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TRUMPAI

KATALIKAI PASAULYJE
Žmogus — ankščiau visko

siekiant kuo plačiau paskleisti
vienybės idėją ir pažadinti vieny
bės pastangas. Ta pati tema „Teateinie Tavo Karalystė" yra pa
rinkta ir Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos, kuriai priklauso protestan
tai ir stačiatikiai, „misijų ir evan
gelizacijos"
kongresui,
kuris
įvyks šiy metų gegužės mėnesį
Melboume, Australijoje.
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KOMISIJA NUTARĖ
PASILIKTI TEHERANE

Olandijos katalikų vyskupai
paskelbė bendrą ganytojinį laiš
— Prezidentas Carteris paprašė
ką apie žmogaus ir darbo san
kongreso lėšų — 10 bil. dol. pa
Khomeini nesikiš į valdžios reikalus
tykius. Yra būtina, kad darbo pa
dėti elektros jėgainėms pereiti iš
Teheranas.— Žinios iš Irano, mačiusi pasimatyti su amerikie
saulyje visu pirma būtų atsižvelg
naftos deginimo į anglių kūre kad kairieji fanatikai, kurie jau čiais diplomatais. Negavę leidi
ta į žmogaus asmens orumo ap
nimą. Įvykdžius planą, kasdien keturis mėnesius kalino JAV dip mo iš kalintoJŲ, teisininkai jau
saugojimą, pažymi olandų katali
būtŲ sutaupyta p o 400,000 stati lomatus, nutarė juos perduoti re buvo pasirengę vykti į aerodro
ku vyskupai. Šiuolaikiniam pa
nių naftos,
voliucinei tarybai, Washingtone mą. Tuomet ir padidėjo vyriau
sauliui privalo rūpėti ne tiek ga
— Trys ispanai Madride nu buvo sutiktos atsargiai. Valstybės sybės spaudimas radikalams. Ko
mybos rodikliai, darbo normos ir
bausti ilgomis kalėjimo bausmė departamentas
pastebėjo, kad misija išvykimą atidėjo, kai vy
pelno problemos, bet žmogaus
Salvadoro žemes
mis už penkių komunistų nužu įvykiai Irane stebimi su dideliu riausybė perėmė įkaitų saugoji
gerovė ir jo pilnutinė pažanga.
dymą.
susidomėjimu^ tačiau departamen mą. Manoma, kad Irano vyriau
reformos planas
Žmogus turi būti statomas aukš
— Olandijoje baigėsi generali tas susilaiko nuo komentarų. Pa sybė toliau laikysis savo reikala
čiau visko, nes jis yra paties Die
nis streikas, kuris palietė uostus, dėtis Teherane esanti jautri, ne vimų Amerikai: pripažinti, kad
San Salvador. — Salvadoro vy
vo pašauktas dalyvauti pasaulio riausybė paskelbė žemės reformos
geležinkelius ir pramonės įmo norima daryti jokių priekaištų, Amerika kišdavosi į Irano vidaus
kūrimo darbe.
nes.
planą. Jokiam žemvaldžiui n e 
reikalus, pažadėti, kad daugiau
kurie padėtį pakeistų
— Atstovu RūmŲ ginkluotų
bus leidžiama turėti daugiau kaip
Vienuolijų atstovai
Radikalai savo paskelbtame perį nesikiš, be to, pažadėti, kad ne1,250 akrų žemės. Vyriausybė
jėgų komitetas atmetė siūlymą radiją pareiškime pripažįsta, kad | trukdys Irano pastangoms susiPopiežius Jonas Paulius II-sis atims žemę iš 376 dvarininkų ir
registruoti karinei tarnybai jau jie nepritaria "tiems, kurie yra grąžinti buvusį šachą ir jo išvež
patvirtino Vienuolijų Viršininkų išdalins 100,000 bežemiu šei
nas moteris.
vyriausybėje ir kurie mūsų meto tus turtus.
Unijos išrinktus vienuolijų atsto moms, kurios ją dirba. Reforma
— Airijoje archeologai surado dus laiko jų silpninimu". Neno
vus į Pasaulio Vyskupų Sinodą, palies 560,000 akrų. Šis planas
gilios senovės sodybą. Iškasta daug rėdami prie to silpninimo prisidė
kuris įvyks šių metų rudenį Ro vadinamas plačiausiu žemės refor
Marokas nemano
aukso, sidabro ir bronzos lobių iš ti radikalai nutarę perleisti įkai
moj e, tema: „Krikščioniškosios mos įstatymu visoje Pietų Ame
8 šimtmečio.
tus vyriausybei. Teherane sako
atsisakyti Sacharos
šeimos uždaviniai šiuolaikinia rikoje.
— Varšuvos Grand Hotel vieš ma, kad prezidentas Bani Sadras
me pasaulyje". Vienuolijų atsto
Rabatas. — Kovo 3 d. Maroko
butyje kilęs gaisras sužeidė 28 perduos įkaitų priežiūrą kariuo
Angola tikisi
vais vyskupų sinode yra išrinkti
karalius
šventė 19 metines nuo
žmones, 11 gydosi ligoninėse.
menei.
jėzuitų, domininkonų, saleziečiu,
sosto užėmimo. Ta proga karalius
— Salvadoro krizę pagilino vie
Užsienio spauda pabrėžia, kad Hassanas iškilmingai nuvyko į
karmelitu, pasionistų, redempto- P. Afrikos puolimo
no iš penkių valdančios chuntos prieš parlamento rinkimus Irano
Paryžius. — Angolos ambasa
ristų, marianistų, Švč. Jėzaus Šir
Vakarinės Sacharos miestą DakDaug kartų pasaulio spaudoje pasirodžiusi Irano "studentė", viena iš Ame I narių pasitraukimas. Šiuo metu revoliucinėje: taryboje
vyksta
var hlą, kuris anksčiau priklausė Is
J
dies misijonieriu, šv. Ksavero mi- dorius Prancūzijoje Luis de Al- . rikos ambasadą okupavusių radikalų, kurie, vyriausybės spaudžiami, nutarė j v a i j x ™ p V ra du kariškiai du ei-i •""—*-"**« "*"•'—wZt»'
,
£_ _ . _ . _
„ , , , I žybos, nesutarimai. Tarybos nasijonierių ir Afrikos Misijų sąjun meida paskelbė spaudai, Kad Pie-\ perduoti įkaitus Irano revoliucinei tarybai, {kaitų kalintojams teks grįžti j | viliai
Daug smurto veiksmų vyk rių dalis yra pasauliečiai, kurie panijos kolonijai, o vėliau —
tŲ Afrika traukia kariuomenę : kasdieninį gyvenimą, tęsti pertrauktas studijas,
gos generaliniai vadovai.
Mauretanijai. Sacharoje kara
do Salvadoro dešiniosios grupės.
mano, kad jie turėtų valdyti
prie Angolos sienos ir ruošiasi Į
— Kentucky nukrito armijos kraštą. Religiniai vadai, ajatolos liaus kariuomenė kovoja su Aiži
Paleido kunigus
puolimui. Angola dės pastangas |
helikopteris, užkliuvęs už elektros i :. wmlnc Vior>.Hn išlaikvti cnrendi- ro remiamais "polisario" sukilė
otTv»iT?ti r v n n l i m a 'Vnri V T V V H V C r>3liais. Karaliaus apsilankymas gin
vielų. Helikopterio pilotė buvo 11 l l l ^ A A V y ^ ^ ^ * » » w v . . . - , - . ^ . y - . - ^ - - ^
Kolegijos gautomis žiniomis, Če-; rašiutininkŲ ir helikopterių jėgos.
mų
galią
savo
rankose.
Didelę
čijamo} teritorijoj laikomas pa
moteris. Trys vyrai sužeisti.
Pietų Afrikos gynybos ministe
koslovakijoje buvę išlaisvinti še
įtaką
reikalų
sprendimui
galėjo
brėžimu
politikos, kad Marokas to
- -Irano vyriausybė nusamdė
ši katalikai, praėjusių metų rude rija -pavadino šį nusiskundimą;
turėti ajatolos Khomeinio pareiš liau kovos dėl šių žemių.
Panamos advokatą Juan Maternį suimti už religinę veiklą ir už „absoliučia siuKsla .
kimas ketvirtadienį. Jis pasakė
i no Vasąuez, buvusį teisjngumo j a t e i t y j e ske lbsiąs savo sprendimus
Per daug žmonių
pogrindinės katalikiškos spaudos
Onasis
vyras
i
ministerį
ir
buv.
Aukščiausiojo
tik religiniais klausimais^ o visus
platinimą. Tarp kita ko, jie buvo
Irano miestuose
į teismo pirmininką padėti Iranui kitus sprendimus paliksiąs vyriau
taip pat kaltinami tuo, kad pla
Įvairios statybos parodo rusų planus
sovietu agentas
atgauti buvusį šachą. Advokatas
Teheranas.
— Miestų plana
tinę popiežiaus Jono Pauliaus
Paryžius. — Prancūzijos laik-Į
Pakistane svarbios sukilėlių pareiškė, kad Iranas turės pakeis sybei. *
Londonas. — Britų "Daily ExII-ojo encikliką ,,Redemptor HoRadikalų sukviesta didelė de vimo ministeris Mohsen Yahyavi
press" paskelbė iš patikimų šal rastis 'Quotidien de Paris" paskel grupės „Hezbi Islami" vadas Gul- ti šachui metamus kaltinimus,
minis". Išlaisvintų čekoslovakų
monstracija prie Amerikos am papasakojo korespondentams apie
tinių, kad Christina Onassis, ku bė iš žvalgybos šaltinių, kad so buddin Hekmatiar Amir pasakė daugiau bazuotis finansiniais kal
katalikų tarpe yra du jėzuitai
basados, kur įkaitai laikomi, vėl Irano rūpesčius. Teherane šiuo
ri ištekėjo už sovietų naftos trans vietai Afganistane stato raketas, korespondentams, kad Afganis tinimais, ne politiniais, nes kišeši
milijonai
kunigai — František Lizna ir Jodegino Amerikos vėliavas. Daly metu gyvena
porto pareigūno Sergejaus Kau- priešlėktuvinius pabūklus. Kabu tano kovose nuo sovietų invazi ta'p Panama nesvarstys išdavimo
sef Zverina. Čekoslovakijos val
viai šaukė šūkius, išreikšdami žmonių. Nors apie 100,000 namų
zovo, iš tiesų tekėjo už sovietų lo aerodrome kas pusė valandos jos pradžios jau : žuvo 110,000 bvlos.
džia nepaaiškino priežasčių, dėl
savo pritarimą ambasados okupan liko be savininkų, kai jie išbėgo
žvalgybos KGB agento. Tam buvo nusileidžia didieji transporto lek vyrų, jų tarpe ap e 3,500 sovietų
•f * V *
kurių šeši katalikai buvo paleis
tams ir reikalavo, kad vyriausy į užsienį, žmonėms labai trūksta
Daug
amerikiečiu
įsakyta „apsukti Christrnai gal tuvai su amunicija ir ginklais. kareivių. Šis sukilėlių vadas sovie
ti iš kalėjimo. Kestono Kolegija
bė nepataikautų Amerikai, jai butų. Vyriausybė bandys kelti
vą" kad galėtų iš arčiau šnipi Afganistane jau yra daliniai, tų spaudoje buvo minimas kalti
šia proga primena, kad sausio
nenuolaidžiautų. Manoma, kad pramonės ir valdžios įstaigas į ki
gavo šacho kyšių
nėti Vakarų naftos atsargas, tie- skirti dujų karui. Pastebėti ir įvai nant nužudytą buvusį Afganista
mėnesį Romoje įvyko derybos :
ši demonstracija, kurioje daly tus miestus. Apie 57 nuoš. miestų
Teseranas. — Iraną lankanti
k mą ir transportą. Kaip žinoma, ru", cheminio karo ginklai, dujų no prezidentą Aminą, kuris su
tarp Apaštalų Sosto ir Čekoslova
vavo apie 2 tūkstančiai jaunų gyventoju Šeimoms teturi po du
turinti Hekmatyaru turėjęs ryšių ir siū tarptautinė teisininkų
komisija
Šveicarijoje pradėta skyrybų -by- dėžės. Paryžiuje štabą
kijos valdžios atstovų Bažnyčios
vyrų, bus jau paskutinė, nes lau kambarius. Bus didinama namų
lęs
jam
premjero
vietą.
Tar;;.7utinė
žmogaus
teisių
fede
gavo
iš
Irano
banko
direkto
ir Valstybės santykius Čekoslova ia. Kauzovas, 40 metų, ir jau du
kiama, kad įkaitai bus perkelti į statyba ir varžomas kaimo žmo
riaus didelę bylą, kurioje surašyti
racija apkaitino Sovietų Sąjunga
kart
ištekėjusi
Christina,
29
m.,
nių bėgimas į miestus.
Vakarų
spaudos
žiniomis,
sovie
kijoje liečiančiais klausimais.
kitą vietą.
nutarė išsiskirti. Sakoma, kad naudojant nuodingas dujas Af tų elgesys Afganistane rodo, kad asmenys, gavę kyšius iš buvusio
Užsienio reikalų ministras po
Kolumbija tęsia
Ekumeninė t a r y b a
Kauzovas vėl ves savo buvusią ganistano kaimuose netoli Pakis jie neplanuoja greit išvežti ka Irano šacho. T a r p amerikiečių, revoliucinės tarybos posėdžio, ku
stovyklose gavusių dovanų, minimi buvęs ri sutiko perimti įkaitų globą, derybas su banditais
Bažnyčios neturi tarnauti vals žmoną Natašą, su kuria išsiskir tano sienos. Sovietų Tasso agen riuomenę. Karinėse
tybėm, bet tautom. Bažnyčių es ti įsakė Kremlius, kad galėtų ves- tūra pavadino šią žinią „nedo kasami šuliniai, statomi karinin sekretorius Kissingeris, buvęs pre pasakė korespondentams: "Jie bu
Bogota. —Derybose su Kolum
vanotinu melu".
ku klubai, įrengiamos artilerijos zidentas Fordas, viceprezidentas vo įkaitai ir lieka įkaitais". Tas
minė misija yra veikti, kad būtų j ti Onassis.
bijos vyriausybe teroristai, kurie
platformos ir priešlėktuvinės ba Spiro Agnew, buvęs New Yorko šiek tiek numušė viltis, kad ame
pilnai apsaugotos
pagrindinės1;
laiko užėmę Domininkonų amba
terijos, kurių nereikėtų malši meras John Lindsay, bankinin rikiečiai bus greit paleisti.
žmogaus teisės ir būtų pilnai įgy
sadą su 15 diplomatų, atsisakė
nant Afganistano partizanus. Per kas David Rockefeller, keli konvendintas teisingumas. Tai pažy
Pasikeitimus Irane
atnešė savo anksčiau reikalautų 50 mil.
upę Amu Darya, kuri 9kifia Af gresmanai.
mi krikščioniškųjų Bažnyčių Eku
tarptautinė juristų komisija, ku dol.,
tačiau reikalauja paleisti
ganistaną nuo Sovietų Sąjungos,
Fordas kandidatuos ri, vykdama į Teheraną, buvo nu- 311 politinių kalinių. Gavusi jų
meninė Taryba, kurios vykdomo
r>astatyti trys tiltai, nors pirmieji
jo komiteto darbai šiomis dieno
sąrašą Kolumbijos 'vyriausybė sa
Palm Beach. — Kolumnistai
sovietų daliniai persikėlė keltu
mis pasibaigė Strasburge. Ekume
ko, jog daugelis tų kalinių nu
Evans ir Novak paskelbė, pasikal
vais ar važiavo pontoniniais til
ninė Taryba jungia apie tris šim
bausti už kriminalinius nusikal
bėję su buvusiu prezidentu Getais.
tus įvairių krikščioniškųjų Baž
timus, o ne politinius. Paleistas
ra'ldu Fordu, kad jis tikrai numa
Svečias neapsisprendė: pasilikti ar grįžti
nyčių ir bendruomenių pasauly
Valstybės departamentas pri to paskelbti savo kandidatūrą.
Austrijos ambasadorius,
buvęs
Chicago.
— Ketvirtadienio viškos radijo programos vado pažino, kad Afganistane sovietai Fordas atidengsiąs savo planą ko
je, atstovaudama apie keturiem
įkaitas, pareiškė, jog teroristai
šimtam milijonų krikščionių ne- "Chicago Tribųne" Jeff Lyon vu R. Lapu, su kuriuo dažnai pra naudojo kažkokias dujas, dar ne vo 20 d., kad suspėtų dalyvau
rimtai pasirengę žudyti įkaitus,
laisvalaikį,
rašo Jeff aišku, ar tai nuodingi chemika
katalikų. Krikščionių Bažnyčios, straipsnyje aprašo jauno lietu leisdavo
jei jų reikalavimai nebus paten
ti Michigano ir Ohio -pirminiuo- |
toliau pažymi Ekumeninė Tary vio iš Punsko Witold Samule- Lyon.
lai, ar riaušių malšinimui skirtos se rinkimuose.
kinti. Vyriausybė garantavo tero
Tačiau Samulevičių griaužė rū s'lpnos dujos.
ba, tarnaudamos žmogaus gero vvicz, 27 metų, likimą. Jis atvyko
ristams netrukdomą išvykimą i
Kitas respublikonas kandidatas
vei, negali ir neprivalo tylėti, kai iš Punsko, Lenkijos, su kitais 72 pestis. Jis pagal visas imigracijos
Siriją, Alžirą ar Libiją, tačiau ne
Prezidento patarėjas Brzezins- John Anderson, komentuodamas
politinė valdžia pamina po kojo jaunais ūkininkais per užsienio taisykles tapo nelegaliu imigran ki VVashmgtone pareiškė spau
sutinka, kad jie vyktų į kurią Pie
Fordo kandidatūrą, pasakė, kad
mis pagrindines žmogaus teises. pasikeitimo programą, kurią A- tu, "nedokumentuotu svetimša dai, klausiamas api> Pakistano
tų Amerikos ša-lį, nes tai būtų
Fordas daugiausia pakenks n e
Ginti žmogaus teises nėra politi merikoįe organizavo Nacionalinė liu". Nors Ankai jam patarė atsisakymą priimti
per arti Kolumbijos.
paramą iš jam, bet Georgui Bushui. For
nė veikla. Tai kiekvieno krikš 4-H taryba, jaunųjų ūkininkų or kreiptis į imigracijos įstaigą ir su Amerikos, kad Pakistanas laukia
das pasakęs, kad iš respublikonų
čionio uždavinys. Vasario 18 die ganizacija. Grupė turėjo viešėti sitvarkyti dokumentus, Samulevi- paramos iš grupės Vakarų vals
tik jis vienas galėtų sumušti pre
— Italijoje suimti 38 biznie
ną Marselyje vyko Ekumeninės Amerikoje ištisus metus. Samule- čius atidėliojo, jis labai pasiilgo tybių, nenorėdamas
pasirodyti zidentą Canerįriai, bankininkai, įvelti į dide
Tarybos narių pasitarimai su ka vičius buvo paskirtas į Cumber- tėvų, draugų ir savo gimtinės. kariniu Amerikos sąjungininkų.
lį finansinį skandalą.
talikų Bažnyčios atstovais.
lando apskrities pieno ūkį, kurio KMo klausimas: grįžti ar pasilik Vyksta pasitarimai su kitomis
Mugabe pakvietė
savininkas svečią išnaudojo sun ti? Jis bijojo būti išvežtas jėga. bi Vakarų valstybėmis apie Pakista
KALENDORIUS
Vienybės savaitė
buvusį priesa
kiems darbams. Svečias pasiskun jojo ir pasilikti "nelegalus". Praė no rėmimą.
Sausio pabaigoje visame krikš dė 4-H vadovybei ir ta jį perkėlė jusį sekmadienį Samulevičiui bu
S?'isburis. — Rodezijos išrink
Kovo 8 d.: Jonas nuo Dievo,
čioniškajame pasaulyje vyko mal į kitą ūkį. Tačiau Samulevičius vo lemtinga diena. Jis žinojo, kad
tas būsimas premjeras Mųgabe pa
Beata, Vaižgantas, Gaudvilė.
Alicija kvietė ligšiolinį kariuomenės va
dos savaitė už krikščionių vieny jau Punske, kur gyveno jo lietu žemės ūkio svečiai, jauni lenkai, — I>enkijoje teisiama
Kovo 9 d.: Kandidas, Pranciš
bę. Savaitės tema ,,Teateinie Ta- viai tėvai, buvo girdėjęs apie Chi- tą dieną grįžta namo. Jis griaužė- Weselowska, 35 metų, kuri tarna dą, baltąjį gen. Peter VValls pasi
ka, Žygintas, Visgaila.
vo Karalystė". Šie paties Kristaus; cagą. apie įvairias galimybes pra si kelias dienas, o antradienį po vo Jungtinėse Tauto e ir buvo likti karo jėgų vadu. Gen. Walls
Kovo 10 d.: Makaras, Viktoras,
išmokytos kasdieninės
maldos Į turtėti. Atvykęs Chicagon jis su- piet susirūpinęs Ankus, nematęs suimta Varšuvoje pernai rugpjū vadovavo Rodez'jos policijos, ar
Visvydas,
Zibuolė.
Po lengvų širdies negalavimu gero
žodžiai geriausiai išreiškia bend- s i r a do Baltic kepyklos savininką Samulevičiaus. nuėjo į jo kamba čio mėn. Ji teisme prisipažinusi mijos ir aviacijos jėgoms per sep- kai sumenkęs Irano vyriausias ima
Saulė teka 6J16, leidžiasi 5:48.
rą visų krikščionių troškimą grei-^ Ankų, kuris jį priglaudė, davė rį ir rado jauną vyrą, baigusį že šnipinėjimu ir lenkų verbavimu tynerių metų karą. kurio metu jis mas ajatola Khomeinis paskelbė, kad
ORAS
čiau pasiekti pilną vienybę. Ry darbą ir butą. Samulevičius didės mės ūkio akademiją agronomą, I agentais Amerikos žvalgybai — sudavė ne vieną kietą smūgį Mu-1 j i s daugiau nesikiš j vyriausybes rei
Debesuota, gali snigti, tempe
šium su maldos savaite buvo ren nę dalį savo algos siuntė tėvams pasikorusį. Ant stalo gulėjo lėk- I CIA. Dėl jos suėm mo Jungtinėse gabės vadovautoms partizani- kalus, o pasitenkins pareiškimais ti!
ratūra
dieną 30 1., naktį 15 L
i
Tautose
buvo
daug
protestų.
!
nėms
jėgoms.
:
kėjimo
klausimais.
giamos paskaitos, studijų dienos, į Punską. Jis susipažino su lietu- tuvo bilietas į Lenkiją.

