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KATALIKAI

PASAULY
Bemardin prezidento komitete

’

Washintonas. — Prezidentas
Fordas pakvietė katalikų vysku
pų tautinės konferencijos pirmi
ninką Cincinnati arkivyskupą Jo
seph Bernardin būti Amerikos ne
priklausomybės 200 metų sukak
ties minėjimui rengti centrinio
komiteto nariu. Komitetą suda
ro 25 žymūs Amerikos visuome
ninio, religinio, kultūrinio 'ir kitų.
gyvenimo sričių atstovai.

Sv. Metų paroda
Vatikanas. — Paulius VI ati
darė Vatikano archyvuose sureng
tą Šventųjų Metų dokumentų pa
rodą. Tai pirma tokios rūšies pa
roda, apimanti Šventųjų Metų do
kumentus nuo Bonifaco VIII 1300-siais metais paskelbtų Bažny
čios jubiliejinių metų iki dabarti
nių laikų. Išstatyta daug retų ir
nematytų Vatikano archyvuose
* saugomų dokumentų. Su paro
dos eksponatais popiežių supažin
dino Vatikano archyvų vedėjas
kardinolas Antanas Samorė lietu
vių draugas.

Printed in two parts

Piktas žodis
Amerikai

Slovakai
apdovanojo lietuvį

Bratislavos (Čekoslovakija) universitetas aukso medaliu apdo
vanojo Lietuvos mokslininką,
medicinos mokslų kandidatą Sta
sį Biziulevičių. Jis yra Lietuvos
Mokslų akademijos zoologijos ir
parazitologijos instituto ir Bratis
lavos universiteto medicinos fa
kulteto parazitologijos instituto
bendradarbis. (Sov. Litva, 1975.
11.8).
Vargšai — Kristaus draugai
B i Z: uleviči us gimė 1919. V. 18
Alešiškėse, Trakų raj., 1948 m.
Vatikanas. — Krikščionys pri
baigė Vilniaus universiteto medi
simindami, jog vargšai yra articinos fakultetą. Parašęs visą eilę
* miausi Kristaus draugai, jog visi
mokslinių darbų.
(E.)
kenčiantys yra Kristaus broliai ir
seserys, kaip tik dėl to ir turi WASOINGTONAS. — Po dve
mylėti ir užjausti nelaiminguo jų metų penkiolikoj Amerikos
sius, visomis įmanomomis prie didžiųjų miestų policija tarny
monėmis jiems padėti, gavėnios bos metu dėvės neperšaunamas
pradžioje kalbėjo Paulius VI, Tik liemenes, padarytas iš sinteti
tokiu būdu krikščionys gali konk nės medžiagos, vadinamos Kevrečiai prisidėti prie geresnio ir tei lar.
singesnis pasaulio kūrimo. Gavė
KAIRAS. — Egiptas ir So
nios laikotarpis kaip tik verčia vietų Sąjunga pasirašė preky
krikščionis apmąstyti jų paskirtį, binį susitarimą, apimantį 923
kurią yra nurodęs pats žmonijos milijonus dolerių. Į tą sumą ne
k Išganytojas. Gavėnia primena per
įeina ginklų pardavimas.
tekliuje ir patogumuose gyvenan
NEW YORK. — Prezidento
čiam žmogui, kad jo siela negali
būti rami, kol pasaulyje yra var žmona Betty Ford ir valstybės
gą ir alkį kenčiančių žmonių. sekretoriaus žmona Nancy KisŠventieji Metai skelbia susitaiki singer paskelbtos kaip geriau
nimą. Susitaikinti — reiškia už siai, skoningiausiai apsirengu
jausti ir suprasti kiekvieno žmo sios moterys ne vien Amerikoj,
gaus — savo brolio kančias, reiš bet ir plačiau pasauly. Sąrašas
kia dalintis turimomis gėrybėmis, buvo padarytas balsuojant viso
šalinti visas kliūtis, trukdančias pasaulio madų kūrėjams, madų
žmonijos atsinaujinimą tarpusa žurnalų leidėjams ir redakto
vio meilėje. Šventieji Metai rei riams. Tai pirmas kartas, kai
kalauja iš mūsų konkrečiai paro toks titulas atitenka Amerikos
dyti savo solidarumą tiems, ku moterims, vadovaujančių vyrų
riuos Kristus ypatingai mylėjo.
žmonoms.
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ĮSPŪDŽIAI IS SPAUDOS
KONFERENCIJOS
SU PREL. C. KRIVAIČIU

SAIGONAS. — Aštuoni Kon
greso nariai, prezidento Fordo
prašomi,, dabar lankosi Indokinijoj. Ketvirtadienį jie buvo su
sitikę su Pietų Vietnamo prezi
dentu Thleu, o šiandien ir ry
toj bus Kambcdijoj, apsilanky
pas prezidentą Lon Nol. Jų nuo
monė, kiek reikia ar nereikia
padėti abiem kraštams, bus le
miama. Su jais yra ir didel'
priešininkė bet kokio Amerikos
užsiangažavimo Indokinijoj At
stovų rūmų narė Bella Abzug
(dem., N. Y).
Paskutinėmis žiniomis, Vietkongo vadovai taip pat nori su
sitikti su Amerikos Kongrese
nariais.

