skaičius iš g
# * - birželio mėn. 12 d. (Vokietljs);
Savaitgaliai laisvi su vietoje gy- \ 434-9766.
(sk.).
per sekančią 1981 metų madą P i n t i n i ų 47 metų, kas rodo S
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
venti sąlygomis. Atlyginimas
x Phoenbi, Arizona. Norinbus nemandagu ir neišauklėta " į * * ! ^ 4 ^ ^ ^
gyventojų •
# f — birželio m«n. 26 d. (Leningradas);
pagal susitarimą. Skambint va- tieji čia įsigyti namus ar biznį.
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);
vyrams ir moterims eiti į gat- 3 a i č l | l karais tarp 6 ir 9 vaL, klausti j prašomi kreiptis: D. Zakaras,
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
vę be uodegos. • .
dr. Ramilo, teL 361-2560. (sk.) j Century 21 Realty, 8528 N. 7 S t ,
# » - liepos mėn. 17 d. (Paryžius);
DAUGIAUSIA TELEFONŲ
Juokdariai
užsigeidė
groti
s
#
10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradaj);
TeL
X Jonas fcdiūnas ieško nau Phoenbc. Arizona 85020.
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
(602) 997-5218.
(sk.). "Mazartą", "šabertą", "Capiną"! Chicagos apylinkėse daugiau- |
jagimiui sūnui nuolatines vaiko
# 13 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
y Skanus namie rūkyti kum ir "Čaikauskf'..., mieste, kuri.- sia. telefonų yra Evanstono prie- |
slaugės — "baby-sitter". Skam
#
13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius)
Kūdikiams ir vaikam*
piai, skilandžiai ir dešros. Ypa turi pusę milijono jvairių mo- rnie^ty. šimtui gyventojų tenka |
#
14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
bint bet kuriuo laiku telefonu
tingai didelis pasirinkimas Ve derninės (negražios) muzikos" 10<5 telefonų,
#
18
— gruodžio m«n. 29 d. (Kalėdinė)
rūbu krautuve.
M9-S6S4.
(sk.).
lykų šventėm. Veršienos keps- ansamblių ir orkestrų ir yra
Dėl kainu ir platesniu informacijų kreipkitės i American Travd
BONAI MENUI
6237 S. RMlzIa Ave.
Service Bureau!
X 1978 m. kelionių J VBnhj niai pagal užsakymą. Interns- nusimrkęs Picasso baidyklę už
Visos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakus. Vitos
tvarkaraštis
jau
paruoštas.
Teitional
Meat
Harket,
291S
W.
Chicagos Meno institutas par
100.000 d o l ! . . . N a , ar ne joTti. 4 3 M I 8 4
palydovu.
raukitės pas Marių Kielą, 6557 63rd S t , Chicago, teL 436-4S37. kinga? širdingai kviečiame vi davė bonų už 15 mil. dol. Gaua»v. 8tM« BaofivMrae
Taipgi parduodame papigintus skridimus (čartertus) |
So. Talman Ave., Chicago, Dl. Izabelė ir Petras Burkauskai, sus pasižiūrėti šio absurdo.
( t u s pinigus sunaudos statyboms
Frankfurtą, Zurichą, Varšuvą, Havajus, Las Vegat ir Umr
6062a t e k t 7S7-1717.. (pr.). {savininkai.
(ak.).
(pr.). [ir atnaujinimami
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PLU MBING

CHICAGOS
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VELYKŲ LAUKSITE RAMOS

BRIGHTON
BAKERY
2457 W. 46th Place Chicago. HL 60632
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