sovietai nesirengia
išvežti karo jėgų

TRAGIŠKA JAUNO
LIETUVIO VIEŠNAGĖ

j vergtoje tėvynėje.
Susirinkusius pasveikino ir vi
siems nuoširdžiai padėkojo už at
silankymą Ateitininkų n a m ų ta
rybos pirm, Aldona Prapuolenytė, pakviesdama D a n u t ę Augie
nę pradėti Lietuvai skirtą popie
tę pogrindyje parašytu
eilėraš
čiu — malda. Po to, muzikos fo
ne, sekė Mečio Sillkaičio komen
tuojamos skaidrės pastatų, muzie
jų, fabrikų, Vilniaus ir Kauno
REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
naujų kvartalų, išdygusių okupa
siosti: 6522SO. RockweU Ave.. a ū ^ L ^ ^ ^ ^ L ^ L T 7 8 ' 7 8 5 2
cijos laikotarpyje. Buvo į d o m u pa
matyti Lietuvos besikeičianti vei
dą ir pamąstyti, kokia j i butų
Pasiruošimas vakarinei programai žiemos kursų metu Dainavoje. Povilas šiandien, jei tuos 40 metų būtų
Paiūnas, Gintaras Zaranka ir Algis Petrulis rašo, Edmundas Salikus ra išlikus nepriklausoma...
Pasakoja Stasys Barzdukas
šydamas ir dainuoja.
Nuotr. A. Kazlausko
Rūta savo skaidrėse atvėrė ki
(Tęsinys)
I kai kas tinka ir mūsų laikams.
tą Lietuvą. Matėme Lietuvos pu
. . . . . i Štai prof. Šalkauskis reikalavo privalo būti atremti į teisės pa kaip lygiai tolerancija nereiškia šynus su lieknomis, aukštomis
Ateitininkai;
ideologi pataikavimo, indeflerentizmo ir pušimis ir šalia jų augančius ba
k J s a t e i t i n i n k ų principus at- grindą'". ("Ateitininkų
principų išsižadėjimo, kaip kad ravykus, matėme ir pievų ir dar
nesvyravo. Atsimenu Marijampo-> r e m t į . t a m t į k r a s normas,
ja", psl. 101).
kad
tikras kultūringumas nereiškia želių gėles. Nors tik nuziejiniai
lės gimnazijos vyresniųjų kla- fc p r i n c i p a i b ū t ų n e p a s k i r u
Ateitininkui
yra
taip
pat
pri
prabangiško buržuaziško gyve
sių mokimv susirinkimą gimna- į a s m e n ų n u o t a i k ų >
gilesnių
te
eksponatai, bet trobos, klėtelės,
valoma
visuomeninė
toleranci
nimo
sutvarkymo", (psl. 151).
zijos salėje. Tokiais dalykais jau i s i p a r e i g o j i m ų dalykas. Pvz., jis
tvoros ir darželiai, būdingi įvai
ja. Bet ir tolerancija nereiškia
domėjausi, tad į tą susirinkimą ^ ^
(Bus daugiau)
a p j e d u k i e k v i e n a m atei.
rioms Lietuvos vietovėms, sugrą
išsižadėjimo.
nuėjau ir aš, nors tada baigiau tininkui būtinus reikalavimus: savo įsitikinimų
žino
žiūrinčius į kuklų Lietuvos
tik 13-tuosius savo metus. Susi "Visuomeniniam darbui visų pir Prof. Šalkauskis rašė: "Tokiu
kaimą, jau ne vienam gal ir pra
ŠEIMŲ ATSINAUJINIMAS
rinkime buvo svarstomas klausi- ma reikalinga du bendri nusi- būdu ginkluojantis didelei gyve
dingusi
iš atminties ir vaizduo
nimo kovai reikalinga n e puiky
mas, eiti ar neiti savanoriais i Lie- t e i k i m a i . s o i j d a r u m o jausmas ir
Šeimų atsinaujinimas — vie tės.
bės, bet kuklumo, ne neapykantuvos kariuomenę. Buvo nutarta Į teisės s ą m o n ė - j u k a i š k u 5 k a d n e
nos dienos rekolekcijos įvyks Atei
.
tos, bet tolerancijos, ne kultūrinio
Salia šiaudais dengtų trobelių
eiti, ir tarp nutarusių buvo taip gali
tininkų namuose sekmadienį, ko
būti
tikru
visuomenininku
.
.,
.
.
į~~
.„,.,.
.
,
.
6
v
.
,
.
,
,
issilepinimo,
bet
įskilimo
i
aktypat vyresniųjų klasių ateitinin tas, kas nenuvokia, kad visuo- . .
, , _
.._
, , .» vo 23 dieną. Renkamasi 9 vai. matėme katedrų, rūmų, bažnyčių
' . .
.
.
i viosios kultūros viršūnes, kad iš
kai. Šios klasės turėjo užsidaryti, meninis
rytą. Informacinis susirinkimas stilingus pastatus, o viename iš
gyvenimas
savo visu- .
,..
,_ .
.
,
b}
.
, . , . . .
JŲ galėtų būti aprėptos dvasibet Lietuvos laisvės reikalas buvo
9—10
vai. Susitelkimo diena jų dar ir dabar išsilikusią Vyčio
yra pagristas solidariais m-1 . „ .,
.
,
,f.
pastatytas pirmoje vietoje. Atei moie
freską, himno žodžius... Prieš akis
J
" .K . 6 t
.
.
! niu žvilgsniu dar platesnes pa- baigsis 4:30 vai. šv. Mišių auka.
tininkai šiuo atveju tada buvo
Norntieji galės ten ,pat atlikti keitėsi Trakų, Vilniaus, K a u n o di,
.
„ .
i 51
Z.
vieningi ir stojo į Lietuvos karo teresais, ir kas netun supratimo,
K
dingos panoramos...
budingos
dangės.
Bet
kuklumas
t o - Susitaikinimo Sakramentą
mokyklą.
krautuvių
iškabos...
Maironio,
Šeimų atsinaujinimo dienai va
kad visuomenės tvarka ir įvai-I į g r a ž u
nereiškia
atsisakymo
dovaus
kun. Kęstutis Trimakas Vaižganto, Baranausko, Biliūno,
rūs kartais priešingi, interesai j nuo kovos su tuo, kas yra bloga,
ir kun. Vytautas Bagdanavičius. Čiurfionio tėviškės, gyvenamos
Lietuvos laisvė buvo apginta,
Visi kviečiami ir prašomi iš anks vietos, iš kurių padaryti muzie
prasidėjo nepriklausomas gyve
to registruotis: Jūratė Norvilienė, jai... ypatingos rodyklės, tikros
nimas. Vėrėsi naujos galimybės,
14036 S. 91 Place, Oak Lawn, medžio skulptūros.
kurias tačiau trukdė inteligentiĮIL. 60453, tel. 635-2595. Regist
nių jėgŲi stoka, įvairūs nepri
Gražia lietuvių kalba jaunos
racijos mokestis 10 dotl. asmeniui. Rūtos duodami komentarai daž
tekliai ir kiti naujo gyvenimo
trukumai. Ateitininkai augo. La
LIETUVAI SKIRTA POPIETĖ nai buvo taiklūs ir nuotaikingi.
bai padidėjo moksleivių skaičius,
Visų jos skaidrių ir norėdamas
nors buvo taip pat mokyklų, ku
Nebuvo Ateitininkų namuose nesuskaičiuosi ir neišvardinsi. Jai
rios jiems trukdė veikti. Universi
formalaus Vasario 16 minėjimo, priklauso susirinkusių
nuoširdi
tete ateitininkai studentai savo
į bet jos praeitis ir dabartis buvo padėka už padovanotą turtingą
skaičiumi taip pat pirmavo. Augo
j išgyventa ir su ja pabūta vasa Lietuvos vaizdą, prie kurio suda
sendraugių skaičius. Tačiau or
rio 23 d., žiūrint Mečio Šilkaičio rymo prisidėjo i r M. Šilkaitis.
ganizacinis gyvenimas ėjo dau
ir Rūtos Augiūtės skaidrių, pada Ačiū abiem.
giau inercijos keliu: buvo šaukia
rytų jų apsilankymo metu
paPertraukos metu A. Budrytė
mi susirinkimai,
suvažiavimai, Žiemos kursų Dainavoje metu. Iš k.: Vytas Bandžiulis, Daina Sidrytė,
renkamos valdybos ir t. t , bet Arvydas Zygas, Rimas Pollkaitis, J. Damušienė, dr. A. Darnusis, Saulius
tenkintasi daugiausia einamai Jankauskas ir Paulius Maiiška.
Nuotr. Rūtos Musonytės
siais reikalais. Ideologiniu vadu
tebebuvo prof. Pranas Dovydai
tis, ėjęs daugiau tradiciniu atei
tininkų pamaldumo keliu —
skaityti Šv. Raštą, geriau pažinti
krikščionybę, daugiau melstis,
Lkensed by VNESHPOSYIJOBG
dažniau eiti šv. Komunijos, tai
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty
ir viskas, kuo ateitininkai pir
skubiai ir tiksliai aptarnauja
miausia turėjo reikštis. Tačiau
taip pat brendo ateitininkų re
savo skaitlingą klijenturę siunčiant
formos mintis.
DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.
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ATEITININKŲ VIENYBĖ

COSMOS

C O R

Šiam tikslui 1927 m. Palango
je buvo sušaukta vad. Reorgani
zacinė konferencija. Tada bu
vau jau studentas ir konferenci
joje aktyviai dalyvavau. Ieškota
taip pat ideologo, kuris tradicinį
prof. Dovydaitį pakeistų moder Draugiškas susirėmimas žiemos kursų metu Dainavoje. Iš k.: Arūnas
Nuotr. A. Kazlausko
nesniu ir pažangesniu vadu- ga Keblys. Rimas Budrys ir Arūnas Pabedinskas.
linčiu duoti ateitininkų gyveni
mui ir veiklai naujų impulsų.
įskilo prof. Stasio Šalkauskio kan
didatūra. Ji pirmiausia buvo pri
imtina ateitininkams studentams
ir moksleiviams, kuriems prof.
Pr. Dovydaičio "kaimietiškumas"
Padangos. Priekinių r a t ų reguliavi
ėmė nebeimponuoti. Prof. St.
m a s ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
Šalkauskis pirmavo dar ir dėl to,
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
kad į konferenciją atvyko su pa
ti pataisymai. F I R E S T O N E TTRES.
žangiu, moderniu ir gyvenimiš
Wheel alignment and balancing.
ku ateitininkų reformos projek
Brakes.
Shock absorbers. Mufflers
tu. Konferencija jo projektą priė
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
mė, tad buvo natūralu, kad ir jį
Change of oil and filters.
taip pat vykdytų autorius. I
vadus taip pat kandidatavo prof.
Dovydaitis, tad gal pirmą kartą
ateitininkai pasidalino į dvi da
lis, vado rinkimus laimėjo prof.
2423 West 59th Street - Tel. Gft 6-7777
Šalkauskis. Ateitininkai Palangos
konferencijoje pirmą kartą laikė
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
demokratinių rinkimų
varžybų
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
egzaminą, ir jis buvo išlaikytas
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
sėkmingai: mažuma neatsiskyrė,
liko ateitininku eilėse ir įsijungė
i laimėjusios daugumos vykdo
mus darbus.
Prasidėjo
prof.
Šalkauskio
ateitininku vienybės gadynė. Ji
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
reikšminga tuo, kad prof. Šal- I
kauskis pajėgė suformuluoti ir at- Į
RCPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
skira knyga išleisti "Ateitininkų '
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
ideologiją", davusią jiems ne tik i
Atdara šiokiadieniais nuo C «al. ryto iki 10 vai. vakaro.
ideologinius pagrindus, bet ir dau- j
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro
gybe konkrečių praktinės veiklos j
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
nurodymų lietuvių taktikos, bei i
kitais klausimais. Per ilga čia bū- Į
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
tų apie tai plačiau kalbėti, tačiau .

1

AUTOMOBILIU TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

JAV D R U G S

VAISTINĖ

]

DOVANAS-SIUNTINIUS į LIETUVĄ, LATVIJA
EST0NIJ4, UKRAINIJĄ ir i t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybes prekių prieinamomis kainomis
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P .
488

MADISON

(tarp 51 ir 52 gatves)

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- i Vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsdiemais nuo 8:30 iki 12:00.
I njų nesaugo. Juos grąžina tik iš
' anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skel8:30 — 4:00. šeštadieniais j Dimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:00.
j prašyma.

*

paskaitė keletą patriotinių eilėraš
čių, o dalyviai vaišinosi kava ir
pyragais.
P o programos niekas
nesiskubino
namo.
Tie, ku
rie d a r buvo nematę A-kų namų,
jais gėrėjosi vr džiaugėsi, o kiti
šnekučiavosi.
Tikimasi, kad pavasaris ir va
sara dar labiau ir dar dažniau

Advokatų

2458 W. 69th Street, Chicago, HL

Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel.

ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

612 — 4S2-7083
7626 W. 150 St.
AL 4-5456
45 Second Avenue
CH 3-2583
135 W. 14th Street
201—342-9110
112 Main St
268-0068
389 West Broadway
BR 8-6966
2222 W. Chicago A ve.
WA 5-2737
2501 West 69 St.
884-1738
6089 State Road
432-5402
1807 Beineke Rd.
GL 8-2256
636-38 Bridge St. N W
203—387-2863
1880 Seaview Ava.
246-9473
518 Park St
241 Fourth St
FO 3 -8369
980 S. Atlantic PJvd.
AN 1 -2884
1329 Boulevard
LO 2-1446
698 Sanford Avenue
373-8783
1214 N. 5th St
PO 3-4818
4925 Old York Rd.
GL 5-9586
1307 E. Canon Street
HU 1-2750
555 Cook St
758-1668
144 Millbury Street
SW 3 - 2 8 6 8
1082 Springfleld Ave.
374-8446
309 W Federal S t
RI
3-6440

Nuomoja, Parduoda, Taiso
Viri 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
5610 S. Polaald Rd., Chicago
Phone — 581-4111

Tel.

ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Tel.

REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

DR. EDMUND E. CIARA

0PTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
Ofs.

tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS

Ofs.

HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad..antrad.. ketvirtad irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akig ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarime

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

DR. FRANK PLECKAS

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
2 6 5 6 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs.

PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
Apple-Valley, Minn. 55124
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Hackensack. N. J. 07601
So Boston, Mass. 02127
Chicago, UI. 60622
Chicago, m. 60629
Cleveland, Ohio 44134
Fort Wayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504
Bridgeport, Cotm. 06610
Hartford, Conn 06106
Lakewood, N. J. 08701
Los Angeles, Calif. 90022
New Haven,, Conn. 06511
Newark, N J. 07106
Philadelphla, Pa. 19122
Philadeiphia, Pa. 19141
Pittsburgh, Pa. 15203
Waterbury, Conn. 06710
Worcester, Mass 01610
Irvington, N. J. 07111
Youngstown, Ohio 44503

TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

DR. PETER T. BRAZIS

FLOOR 21st

SKYRIAI

WAGNER and SONS i

Draugija

VALDEMARAS BYLATTIS
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

AVENU E

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.:
(212) 7 5 8 - 1 1 5 0 / 1

suburs visus ateitininkus ir jų bi
čiulius į čia vykstančius rengi
nius ar į gražios gamtos prieg
lobstį. Ateitininkų namų valdy
bos pirmininkė O. Abromaitienė
svetingai visus priima ir visų laukia.
J. C

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact fenses"
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1 4 0 7 So. 4 9 t h Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Ofiso tel HE 4-2123. namų Gt 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad . ketv ir penktad 2 5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.
Ofs. tel 586-3166: namu 381 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai.: pirm . antr, ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Susimąstymas