DELHI. — Sovietų ka
ro ministeris Andrei Grečko
baigė trijų dienų vizitą ir buvo
paskelbtas bendras sovietų ir
Austrų pagalba besivystantiems Indijos komunikatas, kuriame
Viena. — Austrijos katalikių nepagailėta piktų žodžių Ame
moterų sąjūdis taip pat ir šiais rikai už ginklų davimą Pakistaw metais, vasario mėnesi, rengia nuč.
pasninko dieną ūkiniai besivys
tantiems kraštams padėti. Šių
Rusų aviacija
metų dienos šūkis yra “Pasninkas
atsilikusi
šeimoje — žingsnis į tautų susi
taikinimą”. Pasninko dieną aust
rų katalikų šeimose sutaupomos
Washingtonas. i— Pentagonas
lėšos skiriamos įvairiems projek per daug nevertina sovietų avia
tams, ypač socialinėje ir švietimo cijos. Vienas aukštas kariškis iš
plotmėje, vadinamojo Trečiojo sireiškė: sovietų karo lėktuvai
pasaulio kraštuose finansuoti. daugiausia 20 metų senumo ir
* Praėjusiais metais austrų katali propereliais traukiami. Po Chruš
kai tam tikslui sutelkė 14 milijo čiovo rusai kiekvieną atliekamą
nų austrų šilingų.
rublį išleidžia pirmoj eilėj raketų
gamybai ir karo laivų statybai.
Vengrų pagalba Bengalijai

Budapeštas. — Vengrijos baž
nyčiose buvo pravesta speciali
rinkliava badaujantiems Benga
lijos gyventojams padėti. Benga
lija yra vienas bado labiausiai
paliestų Trečiojo pasaulio kraš
tų. tai patvirtino šio krašto atsto
vas tarptautinėje mitybos kon* ferencijoje Romoje praėjusių me
tų lapkričio mėnesį, dramatišku
atsišaukimu ragindamas turtin
guosius kraštus suteikti Bengali
jai skubią pagalbą maistu ir pi
nigais. Milijonams gyventojų gre
šia mirtis.
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Lankosi Indokinijoj

BANGKOKAS. — Tajo vy
riausybė savo kariuomenei lie
pė budėti Kambodijos pasieny,
kai anapus sienos yra kritiška
padėtis.

CHICAGO, OJJNOIB 00029

GRAŽINA KRIVICKIENfi,
mūsų korespondentė VVashingtone

Girdėjau, už eglyno esą nuostabūs pasauliai,
Bet aš palikau čia, kaip eglės paliko,
Kaip mano dienos po skarotomis eglėmis.
Upėms vėsiai tekant, aš vis ilgėjausi...

Saldu tik, kad likau amžiams po sava skarota egle...
Mykolas Viltis
(Iš rinkinio “Neparašyti laiškai")

Atstovų rūmai nubalsavo
grąžinti 21.3 bil. dol.
WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmai 317:97 balsais priėmė
įstatymo projektą sumažinti
taksus 21.3 bil. dolerių. Senate
tuo reikalu laukiama aštresnių
ginčų. Kai įstatymas bus ir čia
priimtas, galima tikėtis jau ge
gužės mėnesį čekių su grąžina
momis sumomis už 1974 sumo
kėtus mokesčius. 16.2 bil. dole
rių bus grąžinta individualiai,
vieną pusę už praėjusius metus,
kitą pusę už šiuos, darant ma
žesnius išskaitymus.
Čekius
gaus tie, kurie uždirbo mažiau
kaip 15,000 dolerių.

J Amerikos įmones ir biznį
bus grąžinta 5.1 bil. dolerių. Pi
nigų įliejimas į Amerikos gyve
nimą paskatins išplėsti pramo
nę, prekybą, piliečiai bus pajė
gesni daugiau pirkti, sumažės
bedarbių skaičius.
Rūmų priimtas projektas ski
riasi nuo prezidento Fordo siū
lymo. Fordas siūlė sumažinti
taksus ne daugiau kaip 16 bil.
dolerių, bet iš Baltųjų rūmų pra-

CHICAGO. — “Chicago Sun
-Times” vakar dienos numery
paminėjo pabaltieėių apsilanky
mą pas prezidentą Fordą. Pa
minėjo ir pavardes tų, kurie bu
vo iš Chicagos ir apylinkių —
dr. Valdemars Korst,
Kazys
Šidlauskas, T. Blinstrubas ir
dr. Kazys Bobelis.