APIE ŽMOGŲ IR GERĄ DARBĄ

JAPŪNUA NEBEPASITIKI JAV APSAUGA
Vakarai turi naudotis Japonijos darbu

Rimties valandėlei

ATGAILA-GYVENIMO PAKEITIMAS

P. GAUCYS
Iš Jėzaus viešojo gyvenimo ap mų. Šv. Povilas, ragindamas gaiaDaugelis amerikiečių tvirtina, kad niška nedarbinga masė, kuri sukeltų rašymo Evangelijose matome, kad tiečius gyventi pagal dvasios rei
Religiniam susimąstymui kas šeš senatvės, dėl nelaimės ar politinės
jis buvo labai socialus žmogus. Jis kalavimus, sako: "Mat, kūno
Japonija tebėra tikriausia ir ver didelį socialinį perversmą.
tadienį duodamas skyrius "Rimties nedalios.
lankėsi vaišėse, bendravo su nusi geismai priešingi dvasiai, o dva
Tai
suprasdami,
kinų
vadai
sten
tingiausia JAV sąjungininkė, ne
valandėlei", kad bent tie, kurie nori
Šis laikotarpis turi suvesti žmo paisant periodiškai tarp abiejų šalių giasi išvystyti sunkiąją bei lengvąją dėjėliais, gydė ligonius. Pirmas jo sios — kūnui. Jie vienas kitam prie
pamąstyti apie religinius klau nes su žmonėmis, išsisklaidžiusiais
iškylančių ginčų dėl jų prekybos. Tai pramonę. Bet tam Kinijai reikia stebuklas buvo Galilėjos Kanos šingi, todėl jūs nedarote, kaip norė
simus, rastų tinkamų minčių. Bet pasauly, su žmonėmis, kenčiančiais
reiškia, kad Ramusis vandenynas didelės pagalbos. Tai pagalbai vestuvėse. "Jose dalyvavo Jėzaus tumėte" (Gal. 5,17).
žmogiškas susimąstymas nėra tik prievartą ir vergiją, su žmonėmis,
Visą laiką yra aktualus klau
JAV saugumui yra daug svarbesnis Japonija paskyrė 10 bilijonų dolerių. motina. Į vestuves taip pat buvo
vienos dienos atsitiktinumas. Lai reikalingais kitų gero darbo, kad ir
Japonai yra įsitikinę, kad jų sau pakviestas Jėzus ir jo mokiniai" simas, kas turi imti viršų žmogaus
už Atlanto ir tuo pačiu už visus
kas bėga taip greitai, kad žmogus jie galėtų gyventi žmogaus vertu
demokratinius Vakarus. Toje erdvė gumas bei pastovumas priklauso (Jn. 2,1-2). Kai svečiai išgėrė vyną, prigimtyje, ar gyvulinis ar dvasi
dažnai užmiršta metų laikotarpių gyvenimu pagal savo paskirtį — ne
je susiduria dvi didelės komunis nuo sėkmingo jų pastangų Kinijoj tai Jėzaus vandenį šešiuose žydų nis žmogus, atseit, kas kam turi
pasikeitimus ar neprisimena, kad ir keikdami ir ne smerkdami pasaulio,
tinės Sovietų Sąjungos ir Kinijos įvykdymo. Kartu su tuo japonai turi apsiplovimų induose pavertė vynu. tarnauti. Iš šio klausimo spren
Bažnyčia skiria laikotarpius spe kurį sudaro daugybė žmonių. Tai
jėgos. Tik JAV ir Japonijos sąjunga derintis su Taivvano, Pietų Korėjos ir Žinia apie stebuklą labai greitai dimo susidaro gyvenime visos
cialiam susitelkimui. Tai laikotar krikščioniškas, bet ir bendrai žmo
moralinės pasaulėžiūros. Iš Kris
gali jas sulaikyti nuo jų išsiplėtimo S i n g a p ū r o s p r a m o n ė s p i g i a paplito po visą Galilėją.
piai, kai reikia sustoti pačiam savo giškas gyvenimas. Gavėnios lai
taus mokslo išplaukia, kad mes iš
Jėzus
lankėsi
pas
muitininkus
ly
gamyba,
nes
tos
šalys
irgi
kenčia
užmačių.
kelyje. Reikia susimąstyti ne tik apie kotarpyje krikščionis turi tik dides
pažįstame dvasios primatą. Visa
giai
kaip
ir
pas
fariziejus,
pas
Zanuo japonų nepaprasto veržlumo. Ji
Tarpusavis atšalimas
save ir savo asmenninius reikalus, nę pareigą pamąstyti apie savo
gali pasirinkti sustiprinti savo chiejų pats užsiprašė į svečius. žmogaus prigimtis yra Dievo kūri
bet ir apie savo artimą savo kai artimą ir savo paties jam daromus
Tačiau per pastaruosius kelerius polinkį į Vakarus, atsižadėdama Eidamas pro medį, kuriame buvo nys, bet medžiaginiai elementai tu
myną, savo tautą ir visuomenę. Tai gerus darbus. Lietuvis šiuo metu metus tarp JAV ir Japonijos pra savo azijinių šaknų ir pasukti į kietą įlipęs Zachiejus, Jėzus tarė: ri tarnauti dvasiai.Pasninkai ir vi
susimąstymas apie žmogų, kuris turi susimąstyti ir apie kitą lietuvį, dėjo augti naujas psichologinis at prekybinį karą su savo varžovais. "Zachiejau, greit lipk žemyn! Man si kiti apsimarinimai, kaip atgailos
yra artimas, ir apie gerus darbus, ku nepaisant, kur jis begyventų ir ko šalimas. Po karo Japonijai atsta Jeigu ji pasiryžtų stiprinti savo ry reikia šiandien apsilankyti tavo na ženklai, Šv. Povilo mintimi, turi
rie krikščioniui yra būtini.
kios jo gyvenimo ' sąlygos bebūtų čius savo pramonę ir pradėjus labai šius su Vakarais, kurie yra susiję su muose" (Lk.19,5). Zachiejus buvo tikslą kūno geismus palenkti dva
J a u įpusėjo gavėnios laikotarpis. — ar laisvėje džiaugdamasis savu sėkmingą prekybą su visu pasauliu, jos nepaprastu ūkiniu pajėgumu, muitininkas, taigi fariziejų ir bend sios veikimui. Dėl dvasios primato
Jis skirtas tokiam sustojimui ir susi gyvenimu ar priespaudoje kentėda daug kam nepatiko tas jos nepa Japonija turi smarkiai sumažinti rai žydų akyse buvo jis nusidėjėlis. gyvenime reikia daug ko atsimąstymui. Krikščionis turi pri mas vergiją ir baimę. Uždavinys prastas veržlumas. Japonu tvirtini savo gamybos eksportą į Vakarų Žydai nepatenkinti murmėjo, šaky- žadėti. Todėl ir Kristus sako: "Jei
siminti, kad jis nėra vienas pasau kiekvienam daryti gerus darbus pa mas, kad jie esą visų draugai, atro šalis ir tuo būdu susilpninti jų nepa darni: "Pas nusidėjėlį nuėjo į sve kas nori eiti paskui mane, teišsiža
lyje savo egoistiniam kiaute gal galimumus yra gavėnios pri dė, n e b e n u o š i r d u s , n e s jų sitikėjimą ir baimę. Norint tai čius" (Lk. 19,7).
da pats savęs, tepasiima savo kry
uždarytas ir teturi tik vieną pareigą minimas, o visame gyvenime — pa įsigalėjimas kitų tautų rinkose buvo padaryti, jai reikėtų atidaryti savo
Kalbėdamas apie savo kartos žių ir teseka manimi" (Mt. 16,24).
— rūpintis savimi. Krikščionis turi reiga.
joms žalingas. Kiekvienas naujas rinką kitom šalim, padidinti piliečių žmones, kaip jie netaiso savo gyve
Žmogaus sukūrimo pradžioje Die
rūpintis ir savo artimu, kuris jo
ūkinis jų laimėjimas paaštrina jų gerovę ir juos įpratinti pirkti užsie nimo ir neatsiverčia, Jėzus nusis vas liepė jam pavergti žemę ir vieš
dalis. Jis turi rūpintis savo tauta ir
izoliavimąsi ir atitolina nuo savo nio prekes.
kundžia: "Atėjo Žmogaus Sūnus, patauti visiems gyviems ir negy
visuomene, kurių narys jis yra noro
Laisvės krašte nemėgstama kaimynų. Todėl nenuostabu, kad
valgantis ir geriantis, tai jie sako: viems daiktams (Pr. 1,28-31). Tas
Europa yra priešinga
mis ar nenoromis. Jis yra gimęs iš kalbėti apie pareigą. Daugiau pabrė atsiranda išmaningų japonų, pata
Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, mui įsakymas vykdomas visais am
tai tautai priklausančių tėvų ir yra žiama laisvė, užmirštant, kad laisvė riančių keisti dabartinę pasyvią jų
Tokį veiklos būdą kritikuoja Eu tininkų ir nusidėjėlių bičiulis" žiais, kuriant kultūrą ir civiliza
kitų žmonių tarpe. Tai nereiškia, kad reikalauja didesnės atsakomybės politiką į aktyvesnę ir visą dėmesį ropos ūkinė bendruomenė. Ta slapta (Mt. 11,19). Apie Joną Krikštytoją, ciją. Medžiaga ir visas regimasis
kiekvienas yra visuomenės ar tau negu vergija. Vergas gali laisvai tik sutelkti į Sovietus, Kiniją ir JAV, kritika, patekusi į Japoniją, sukėlė kuris buvo nevalgus ir negeriantis, pasaulis yra pavergtas ir apval
tos vadas. Taip pat tai nereiškia, kad mąstyti, o laisvas žmogus turi parei imti pavyzdį iš V. Europos, kuri, japonų nepasitenkinimą, ypač vie žmonės kalbėjo, kad jis yra velnio dytas. Bet negalime pasakyti, kad
kas nors yra išlaisvintas iš pareigos gą ne tik mąstyti, bet ir laisvai gerus sudariusi NATO sąjungą, stabi nas jos punktas, kuriame rašoma: apsėstas (Mt.11,18). Jonas Krikš mes tobulai esame apvaldę savo
rūpintis savo artimu. Artimieji su darbus daryti, laisvai imtis atsa lizavo santykius su Rytais.
„Japonija yra darbo narkomanų tytojas buvo didelis asketas ir to mažąjį pasaulį, savo kūną, pagal
daro visuomenę ir tautą, o pareigą kingumo už savo artimo nelaimes,
Pastaruoju metu Japonijos val šalis, kur žmonės gyvena namuose, dėl žmonėms jis nepatiko. Nors Jė dvasios reikalavimus. Kai Kainas
jais rūpintis yra uždėjusi žmogiš nors jos ir neliečia jo asmens gyve dančius sluoksnius labai neramina kuriuos vakariečiai geriausiu atveju zus po krikšto Jordano upėje per iš piktumo ir pavydo užmušė savo
koji prigimtis.
nimo.
didelis japonų pasyvumas, jų neno laiko triušių narvais, šalis, kur strei keturiasdešimt dienų ir naktų nie brolį Abelį, Dievas Kainą barė ir
Jei anksčiau apie gavėnią kalbėjo
Juo labiau tą pareigą turi jausti ras stiprinti savo ginkluotų jėgų, o kas gali būti tuoj atšauktas, jeigu ko nevalgė ir negėrė, negalime liepė valdyti savo kūno piktus pa
kaip apie pasninko ir susilaikymo krikščionis, kuris laisvai vykdo taip pat ir nepasitikėjimas ameri darbininkams bus pasakyta, jog jis sakyti, kad jis buvo asketas kaip geidimus: "Jo pageidimas tačiau
nuo kai kurių valgių laikotarpį, tai krikščionišką mokslą savo gyveni kiečių pažadais visomis prie žaloja šalies prestyžą".
Jonas Krikštytojas a r kaip mums tau palenktas ir tu turi jam vieš
šiandien tie pasninkai jau labai ri me. Jo gyvenimas yra atstovavi monėmis ginti Japoniją jos užpuo
Unijų, kovojančių su darbdaviais žinomi didieji mūsų šventieji. Jė patauti" (Prd. 4,7). Apvaldyti savo
boti. Tačiau nė kiek nėra ribota žmo mas krikščionybės mokslui žmoni limo atveju. Japonai mato, kaip beveik nėra, nes visa tvarkoma pre zus galėjo apie save pasakyti: "La medžiaginės gyvybės polinkius pa
giškoji ir krikščioniška pareiga da joje. Ir tai vėl susimąstymas apie nuolat keičiasi galybių pusiausvyra kybiniu pagrindu.
Darbininkai pės turi urvus, padangių sparnuo gal proto dėsnius Kristaus mokslo
ryti gerus darbus. Geri darbai, kaip save ir savo gyvenimo įprasminimą Pacifiko erdvėje. Įvykiai Irane su skatinami didinti našumą, nau čiai — lizdus, Žmogaus Sūnus šviesoje yra mūsų viso gyvenimo
pabrėžia net Šv. Raštas, išlaisvina tarp žmonių, kad jis būtų vertas silpnino JAV sąjungą su Persijos dingą abiem pusėm. Japonų jėga neturi kur vaivos priglausti" (Mt. didvsįs uždavin v s.
žmogų iš jo nuodėmių. Gerais dar Velykų prisikėlimo džiaugsmo, ne įlankos valstybėmis. Pirmą kartą glūdi įdarbiu visam gyvenimui. 8,20), tačiau jis nebuvo taip netur
Iš patyrimo matome, kad leng
bais grįstas skautiškas auklėjimas. paisant, kada tas velykinis pri japonai pamatė, kad jų naftos pri Tokia tvarka jį pririša prie įmonės, tingas kaip Šv. Pranciškus Asyžie viau yra kurti išorėje kultūrą ir civi
Geri darbai yra ir žmonijos sugy sikėlimas pasibels į asmens, vi statymo keliams gresia pavojus. Jie bet mainais jis gauna jos globą. Mus tis. Negalime įsivaizduoti, kad Jė lizaciją kaip savo asmenybės vidi
venimo laidas. Susimąstyti apie suomenės ar tautos duris.
suprato, kad jų izoliuotas gyve stebina ne tik jų darbštumas, bet zus būtų save marinęs, plakęs ir nę kultūrą. Asmens vidinė kultūra
žmogų ir gerus darbus — tai priLietuvių išeivija turi keliariopą nimas salose neapsaugo jų nuo kitas taip pat ir jų klusnumas, vieningu vykdęs aštrias atgailas, kokias da yra už viską svarbesnė. Jokios nau
„simiati, kad gavėnios laikas kaip tik uždavinį apreikšti save, kaip lietu tautas ištikusių nelaimių.
mas ir patriotizmas. Vidutiniškai rė griežtųjų vienuolijų steigėjai.
dos žmogui nebus, jei jis ir visą pa
tam yra skirtas.
vį, kaip krikščionį, kaip žmogų, besi
japonas darbininkas sutaupo treč
saulį
laimėtų, bet pakanktų savo
Dėmesys kaimynams
rūpinantį savo ir tautos laisve. Iš
dalį savo atlyginimo, kas labai pade
sielai
(Mt. 16,26).
Jėzaus kūnas buvo nekaltas ir
eivijoje besireiškią nesutikimai,
Iš tikrųjų be pastovaus privežimo da investavimams. Jis turi taupyti šventas, visa jo prigimtis buvo Die
Jėzus ragina daryti atgailą ir
Kartais tenka nustebti, kai, gavė kurių pagrindus net sunku suprasti, naftos, nuo kurios priklauso 90% jų dar ir todėl, kad medicinos pagalba
atsiversti, kad nepražūtume (Lk.
vo
šventovė,
kurios
nereikėjo
nei
niai jau įpusėjus, žmogus paklau nebent juos priskiriant tik nesvei energijos gamybos, sugriūtųjų ūkis, yra nežymi ir beveik nemokamos
pataisyti nei pagerinti ar kaip nors 13,5). Atgaila yra visų pirma gyve
sia, kada bus šiemet Velykos. Gal kai fantazijai ar senilumui, šiame o kartu su juo ir japonų gerovė. Ši pensijos.
patobulinti. Kitaip yra su mumis, nimo pakeitimas, kurį galį rodyti
metų naštos, gal ligų sužalotos laikotarpyje taip pat reiškiasi kaip grėsmė verčia japonus labiau
Nūdien Japonija yra linkusi ieš kuriuos Kristus turėjo išlaisvinti iš išoriniai ženklai, kaip pasninkas ir
atminties ar nesugebėjimo pažiūrėti žmoniškumo stoka, krikščionybės domėtis savo artimesniais kai koti naujų kelių. Bet tam reikia
kiti apsimarinimai ar geri darbai.
į kalendorių ženklus Bet tai yra ir nesupratimas ar savo tautinių pa mynais, nes jų manymu, JAV užtik sukurti ir naują sprendimus daran nuodėmės įstatymo. Apaštalas Nenaudėlis žmogus yra panašus į
Povilas
skundėsi:
"Deja,
aš
jaučiu
susimąstymo stoka. Žmogus užsi reigų atsižadėjimas. Ir šiuo atveju rintos taikos laikotarpis jau pasi čią instituciją, skirtingą nuo dabar
medį, kuris neneša vaisių. Tokį me
ėmęs daugeliu dalykų, o reikia vieno negalima ir nereikia kalbėti tik apie baigė. Kyla klausimas, kuo Japonija tinės. Japoniją valdo viena partija savo kūno nariuose kitą įstatymą, dį, kaip Jėzus palyginime pasa
— pagalvoti apie savo žemišką kelią laisvę. Ją visi čia vertina ir ja daž gali prisidėti prie naujos tarptauti nuo karo pabaigos iki šiandien. Ji kovojantį su mano proto įstatymų. koja, šeimininkas yra pasirengęs iš
ir savo likimą, O tai yra taip aišku, nai be saiko ir atsakingumo nau nės santvarkos bei trišalės pusiau yra jau išsisėmusi ir pagraužta iš Jis paverčia mane belaisviu nuo kirsti, bet palieka kitiems metams
kad jokiais neiginiais negalima su dojasi. Ir vėl reikia kalbėti apie svyros sudarymo. Jų manymu, vidaus. Kairiojo sparno partijos dar dėmės įstatymo, kuris glūdi mano su viltimi, kad apkastas ir prižiūri
naikinti žinojimo, jog, kas gimė, tas pareigą, kuri kyla iš žmogaus pri geriausias būdas būtų stiprinti nepribrendo valdyti Japonijos šių nariuose" (Rom. 7,23). Mūsų pri mas atneš vaisių (Lk. 13,6-9)
gimtis yra sukurta iš dviejų pradų
ir mirs.
gimties, iš tautinių savitumų, iš draugiškus ryšius su kom. Kinija. dienų vienarūšę visuomenę. Japonų
Kristus reikalauja iš mūsų
— dvasinio ir medžiaginio, taip ku
Velykos nėra tik Kristaus pri įsipareigojimų tautai ir iš žmogiškų Japonijos kapitalų sujungimas su šviesuomenė baiminasi, kad ūkinės rių gyvenime visą laiką vyksta atgailos ir atsivertimo ne pagal tai,
sikėlimo iš mirusiųjų prisiminimas, tikslų įgyvendinti laisvės idealus sa Kinijos darbo jėga įvykdytų Kinijos gerovės kritimas gali vėl grąžinti įtampa. Dvasia, kurią mes vadi ką mes valgome ar geriame. Jis
bet ir žmonijos į naują kelią įvedimo vyje, kad jie būtų perduoti paverg modernizavimą. Bet tam reikia daug nacionalizmo ir įžeisto izoliavimosi name siela, duoda kūnui gyvybę ragina, kad mūsų gyvenimas keis
pradžia. Tai nauja žmogaus isto tiesiems, tikrosios laisvės jau nesu laiko. Didelę kliūtį Kinijos sumoder- erą. Tokis pavojus gresia Japonijai, taip, kad susidaro viena, nors la tųsi ta prasme, kad mes vykdy
rijos era, naujas paskiro žmogaus prantantiems.
ninimui sudaro faktas, kad 900 mil. jeigu Vakarai paliks ją vieną ir bai komplikuota prigimtis — žmo tume Dievo valią. Jėzaus gyve
kelias per gyvenimą į amžinybę.
Susimąstyti apie žmogišką egzis kinų gyvena iš nedidelių žemės skly nepanaudos jos turtų, jai užda gus. Visi betgi savo veikime pasi nimas buvo heroiškas ir šventas,
Gavėnia yra pasiruošimas tai šven tenciją yra kiekvieno pareiga. Susi pelių apdirbimo. Smarkiai sumoder rydami savo rinkas, ir neprisidės gendame vienybės, nes dvasios kad jis visą laiką vykdė savo dan
tei sutikti, kad ji vis iš naujo pri mąstyti gavėnios laikotarpyje apie ninus žemės ūkį, atsirastų milži sukurti naują ūkinį santvarką.
V. RmŠ.
veiksmai skirtingi nuo kūno veiks- giškojo Tėvo valią.
mintų žmogaus likiminį kelią ir jo savo santykius su artimu, su tauta ir
paskirtį žemėje.
žmonija yra žmogiška ir krikš
te gauti negalėsite. Po to pasikalbėjimo grįžo vojęs, pagaliau sutiko priimti. Atlyginimą pa
Susimąstymas apie save turi pra- čioniška pareiga. Ir nuo šios parei
me namo atgal be dalios.
skyrė 97 centus valandai.
plėstimąstymą apie aplinką, apie da gos niekas nėra išlaisvintas. Jos ga
Pusbrolis Antanas man paaiškino, kad dar
Tame fabrike gavau dirbti įvairius darbus:
bartį ir žmogų, gyvenantį toje pačio li atsisakyti tik ligoniai, nesugebą
bo sutartis buvo sudaryta su Milakniu. Jis tu ryte atėjęs turėjau padėti kitiems trims darbi
je aplinkoje. Ne tik tas yra artimas, mąstyti, amžiaus naštos prislėgti ir
rėjo nedidelę geležies gaminių dirbtuvę ir kad ninkams, iš Lenkijos seniems ateiviams, pa
su kuriuo jungia kraujo ryšys, nors užmiršusieji savo laiką. Krikš
kol kas darbo pas jį yra mažai. Girdi, vėliau, jei krauti iš geležinių statinių į didžiulius tankus —
jis gyventų ir labai toli. Yra artimas čioniško kelio atsižadėjusieji neieš
Atsiminimai
gu kada ten bus laisva vieta, tai jis mane mie katilus vakar vakare parvežtus iš įvairių mėsos
ir tas, kuris gyvena kaimynystėje ar ko gyvenimo prasmės nei savyje, nei
lai priims. Pusbrolis Antanas pažadėjo surasti krautuvių taukus, prekybai netinkamą seną mė
FELIKSAS PEMPĖ
net labai toli ir yra nepažįstamas. Ir savo aplinkoje. Bet apie gyvenimo
darbą kitur.
są ir iŠ valgyklų surinktus maisto likučius. Iš
jis eina tuo pačiu žmogišku keliu. prasmę ir gerus darbus turi pareigą
Savaitės pabaigoj pusbrolis Antanas išsi tuštintas statines tam tikrame baseine, pil
kaip visa žmonija, bet gal yra rei- mąstyti kiekvienas kuris dar su
prašė iš savo fabriko vadovybės dvi dienas name karšto vandens, turėjau išplauti ir
pr. Gr.
kalingas pagalbos dėl ligos, dėl geba galvoti.
atostogų. Pradėjo mane vedžioti po įvairius o- paruošti sekančiam išvažiavimui surinkti iš
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dos išdirbimo fabrikus, kuriuose anksčiau jis įvairių vietovių taukus, mėsą ir t.t.
Po to turėjau eiti į kitą to fabriko skyrių,
Nuvykę į Richmond rajono paštą esantį Ken- pats dirbo arba kuriuose turėjo pažįstamų ten
esantį
kitoje gatvės pusėje, kur buvo malami *
sington gatvėj ir susiradę pašto viršininką, j a m dirbančių, man darbo ieškoti. Bet darbo niekur
parvežti
kaulai. Sumaltus kaulus turėjau ran
pasisakėme, kas esame ir kokiu reikalu pas jį negavom. Fabriko vadovai pažvelgę į asmens
kiniu
ant
vieno rato vežimėliu suvežti į tam
atvykome. Jis pakvietė mus į savo kabinetą ir išvaizdą, pasiteiravę, kokį darbą esu dirbęs Lie
tikrą
to
fabriko
skyrių. Baigęs tą darbą turėjau
paprašė sėstis. Tuoj aš ir pradėjau jam pasa tuvoje, atsakydavo, kad tuo tarpu pas juos dar
eiti pagelbėti vėl tiems trims lenkams, kurie dir
koti, o Jurkonis jam angliškai perpasakoti. bo nėra.
Pasakiau, kad esu Philadelphijoj gimęs ir kad
Pagaliau susirūpino ir pusbrolis Antanas bo prie verdančių katilų su taukais ir sena mė
mažas būdamas dėl tėvo ligos buvau parvežtas tuo reikalu. Sekantį sekmadienį jis mane nusi sa, išvirtus riebalus padėti jiems suleisti vėl į
Lietuvon. Šiomis dienomis vėl esu į Ameriką su vedė į Lietuvių Muzikinį klubą Allegheny Ave. geležines statines ir visą iš katilų pasilikusį tirš
grįžęs, Lietuvoje esu 18 metų pašte dirbęs (13 Ten sekmadieniais susirinkdavo daug lietuvių. timą išimti.
Išimtas iš katilų tirštimas buvo dar tam
metų esu ten pašto viršininku buvęs). Vokietijoj Susitikęs Tamošaitį, seną ateivį, kuris dirbo ne
tikru
presu — spaustuvu spaudžiamas ir, pa
pašte taip pat esu 9 mėnesius dirbęs ir t.t. ir tei labai toli nuo Antano gyvenvietės, alyvos ir trą
skutinį
riebalų lašelį iš jų išspaudus, atiduo
ravausi, ar aš galėsiu gauti darbą čia Philadel šų fabrike staliaus darbą, paprašė jo, kad jis
damas
j
kitą skyrių. Ten išspaudos sumalamos,
phijoj kuriame nors pašte.
tarpininkautų tame fabrike man darbą gauti.
prie
jų
pridedama
kitų medžiagų ir pagami
Jis, išklausęs mano kalbos, paklausė, ar aš Tamošaitis pažadėjo tarpininkauti ir pirma
esu Amerikos pilietis. Atsakiau, kad dar nesu. dienį ryte, eidamas į darbą, sakė, užeisiąs pas narna paukščiams lesalas, katėms ir šunims
Vėl paklausė, kiek metų esu? Atsakiau, kad 46 Antaną ir mane nusivesiąs į tą fabriką, pap ėdalas. Išvirtus riebalus atidavus kitam sky
riui, ten jie vėl perdirbami ir pagaminamas įvai
metų. Tuomet jis man mandagiai paaiškino, rašysiąs ten man darbo.
rioms mašinoms tepalas.
kad į pašto tarnybą Amerikoj priimami as
Pirmadienį taip ir buvo. Nuėjus su Tamo
menys, tik turintieji Amerikos pilietybę, kurie šaičiu į tą fabriką, jis paprašė savo viršininko,
yra nesenesni kaip- 45 metų amžiaus. Girdi. kad mane priimtų darban Tas, pirmiausia per
•>ą'ur
J A V prezidentas •) L. arte s kaiba apippavoiuK Am^nK;
labai tamstos gaila, bet darbo paš- žvelgęs mane nuo galvos iki kojų, kiek pagal
(Bus daugiau)
us Vance
rnan lors
io stovi Valstybės sekretorius t

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

L. K. Religines šalpos veiklos prieteliams

skaitantiems giminėms, kole s u : Baltic Associates, Ltd., P.
goms, jaunimui), rašomųjų ma O. Box 8248, Boston,
MA.
šinėlių lietuvišku šriftu, lietu 02114.
KATALOGAS
viškais motyvais
išmargintų
Pagaliau iš spaudos išėjo se
Katalogo kaina 2 dol. persiun
marškinių, žiurstų, krepšių, net
niai lauktas lietuviškų reikme
timo ir kt. išlaidoms padengti,
maisto delikatesų — ir d a r dau
nų katalogas. Jį išleido jaunų
a r b a 3 dol., jei norima, k a d jis
gybė kitų retų produktų. To
lietuvių bostoniečių Baltic As
ateitų pirmosios klasės paštu.
kio katalogo mūsų istorijoj dar
sociates bendrovė. Katalogas di
Katalogas gaunamas ir p a s pla
nėra buvę. Juo naudojantis, ga
delio formato, spalvotas, 72 spl.
tintojus.
lima patogiai įsigyti didį apstą
(su priedais). Jame sukaupta
lietuviškų gaminių, net nepaju
netoli 1,000 (taip, tūkstančio!)
dėjus iŠ savo namų. Ir tai labai
įvairiausių rūsių suvenyrų, gin
— Puikus futbolo žaidėjas
patogi lietuviško apsirūpinimo
taro, sidabro, aukso, odos, ke
anglą Kevin Keegan neseniai
priemonė gyvenantiems toli nuo
ramikos dirbinių, gausybė plokš
pasakęs "man j a u anksčiau rei
telių, knygų anglų kalba apie lietuvybės centrų, šį nepaprastą kėjo palikti Angliją ir žaisti
Lietuvą (mūsų lietuviškai ne leidinį galima gauti šiuo adre Europos kontinente".
Dabar

LIETUVIŠKŲ REIKMENŲ

Iš tironiškai izoliuotos Lietuvos j kiekvieną dieną kur nors lietuDievo apvaizdos keliais ateinan-j viai melstųsi už Lietuvą. Vis dažčios žinios jaudina .pasaulį. Lie- niau išgirstame, kad tai daro ir
turvos vardas tampa tarsi simbo ne lietuviai. Mūsų malda turė
liu kovos už religiją ir bendrai tų būti kasdieninė.
Tačiau maldos nepakanka. L.
už laisvę. Tačiau tai, kas apie
persekiojimus, kančias, apie reli K religinės šalpos veikla reika
ginę ir tautinę veiklą bei kovą linga medžiaginės paramos. Kur
pasakoma mus pasiekiančioje po parapijose vykdomos rinkliavos
grindžio spaudoje, yra tik silp L. K religinei šalpai*, visiems pa
n a s vaizdas to, kas vyksta bedie tariama jungtis savo parapijos
talkon. Kur to nebūtų, (lietuviams
viško komunizmo vergijoje.
D a b a r laisvame pasaulyje vie derėtų vieniem ikitus paraginti sa
nintelė organizacija, kurios tie vo auka remti L. K. religinės šal
sioginis tikslas yra remti šios pos veiklą. Mūsų adresas yra:
Religious
dvasinės kovos ir misijų pastan Lithuanian Catholic
Aid.
351
Highland
Blvd.,
Brookgas, yra L. K. religinė šalpa. Pa
lyginant su tuo, kokia pagalba lyn, N.Y. Iii207. Aukos gali bū
t e n b ū t u reikalinga, mūsų pagal ti nurašytos nuo mokesčių.
Pastaba Kelios organizacijos ir
b a nėra didelė. Ji yra tokia, kiek
jos g a u n a m e iš lietuviu laisvame pavieniai asmenys kreipiasi į mus
pasaulyje. Tiesa, kad L. K reli klausdami, tad paaiškiname, kad
ginės šalpos skleidžiamu infor L. K religinė šalpa ir Kroni
macijų pasėkoje pradedame su koms leisti draugija nėra tas pat.
laukti atsiliepimų ir iš n e 'lietu L. K (religinė šalpa neturi nieko
bendro su minima draugija.
viu.
Vysk. V. Brizgys
Kai gavėnios metu prisimena
Pirmininkas
m e Kristaus kančią, prisiminkime
kenčiančią jo mistinio k ū n o da
— Mokslas be religijos — rai
lį — (kenčiančią ir persekiojamą
m ū s ų tautą Lietuvoje. Esame pa šas, religija be mokslo — akla.
(Albertas Einšteinas).
skleidę maldų kalendorių, kad

Jr

%

Kevin Keegan žaidžia už HSVj
(Hamburg), bet sekantį futbolo sezoną ketina žaisti už italų
Juventus Torino. Vėliau jis no
ri žaisti JAV-bėse už Washing-
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A.

Rugpiūčio 7 d.
— % 999.00
Rugpiūčio 13 d. (su Riga) — $1199.00
Rugpiūčio 28 d.
— $ 999.00
Rugsėjo 17 d.
— $ 899.00
Rugsėjo 24 d.
-$899.00
Spalio 8 d.
— $879.00
Gruodžio 26 d.
— $779.00

• — % 899.00
Gegužės 7 d.
— % 899.00
Gegužes 14 d.
Gegužės 21 d. (su Riga) — $1199.00
— % 999.00
Birželio 5 d.
— $ 999.00
Birželio 19 d.
— % 949.00
Birželio 23 d.
— $ 999.00
liepos 15 d.
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
=
Pardavimas ir Taisymas
=
=
3646 W 69th Street — TeL R E 7-1941 |
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1M0 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ Ii BOSTONO/NEW YORKO
MASKVA/VILNIUS

tono 'Diplomatą".
Kevin K e e gan y r a a n g l i a k a s i o sūnus i r
ne t i k yra p u i k u s žaidėjas, b e t
k a r t u pasižymi y p a t i n g u d a r b š 
t u m u futbolo aikštėje.

LIETUVOS A I D A I — 1490 AM |
A

Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
=
KAZĖ
B B A Z D Ž I O N Y T Ė
r
2646 West 71st S t , Chicago, BĮ. — TeL 778-5874
E
S t Petersborg, Fla. — šeštadienį, 12:80 vaL popiet
|
Stotis WTIS — 111© KC
|
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REGISTRUOKITĖS 15 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC.

I

393 West Broadway, R O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617-268-8764
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENE.
Prlces are based on doubLe occupancy

CONGRATULATIONS TO NEW BRIDES-TOBE

and a r e subject to cbanges.

THE BUSINESSES LISTED HERE

Will Graciously Help Make Your
Wedding
Happiest Day of Your Li

Jūs visad vykstate mūsų kryptin.

ir Ready Reference—Clip and S a v e thig H a n d y Guide

Bicek's House Of Flovvers

Designer's Cove Hair Care

VVedding Flovvers And Ali Occasions
Delivery Serv. To Suburbs
Chicago—521-5900
gervvvn—7SS-7060
2500 S. Christiana, Chicago

CENTER (UNISEX)
Student Special—Hair Cut & Blovv Dry—
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires
March 15th
6801 VV. 63rd St.
229-9628 or 229-1588

H0LIDAY INN

Redden-VVeberg
Flovvers & Gifts

INVITES
Your VVedding Reception j
Banquet Rooms Accomodate Up To 225
Family Style Dinner Or Buffet
$15.95 Per Person
1040 Dixie Highvvay, Chicago Heights
756-0300

DONNA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Bookiet
Rush VVedding Service
Govvns-Custom Veils-Invitations
Accessories
17204 Oak Park Ave., Tinley Park
429-6969

DuBOIS H P0RTRAITURE
COLOR VVEDDING CANDIDS
VVeddings—Children—Families—
Executive
Passport & ID Photos
Old & Faded Photographs Copied
and Restored to Your Satisfaction
BEN NORKUS OVVNER
3613 95th Evergrn Pk — 636-8100

FOR ALL O C C A S I O ^ .
CATERING T O VVEDD1?
COMMERCIAL ACCOUNTS INVITED
Flovvers By VVire — F.T.D.
Maįor Credit Cards Accepted
3790 VV. 79
582-0200 — I
LOOKING G O O D .MEANS
Feeling Good. Complete Styling
For Men and VVomen-. - - s-*

QUEEN BEE HAIR
FASHI0NS (UNISEX)
5937 VV. 63rd St. — 581-2310
Brmg This Ad In For Corrrphmenfary
Sample. VVe Use And Recommend Redken
Retail Products.

Murphy Rentai Service
Išnuomavimo Centras Pobūviams
• Sulankstomos kėdės • Apvali stalai
• Banketams stalai • Platformos
» Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio daiktų
Pageidaujant pristatome.
3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-1810

CLANCY'S BRIDAL C0RNER
Q u a l i t y C a t e r i n g f r o m o u r famHy to
y o u r s . S t a r t i n g f r o m $ 3 . 4 5 per p e r s o n .
Ph.: 286-2588
6 2 1 8 B e l m o n t Ave.

Princess Pastry Shops

VVeber Travel Agency

VVEDDING & PARTY CAKES
145 York St. — Elmhurst 530-5133
5530 VV. Belmont, Chicago
Also Cookie Jar Bakery
11125 Bellvvood. Bellvvood 544-0500

MT GREENffOOD FL0RIST
GREEN HOUSES
GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK
3942 VV 111
779-1355

West Lane Banquets
all occasions
Hm*
LENOER

• Nevvly Decorated Rooms
• Accommodations For 30-300
• Air Conditioned - Ample Parking
• Flertronir Air Filtprs

Ar g r į ž t a n t į n a m u s , ar v y k s t a n t j darbą a r
j k r a u t u v e s , g a l i m y b ė , kad pakeliui yra First
Federal of C h i c a g o įstaiga. First Federal turi
32 ofisus C h i c a g o s apylinkėse. Ir, kadangi jie
yra d a l y s didelio t a u p y m o tinklo, jūs galite
t v a r k y t i s r e i k a l u s bet k u r i a m e iš jų. Pietinėj
miesto d a l y t u r i m e skyrius šiose vietose: 47-ta
ir Wood, 62-ra ir Kedzie, 4010 W. 26 St., 39-ta ir
Ashland.

4071 S. Archer ir 87-ta ir Stony Island, plius 5
ofisai miesto centre.
Tad sustokite skubėję šen, ten ir taupykite
kur patogiausia. P a s First Federal of Chicago
gausite aukščiausias palūkanas, ką leidžia
valdžia, ir patogumą taupant Illinois
didžiausioje taupymo ir paskolų bendrovėje.

Complete Outside Catering Available
436-1600
5350 S. Kedzie

Foley's Travel Bureau

First Federal of Chicago
Illinois Largesf Savings and Loan.
Brighton P a r k B r a n c h / 4 0 7 1 S. A r c h e r Ave.

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI.
Tel.: 254-6101. Darbo valandos: pirm. ir antr. 9 iki 4:30; ketv. ir penkt. 9 iki 8; sešt. 9 iki vidudienio. Uždaryta trečiadieniais.
CI<T79 F i r « Frdrral Savinas and I.

•

' rhK-a*o Main Offio- rVarhnm * Mad,*,n Mrmher F«VraJ Homr loan Bank and redrral Samngfi mi

I^an Insurance Corporation

The Catering Co.

3 5 1 N . YORK
E l m h u r s t — 834-0097
O n l y Bridal S h o p VVe Knovv of VVhich
Allovvs C u s t o m e r s T o Vievv Ali T h e
Govvns And M a k e T h e i r Ovvn Choice!

•
•
•
•

— EST.1949 —
Complete Honeymoon Travel Service
Honeymoon Packages
Customized itneraries
Personalized Consulting

755-3212
1010 Dixie Hgvvy

Chicago Hgts

PR0FESSI0NAL
VVEDDING PH0T0GRAPHERS
The Number To Cail !s.
248-6650
Mention This Ad—Receive 25 Free
Thank You Cards From A Pose Of
Your VVedding

Honeymoon Planning—DomestK-^ 1 "
Foreign
Air—Land—Sea—Rail—Bus
d
A Complete Service
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333
BERVVYN

FLOVVERS BY PHILLIPS
Best vvishes to Nevvlyvveds from the
vvedding flovver specialist. Save 15% on our
special vvedding package.
Serving
Chicagoland for over 50 years.
.
CICERO — 652-6766
4904 VV. CERMAK RD.
. ..... .

czJxE.mLrTan.dt

<£tudlo*

Weddmg specialists
Complete coverage from only $89.50
includingdeluxealbum. Pteasecallorvisit
for more mformation.
4909 S. Ashland
254-7554

3710 W 2€th
522-3388

DE H0Y0S
INTERNATIONAL HIS * HER
HAIR STYLING
5742 S. ARCHER

284-1011

BRING THIS AD FOR $1. OFF
ANY SERVICE

FINE ART P0RTRAITS
FINE ARTS STUDIO
VVedding—Color Candids
Children And Adults
Passports And Copies
Passports VVhile You VVart
1452 VV. Chicago Ave. HA 1-O610

nę *nfr*j bet dar svarbiau ją pri
taikinti savo gyvenime.
Skaitant Sv. Raštą, ypač Seną
jį Testamentą, kyla daug klausi
mų. Ten tiek žiaurumo, toleruo
jamos daugpatystės, šalia tikro
jo Dievo kiti, menkesni dievai.
Ką į tai atsako Sv. Rašto aiškin
tojai, tyrinėtojai, žinovai?
Siu 'laikų vienas kitas kunigas
pamoksluose, gal bandydamas
auditorijos stiprybę, kartais paže
ria prielaidas, kad Sv. Rašte esa
ma mitų, (legendų, apysakų,
abejoja, kad Kristus gimė Betlie
juje —visa tai Sv. Rašto semina
rui, kuris įvyks kovo 14-16 dieno
REDAGUOJA SI. KEMfiNTJENfc, 6507 TROY ST., CHICAGO, DLL. 60629. TELEF. 925-5068
mis Jaunimo centre, Chicagoje,
medžiaga, kuri bus nagrinėjama
ir kuriai bus pateikti atsakymai.
Seselė Janina Golubickytė gi
vo žodį diskusijose, apmąstymu mė 1938 m. Gary, Indiana. Bai
ir malda. Kaip angliškai sakoma: gė Marijos Aukštesnę mokyklą
"tu experienoe the Wonxt of God". Chicagoje, 1955 m. įstojo į šv.
"Morta, Morta, tu rūpiniesi pimo tridieni — šv. Rašto semi Jeigu žmogus žiūri per teleskopą, Kazimiero seserų vienuolyną, 1964 m. gavo B.A Marywood Coldaugeliu dalyku, o reikia tik vie narą.
jis mato erdviu pasaulį, bet, jei jis
lege, Soranton, Pa., o 1974 ma
no...", kalbėjo Kristus. Kas gi tas
Seselė M. Janina Golubickytė
vienas, tas reikalingas dailykas? Sv. Rašto seminare kalbės, kaip žiūri tik į teleskopą, jis mato .vien gistro laipsnį iš teologijos MunTai Dievo Žodis, Apaštalu dar praktiškai naudotis šv. Raštu. teleskopą, negyvą daiktą ir nieko delein 'kolegijoje, Chicagoje. Pa
bai, Apreiškimas, tai Sv. Raštas, Ta proga kreipiausi į seselę, daugiau. Taip ir su Sv. Raštu. staruoju metu mokytojauja Sv.
Dievo įkvėptos, žmonių surašy klausdama, kokio pobūdžio bus Turime žiūrėti giliai per jį, kad Petro ir Povilo mokykloje, savait
pamatytume dvasinio pasaulio galiais Gary lituanistinėje motos knygos.
jos paskaita.
gelmes.
Sv. Raštas maitina protą | kykfloje.
Gavėnios metu lietuviu inicia
Man skirtu laiku, kalbėjo sese
Danutė Augienė
torių grupė organizuoja susikau lė, pasistengsime išgyventi Die ir širdį Svarbu suprasti pagrindi-1

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

Supažindins su knyga
Agnė Kižienė, pakviesta kovo
16 d. 3 v. p.p. Saulių salėje, Chi
cagoje, susirinkusius supažindin
ti su tik ką iš spaudos išėjusia
kun. J. Prunskio paruošta kny
ga "Bėgome nuo teroro". Knygą
išleido Vytautos Didžiojo šauliu
rinktinė.