nešama, kad prezidentas nepro
testuos ir jei bus ir didesnės
sumos priimtos. Fordas tik bijo,
Teroristų
kad Senate įstatymo projektas
reikalavimai
per ilgai neužkliūtų. Jeigu bus
daroma tokiu tempu, kaip iki
CORDOBA. — Argentinos te
šiol, tai galutinė redakcija Kon roristai grasina nušauti Ameri
grese praeitų tik birželio mė kos garbės konsulą John Patnesį.
rick Egan, jeigu vyriausybė ne
pasakys, kur yra keturi tero
ristai, suimti praėjusį mėnesį.
Grasinimas, pasirašytas MontoVėl suėmė
neros partizanų. Reikalauja, kad
rašytoją Marčenko tie keturi būtų parodyti per te
leviziją penktadienį (vakar).
Egan buvo pagrobtas iš na
MASKVA. — Sovietų slap
toji milicija suėmė rašytoją di mų. Keturi ginkluoti teroristai
sidentą Anatoli Merčenko. Jo įsiveržė į vidų, o aštuoni kiti
knyga apie sovietų koncentra laukė lauke.
cijos stovyklas paplitusi pasau
BERLYNAS. — Vakarų Ber
ly. Suimtas savo namuose Ta lyno miesto valdžia paskyrė 44,
msoj, į pietus nuo Maskvos. 000 dol. atlyginimo tam, kas pa
Buvo iškrėsti ir jo namai, krata dėtų sugauti teroristus, pagro
truko keturias valandas. Prieš busius kandidatą į miesto merus
dvejus metus jis buvo paleistas Peter Lorenz. Lorenzo šoferis
iš koncentracijos stovyklos ir buvo smarkiai sumuštas, nete
turėjo kasdien registruotis mi kęs sąmonės, bet iš fotografijos
licijoj. Milicija sakiusi, jog jis pažino vieną grobikų, moterį
paskutiniuoju metu nenorėjo re Angelą Luther, anarchistę, pri
gistruotis ir už tai jis suima klausančią Baader - Meinhof
gaujai.
mas.
Policija sako, kad visi keliai,
NEW YORK. — Trys New vedą iš Berlyno, yra uždaryti,
Yorko centre departamentinės ir teroristai išgabenti krikščio
krautuvės — Saks, Bonwit Tel- nių demokratų kandidato į me
ler ir Bergdorf Goodman buvo rus negalėjo.
nubaustos po 50,000 dolerių,
Teroristai jau pranešė savo
kad buvo susitariusios palaikyti sąlygas; Lorenz bus nužudytas,
jei per 72 valandas nebus pa
aukštas kainas.
leisti 6 jų gaujos nariai ir kiek
vienam jų bus sumokėta po 8,
800 dolerių. Jie specialiu lėktuvu
turės būti išgabenti į jų pasi
rinktą kraštą.
i

Maištingas
italų jaunimas
ROMA. — Itaalijos krikščio
nių demokratų jaunieji nariai
užėmė partijos būstines visoj
Italijoj, reikalaudami, kad at
sistatydintų partijos sekretorius
Amintore Fanfani. Fanfani su
pykdė jaunuosius, kai pašalino
krikščionių demokratų jaunimo
Kai Vakarų Vokietijoj atsirado daugiau bedarbių, atsirado ir sekcijos vadovybę, kuri atmetė
daugiau norinčių išmokti kokio nors amato, padidėjo klausytojų skai paruoštą teisės ir tvarkos plat
formą.
čius vakariniuose kursuose

Washingtonas — Sužinojus apie būsimą spaudos konferenciją,
įvykstančią episkopalų vyskupo
James Matews būstinėje, turėjau
progą pamatyti ateistinės Sovie
tų Sąjungos dvasiškius. Ypač bu
vo įdomu pamatyti ir išgirsti okupuotos Lietuvos Vilniaus arkiv.
valdytoją prel. Česlovą Krivaitį,
kuris su kitais dvasiškiais lankė
si Washintone. Į šią konferenci
ją buvo atvykę keletas katalikiš
kų ir kitų krikščioniškų organiza
cijų korespondentų. Buvo čia
taip pat kun. Kazimieras Puge
vičius, kun. Tomas Žiūraitis O.
P., latvė Rūta Švilpa. Visi ramiai
kalbėjomės. Atsidarė laukiamojo
durys ir įspūdingai įžengė iškil
mingai pasipuošę, tartum pasi
rengę pamaldoms provoslavų, ry
tų katalikų apeigų vyskupai, pat
riarchai su aukštomis kepurėmis,
ant kurių puošniai žibėjo kry
žiai pečius dengė gaubtuvai, ant
krūtinių medalionai šventųjų, su
sutanomis. Rankose jie laikė ga
nytojiškas lazdas. Atvykusių į
spaudos konferenciją dvasiškių
puošnumas nevisiškai derinosi
su jų atstovaujamo proletarinio,
ateistinio krašto gyvenimu ir
principais. Kukliai buvo apsiren
gęs tik lietuvis prel. Česlovas Kri>vaitis ir latvių liuteronų vysku-

pas Janis Matulis. Tą septynių
dvasiškių grupę lydėjo vertėjas,
kuris išversdavo rusiškai pasaky
tus jų atsakymus į koresponden
tų užklausimus. Jų atsakymai tap
davo sovietų propogandinėmūs
kalbomis, aiškinant tikybų lais
vę ir žmonių laisvą apsisprendi
mą Sovietų Sąjungoje. Lietuviai
galėdavo kreiptis į prel Kri
vaitį lietuviškai, kurių klausi
mai ir prel. Krivaičio atsakymai
buvo įšversti į anglų ir rusų kal
bas. Po pusvalandžio konferen
cija buvo baigta, bet su kai ku
riais buvo dar pasikeista nuomo
nėmis ir trumpais paklausimais.

Ryžiai apsuptai
sostinei
PHNOM PENH. — Amerikos
lėktuvais ryžius ir kitoks mais
tas apsuptai Kambodijos sosti
nei gabenamas dieną ir naktį be
pertraukos. Pristatymą pasun
kino komunistai, užėmę dvi
kambodiečių bazes netoli Phnora
Penh aerodromo, tlš kur jie ne
sunkiai gali apšaudyti lėktuvus.
Į aerodromą vakar jie paleido
19 raketų, bet į lėktuvus nepa
taikė.