Mados hr papročiai
Viena amerikietė užklausė
spaudoje, ar juodi blizgantieji ba
tukai, Lietuvoje vadinami "1**
kierkos" (o čia "patent leather"),
ar tai būtu sandalai ar uždari,
dėvimi rudenį ir žiemą, ar jie yra
grynai pavasario — vasaros sezo
nui?

REIKIA TIK VIENO

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS ŠVENČIA
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA
Ghicagos Lietuvių moterų klu
bas paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės dieną, kaip kasmet
tradiciškai tai daroma, savo va
sario mėnesio susirinkime, įvy
kusiame Beverly HiUs Countiry
Club patalpose.
Klubo pirmininkė Irene Yonaites (Irena Jonaitytė), amžinos
narės Onos Jonaitienės duktė.,
pasveikino nares ir jų viešnias.
Neatvykus garbės pirmininkei
generalinei konsulei Juzei Daužvardienei, sveikstančiai po ligos,
Ramunė Tričytė, Marijos aukšt.
mokyklos paskutiniųjų meru mo
kinė, uždegančiai prakalbėjo apie Lietuvą, jos praeitį, dabartį
ir ateitį Ji kalbėjo apie lietuviu
vargą šiais sunkiais pavergimo
laikais ir apie lietuvių - amerikie
čių gyvą reikalą padėti jiems iš
laikyti savo galią ir drąsą, o taip
gi, kas svarbiausia, atgauti savo
tautos laisvę, taip, kad vieną gra
žią dieną mūsų mikrokosminė,

mūsų "Mažoji Lietuvėlė" čia JA
V-se galėtų džiūgauti kartu su
jais tikros nepriklausomybės at
gavimu.
Klubo archyvare Marija Rudie
nė pristatė susrinkusioms svečią
Rimgaudą Kasiulį, neseniai atvy
kusį iš Lietuvos į JAV-bes. Jis la
bai gražiai ir efektingai atfliko
muzikinę programą su birbyne,
o vėliau paaiškino apie šio mu
zikos instrumento, tikro uniku
mo, istoriją, atsiradimą bei tobu
linimą ir kelių šimtmečių senu
mo birbynės iškilimą į sofistikuotą instrumentą, koks jis yra
šiandien. Rimgaudas Kasiulis už
baigė savo muzikinę programą,
publikai prašant, trim "bisais".
Pabaigoje jis paprašė publikos
pritarti ir po "Kur bakūžė sama
nota" susirinkusios sustojusios
kartu traukė "Lietuva brangi".
Marija Rudienė įdomiai per
davė angliškai, ką Rimgaudas

ŽIEMOS FESTIVALIS
Vasario 24 d. sekmadienį,, inž.
Antano ir Marijos Rudžiu užmies
čio sodyboj, Monee, M. buvo su
ruoštas žiemos festivalis Vl-tai
Tautiniu šokių šventei paremti.
Festivalį rengė specialiai sudary
ta komisija, kurios pirm. buvo
Dalia Dundzilienė. Tačiau dau
giausia širdies ir darbo i jį įdėjo
pati namų šeimininkė Marija Ru
dienė. Jau nuo pat ryto į Rudžių
sodybą važiavo automobiliai.
Prie vartų visus maloniai pasiti
ko pati šokių direktorė Nijolė Pupjenė ir bilietų komisijos pirm.
Genė Rimkienė. Po poros valan
dų visi namai ir kiemas buvo pil
ni žmonių, per trejetą šimtų.
Ypač daug jaunų šeimų su vai
kučiais.
Festivalis vyko RudBų namuo
se ir paviljone, kur komisijos na
res vaišino atvykusius gėrimais.
Cia veikė įvairūs žaidimai, kur
svečiai galėjo mėginti savo lai
mę, žaidimus tvarkė Anatolijus
Kazakevičius. Jauniesiems sve
čiams kieme stovėjo didžiulis ve
žimas, pilnas šieno. Arkliai trau
kė vežimą, pilną jaunų keleivių,
kas tikrai jiems suteikė daug
"džiaugsmo. Kieme nusileido ir
helikopteris, kuris skraidino sve
čius po apylmkes.

sas pusšimtis jų. Vaikai taip pat
nebuvo pamiršti — gavo po do
vanėlę. Visa tai Rudžių sudovanota.
Tai kas, kad kvietime buvo pa
sakyta, jog tęsis iki sutemos, nie
kas nenorėjo skirstytis namo, nors
lauke jau buvo visai tamsu. Pa
sigirdo ir lietuviška daina, čia
tai sumanė komiteto pirm. Jonas
Talandis su savo vyrų štabu, ku

Islamas ir moterys

Madų redaktorė Patricia Shedton atsakė, kad kas seniau būda
vo ne - ne, dabar yra taip - taip.
Minimi bateliai yra priimti aukš
tos - mados teritorijoje per visus
apskritus metus.

Kada žmogus
protingiausias?
Madona (keramika)
Eleonora Marčiulkmleni
B Lietuvių dailės instituto parodos M K. Čiurlionio galerijoje, Jmunimo
centre, Chicagoje.

.

1. Kokiame amžiuje žmogus
protingiausias? 2. Kada gi grei
čiausiai įsimylima?

1. Kad atsakytų į šiuos ir pana
šius klausimus, mokslininkai va
dovaujančiuose universitetuose i r ;
atradimų fonduose pravedė in
Alice Roosevelt Longvvorth, i meninę sceną grynai savo asmetensyvias studijas.
pasakojo apie birbynę lietuviškai,
kuri dominavo VVashingtono vi- nybe, kai jau daug vėliau ji nePerskaičius G.H. Janseno "Mi- suomenę per tris ketvirtadalius besigaubė nei savo tėvo, nei savo Tyrimai parodė, kad sugebėji
toms viešnioms, kurios nesu
pranta lietuvių kalbos. Ji taipgi, litant Islam", sužinome, kad is šimtmečio ne vien dėl savo kil- vyros galybės skraiste,
mas išmokti paiaipsniui prade
besidžiaugdama nauju ateiviu lamas nėra religija ir nebuvo at mes, bet ir dėl žavumo, grožio, o Spėliojam, kad ji įleido gilias da nykti, kai mes paliekame 20Rimgaudu, pristatė ir viešnią at rasta ar sukurta Mahometo, o ypač dėl savo humoro ir liežuvio šaknis į sostinę todėl, kad buvo -tus metus paskui save. Tačiau
važiavusią prieš pusantrų metu koranas nėra lyginamas su šven aštrumo, mirė vasario 20 d. savo stiprios politinės orientacijos. Ji galėjimas mąstyti vėl palaipsniui
iš Lietuvos inžinierę Violetą tuoju raštu.
namuose Washingtone. Vasario pažinojo įvairias senato machi auga su amžiumi, žinoma, jei
Lapienę, klubo narės —naujos Moterims teteidžiama nusiimti 12-tą jai sukako 96 m.
nacijas, politines intrigas ir ture mes čia pakankamai "gimnasti
valdybos iždininkės Vilhelminos šydą vieną vienintelį kaitą, kai Joks kitas asmuo, o *jau ypač j 0 ^
supratimą, kuojame". Patariama neleisti '"
visų
Teį^^\ų
(Lialės) Lapienės marčią.
jokia kita moteris, nepasiekė to
ryda: išvadas. Visa tai žavė smegenims "surūdyti", išėjus iš
Parengimo šeimininkės Aldo
kio nenutraukiamo
svarbumo jo ir užbūrė prezidentus bei poli mokyklos.
na Guest, BJanche Kezes, Marija Pagal islamą, pagrindiniai ve Washingtone, kas lyg savaime tinius vadus nuo jos Baltųjų rū
Krauchunienė, Loreta Ramon dybų bei skyrybų įstatymai nu priklausė Alicijai Longworth. Ji mų debiuto 1902 m. ligi Nixono 2. Brown universitete buvo analizuotos per pusantro tūkstan
tikrai pagirtinos už puikiai su žemino moterį ir paliko ją tokio pažinojo labai artimai, kiekvieną administracijos.
čio
žmonių asmenybės tarp 15
planuotą parengimą šiam Chi- je padėtyje visami laikui. Poliga JAV-ių prezidentą nuo Benjami
Ji
buvo
Harry
S.
Trumano
ar
ir
75
m. amžiaus. Moterys buvocagos Lietuviu moterų klubui. mija yra leidžiama, jei ne skati no Harrisono (1889 - 1893) ligi
jausmingiausios
tarp 55 ir 60 m.;
tima
bendradarbė.
Stalai buvo išpuošti ramunėmis, nama, o skyrybos, beveik visados Gerai R. Fordo. Daugdlis jų buvo
o
jų
antra
aukščiausia
emocinė
Prezidentas Richand M Nixon
tautiniu spalvų kaspinais, lietu yra daromos vyro iniciatyva ir artimi draugai, kiti buvo artimi
labai dažnai paskambindavo jai viršūnė buvo pasiekta apie jų
višku kryžiumi ramunių darže palaiko jį Viešpačio padėtyje
priešai.
30-tąjį gimtadienį; gi jos buvo ra
ly ant pagrindinio stalo ir tri
Kai Alice buvo debiutante Wa- iš Baltųjų rūmų. Prezidentas miausios ir mažiausiai jausmin
spalviu juostelėmis perjuostom
shingtone, jai buvo sukurta spe John F. Kennedy geriau apleisda gos tarp 45 ir 50 metų.
Moters
galia
programom.
cialioji populiari daina "Alice vo jaunas gražuoles ir prisėsdavo
prie Alice, kad galėtų jos pasi
Kiekvienai moteriai, kuri vyrą Blue Gown".
Genovaitei Giedraitienei gie
Universiteto studijos įrodė,
dant JAV-ių ir Lietuvos himnus, paverčia kvailiu, yra taipgi kita Alice buvo prezidento Theo- klausyti.
kad moterys daug jausmingesnės
moteris, kuri iš kvailio padaro dore (Teddy) Roosevelto duktė
susirinkusios jautriai pritarė.
Prezidentas Lyndon B. John už vyrus visuose amžiaus metuo
Liucija Satkoff vyrą!
ir visos tautos buvo labai myli- son sykį perkėlė kiton vieton jau se.
ma ir vadinama "princese". Ji ną, gražią moterį, sėdinčia šalia
buvo ištekėjusi už Nicholasjjo per vieną vakarienę Baltuose
Gabi aktore
rie irgi visą dieną dirbo, talkin mos džiaugsmą vaikams. Tačiau Longvvoth, daug vyresnio už sa rūmuose, kad Alice Longworth
dami moterims prie visokiausių didžioji staigmena — helikopte ve vyro, kuris buvo Atstovų rū galėtų užimti jos vietą.Kai Baltųjų
Martiniąue teatre, Chicagoje,
darbų. Daugelis jų buvo Lietuvių ris, amerikiečių džiugiai vadina mų pirmininkas, ir, dar palygin rūmų vienas asistentų subur statomą E. Hartmanno drama
ma „ekstravagancija", daug pa ti jauna, paliko našlė.
golfo klubo nariai.
bėjo, kad prezidentas "nežino, ko "The Oscar Ladies". Vaizduoja
Tas festivalis nebūtų įvykęs, jei dėjo užsimiršti gamtos išdaigas. Kaip amerikiečių spauda skeH- jis nustojo", išgirdęs tai, Johnson mos penkios pirmaujančios akto
Ir taip geraširdžių Rudžių pa- *"a> kas kuvo nepaprasta, kad ji atsakė. "Ach, bet aš žinau, ką aš rės, kurios tikisi laimėti Oskarus.
ne dosni lietuviška Marijos ir An
tano Rudžių širdis, jų noras ir stangos nenuėjo veltui, nes festi- i dominavo Washingtono visuo- gaunu!"
Jos parodomos prieš tų žymenų
pastangos padėti sutelkti lėšas valis puikiai pasisekė, o ir pelno
paskyrimą, besirengiančios į įtei
artėjančiai tautinių šokių švei iš jo šventei Ifks. Žinoma, čia
3.95 dol.). Svarstoma daugybė kimo iškilmes. Visas tas penkias
tei. Jie iš anksto matavo savo tik pradžia — dar daug, daug
Rankšluosčių, kilme
naujai iškilusių klausimų: negi moteris scenoje vaizduoja, pa
ežero, vasaros metu pilno žuvų, darbo reikės įdėti, suteikiant lė
keisdama kostiumus ir grimą, ta
ledo gilumą, kad tik būtų sau šas. O tai bus padaryta, ir lietuKartais mes stebimės, kodėl musių gyvybė, kada žmogų laiky
gu. Jie dejavo, kai ant kalnelio viskas jaunimas šoks liepos 6 d. kai kurie rankšluosčiai, šiame ti jau mirusių, eutanazija, defek- pati viena Nanette Fabray, pasi
tirpo sniegas, mažindamas žie Chicagoje
L.L.
krašte vadinami "terry", labai tyvūs naujagimiai, kūno organų žyminti ypatingais aktorės suge
dažnai dar minimi, kaip turkų persodinimai, žmonių panaudoji bėjimais. Jos partneris kiekvienu
rankšluosčiai. Iš tikrųjų , be- mas medicinos tyrimams, geneti atveju kitas. Visi penki vyrai irgi
stiprūs scenoje. Veikalą rūpestin
kasant Egipte, buvo rasti lininių nė inžinerija, paciento teisės.
gai surežisavęs Tod Booth, kuris
rankšluosčių pavyzdžiai net iš
Sie
ir
kiti
klausimai
aptariami
dramos studijas ėjo Augustana
2000 metų prieš Kristų. Tačiau
17-ame šimtmetyje Turkija bu vispusiškai, ne visada duodant kolegijoj, Illinois unšv. ir Iowos
univ.
vo pirmoji, kuri pasirodė rinkoje vieną gail utinį atsakymą,
su moderniuoju
rankšluosčiu,
sukurtu haremo moterų. Jos da
rydavo visokias kilpas įvai
riausiais raštais,
ištraukdamos
rankų darbo pavyzdžiu siūlus iš
šiurkščios medžiagos.
Paskutiniu laiku mes girdime
labai daug apie islamą, bet be
veik visai nesame su juo susipa
žinę.

Visi buvo maloniai nustebinti,
sužinoję, kad net ir maistas bus
veltui. Dešras su kopūstais, ku
geli ir kavą su pyragais paruošė
Danutė Kurauskienė. Vaikams bubo Hešreliu ir „hamburtreriu". Po On. į n—ir J. D*u*rardl€n* "r *- B*.1W*M Jr. rChfcajpM Vfeiovioa bibliotekini dh-Hrtnrk«> d*Ui*U*i U«"tuvHtrg >•«pietų svečiams laimėjimų būdu ••jv\ą **Mro4a vwr1H«?ly r. u lt ura 1 ("mtrr omlMho**- ~* F, Wa*hinjttn«v. OlracoK
NMr. PBU MiMda
buvo išdalintos dovanos, net vi

MIRĖ AMERIKOS "PRINCESE"

Apie 1850 m , vienas anglų
pirklys, keliaudamas Turkijoje,
pamatė tuos purius su kilpomis
rankdarbius ir su pagalba audė
jo bei mechaniko panaudojo tą
atradimą savo pramonei. Tokiu
Į būdu rankšluoSčiai paplito po
Europą.

Gyvybiniais klausimais
Veikli PauKst Press leidykla 3leido socialinės etikos profesoriaus
Th. A. Shannon ir jėzuito J. Di
Giacomo knygą "An Introduction to Bioethics"
(154 psl.,

VeseTktene floirSje), Mariki I m d m M ir ruflni Va
f M l n l | parodofa, Mranfltofa l a t a k o Lte- kuit muzfeja
Htų penkių akklkajsj ttttafcj grupfy vestuvių papročrą CattaHOBĖT, V.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

MOSU KOLONIJOSE

vo. Tautiniais rūbais išsipuošu
sios moterys sudarė puiku paveiks
ią. Choras, solistė ir jaunieji šo
kėjai — Brocktono pažiba.

CLASSIFIED

P & J AUTO SH0P

GUIDE

K g AL E S T A T E
HELP WANTJDD VTEAI
Buvo lietuviškų knygų ir plokš z 3403 Wast 63fd Street
REAL
ESTATE
.darbštumą
ir
didelį
įnašą
į
šio
Brockton, Mass.
telių stalas.
TEL _ 737-9737
j krašto iškiEimą.
NEPAPRASTAS PIRKINYS
Turiningą
minėjimą
baigė
Moderniškas mūrinis narna*.. 2 butai
Open House Sunday, March 9th
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
Pagrindines kalbas pasakė prof
SOUTHBEND N / C
po 6 kamb. 2 atskirt boileriai. Įreng1 to 5 PM.
MINĖJIMAS
dr. kun. Antanas Jurgelaitis ang pirm. R. Bielkevičius, visus pa
taa rūsys. 2 maš. garažas. Arti 56-os
kvietęs
sugiedoti
Marija,
Marija.
liškai ir Vyr. Lietuvos išlaisvini
7 W. Divfefcm Street
Able to program tapė, aet up &
ir Kedzie. Skubiai parduodamas dei
Motorus
Brocktono ir apylinkių lietu
mo komiteto atstovas Stasys Lū Vėliavas išnešus pakvietė visus
LEMONT, ILLINOIS
operate. Exc- co- benefits. Pree
mirties už žemą kaina.
viai visa vasario mėnesi gyveno
Automatines Transmisijas
šys —lietuviškai. Abiejų kalbos vaišintis. Vaišes paruošė O. Eihospitalization
& profit sharing.
For sale singlę family reeiden.ce —
šios didžiosios šventės nuotai priminė mums šviesius —didin kinienė su Jurkštione ir kitomis
ranch, red brick. Baoat. 2
Stabdžius — Altinatorius NORVILĄ REALTY, 778-5454 3iullbedrm.
baths, ceranuc. with double
komis.
E. Ribokienė
CALiL J E F F POTIAF
gus Lietuvos laikus, jos sutemas ir talkininkėmis.
bowla
Separate
oonunode
areas.
Starterius
Vasario 15 d. Brocktono mies didelį lietuvių ryžtą atkurti ne
Kitchen & laundry area wlth FrigiTeL 452-5400, E x t ĮSI
daire built-in appliances. Central air
Keičiame motorų ir transmisijų
to meras David CroSby saivo ka priklausomą Lietuvą. Nepripaži
&
centrai
vacuming.
Carpeted
IDEAL INYESTMENT
th.rough.oux. Liiving-dining rtn. witb 14
binete pasirašė deklaraciją, skel nimą Lietuvos okupacijos tebe
alyvą ir filtras ir kitus sugedimas.
ft. mirrored wall, 15' x +5' rec. rm.
Paieškojimas
Grosą income over $16,000.00
biančią Vasario 16-ją Lietuviy tęsia JAV, Australija, Kanada ir
panneled & carpeted. Attached gar. &
Pull basement. Near 65th and Cali- encl. breezeway. 20' x 40' heated inSav.
PETRAS
PIŠNYS
diena Brooktone. Pasirašyme da kitos valstybės. Jos tebepr i pažįsta
Ieškomi: Florijonas Ir Palmina Yurground swinuning pool. Patio & lge.
EKPERIENCED
fomia Ave. A-1587.
beautifully maintained yard & landlyvavo Altos pirm. R. Bielkevi- 1918 m. sukurtos Lietuvos tęsti konis (Jurgonis) ir jų vaikai Juozas
ir JONAS GUDAITIS
scaping.
Desireable
loc.
ar.
achls.
&
Top
pay.
Pull benefits, bonus
WOLSKI REALTY OO.
shopping area. Ethnic cotnmunity.
čius, A Baškauskienė, O. Eiki- numą. Lietuva tebėra valstybių (gim. 1915 m.), Josephine (gim. 1921
Many more features too numerous to and overtime.
m.), Annie ir Tony. Florijonas buv. Atdara 7 vai. r y t o iki 6 vai. vak.
TeL — 5864340
nienė ir P. Viščinis.
mention. This home is deoorated in
sąrašuose, geografiniuose žemė anglių maineris. gyv. Livinsgson, 111.,
Sekmadieniais uždaryta
good taste, ahows pride of ownerGAJA* — 775-3977
Parduodamas
5
kambarių
mūrinis
na
ship. $37,500.
apie
1920-29
m.
Galimybe,
kad
išsi
Tą ipat dieną 12 vai. City Hali lapiuose. Lietuvai yra reikalinga
•ff
'
"
•fr
•
mas Marauette Parke
kultūriškai kėlė į Ohio. Turintieji žinių apie šią
miesto viešųjų darbu
viršinin ekonomiškai stipri,
šeimą
prašomi
rašyti
giminaitei
adr.:
22 metų senumo. Geram stovy. 2 ma
kas Fr. Wailen (Va-lungevičius) sviesi ir politiškai pajėgi išeivija. Chris Spurr, P. O. Boz 735, Birmingšinų garažas. TELEF. — PR 8-4718
Tegu
nelieka
nė
vieno
jaunuo
Plumblng
suruošė lietuvišku valgių vaišes
ham, Mkh. 48012.
aukštiesiems miesto
pareigū lio lietuvio — lietuvės nebaigu
ED EAGLE PLUMBING
Atdaras apžiūrėjimui
N o age limit
nams, savo k kitų skyrių tarnau sio universiteto. Darykime, ką
4552 S. Kedoe — TeL 247-6510
sekmadienį
1
I
d
4
vai.
popiet
gailime
išeivijoj,
nesileiskime
su
tojams ir kviestiems lietuviams.
Fringe benefits
R.W. DONOVAN & ASSOCIATES Ali types of Plumbing Repairs. Savininkas parduoda idealioj vietoj,
šalia "forest preserve" ir golfo lauko,
12S7 S. ELMWOOD AVE.
Jo kabinetas ir vaišiu salė buvo vedžiojami mūsų priešo siunčia
DENTAL GROUP
AU Drain Lines Rodded.
4 miegamų namą. 2% vonios. KUiApply im person
(6400 į vakarus)
mai ant kieto medžio grindų. Didele
papuošta Lietuvos vėliava ir vyti mų pasiuntinių, išeivijos tarpe E Z Payment Phm 4429 W. 95 St.
virtuvė. Valgomasis. Langų užuolai švarus 2-jų miegamų mūrinis "biCHICAGO PERFORATING
mi. Svečiams prisegiota trispal sėjamos neapykantos sėklos. Bū For Appt 424-1455 Inf. 297-4481
dos ir karnyzai.
Įrengtas
poilsio
kamb. Baras. Patio. Prijungtas ga level" namas. Daug spintelių erd
Orthodontics — Dentures
OOBIPANY
viai kaspinėliai. Po vaišių mies kime šviesūs, budrūs —greičiau
ražas su automat. atidaromom du vioj virtuvėj. Įrengtas šeimos kmb.
General Dentistry
rim.
2-jų
kamb.
aro
vėsintuvas,
oro
tėvynei
priartės
laisvės
rytas.
Lie
to centre — Legion Parkway g-vę
2445 West 24th Place
Specializing in Hot Roofs
valytojas, "humidifier", skalbiamoji 2 maš. garažas. Kaina $64,500.00.
Patching and New Koofs
pavadino Mindaugo gatve ir ant tuvių tauta priešinasi ne fizine
Ir džiov. maš., šaldytuvas, virimui
Chicago, Hlinoi«
Call Day or Nite — Fast Service
krosnis. Kainą apie $75,000.
W0LSKI REALTY
aukšto stiebo iškėlė Lietuvos vė- jėga, o dvasine kultūra, religija.
Ali Work Guaranteed
E L E K T R O S
No jobs too small ar too large
Šių ginklu okupantas negali iš
586-0840
—
257*2234
liavą.
Skambini 532-5435
JTEDIMAI — PATAISYMAI
TeL
—
890-0515
plėšti, nes jie ne rankose, o šir
VYBAl IB HOTEEY8
Turiu Chic&goa mlerto lei<?im%.
Vasario 24 d. Altos Brocktono dyse. Praėjo 52 m. nuo drąsaus Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
skyr. suruoštas Lietuvos nepri Lietuvos nepriklausomybės ats rantuotai ir sąžiningai.
Excellent Opportunity Existo
HISCELLANEOUS
in
klausomybės atkūrimo pagrindi tatymo ir 40 m. vėl laisvės nete 4514 S. Talman Avu. 927-S559
Puikiausio muro 22-jų metų bunKLAUDIJUS PUMPUTIS
Payroll, Aecta. Payabie, Accts.
nis minėjimas.
kimą Vasario 16-ji jos vaikų tė
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis- 10% — 20% — 30% pigiau mokeaft
Receįvable & Acc'ting OericaL
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale už apdraudą nuo ugnies ir automo
10 vai. šv. Kazimiero lietuvių vynėje širdyse, o išeivijoje lais
Call — WALTEB MACUD A
Southwest Chicago and all areas
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. bilio pa mus.
Bažnyčiose
parap. bažnyčioje, Martyno Jan vai tebešvenčiama,
T A I S O
Karpetai.
2
auto.
garažas.
Tuoj
ga
TeL 236-8999
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
kaus šauliams vadovaujant, da susikaupiant, salėse ir aikštėse
Fiat and Peaked Roofs — Gutters
lite
užimti.
Marquette
Parke.
—
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
Tetef. GA 4-8654
Chimneys — Hot Asphalt Mopping
lyvavo uniformuoti šauliai, LK laisvai plevėsuojant Lietuvos vė
$52,500.
Kreiptis į Hermaną Deckį
3208%
W. 95th Street
liavoms,
senate,
kongrese,
uni
Motery s-gos 15 kp. tautiniais rū
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
Low Rates — Satifaction Guaranteed
Tel. 585-6624 po 5 v. vak.
Puikus
mūrinis.
Apie
$10,000
paj
bais pasipuošę moterys, parap. versitetuose, organizacijose, šeiKalbėti lietuviškai
jamų. Moderniai patobulintas namas
3815 So. Parnell Ave.
MEDICAL OFFICE FOR RENT
mokykios mokiniai "Gintarėliai",, mose, oro bangomis, televizijų ekMarauette Parke. Kaina $67,500.
2 4 H O U R T 0 W I N G Excellent clinic potential for aggresvedami ses. Marijos Berkman — ranuose, spaudoje įvairiomis kal
Dial — 536-5040
svarus 2jų aukštų mūras. Apie
sive M.D.
• Sakalytės su vėliavomis. Parapijos bomis vis garsiau minimas Lietu
A N D
$7,000 pajamų. Marauette Parke. Ver
Rent $250.00 per month
vos
—
lietuviu
vardas,
laisvės
chorui, vadovaujamam komp. J.
QUICK START
tas $46,900.
Near
63rd & Western Avenue
Gaidelio, giedant, kun. P. šaka troškimas.
INOOME
TAX
SERVICE
Platus
sklypas.
Geroje
vietoje
in
TEL
—
582-8130
Phone — 434-1500
Rezoliucijas iperskaitė dr. M.
lys atnašavo šv. Misiąs už Lie
IŠNUOMOJAMOS
BY DUNRITE SERVICE
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
tuvą. Klebono turiningas pa Pautienis, kurios susirinkusiu pri B a n k e t a m s , Vestuvėms ir Kitiems
One Stop - - One Visit
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
— 2 Locations To Serve You —
Pobūviams
mokslas, choro su soliste M .Bi- imtos. Jos bus pasiustos preziden
ar angliškai ir paduoti savo telefoną luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiminiiiiiiii
Main Office
Branch Office
ĮSIGYKITE DABA R
^zinkauskaite pakilus giedojimas, tui, valstisjos korsgresmanams ir
2209 A. Higbland 8520 S. Cicero Av. bei pavardę, kada jums patogu namus
Berwyn, 111.
Burbank, 111.
apžiūrėti.
vėHavŲ visas miškas, sudarė la senatoriams.
CAUL, — 788-2132
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
7348 W. Irving Park Road
bai iškilmingą momentą. Pamal
Pertraukos metu aukų surinkta
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
NOPJUDGE,
TLT.TNOIS
dos baigtos Tautos himnu.
per tūkstanti ir dar aukos tebePardavimas ir Taisymas.
T e l 453-2106 arba AL 2-9406
PACRAGE EXPRESS AGENCY
Po pamaldų mašinų motorka- plau'kia Altai, LB ir Vlikui.
MiMa Kvietkytė
M
IGLINAS
TV
MARIJA
NOREIKIEX£
!
2625
West
7ist
Street
Rita
ir
Petras
Dūdai,
Savininkai
da visi važiavo i Mindaugo g-vę
2348 W. 68th St., tel. 776-1486
(Pasakos ir vaizdeliai vaikams)
Meninę programą atliko pa Kviečia užsisakyti salą dabar, kol SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
llllllllllllllllllilllllllllllliliuiliuillimilll
Lietuvos vėliavos, plevėsavusios
Labai pageidaujamos geros rūšies Tel. 737-7200 ar 737-8534
rap. choras, vedamas komp. J. dar yra laisvų vietų.
Iliustravo dail. Ada Korsakaite
10 dieny, nuleidimui. Sugiedoti
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
Gaidelio, solistė M. Bizinkauskai- Geras patarnavimas — puiki vieta 2608 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 hiiiiiuuiiiiuiiiiiiumiiiiniHinniHiiiiiini lllHlilIiElllllIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHllll Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
Amerikos ir Lietuvos himnai. Po
TEL. — V A 5-2787
tė m jaunimo ansamb."Sūkurys",
Prieinamos kainos
das 1979 m., 64 pusi. Kaina su
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
piety iškilminga akademija Sv.
vedamas Vyt. Bruzgio. Jaunieji Vieta automobiliams pastatyti.
persiuntimu
$4-85.
Kazimiero parap salėje. Minėji
2-Jų butų mūrinis. Gerai užlaiky
šokėjai pašoko, gražiai padainaSKrTU?KIT£S "DRAUGE'
mą atidarė Altos pirm. R. Biel
tas. Marauette Parko rajone.
Užsakymus siųsti:
kevičius. Vėliavų įnešimui vado
Resotranas su namu ir visais įren- Apdraustas perkraustymas
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
vavo M Jankaus Saulių kp. pirm.
įvairių atstumų
ŠIMAITIS
REALTY
Chicago, IL 60629
P. Šaulys. Sugiedoti himnai, pa
Tel. 376-1882 arba 376-5996
Insurance
—
Income
Taz
gerbti žuvę dėl Lietuvos laisvės,
Hlnois gyventojai dar prideda 24 et.
Notary Public
iiimimiiimiiiiiimiiiiifiiiiiiiimiuiiHiii valstijos mokesčio.
giedojo Šv. Kazimiero parapijos
choras, vad komp. J. Gaidelio.. „
2951 W. 63rd St., 436-7878
Invokaciją sukalbėjo kun. P. Ša- J •
TeL 839-1784 arba 839-5568
kaly s. Akademijai ir programai
iiiiHiiiiiiHiimiiiiHiiimiiinmiiuuiiiiiii
D £ M E S IO
vadovavo R. Janulaitienė. Pasvei
KILIMUS IB BALDUS
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
Plauname ir vaškuojame
kinusi susirinkusius pristatė aukš
visų rūsių grindis.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
(
L
I
C
E
N
S
E
D
BY
VNBSHPOSYLTORG)
tuosius svečius, kurie sveikino lie
JUNK CARS WANTED
BUBNYS — TeL B E 7-5168
tuvius: meras D. Crosby, sen. AnVYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019
Namų pirkimas — Pardavimas
SHNNIN6 OB NOT
na Buckley, State representaTEL — 581-6590; 581-7729
Draudimai — Valdymas
Free Fast Towing
torius Peter Asiaf, Commissioner
of Public Works Frank Wallen,
TEL — 582-8130
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
miesto tarybos nariai: Paul O'
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
Connor, Joseph Joseph, Frank
Notariatas — Vertimai
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus lumiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinui
Mara, Frank Cataldo ir Candidate
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
for Plymouth
County
taryb.
M. A. Š I M K U S
pilna apdraudą.
riausių
audinių,
taip
pat
maisto
produktų,
odos
avalynei
ir
kitų
daiktų.
rNCOME TAX SERVICE
Frank TivveH. Jie visi šios šven
TeL
—
WA
5-8063
J.
B A C E V I Č I U S
NOTARY PTJBUC
tės proga linkėjo Lietuvai laisvės,
4268
S
o
.
Maplewood, teL 254-7450
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
iškeldami lietuviu kultūringumą,
Taip
pat
daromi VERTIMAI.
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
IIIIIHIilIlIlIlIlIilIlIlUlJJlUlUlUlUlIlIlUlli tmnmmiimiMiniimiiiiiiiiiiiiimiiimii

LATHE OPER'S

TAI

SOM

8-FIAT BRICK

MOLD POLISHERS

BERWYN

TOOL ROOM
MACHINIST

T I N L E Y PARKE

R&M ROOFING

KOGI L A U K T I

NEIGHBORHCX)D
ROOFER

2 ELEGENTISKOS SALĖS

TELEVIZIJOS

MR. ANTHONY'S

I Valdis Real Estafe

PETELIŠKIŲ SALA

A.

VILIMAS
M OV I NG

jį JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS
I USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

V A LO M E

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC.

i

i

MOŠŲ

MARIJUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

Chester. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue
Chfcago. I1L 60029 — 2808 W«t 69 Street
Chicago, m. 60609 — 1855 W«t 47 Street
Cleveland. Ohio 44134 — 5689 State Road
Detroh 12, Mksh. — 11601 Joa Campau Avenue
Hamtramck, ROch. — 11339 Joa Campau Avenu*
Los Angele* 4, Callf. — 159 So. Vermont Avenue
New York S, N. Y. — 78 Second Avenue
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St
Mlaml Beach, FU. 33139 — 1201 17 St
PMadelphla, Pa. l f i a — 1913 N. ManhaO St.
PhoenhK, Arte 88627 — 22047 Black Canyon Hwy
Rahway, N. J. — 47 Ea*t MOtoa Avenue
SUver Springs, Md. — 1002 Keonebee Ava
South RJvar, N. J. — 41 Whitehead Avenue
Syracuaa, N. Y. 13204 — 515 Marcetras Street
Foreat HuTs, N. Y. 11375 — 89-40 Fleet St

„
_

„.
„.„
_
_

„

„

435-1654
M7-4240
633-0090
895-0700
TeL: 215—497-2382 |
486-2818 I
~
925-2787 I
376-6755 I
(216) 845-6078 I
3654780 I
.!
365-6740 j
„
385-6550 f
_
674-1540 I
475-7430 i
305-673-8220 Ų
,
21S.WA-M878 |
_
892-942-8770 *
381-8800 y
,
381-589-4484
257-8320 p
„.„
475-9748
„ (312) 288-1594

NAUJI SKYRIAI:

fv-airių prekių pasirinkimas ne! brangiai is mūsą
sandelio.
COSM0S PARCELS EXPRESS
2501 W. 68 S t , Chicago, m .

SIUNTINIAI ! LIETUVA
US.A."
We'll help you make the nght movė

JEI GALVOJATE

Teist - 925-2737
Vytautas Valantinas
iiiiiiiiiiimiimiiiimiimiuiiiimiiiiuiiui

V i r i 500-tai namu

pasirinkimui

independente owned and operated.

iiiHiiiiniiimiiiiiiiiuHiiiimuiuuiunttm

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraitus
NEDZINSKAS, 4959 Archer Ave.
Chicago, m . 60632, tel. 927-!

PLUMBING

S E R A P I N A S — 636-2960
IlilIlIlIlIilIlilIlItlIMHIUlllUtUlUUlUlIUIII

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road

GIMINU iškvietimai, pildomi
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir
kitokie blatfkai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiimn

PIRKTI AR PARDUOTI,
Licensed, Bonded, Innored
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Cbioagoje ar bet kur Ameri- Nauji dart>ai ir pataisymai. Virtuvės
koje, prašome skambinti ar užeiti ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
j mušu įstaigą. Mes visuomet pasi plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
ruošę jums patarnauti.
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviukai, palikite pavar
Mes priklausome M L S ir turime
dę ir telefoną.
komputer}.

Tsl. — 767^I6W
3IB-S88-3939
"*" y

M OVI N G

BELL REALTY

SKYRIAI

ADeotowa, Pa. — 128 TOghman S t r e t ..
BaJtimore 31, Md. — 1828 Fleet Street
BrooUyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Ave
Buffalo 12, N. Y. — 701 FtUmore Avenue

LAKEWOOD, N. i. 98701 — 234 Secoad S t
HEKKJJfEK, 4. Y. — MeKZNNAN S D

INCOME TAX

PUSMEČIUI
$121.00 Chicagoje

^93.00
C1 c s rs J •
(10/J0/5/UM)
Peostainkams auto apdraudą
Amžius 62 iki 80 m.
6529 So. Kedzie Avearae

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, i I. BACEVIČIUS — 778-2233
nes jis plačiausiai skaitomas lie- į
t j v i ų dienraštis, gi skelbimų kai- į
Perskaitę "Drangą" duoktts
DOS yra viatema prieinamos.

A kltiema paaiakaityti

PARENGIMAI

CHICAGOJ

Gegužės SO-S1 d — Poezijos koncertas Jaunimo centre.
certas Jaunimo centre.
Birželio 21 A — Vytauto D.
Gegužės 16-18 d — Dzūkų į dienos Jaunimo centre.
Birželio
15
i
Cicero
Alšaulių
rinktinės ruošiamos jocidienos
Jaunimo
centre.
_ _ J t o v o 9 d. — Putn&mo sese- : — lietuvių fondo metinis sutos
sk.
ruošiamas
lietuvių
trėnes
šaulių
namuose,
Gegužės 17 d — Cicero atei
lių ruošiama vakarienė Jauni- važiavimas ir vakarienė Jauni
Birželio 22 d
Balfo Chitininkų Vysk. M. Valančiaus mimų minėjinias šv. Antano
mo centre.
mo centre.
parap.
salėje.
cagos
apskrities
ir
skyrių
ben— VI. Putvio minėjimas, ruc— Lemonto lituanistinės mo kuopos pavasarinis vakaras šv.
Birž. 15 d. — Irenos Valec- dra gegužinė Jonynų sodyboje,
t i a m a s Vytauto D. Šaulių rink kyklos Pavasario balius Grai Antano parap. salėje.
kytės Baleto ir piano studijos Chesterton. Ind.
—
"Lietuvos
aidų"
radijo
4
tinės šaulių namuose.
kų sa-ėje.
metų sukaktuvinė
vakarienė
Kovo 14-16 d. — Sv. Rašto
— Lietuvos Dukterų balius
Šaulių namuose.
seny n aras Jaunimo centre.
jaunimo centre.
Gegužės 17-18 d l i e t . Skau
Gegužės 4 d — Prez. AL
Kovo 14-23 d. — dail. Rasos
tų
s-gos tarybos suvažiavimas
Arbaitės dailės darbų paroda j Stulginskio 10 m. mirties suCiuriionio galerijoje, Jaunimo | kakties minėjimas, ruošiamas Jaunimo centre.
žmoną ELEN$ MICKELIŪMENĘ, dukrą ŽIVILĘ
Gegužės 18 d — Toronto vy
centre.
į PLI Jaunimo centre. •
ir žentą ZENONA JŪRIUS, anūkus DAIY& VILI
Kovo 16 d. — Muzikų — Ra- i Gegužės 10 d "Grandies" va- rų choro koncertas, ruošiamas
"Margučio" Jaunimo centre.
JĄ ir MINDAUGĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
mintos Lampsatytės ir Petro ikaras Jaunimo centre.
—
Liet.
Moterų
fed
Chicagos
Odinio koncertas, ruošiamas; — Ateitininkų namų pobūvis
tu liūdime,
pristatymo
P L B Kultūrinės talkos komisi- Ateitininkų namuose, Lemonte. klubo abiturientų
entė
Stefa ir Benas Dundai
Oak Lawn Tower Inn
jos Jaunimo centre.
Sol. Praurimės Ragienės š v
Kun. J. Prunskio knygos!dainų
plokštelės pristatymas salėje.
Nijole ir Aloyzas Baronai
Gegužės 25 d — Jz.MotekaiLiet.
Tautiniuose
namuose.
W5guzes
"Bėgome nuo teroro" ir A. Kai
Jūratė Ir Algis Maurukai
Gegužės 16 d — M. Motekai- Pienės muzikos studijos mokirio veikalų sutikimas Šaulių na
čio piano studijos mokinių kon-nių koncertas Jaunimo centre.
muose.