Princas Sihanoukas, kurio da
liniai
kovoja prieš Kambodijos
Visur kiša nosį
reguliarią kariuomenę, pareiš
kė, kad jokios amerikiečių pa
GREAT YARMOUTH, Brita stangos neišgelbės dabartinės
nija. — šiaurės jūroje, 3 mylios vyriausybės.
už Britanijos teritorinių vande
nų, kur gręžiami šuliniai naftai
NEW YORK. — Didžiausias
ir dujoms, platforma Nr. 478 gaisras, koks kada buvo žino
per radiją buvo priversta šauk mas Amerikos telefonų kompa
tis britų karo laivyno pagalbos. nijoj. New Yorko telefonų cent
Aplink juos, vos 250 jardų at rinėj prie 2 Avė., nutraukė 170,
stumo, pradėjo sukinėtis eilė so 000 telefonų. Susižeidė 154 gais
vietų “žvejų” laivų su radaro, rininkai, padarė nuostolių už 10
klausymo ir kitais aparatais, milijonų dolerių.
technologiniais išradimais.
Toks atsitikimas ne pirmas.
KLAIDOS ATITAISYMAS
Pernai birželio mėnesį Londonas
Vasario 25 “Drauge” įdėto
formaliai protestavo, kai sovietų
Sibire
kalinamo dr. Izidoriaus
panašūs laivai sukinėjosi ir
Rudaičio
adrese įsivėlė klaida.
trukdė darbą kitoj vietoj, prie
Jo
tikslus
adresas: US’SR, Mask
Amoco platformos, šiaurės jū
va,
UCHR.
5110/1 ZhJC
roje.

Nauja byla
Mihailovui
BELGRADAS. — Praėjusių
metų lapkričio mėn. buvęs ko
munistas raižytojas Mihailo Mihailov, dabar Jugoslavijos val
džios kritikas, buvo suimtas už
propagandą prieš valdžią, šio
mis dienomis prasidėjo jo teis
mas. Teisme kaitiųamasis pa
reiškė, kad “pagal konstituciją
jugoslavas turi teisę pareikšti
savo nuomonę. Bet jei to būtų
laikomasi, jis dabar nebūtų tei
siamas”. Teismo pirmininkas jį
perspėjo, kad jis kalbėtų sai
kingiau, nes tai gali būti pa
naudota prieš jį.

Jis kaltinamas, kad užsienio
spaudoje, “N. Y. Times”, ir ki
tuose Amerikos laikraščiuose
kritikavo Jugoslavijos valdžią,
sakydamas, jog ji valdoma vie
nos partijos ir, kad Jugoslavi
jon grįžta stalinizmas. Kaltinto
jai nori įrodyti jo ryšį su Amerikos ČIA. Jam gresia 15 metų
kalėjimo.

KALENDORIUS
Kovo 1: šv. Albinas, šv. Anta
nina, Tulgaudas, Rusnė.
Kovo 2; šv. Jovinas, šv. Ele
na, Eitautas, Naida.
Kovo 3: šv. Titjanas, šv. Ku
nigunda, Uosis, Tulė.
Saulė teka 7:27, leidžias 6:39.

ORAS

Dalinai saulėta, temperatūra
Žymiau nepasikeis, apie 32 L

I> I«

DRAUGAS, šeštadienis, 1975 m. kovo mėli. 1 d.
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Užsienyje
Savaitinis

PRAKTIŠKAS INTELIGENTIŠKUMAS
(Pabaiga)
Krikščionis gi savo pirmą
žvilgsnį kreipia į Dievą. Jo pir
mas rūpestis —r pasilikti Dievo
meilėj. Tik kai dvasiniai reikalai
sutvarkyti, kriškčionis gali atsi

kimo, nes apaštalai nesupy
ko, kad Kristus leido žmonėm iš
eiti į dykumas, nepasiėmus mais
to. Ūkvedys nereikalavo, kad bū
’iys, kuris seka Kristų, ribo
tusi penkiais palydovais, nes bu
vo tik penki kepalai duonos. Ateities viltis ir .pasitikėjimas vado
vu yra krikščioniško praktiško
inteligentiškumo
nepamainomi
pagrindai.

Jaunieji ateitininkai žaidimo metu bu kaukėmis.

Nuotr. P. Kubiliaus

a
S

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinj neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

25.00
23.00
26.00
16.00

$15.00
15.00
13.00
16.00
8.50

$10.00
10.00
9.00
10.50
—

ST. BARZDUOS PAS LOS ANGELES ATEITININKUS

=

$5.50
5.50
4.50
6.50
—

• Redakcija dirba kasdien 5
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie- |

niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Administracija dirba kas- a
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- 3

dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
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Kazė Vaičeliūnienė, Ateities
E
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Vasario 9 d. Jodei ių namuose tys sukėlė daug gyvų diskusijų. J
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klubo
pirmininkė,
trumpai
pra

iškeltus
paklausimus
ir
nuomo

įvyko ateitininkų sendraugių su
sirinkimas, kuriam vadovavo sk. nių pareiškimus jis ilgai ir išsa nešė klubo atliktus ir ateičiai nu
Del šitų,' priežasčių kai kas gal
— Amerikoj per pastarąjį
pirm. A. Polikaitis. Šiame susi miai atsakinėjo, gindamas savo matytus didesnio masto darbus —
net teigs, kad krikščioniui sudo
dešimtmetį
sumažėjo mirčių
apie
kovo
15
16
dienomis
A.
rinkime pakviestas PLB garbės pareikštus teiginius.
roti ateistą laisvom varžybom pa
Nekantresnis ateistas vartotų pirm. Stasys Barzdukas skaitė pa
širdies
ligomis.
Galdiko
ruošiamą
parodą
ir
ge