A. t A. Kapt. VINCUI MICKELIŪNUI mirus,

Kovo 21 d. — Santaros-Švie
sos ruošiama kultūrinė vakaro
nė Jaunimo centre.
Kovo 22 d. — Amer. liet. Bib
liotekos leidyklos vakaras Jau
Staigi Edvardo Taro mirtis iš- klube "Bangoj". Per tuos keletą
nimo centre.
rovė vieną aktyvų, daug žadan- mėnesių Los Angeles lietuviškas
Kovo 23 — LKB Kronikos - t į j a u n u o U įš lietuvių tarpo. Jis jaunimas jį buvo tiek pamilęs, kad
naujo leidinio pristatymas J a u ' mirė tik 23 metų sulaukęs sausio. jo gausūs draugai ir parapijos
nimo centre.
5 d. Los Angeles mieste. Per praei- klebonas prašė tėvų nors dienai
- Marijonų bendradarbių sei- t a s Kalėdas buvo atvykęs aplan- leisti pašarvoti ir su juo atsisveim a s Marijonų vienuolyne, prie; kyti tėvų ir kitu giminių į Chi- kinti Los Angeles mieste. Tėvus
icagą. Buvo linksmas, patenkin- nustebino, kaip gausus lietuviš"Draugo".
Kovo 28 d. — Seinų kraštoi tas gyvenimu ir niekas nejautė, ko jaunimo būrys ir Los Angeles
lietuvių visuomenė padarė vegyvenimas — kultūrinė vakaro
lioniui
gražų atsisveikinimą.
nė Jaunimo centre.
Kūnas buvo pervežtas į ChicaKovo SO d. Prančiškiečių rė
gą ir pašarvotas Petkaus koply
mėjų metinė vakarienė Nek.
čioje. Ir čia velionis buvo gausiai
Prasidėjimo
parapijos
salėje
lankomas jo mokslo, sporto ir
Brighton Parke.
ateitininkų draugų. Po pamal
— Eug. Kriaučeliūno vardo
dų bažnyčioje buvo lietuvių vi
1579 m. premijos įteikimas Jau
suomenės palydėtas į Šv. Kazimie
nimo centre.
ro lietuvių kapines Chicagoje am
žinam
poilsiui.
Balandžio 2-5 d. — Akad.
Mielas Edvardai, ilsėkis ramy
skautų,-čių ir jų šeimų uždaros
bėje. Tavo mokslo, sporto ir atei
rekolekcijos Jaunimo centre.
tininkų draugai tave dar ilgai
BaL 6 d. — Velykų šokiai
prisimins.
Jaunimo centre.
]onas Frunskis
BaL U i "Lituanicos"
t u n t o šokiai Jaunimo centre.
TARPININKAS STREIKE
Balandžio 12 d. — "Aušros"
T e a r t ų " t u n t o v a k a r a s Jaunimo
Merei J. Byrne pritariant, ne
centre.
A. a. Edvardas Taras
grų vadas Jesse Jackson pradė
— Dr. J. Puzmo knygos apie I
jo tarpininkauti tarp streikuo
Petrą Avižonį sutikimas Jau-į kad tai paskutinis jo apsilanky- jančių ugniagesių ir miesto va
nimo centre.
i mas Chicagoje ir kad už dviejų dovybės. Tuo būdu vyksta pa
— Lietuvių Respublikonų IUi- savaičių jo jau nebebus gyvųjų sitarimai tarp abiejų pusių.
nois lygos metinis banketas Lie- tarpe.
tuvių tautiniuose namuose.
A. a. Edv. Taras gimė, užaugo :
— Šv. Antano parapinės mo ir universitete Cirdle Campus'
kyklos vakaras parapijos salėje. biznio administraciją baigė Chi
— "Lietuvos aidų" radijo cagoje. Universiteto baigimo dip Burneikiene Dargevieiūte Antanina
programos sukaktuvinė vaka lomas paštu atėfo tėvų adresu! iš Bumių kaimo, Telšių aps.
Čiuladis Vincas, Antano sūnus, gi
rienė JC kavinėje.
j tą pačią dieną, kai jis mirė, t. y. į męs 1922 Telšių apskrity.
3 1 0
Balandžio 13 d. - Laiškų ' s - ^ 5 d. Taigi velionis savo dip- j Girdvainis Antanas Petras, Barboros
šventė' ' o m o i a u nebepamatė.
sūnus, gyvenąs Anglijoje, paieško gi
lietuviams
jubiliejinė
Velionis
studijuodamas
buvo
•
minių,
gyvenančių JAV.
Jaunimo centre.
labai
darbštus,
pusę
metų
dirbo
Kiškoms
Antanas iš Ukmergės aps
— Jaunimo centro narių vi
net
"Draugo"
ekspedicijoje,
išve
krities.
suotinis steigiamasis susirinki
žiodamas "Draugą" po krautu-1 Padolskiai Stasys, gimęs 1919, ir
mas Jaunimo centre.
ves bei pardavimo punktus. Mė- jV*""*- Stasi0 ^ ^ ^ &1* K e n o *
— Vytauto D. šaulių rinkti
go sportą ir buvo Lituanicos sha * W i s . . .
__
j
J i
i> •
Petkevičius Paul ir jo motina Manės
pavasarinis
parengimas L s_ZZY
kreusmio Komandos dalyvis. Bai-i '
„
.. _ , -— -. ,
,.,.-,
• ,i
. i • itflda, gyvenę Roosevelt Rd., Cicero],
Saulių namuose.
ge
katauKiskas
mokyklas,
visą
lai-; R ^ ^ k e ^ a ^ Dargevieiūte Vladisla— Liet. Istorijos dr-jos me
ką buvo aktyvus ateitininkas. ^ „ j o s ^^s
Česlovas, iš Bumių
tinis narių susirinkimas Altos
'.Lankė lituanistines mokyklas ir' kaimo. Telšių apskr
patalpose, 2606 W. 63 Street
šoko tautinius šokius. Velionis, Sipavičienė Dargevičlute' Elena iš
— l i e t . Moterų fed. Chicagos dalyvavo visur ir visada Chicagos Bumių kaimo, Telšių apskrities,
klubo atvelykio popietė Liet. i a u n i m o tarpe. E s a n t tetai Cali-i Venckus Petras (Peter Weston) iš
tautiniuose namuose.
fornijoje, jis gavo darbą Los An-1 Staktr^nų ^imo^Try^dų j^lsC.. anks
„
čiau gyvenęs Ludington. Mich
Bal. 18 d. — Literatūros vav V .
,geles
ir
ten
pnes
,xeletą_
mėnesių
^SmS^mSmm.m^^^
t
k a r a s su šokiai, ruošiamas stu-j persikėle. Ten velionis lS i 3 unge l V m m i k o s ^ s .•„j o s e s u o Urbonadentų ateitininkų Jaunimo cen
jaunimo tarpą ir buvo aktyvus | ^ m g Domicėle, abu iš Rūpeikių kaitre.
ateitininkuose, jaunimo ansamb-1 m o . Šimkaičių valsčiaus,
BaL 19-20 dienomis — "Car- lyje "Spinduliuose", bei sporto Ieškomieji arba apie juos žinių tu
rintieji maloniai prašomi atsiliepti j
mina Buraną" ir "Pajacų" ope
Lietuvos Generalinį Konsulatą adresu:
rų spektakliai Marijos a u k š t
Paieškojimas
mokyklos salėje.
CONSUL.ATE GENERAL OF
Ieškoma
Vanda
Zubavičiūte,
telšiš
LITHUANIA
BaL 20 i - Ped. lit. insti
ke
Pranešti adr.: V. Drukteinytėtuto išleistuvės Jaunimo centre.
•147 Sootk Artestaa Ave.
Prialgausldenei. 4531 S. Sacramento
Bal. 26 d. — "Carmine Bu Ave„ Chfcago, Dl 60632. Telef. —
Oiieajjo. DL 00629
raną" ir "Pajacų" operų spek (312) 378-5437.
T«L (sw) — -m-tsu
takliai Marijos aukšt. mokyklos
salėje.
s?c^*e>^4>^£^*>^£^&>*&^£^c>%?c^e>^e>%>e^£>%>e>^f>^
— Illinois Liet. Gydytojų ir
3422 WEST MARQUETTE RD.
CHICAGO, ILLINOIS 60629
*
dantų gydytojų dr-jos pavasa
PHONE: 312 025-6897
rio balius Beverly Country Club
ILS A .
patalpose.

A. A. Edvardą Tarą prisiminus

Di
mi
ruo
Chi

7r\

inmnH//^iiiiiiiHiMM

Mirus New Havene A. t A. Augustui Ramanauskui, žemiau išvardinti
jo bičiuliai vietoje gėlių aukojo Lietuvių fondui:
Po 10 dol.
J. ir O. Girdauskai, Mar. Kronkaitienė, A. ir S. L. Leikai, S. ir A. Lip
— J A V LB Vid. — Vakarų
apygardos apylinkių
atstovų dai, Z. ir M. Merkevieiai, V. ir A. Plečkaičiai, B. ir T. Strimaičiai, J. ir
E. Vaišniai, Z. ir V. Zemliauskai ir M. L. Cidoniai.
suvažiavimas Jaunimo centre.
Po 5 dol.
Gegužės 3(L — Lietuvių fon
GokSupienė (Mga, Jokubaitė Marijona ir J. S. Zaščiurinskas.
do metinis suvažiavimas ir va
Viso suaukota 115 00 dol.

karienė Jauniiao centre

A . 4. A.

Broliui VIKTORUI ir seseriai PETRUTEI
Lietuvoje mirus, DR. JUOZUI ir SALOMĖJAI SKAU
DĖJAMS bei visiems giminėms reiškiame giliausią užuo
jautą.
Ona, Juozas ir Margarita
Petrikai

A. - | - A.

PRANE! DABŠIENEI amžinybėn iškeliavus,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą ALiEKSAXDRA, sūnų RIM
TAUTĄ su šeima, seserj J U L Y T Ę , brolį TELESFORĄ
su šeima ir esamo su jumis k a r t u jūsų didžiam liūdesy.
L ir S. Stabokai, A. ir S. Pažėrai
Vidas ir Leslie

Mylimai žmonai

EUDEI KIS

A. f A.

Emilijai Steponienei - Steponavičienei
mirus, jos vyrą BAŲ nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.

LAIDOTUVIŲ

Mečys Palūnas
Viktoras Palūnas
Vytautas Pliodžinskas

Vacys Rociūnas
Jonas Vasaris

TRYS MODERNIŠKOS

A, f A.

Dipl. inž. BIRUTE STATKUTE
45 metu amžiaus.
Danutes Garbonkienes, gyvenančios Hot
Springs, Arkansas, mylima sesute ir mūsų teta.
Nuliūdę:
Viktoras ir Vacys R. Garbonkai

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-0852

Mažeika & Evans
u •

•" + "
jį
•

•

A. t A.
Emilija Steponiene-Steponavičiene
po ilgos ir sunkios ligos, 1980 m. kovo 6

d. iškeliavo amžinybėn.

Pašarvota Jacubs and Son laidotuvių namuose, 936 E- !S5th St..
Cleveland, Ohio.
Gedulingos pamaldos Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažny
čioje kovo 8 d.„ šeštad, 9:30 vai. ryto. Laidojama Visų Sielų kapinėse.
Liūdintis BALYS STEPONIS
Seven Hills, Ohio

A.

Vet. Dr. Liudas Gaudušas
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. Anksčiau gyve
no Lincoln. Nebraska.
Mirė kovo 4 d., 1980, sulaukęs 74 m. amžiaus.
«Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime posūnis Knute A. Berstis, marti
Amilda. proanūkas Arthur, 2 svainės Yadv^'ga Gaudušienė ir Gerda
Potashkin su vyru Matthew, kiti giminės, draugai ir pažstami,
Veb'onis buvo vyras a. a. Ruth ir brolis a a. Felicijono ir a. a.
Juozo.
Priklausė Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Draugijai Išeivijoje.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį nuo 7 iki 10 vai. vak. GaidasDaimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. Sekmadienį lankymo va
landos nuc L iki 10 vai. vak.
Laidotuves bus privačios.
Nuliūdę: Posūnis, marti ir anūkai.
Laid. direkt. D Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

1
n •

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad mano mylima
žmona

•

T r y s M o d e r n i š k o s Koplyčios
M a š i n o m s Vieta

įc

A. f

KOPL\ClOS

4t>05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s — V A r d s 7-1741-2

Pranešame kad Lietuvoje, Kaune, šiomis
dienomis mirė
-

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D

BABC0CK & WILC0X C0. BENDRADARBIAI

Paieškojimai

BaL 27 4. — Vytauto
džiojo 550 m., sukakties
nėjimas Jaunimo centre,
šiamas LKM Akademijos
cagos židinio.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

km

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 8 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X "Under The Sword of Damocles", Anat. Kairio romanas
angliškai išėjo iš spaudos. Tai
"Draugo" konkursą laimėjusio
romano "Po Damoklo kardu"
pataisytas vertimas. Vertė Nijo
lė Gražulienė, kuri taip p a t pa
rašė ir knygai įvadą. Leidinys
gražiai išleistas, įrištas į kietus
viršelius, aplankas dail. P . Alek
sos, turi kongreso bibliotekos
numerį. Romanas 252 psl. Kai
na 10 dol., su persiuntimu 10.85
dol. Gaunamas ir "Drauge".