Po to, šeimininkai visus pavai
VIENYBES BEIEŠKANT
sicTarė neįmanoma. Jie gal sakys, kitokias priemones, nes jis pasiti
skaitą, kurioje palietė keletą ak šino. Dar ilgai susirinkusieji da gužės 3-4 dienomis — bendrą
kąd* ta visuomenės dalis, kuri va- ki tik savimi. Lėkdamas į valgyk
Prasti
būtume tautinės misi
ateitininkų šventę. Mok. Vida
dbvausis Kristaus mokymu, nuo lą visu greitumu ir nepaisydamas tualių problemų, iškilusių ateiti linosi įspūdžiais ir vyko laisvi pa Augulytė, kruopščiai paruošusi, jos apaštalai, jeigu neturėtume
šnekesiai.
lat bus nukonkuruota pragmatiš gatvės įstatymų, įstatymų laužy ninkų sendraugių (gyvenime.
organizuotos Lietuvių Bendruo
GERA NAUJIENAI
Ig- M. referavo prof. A. Maceinos laišką
Kai
kam
užkliūvąs
sendraugio
kai efektingesnio bei nesąžinin- tojas pastatys save ir kitus pavo
menės ir kitų sambūrių. Nieko
Žemiausios persinutimb
Federacijos
vadui,
dr.
P.
Kisieliui.
vardas,
nes
atrodo
esąs
niekina

gesnio netikinčiųjų ©lemento.
jui. Ateistas sumažintų draugų ra
nėra amžina, rausime ir, atėjus
išlaidos.!!
*
VYČIAI KVIEČIA
mos prasmės kaip senbernis, “se
Inž. Pranas Razgaitis kalbėjo laikui, mirs ir mūsų sambūriai.
telį
arba
nedraugautų
su
išalku

Dabar
jūsų
giminės
gaus
diTokiu atveju, kam bandyti vi
SENDRAUGIUS
nas nevedęs vyras”. Tačiau toks
šventųjų metų mintimis: — Šven Bet, kad jie ilgiau išliktų, leis
siais.
Negalėdamas
jų
atsikratyti,
diesnę vertę, kaip niekada
sa atnaujinti Kristuje? Rodos,
šio vardo atspalvis, kaip aiškino
tųjų metų įprasminimas pradeda
anksčiau.
v
kad pasaulinėj plotmėj Kristaus ateistas gal net'juos bandytų slap prelegentas, vartojamas tokia
Lietuvos Vyčiai,, kaip kiekvie mas nuo savęs. Diskusijas, ypač kime jiems natūraliai augti, stip
UŽSISAKYKITE
DABAR
sekėjų pastangos bus bergždžios. tai nudėti. Alkio problema būtų pat teigiama prasme kaip sentė nais metais taip ir šiemet rengia dėl prof. Maceinos minčių, pirmi rėti ir mirti. Rūpinkimės jais,
TIK PER INTERTRADE
kaip savo vaikais, kad dvasia
Kai krikščioniui sąlygos tokios ne išspręsta, bet tai būtų ne žalčio, vis, tėvų tėvas, senolis, protėvis šv. Kazimiero Lietuvos minėjimą
EXPRESS CORP.
ninkas
S.
Barzdutkas
pravedė
gana
ir kūnu būtų stiprūs.
palankios, gal krikščionys turi o klastingos gyvatės gudrumas. ar senmotė ‘‘senolė, prosenelė” ar kovo 2 sekmadienį. Minėjimas
GERIAUSIĄ
DOVANĄ
gyvai. Jose dalyvavo: R. ŠilgalieSirkime visi lietuvybės liga.
SIUSTI
teisę pasitraukti iš veiklos pasau Be ryškių moralinių gairių gry sengalvėlis, sengalvėlė liaudies prasidės pamaldomis Gimimo Švč.
nė, R- Bridžius, I. Bublienė, D.
nai praktiškas
inteligentišku
Mergelės Marijos
bažnyčioje, Staniškis, P. Skardis, S. ir H. Idze- Bet nebūkime fanatiški, altininlio?
dainose.
Kol
kas
niekas
nieko
ge

J LIETUVĄ
mas lengvai nuklysta į šunkelius.
10s30 vai. Atstovai renkasi 9:45 liai ir daugelis kitų. Dėmesys bu kai, bendruomenininkai, vlikiresnio
vietoj
sendraugio
nėra
pa

Tokia laikysena netiksli. Ji pri
SPECIALŪS RUBLIŲ
vai. parapijos salėje ir vėliau iš vo atkreiptas ir į The Catholic n'nkai, šauliai. Tada visi lietu
Krikščionio gyvenimas nelentg siūlęs.
mena tą išsigandusį tarną, kuris
viai bus meilesni, bus mažiau
ten
procesijoj
su
vėliavomis
žy