J. A. VALSTYBĖSE

BRAZILIJOJE

— Irena Petraitytė, Rožės ir
— A - a . kapt. Vincas MSckeliūnas, pastaruoju metu gyve Alfonso Petraičių duktė, išlaikė
nęs New Yorke, mirė kovo 4 konkursinius egzaminus į tria
d., sulaukęs 74 m. Palaidotas universitetus ir įstojo į Katali
(PUC) fizikos
kovo 7 d. Paliko žmoną Eleną kų universitetą
fakultetą.
ir
dukrą
Živilę
su
šeima.
Velio
X Kun. J. Vaišnys, SJ, ves
nis anksčiau ilgesnį laiką gy
rekolekcijas moterims, kurias
0KUP. LIETUVOJE
veno Cicero, UI.
j a u 28 kartą organizuoja Gied
— "The Sentinel - Record"
— 1980 m. sausio mėn. okup.
ros vyr. visuomenininkės. Re
dienraštis,
einąs
Hot
Springs,
I
Lietuvoje
auto nelaimėse žuvo
kolekcijos vyks tėvų jėzuitų
Ark.,
įsidėjo
lietuvių
radijo
vai
45
asmenys.
Ankstyvesniais me
koplyčioje kovo 27-28 d. 7 v. v.
landėlės "Leiskit į tėvynę" va-. t a i s per tą patį mėnesį žuvo
X Aurelija
Vaičekauskaitė,
Visos moterys kviečiamos da
dovės
Salomėjos
Smaižienės | kiek mažiau.
čikagiškė,
lankėsi
"Drauge"
i
r
lyvauti.
nuotrauką,
pažymėdamas,
kada
X "Tėviškės liet. evangelikų nusipirko knygų.
KANADOJE
X P e t r a s Pišnys, Chicago, Lietuvos Dukterų draugijos valdyba. Iš kairės (sėdi): B. Prapuolenienė — sekr. P. Masilionienė, E. Kielienė — ta valandėlė transliuojama ir
parapijos tarybon išrinkti: Ju
_ "Gintaro", Montrealio lielius Kuzas (pirmininkas), Aig. 111., atnaujindamas prenumera pirm., O. Bakaitienė, S. Rumšienė ir P. Kinderienė; stovi): M. Barienė, A. Ankienė, A. Dumbrienė, J. Kolienė, kas sudaro jos vadovybę. Informacija ir nuotrauka buvo dien- tuvių jaunimo ansamblio veikKleinaitis, Alg. Jonušaitis, R. tą, įteikė "Draugui" 10 dol. au M. Mecevičienė, A. Jadviršienė, G. Micevičiūtė, I. Vebrienė ir U. Balskienė (nėra O. Jagėlienės).
Nuotr.
V.
Noreikos
rascio vasario 10 d. laidoje.
ką.
Esame
dėkingi.
la praėjusiais metais buvo pasi
Šleiteris, J. Galinaitis, P. Klei
Vytautas
Kutttos,
JAV
x Antanas Paliulis, Watergėrėtinai sėkminga pagal pada
naitis, R. Buntinas, J. ZaunaiLB krašto valdybos pirniinin- rytus pranešimus š. m. vasario
tis, R. Juodis, J. Lekšas, L. Jo- bury, Conn., parėmė mūsų spau
kas, nuo kovo 3 d. iki kovo 17 j i o d. gintariečių tėvų metinia
auka.
nušaitytė, I. Kasiulytė, H. Ku- dos darbus 7 dolerių
d.
b u s St. Petersburge, Fla.
į m e susirinkime. Tėvų k-to pirm.
Ačiū.
zienė ir Al. Lingaitis.
— P r a n a s Janulaitis. Los An į Juozas Piečaitis, ižd. Petras Lux Teresė
Anelauskienė, PAS L I E T U V O S D U K T E R I S apeiti ir s u džiaugsmu sutikda norės.
x Ateitininkų namuose kovo
geles,
Salif., United Air Lines j koševičius, ansamblio
vadovė
Cambridge,
Mass.,
"Drauge"
už
ma kiekvieną prie šio darbo no
9 d., sekmadieni, 2 v. p. p . dr.
Registruotis galima:
Jūratė
"Šiandien didžiausia liga y r a
oro
kompanijoje
išdirbęs
17
me
į
R
a
s
Lukoševičiūtė,
orkestro
lietuviškos
muzikos
a
rinčią prisidėti. Dirva plati ir Norvilienė, tel. (312) 636-2595;
Algis Norvilas skaitys paskai sisakė
ne raupsai a r džiova, bet grei
tų,
vasario
28
išėjo
pensijon,
(vedėjas
Andrius Lapinas, daini
plokštelių
ir
atsiuntė
auką.
įvairi
—
darbininkų
niekad
ne
tą. Kviečiami jauni tėvai ir se
Vytautas Kasniūnas — telefo
čiau t a s j a u s m a s , k a d esi nepa
—
V.
Atsimainymo
parapij
ninkių
vadovė
I n a Kličienė ir
Ačiū.
—
bus perdaug. Įsirašyti ar bet nas (219) 872-0214.
neliai pasiklausyti mūsų jauno
V. K.
geidaujamas,
neprižiūrimas i r
joj
Lietuvos
Vyčių
110
kuopa
|
"Gintarėlio"
vadovė
seselė Te
x Aukų "Draugui" atsiuntė:
kokia auka prisidėt galima kiek
psichologo moksliniais duomeni
visų apleistas"... Taip neseniai
PAŽINTIS
SU
T
E
I
S
Ė
J
U
globos Vidurio Atlanto L i e t u - ! r e s ė savo pranešimuose sudarė
mis pagrįstų minčių apie dvikal 5 dol. — Antanas Masiulis; po p a r l i š k T molina T ^ s ė T * * * ^ | J ^ J * ? ° į ^ j o s būstinėj
vos
vyčių apskrities suvažiavi- I įspūdį, kad ne tik daug buvo
2 dol. — Ida Palaitienė, V. K.
biškumą.
Darbe sutinku daug įdomių m
1
lio taikos premijos
laimėtoja.
^ f ;
*T!*JgZZ*
U ?
J
__Z ^ k u p 5 ivyk 3 kovo 9 d., sek- | pasiekta, bet ir buvo malonu
, . . . .
.
|W. 71st S t , tel. 925-3211. Budi- žmonių, bet ne visi tokie .nuo-i
X Cicero Vysk. Motiejaus Baltrušaitis. Dėkojame.
T
XT rT
Ir kaip teisingai.
Nebeturime
.
,.
„^
., . *
madien
v
para- i dirbti darniame vienete. GintaValančiaus kuopos metinė šven-1 X Cicero Šv. Vardo draugi- , .,
,
..
ma kasdien nuo 10 v. iki 6 v., širdūsT kaip teisėjas John J. j 1 J » 3- Atsimainymo
11 N
0 8 nari
iki 2 v.' Stamos. J i s yra graikas, pir- Į P ^ ' M* *** . - Y. 11 vai.' nečių atstovas Danielius Malistė įvyks šeštadienį, kovo 15 d l j
a i dalyvauja šį sekma- laiko
k u r i a m šeštadieniais
. v . ,. . . nuo 10
\ v. .,.
dažnai,aukota
pirmiauartimui,
negu materialimos generacijos, gimęs ir augęs 1 M l s l o s \ ° P° į * " * * P a r y č i a i ką, dėkodamas tėvų k-tui, vado
Kun. dr. Kęstutis Trimakas at-! d i e n i 7 : 3 ° v a l - Mišiose. Mišios
t a r p kitų imigrantų vaikų. N a J P ^ P ^ o s salėje su šv Kazimie- vams ir rėmėjams, pritarė, kad
našaus šv. Mišias Šv. Antano į a t n a š a u j a m o s už gyvus ir mirureikalinga tik t r u p u č i o meilės ir
sius
recko sielą. Po pamaldų Jauni mas, kuriame gimė, d a r stovi ro minėjimu ir programa.
gintariečiams taipgi gera buvo
parapijos bažnyčioje 7 v. v., ku- Į
draugijos narius. —
šilumos. Argi iš tikrųjų taip j a u
mo
centro
vienoj
salėj
susirinko
dirbti.
rių metu bus duodami įžodžiai! x J u o z a s ž
pietinėje Chicagos dalyje (2707
turinfe
neturime laiko, užuojautos a r
kukliems pusryčiams gausus bū E. 93rd). Augęs s u kitatau
— Vytas Vizbaras, kaip vy
ir jteikianu ženkleliai bei juos- j m e l ę p r a k t i k ą ^ ^
Tax
artimo s u p r a t i m o ?
r
y
s
draugijos
narių
ir
prijau
riausias
geologas, įsijungė į
čiais,
europiečiais,
s
u
p
r
a
n
t
ą
s
ir
,eles. Po Mišių parapijos salėj • d y m e ; k i e k v i e n a m
taftnJ!..
Lietuvos D u k t e r ų
draugija,
čiančių.
Pusryčių
metu
buvo
"Voyager
Petroleum Ltd" b-vę.
bus agapė, kurios metu jaunų
jų problemas.
ųj ciam užpildys Income Tax tiks- visuomenės r e m i a m a , kaip t i k
Jis yra baigęs geologinius moks
Teisėjas Stamos p a t s augina
čiai, jauniai u-moksleiviai atliks ; I i a i ) n e p r a Iei S damas nei vienos prie fondų s u t e l k i m o v a r g s t a n  prisiminta a. a. kunigo kilni as
menybė
ir
jo
nuveikti
darbai,
lus Toronto universitete 1975
keturis
vaikus.
Visi
kalba,
ra
programą. Kviečiamos dalyvau- | s t a t y m a i s l e i s t o s
lengvatos. tiems gelbėti stengiasi a r t i m u i
Ca OS ir
kurie
nepasibaigė
su
jo
pasitrau
m, bakalauro laipsniu ir yra
šo ne tik anglų kalba, b e t ir
?" 5
apylinkių ateiti-: K r e i p t i s kiekvi
^eną
~ padėti motinos Teresės mini
dirbęs vienoje naftos bendrovė
mnkų kuopos a- taip p a t visi U |
s . Francisco Ave., Chi- moms negerovėms pašalinti a r k i m u iš šios žemiškosios mūsų graikiškai, nes tėvui miela y r a
kelionės.
B . P. ir senolių kalba, prie širdies ir
je
Cicero ir apylinkių lietuviai
cago, arba tel. 476 7867. (pr.) bent sumažinti. Be skiriamų
— Montrealyje Lietuvos ne
tos šalies istorija. Su žypsniu
X "Southvvest News-Herald",
vienkartinių a r nuolatinių pini ŠEIMŲ
ATSINAUJINIMO
priklausomybės
šventę gražiai
jis kiekvienam pasako, kad j a m
* XTOU m. gruįiiues keliones
Chicagos pietvakarių savaitrašDIENOS
ginių
pašalpų,
d
u
k
t
e
r
y
s
lanko,
j paminėjo lituanistinė mokykla
gražu, kai žmogus t u r i d a r ir
tis, kovo 6 d. laidoje išspausdi-j f L i e t u v j * - Pasirinkite jums pa globoja tuos, k u r i e y r a vieniši
Aušros Vartų parapijos salėje
Gavėnios metu dideliu susi- Į etninį gyvenimą. J a u t r y s iš jo
no demokratų veikėjų Carteriui ! t0gų. b e t k u r * m e t l i l a i k ^ N e ' ligoje a r senatvėje, palydi j u o s
Ona
Norvilienė,
kuri
daugeliui
orj
vasario 16 d., dalyvaujant mokaupimu, malda ruošiamės di-! keturių vaikų yra praleidę kiek
ir Mondale perrinkti nuotrauką, aukštos kainos, malonus patar i paskutinę kelionę.
ganizaciių parengia banketams pietus, • k i n i a m s i r s v e č i a m s . Vaikams
džiajai
šventei — Velykoms,: laiko Graikijoje — gyvenę ir^
kurioje yra aldermanas A. Ma navimas. Užpildomi kvietimai
, ,i_-i i"i_l
Sausio 27 d. Tautiniuose n a  laukdami Kristaus prisikėlimo. į dirbę kaime. Teisėjas Stamos 1 orie skanumynais apkrauto stalo. Ji
jerczyk, dr. K. Šidlauskas, vice ~ I giminėms į JAV arba jūsų pra- muose įvyko L i e t u v o s Dukterų
ruošia taip pat ir Putnamo s e s e l i ų ! a r t i m a t e m a k a l b e 3 ° mokyklos
globėjas kun. J. Aranauskas.
prez. W. Mondale, St. Balzekas | šymai keliauti į Lietuvą ilges- draugijos visuotinis susirinki Mūsų gimtajame krašte — Lie gailisi, kad lietuvių ir kitų So-1 rėmėjų banketą.
tuvoje senos ir gražios tradici vietų Sąjungos okupuotų k r a š t ų
niam laikui su
iminh
kvieti
M. Kupiec, demokratų k o n - i
S
i
" mas, kuriame n a r ė s gausiai su
vencijos delegatas iš Chicagos.: ™f I S _ K r e i P t i s : D a n « t ė Zilis- sirinko. Susirinkimas, sesei H a  j o s padėdavio kiekvienam įsigy vaikai dar negali visai laisvai
! Ždevidenė, 6833 So. Maplevvood linai Bagdonienei pirmininkau venti į šį bažnytinį laikotarpį. nuvažiuoti ir padirbėti tėvų že
D a u g u m a s išsivežėme gražiau
x NAMAMS PIRKTI PA-į Ave., Chicago, 111. 60629. Tel.
jant, pirmas šiais metais, b u v o sius prisiminimus iš gimnazijų mėje.
(sk.)
SKOLOS duodamos mažais mė (312) 476-3803.
Teisėjui Stamos, atrodo, švar
ypatingas t u o , k a d valdyba p o
VALGYDINA
ĮTARIA UGNIAGESIUS
Tęsiniais imokėjimais ir priei
kapelionų rengiamų rekolekcijų,: blausia yra žmogaus teisės. Jo Į
Šokių šventės rengimo ko- 2-jų metų kadencijos
pateikė r
x
NESTREIKUOJANCIUS
namais nuošimčiais.
kai
pagal
psalmės
giesmę į a k y s net sužiba, užvedant apie, Ccok apskr. teismas iššaukė
Federal Savings. 2212 į " * ^
wH«H"g» sekretorė-rius savo veiklos apyskaitą, patvir prašydavome: "Viešpatie, p a r o - j t a i kalbą. Jam svarbios eilinio
Chicagos miestas kasdien ap
118 ugniagesių. Norima ištirti,
J a u n i m 0 ccentre
e n t r e b bent
ent
M
tintą Revizijos komisijos, susi
2-3
Vest Cermak Road Telef.; dlThh
d y k man savo kelius, savo ta-1 žmogaus teisės, laisvos kalbos į ar kurie iš jų nėra kalti pade- rūpina apie 7,600 valgiu nestrei
VI i-i t 47
kuojančius
ugniagesius,
kas
(sk.) d. į savaitę už atlyginimą. dedančios iš sesių A, Dumbrie- k a i s vaikščioti mane išmokyk", j teisės ir okupuotų kraštų žmo| gimė buto, kurio gaisras kilo iš
Skambint p. Jakaičiui tel. 257- nės, L, L a z a u s k i e n ė s ir U. B a l s jau pareikalavo 650,000 dol. iš
Šiais metais pirmą kartą ren- i nių teisės. Jis yra pasišventęsj padegimo.
x Akiniai siuntimui J Lietu "877.
(sk.) kienės. Y p a t i n g a s d a r ir t u o ,
laidų
p e r tris savaites.
Seimų
atsinaujinimo • išlaikyti t a s teises čia, laisvame
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę.
kad įvyko balsavimai \ naują giama
X R\-toj, Putnamo seselių,
diena kovo 23 d.. Kančios sek-! krašte, ir pasišventęs padėti VERŽLVSI Į UGNIAGESIUS
IŠTRAUKĖ IŠ UPfiS
Optical Studio. 7051 S. Washteva'dybą. Balsavimo komisija, se
rėmėjų
šventė
prasidės
4:00
vai.
j
madienį, Ateitininkų naujuose\kiek galint ir kur galint, kadi gimtai savanorių
Chicagos
naw Ave.. Chicago, UI. 60629.
Policija ir ugniagesiai ketvir
p. p. Šv. Mišios tėvų jėzuitų | sei R. Kriaučiūnienei vadovau- namuose. Patalpos
labai
graj
ir
okupuotose
šalyse
žmogus
|
mieste
ateina
registruotis
į
mies
Tel. 778-6766.
(sk.) koplyčioje, o 5:00 vai. J. Centre I jant. paskelbė i š r i n k t a s n a r e s ,
tadienį iš Chicagos upės ištrau
1
žios,
jaukios.
Puiki,
rami
miško;
nebūtų
užmirštas
kė Carl "VVinfrey, 30 m., kuris
to
rotušę,
norėdami
gauti
ugniapareigomis:
x RAŠOMOSIOS maš. lietuviško bus koncertas bei vakarienė kurios pasiskirstė
aplinka.
Dalyviai
renkasi
9-9:50
Teisėjas
Stamos
j
a
u
vienuoliį
gesių
tarnybas.
į
upę buvo įšokęs nuo tilto. Pir
nudynu, visom kalbom, GAIDOM, vi-;Dainuos oneros solistė Dana pirmininkė Emilija Kielienė, vi
v
r.
Bus
trumpa
informacinė
i
k
a
metų
yra
dirbęs
Illinois
apemą pagalbą jam suteikė du pasuose modeliuose gaunamos CHICA-! c+~„to5*,^A ~ • • i
c e p i r m i n i n k ė s ir socialinio sky
!
IŠvTLIOJO 38,000 DOL.
GOJĘ: Draugas - 4545 W. 63rd St, S t a n k a i t ^ - ° J * akomponuos riaus vadovės P r a n ė Masilionie valandėlė. Konferencijos prasi- Haciniam teisme. Prieš tai bu
ramedikai, nors jie ir buvo strei
St. A. Biock, finansų studijas kuojančių tarpe. Nugabentas į
h vakarais pas A. Daugirdą, te!. 47S-; m u z l k a s - lietuviškos operos di-1
d
ė
s
lygiai
10
v.
r.
ir
su
pietų!
vo
advokatas.
Šiuo
metu
teinė ir Ona Bakaitienė, iždininkė
7399 art>a tiesiai iš SPARTA savinin-i " g e n t a s Alvydas Vasaitis. Visi;
baigęs universitete, paklausyda- ligoninę.
Gražina
Micevičiūtė, sekretorė p e r t r a u k a tęsis iki 5 vai. vaka sėjas Stamos kandidatuoja teiko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. i kviečiami. Bilietų bus galima
sėju į Illinois aukščiausią teis-1 mas apgaviko siūlymų daug pa- r
ro.
Po
t
o
bus
atsisveikinimo
ka
Northport N. Y. 11731.
(sk/> j įsigyti prie įėjimo.
(pr.) Birutė Prapuolenienė, namelių v u t ė .
sipelnyti perkant auksą ir žiba
mą.
administratorė J a d v y g a Kolie-ji Lietuvių Tautinių šolą,
neteko beveik visų savo san
Šeimų
atsinaujinimo
dienai
va
Nedažnai randame valdinin
x MIami Lietuvių Klubui rei- ^ ne, namelių s e k r e t o r e Petronėle
kių švente bus liepos 6 d 2 vai Ii v
-•- -i. •
^
. IZ7-.
.
.
. - . dovaus
taupų
— 38,000 dol. Apgavikas Advokatas JONAS G1BAITIS
kunigai: d r . Kęstutis kų, palankių mums. lietuviams.
.. T
,. * ^
^ kanngas prižiūrėtojas. Pagei- < Kindenene, vyriausioji seniūneT r i m a k a s ir kun. Vytautas Bag Mums turėtų būti svarbu, kad telefonu įsiūlė jam padaryti pir6247 So. Kedzie Avenue
popiet International Amphithe- i d a u j a m a ^
Duodamas bu-i Angelė Jadviršienė, narių regist danavičius. Tema: ryšys su Die išrinktieji pareigūnai turėtų ir kinius už t a s sumas, o nusiunTel. — 776-8700
cago,
Hiinois.
Bilietai
.
Kreiptis
į
|
ra
tore
I
r
e
n
a
Vebrienė,
sociali;
t
a
s
i
r
g
e
r
o
g
s
ą
l
y
g
o
s
m
u
m
s
laiko.
Tai
gal
šį
mėnesį
i
tęs
pinigų
—
liko
be
nieko.
vu, su kitais asmenimis šeimo
Chicago, Illinois 60629
gaunami
C lfts
*
^ į | Klubo prezidentę Sofiją šepu-Jnio skyriaus n a r ė s Marija Ba- je, su kitais už šeimos ribų. Po (kovo 18 dieną) pabalsuosime
ternational krautuvėje,
2501
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
GAUS 360,000 DOL.
W. 71 St., Chicago, m . 60629. tienę, 9140 Abbott Ave., Surf- rienė ir Ona Jagėlienė, parengi- konferencijų bus diskusijos. Die už šį pirmos generacijos graiką,
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
mų vadovė Valė Rumšienė, lė
Teismas rado kaltais du po
Florida 33154. Tel. (305)
Tel. (312) 471-1424. Bilietukai- : side,
8^8-1199
n
a
baigsis
šv.
Mišių
liturgija,
gal
padėsime
jam
pasiekti
aukš
šų telkimo vadovė Aldona An
nos: Ložėje $20.00, mezzinine'
(sk.) kienė, vaišių vadovė Marija Ma- prieš tai bus skirtas laikas pasi- tesnį postą. Gal k a d a ir mums licininkus R. Argento ir J. Sausone, kurie Melrose Parke pri
x Visi kviečiami apsilankyt
$14.00, $12.00, $9.00 i r $7.00.
cevičienė.
Revizijos
komisija ruošti ir prieiti prie susitaikni- reikės pasinaudoti š i a pažintimi.
miiiifniiiHimmiiimiiiiiiiiir/tiiiminmr
Balkonas — $15.00. $12.00, naujoje lietuvių kolonijoje —
P r . i. mušė negrą L. Lenard, 44 m.,
sutiko ir toliau eiti savo parei m o sakramento tiems, kurie to
ryšium
su
automobilio
nelaime
Advokatas
$9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.
Snnny Hills, Floridoje —
gas.
1977 m. J a m nebuvę leista pa
P.anketas bus tą pačią dieną
GINTARAS P. tEKNAS
Kiekviena labai rimtai patikė
sinaudoti konstitucijos garan
Kovo mėn. 15, 16. 17 d.d.
7 vai. vak. Condesa Del Mar.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
tas pareigas apsiėmė* ir, reikia
tuotomis teisėmis. Policininkai
ir
12220 S. Cicero Ave., Alsip. 111.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
tikėti, d r a u g i j a ir toliau savo
ir prisiekusieji teisėjai — visi
Gegužės 17, 18, 19 d.d.
Bilieto kaina $18.00 Stalai po
ir pagal susitarimą.
veikimą tęs, stengdamasi nė vie
baltieji.
Teismas nusprendė,
10 žmonių. (Šventės progra
Visi kurie įdomaujatės — no jos pagalbos reikalingo nekad Lenardui turi būti sumokė Tel. 776-5162 arba 776-516S
mos šokėjai bilietus užsisako
2649 W. 63 Street
ta 360,000 dol. kompensacijos.
per savo grupių vadovus.) Bi skambinkit komiteto nariams:
Chicago,
UI. 60629
X Rita M a r k e l y t ė - Dagtene
lietus užsisakant paštu, čekius M.P. Kiela Chicago
GAZOLINAS
PABRANGO
dainuos angliškas ir lietuviškas
iiiuiiiiiitiiHiiiiiiiiiiniiiimiiiiuiiimiiHii
rašyti: Lithuanian Folk Dane?
312—737-1717
52 CENTUS
liaudies d a i n a s
(Folk songs),
Fftstivai. pr
V. Beleckas Sunny Hills
Amer. Automobilistų sąjunga
pritardama g i t a r a , šeštadienį,
skelbia, kad Cook apskrity ga
904—773-3333 kovo 8 d. 9:30 v. v. Playhouse,
x Šv. Juozapo garbei šv. Mi
zolinas per 1979 m. pabrango
šių ir makių novena prasidės J. Mikonis Oevelande
2515 W. 6 9 t h S t , Chicago.
52 et. už galioną.
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d.
(pr.)
216—581-2190
Kūdikiams ir vaikams
NELAIMĖ PAEŽERĖJ
(7 vai. rytais). Marijonų koply
x Įdomus
koncertas. P L B
rūbų krautuve
čioje, prie "Draugo". Norintieji Į D- Oulaitis Detroite
Kultūrinės
Talkos
komisija
Mokyklos autobusas «usidūrė
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
kviečia
atsilankyti
į
Petro
Odi
313 280-2969
su automobiuu Chicagos Lake
6237 S, Kedzie Ave.
jungti su savomis intencijomis,
nio ir R a m i n t o s L a m p s a t y t ė s
Shore
Dr.
prie
43
gatvės.
Ne
R. Keays N>\v Yorkas 1r
Tel. 436-4184
kviečiami nedelsiant kreiptis:
koncertą kovo 16 d , 3 vai. po- Unjfvajaus "Aijolyno" Šokliai po sėkmir-ro pasirodymo '~hi*-aeo«; Daley laimė įvyko kovo 6 d. Du buvo
New
Jersey
212—769-3300
Cemer.
15
lca:rf\s
A.
Grigor-o
S'eivrs.
Teresa
Dorcivre.
M
i
r.
i
MačansSav. Stasė Bacevičienė
Marifln Fatber^, 6336 So. KUnugabenti į Michael Reese ligo
Bilietai
,
fcūfc
i r Leonardo Grigorio Sleivys. Kovo 8 d. "Ąžuolynas" ir "Žibutės"
bourr; A v*., Chicago. FU. 60629.
(ak.) įVaznelių prekyboje, (pr.)
ninę.
koncertuoja Toronte,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

STASE'S FASHIONS
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