Ateitininkai laikomi lietuvių
PAŽYMĖJIMAI
Universe biuleteny pasirodžiusią
pakasė savo talentą, ir tuos apsi vas, pasaulio problemos neleng
giuos į bažnyčią. Po pamaldų seriją, tikros padėties neparodan- klaidų ir apsijuokimų. Dirbki
INTERTRADE EXPRESS
katalikų
visuomenės
elitu.
Deja,
vai
išsprendžiamos.
Todėl
krikš

leidusius valdininkus, kurie nieko
CORP. pirmiausia pasakė apie
Vyčių salėje,
47 ir Campbell čių, o ąmerikięčius klaidinančių me tiems sambūriams, kurie ar
neuždirbo, kai jų karalius buvo čionim buvo pristatytas žalčio yra nemaža ateitininkų organiza
tai, o jūsų giminūs pritarė.
čiau prie širdies. Matykime ir
kampas
bus
minėjimo
programa
išvažiavęs. Kristaus tarnas netu-i gudrumas,, kaip pavyzdys. Žmo- elniu atžvilgiu didžiai nedraus
Straipsnių dėl religijos už geležinės gerbkime ir ne taip mums prie
Su specialių rublių pažymėji
ir pusryčiai.
uždangos.
K. V.
mais jūsų giminūs gali gauti
i3, teisės atsisakyti praktiško inte gus, pirmąkart pamatęs tokį pa mingų: jie nesidomi savo organi
širdies
esančius
sambūrių
dar

darą be rankų ir kojų, pamanytų, zacijos ‘gyvenimu, nelanko susi At-kų Sendraugių valdyba ga
viską, ką tik nori, už dalelę
ligentiškumo.
buotojus. Sau ir savo pasirink
reguliarios kainos.
Tai tas
kad tai tartum didelis sliekas. rinkimų, nedalyvauja rinkimuo vo Vyčių kvietimą minėjime
tam sanbūriui garbės ir naudos
pat, kai įeiti j krautuvę su
Galim grįžti prie minėto pa Manytų, kad tai bejėgis padaras, se, nemoka nario mokesčio. To bendrai dalyvauti, pareiškiant gar
100 dol. ir už juos gauti.200
ieškokime pozityviu darbu. Pa
lengvai kių procentas esąs gana didelis, bingam Lietuvos šventajam mei
— Illinois universitete Chica
vyzdžio — moksleivio, kuris nori kurį bet kas gali
dol. ar 300 do!- vertes prekių,
baigai, apsaugok Viešpatie, or
lę, pagarbą ir padėką už jo užta goj yra 20,. 700 studentų, iš jų
pavalgydinti išalkusius draugus. užminti ir sutrypti. Rodos, kad keliąs rimto rūpesčio.
o gal net daugiau.
ganizuotą Lietuvių Bendruome
EXPRESS
Jeigu reikalas dažnai pasikarto tai visiškai nepraktiškas kūrinys.
Pastebėta, kad studentai atei rimus. Tat i r’prašome visus savo 30% namuose kalba ne anglų nę nuo tų, kurie pastoja jai ke
CORP. mielai jums nemoka
narius-es gausiai minėjime daly kalba, lietuviškai, lenkiškai ir
ja, išalkę draugai gali pasidaryti
tininkai,
baigę
aukštuosius
moks
lią būti tokia, kokią numatė jos
Tačiau, kai ateina laikas judė
mai prisius įrodymą. Specia
rimta problema. Krikščionis pasi
lūs, nestoja į Ateitininkų send vauti. Dėl platesnės informacijos kit.
lių rublių pažymėjimus galjma
kūrėjai.
Bronius
Juška
teirautų, kodėl draugai vis alka ti, žaltys šauna žaibo greitumu. raugių sąjungą. Vieni tokį savo skambinti R. Jautokaitei — telef.:
paversti j reguliarus rublius
aukšfiiausiu kursu.
na Tačiau lengvų sprendimų ga Žaltys nepuola savo priešo, ne elgesį motyvuoja sąjungos neveik HE 4-4146 arba A. Viliušiui —
SU PILNA GARANTIJA
li nebūti. Gal būt, tektų pakarto- grasina mirtim, nenaudoja nuo lumu, kiti teisinasi, kad juos ats
3-8330. Kas norėtų dalyvauti
GREIČIAUSIAS
tįnai vežti draugus į valgyklą. dų ar nasrų, bet vis išsprendžia tumiančios krikščionių demokra- pusryčiuose (kaina 3 dol.) gali
PATARNAVIMAS
KAI P PATOC3 U !
Krikščionis vartotų praktišką in problemas. Jis net pajėgia saugo tų ir frontininkų tarpusavio var tiesiog skambinti ir vyčiams: die
ti
daržą
nuo
kenksmingų
padarų.
Pažymėjimai pristatomi maž
teligentiškumą parūpinti drau
žybos. Dar kiti surandą kitokių ną I. Šankus — 582-6300, vakare Užsisakykite šias plokšteles paštu.
daug per tris savaites. Vieno
Praktiško
inteligentiškumo
pa

i. KALNUOS DAINUOJA — Baltija II ..................... ...... $6.00 .... ..... □
gam maisto, o ne atsikratyti drau
pasiteisinimų. Gaila, — kalbėjo E. Laurinaitei — 778-1047.
Spec. rublio kursas yra $2.63.
2. SU ŠOKIU IR DAINA — Neo-Lit............................. ...... $6.00 ..... ..... □
gaiš. Jei išsprendimo iš tikrųjų vyzdys — žaltys sumaniai su prelegentas, —neturime priemo
TAS KURSAS APIMA VISKĄ.
At-kų Sendraugių
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit.
...»............... -....... ..... $6.00 ..... .... □
NĖRA JOKIU KITU
nebūtų, tai krikščionis mielai pa kombinavo kitus būdus tvirtai į- nių su šiomis negerovėmis kovo
....
□
4.
GAUDŽIA
TRIMITAI
—
maršab
..............................
.....
$5.00
......
Chieagos sk. valdyba
MOKĖJIMŲ.
sidalintų su vargšais. Jis nesu sitaisyti žemiškam darže ir gerai ti, o Ateitininkų sendraugių są
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs .................................. ...... $6.00
..... □
REIKALAUKIT MUSŲ NE
pyktų ant draugų, nepasigailėtų patarnauti daržo savininkui.
6. ŽIRGINĖLIAI I ir II vaikams po .......................... ..... $5.00 ..... ..... □
junga, nepasipildydama naujo
LEDO IŠKYLA
MOKAMO ILIUSTRUOTO
pinigų ir nedejuotų dėl savo Il
L. Sidrys mis jėgomis, ima silpnėti.
Pažymėkite pageidaujamas plokšteles ir siųskite:
KATALOGO
Atkreiptinas dėmesys, kad dalis
GIFTS INTERNATIONAL, 2501 W. 71at St., Chicago, IU. 60629
Užsakykite Dabar.
Primename, kad Pr. Dielininateitininkų sendraugių nepalai- Haičio moMelviTateitini^ų kuoUžsakykite tik per
Plokčtelės su sąskaita bus tuojau Jums pasiųstos.
ko katalikų spaudos. Tam patei pos organizuojama iškyla į WilINTERTRADE
sinti vėl surandama įvairių prie low Springs čiuožyklą, Willow
EXPRESS CORP.
žasčių: partinių, patriotinių ir ki ilce. Chalet Rathskeller 8300 Wolf Į?iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiimiiiiimiR
tokių. šios priežastys juos nuveda Rd. Willow Springs, 111. Wolf ir
125 East 2Srd Street
A. TVERAS
į tam tikros rūšies spaudą, kuri German Church Rd.), įvyks kovo a
Penktas aukštas
LAIKRODŽIAI LB BRANGKNYBtt
vykusiai sugeba “gaudyti žuvis 9 d., sekmadienį, nuo 10:30 ryto
Pardavlmfui Ir tatorauui
“
New York, N.Y. 10010
2646 W. 69th 8L,
Tel. KEpublio 7-1941 |
drumstame vandenyje”, iš esmės iki 42:00 vai. po pietų. Prašome a
Tel.: 982-1580
būdama destruktyvi, savais iš registruotis telefonu PR 8-2709 .^iUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||llll|||||||||||||||HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliK
LABAI SVARBU
skaičiavimais pakiša patriotizmo, (A. Kižienė). Kaina 1.50 dol. as
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas
tolerancijos ar kitokį jauką, Da meniui. Neturintieji pažiūžų įga -MiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiliiiiiiiiiiliiiliiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii*.
greičiausias pristatymas
lis ateitininkų už tokios meške
lės jas išsinuomoti čiuožykloje, I
Pasirinkite iš šių naujų
PETE’S AUTO REPAIR
rės lengvapėdiškai kimba.
mokėdami 50 centų. Važiuosime
modelių
E Čia daroma Motor tune-up. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių E
ZHIGULI VAZ 2101
Ateitininkai savo principus y- savomis priemonėmis.
= transmisijų remontas. Starteriams ir altematoriams duodamos ii- =
US $3706.00
ra surikiavę atitinkama tvarka.
Iš Chieagos važiuojame 79-ta E galaikės garantijos.
NAUJAUSIAS PAGERINTAS
Bėda ta, kad ši tvarka įgalina gatve iki didelės kryžkelės, kur
EXPORT MODEL
PUTRAS PIŠNYS, savininkas
ZHIGULI VAZ 2103
šiuos principus nelygiai taikyti. kairiuoju pasukimu įvažiuojame
US $4246.00
Pavyzdžiui, atiduodami pirmeny į Archer. Toliau važiuojame Ar6211-15 S. Damen Avė. Tel. 737-3888
ZHIGULI VAZ 2102
bę katalikybei, ima skriausti lie- cher keliu į pietų vakarus. Priva- ŠillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllhE
STATION WAGON
tuvybę, arba atvirkščiai. Darosi žiavę pirmas šviesas, (WenthUS $4082.00
labai aktualus reikalas, kurį An- worth arba Willow Springs Rd.)
EXPORT MODEL
MOSKVITCH 412 1E
tanas Maceina iškėlė laišku, skir- sukame dešinėn. Pervažiuojame
US $3756.00
tu Ateitininkų Federacijos vadui geležinkelį, kanalo tiltą, vėl gele
MOSKVITCH 408 1E
dr. P. Kisieliui, ateitininkams: žinkelį. Važiuojame šiaurės vaka
US $3454.00
užmojis duoti tinkamą atkirtį rų link, kol kelias šakojasi į dvi
MOSKVITCH 426 IE
Ekumeninio suartėjimo savaitėje sausio 26 d. Chieagos studentų ateiti
STATION WAGON
ninkų draugovės susirinkime katalikų kun. Kęstutis Trimakas aiškina, 'nutautinimo ir nukrikščionini- dalis-Mes pasukame kairėn pusėn
Pavergtoje Lietuvoje komunistai žiauriausiai perse
kaip prieš 9 metus įsisteigė lietuvių ekumeninis ratelis, šalia sėdi buv. mo veiksniams niekad nebuvo (pravažiuojame J. Bučo daržą)
US $3919.00
kioja tikėjimą ir tikinčiuosius. L. K. Religinės šalpos Rė
MOSKVITCH 427 IE
“Mūsų sparnų’’ redaktorius evangelikų reformatų kun. Povilas Dilys. toks gyvybingas ir toks reikalin ir German Church Rd., važiuoja
mėjai jiems teikia pagalbą. Įsijunkime į LKRš rėmėjus.
STATION WAGON
Po susirinkimo visi studentai ateitininkai dalyvavo ekumeninėse pamal gas kaip dabar”. Bus konkre
me į vakarus.
Privažiuojame
Nariai rėmėjai aukoja metams nemažiau kaip 5 dol., amži
US $4205.00
dose jėzuitų koplyčioje.
Nuotr. J. Kuprio
čiai siekiama. Dievo, einant per Wolf Rd. Perkertame kelią, WolZAPOROZHETS ZAZ 968
nieji nariai — 100 dol. Ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
f’s tiltą ir tuoj pat sukame deši
savo tautą!
US $2368.00
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo federaPagaliau paskaitininkas iškėlė nėn, kur ir yra Čiuožykla.
reikalaukit
~~~
linių mokesčių. Už aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios.
ATEITININKAI LEMONTE
SPECIALIŲ BIULETENIU
Kviečiame visus.
ir Linas Sidrys, o dvasios vadas reikalą kratytis, taip vadinamo
SU AUTOMOBILIŲ
Įsigykite ir paimkite platinti LKKš Rėmėjų išleistą
yra kunigas dr. Feliksas Gurec- infantilizmo nuotaikų, kai Baž
Kuopos
vadovybė
PAVEIKSLAIS,
Lemomte, III., 1974 m. gruodžio kas.
LKB Kronikų knygą. Jos kaina tik 2.50 dol.
nyčios 'gyvenime suaugusieji lai
APARTMENTAIS,
7 d. atsikūrė prof. Prano Dovy
naudotais RŪBAIS
1975 metų kuopos tema yra komi vaikais ir kai su jais elgia IS CLEVELANDO “ATEITIES”
Aukos siunčiamos ir LKB Kronikų knyga užsisakoma
daičio ateitininkų kuopa. Ją su- “Kas aš esu?”. Susirinkimai vyks masi kaip su vaikais. Pavyzdžiui,
SVEČIAMS IS USSR
VEIKLOS
šiuo adresu: L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Vyr. Valdyba,
ffisro 15 narių, moksleiviai ir jau ta kiekvieną šeštadienį 1 vai. po parapiečiai neprileidžiami prie
REIKALAUKITE MŪSŲ
SPECIALAUS BIULETENIO
6825 So. Talman Avė., Chicago, BĮ. 60629. Kur veikia Rė
nučiai. Į. kuopos valdybą išrinkti: pietų p. Šoliūnų namuose (1 l ith iparapijos rūpesčių bei reikalų ir
Clevelando Ateities klubas va
MES TURIM 26 METŲ
pirmininkas Rimas Kamantas, Str. & Hwy. 83, Lemont, Ilinois pan. Šiuo būdu ugdomas niekam sario 23 d. parapijos patalpose bu
mėjų skyriai, aukos įteikiamos skyrių valdyboms.
PATYRIMĄ
vicepirmininkė Laima Sidrytė ir 60439).
nenaudingas pasyvumas, patai vo surengęs darbingą 40 narių su
ŠIAME BIZNYJE! IR
LKRŠ Rėmėjų Vyr. Valdyba.
taip pat turim
iždininkas Ųnas Šoliūnas.
kavimas ir kitoks menkavertiš sirinkimą, Kun. J. Kidykas, S.J.
TOKSTANOIU8
Rasa
Kamantaitė
Kuopos globėjai yra studentai
kumas.
susirinkimą atidarė malda. Pirmi
PATENKINTŲ KLIENTU.

dėti kitiem reikalam ir sielotis
žemiškom problemom.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

ŠAUKIASI PAGALBOS

Rasa šoliūnaitė, Agnė Katiliškytė

Korespondentė

Paskaitininko pareikštos mrn- ninkavo Stasys Barzdukas, sekre-

i

laimimo entuziazmas
Rimtles valandėlė!

MOŠŲ ŽVILGSNIS

RENGIANTIS SAVO KONGRESUI

J ŠVENTĄJĮ KAZIMIERĄ

bet*ifoUV*,į+.ijaun*rnas pamažu, Australijos jaunimas ir kurio
Ai Q J U “tiknntai rengiasi tre- gaus Pietų Amerikos lietuviško
šventuosius minime ir garbi ro amžiaus mūsų laiko jauninu
nir»
^asau^° Lietuvių jau- jaunimo sambūriai.
name
ne tuo tikslu, kad tuo jiem tarpe, tur būt, niekur nėra to
ir
®n?resu^ Siame krašte
čia ir yra kongreso tikslas
ką
nors
suteiktume, bet kad pa- kio, kuris savo įtaka, kompe
.
°je gyvai reiškiasi jau- Jis turi atgaivinti, sujungti ii
simokytume
iš jų išmintingo,. tencija būtų ne tik tolygus, ;
aS entu2Jazmas ir pasi- subendrinti tautinius siekimus
garbingo
gyvenimo
ar kad pa- j bent panašus karalaičio Kaži
si
kongresu- tinkamai pa- lietuvių jaunime, kuris dar satirtume
mums
reikalingos
ko- miero vaidmeniui ano meto ga
yf «
~ .ji padaryti trečiąja vo tautiniu paveldėjimu rūpinalingose Lietuvos ir Lenkijos vai
kios
nors
jų
pagalbos.
Minime
tsHln v
jaunimo manifes- ai ir mėgina lietuvybę savyje
stybėse.
Išsilavinimas, politini
šventąjį
Kazimierą.
Nekartosiu
ja, kaip buvo pirmojo ir ant- ar savo aplinkoje išlaikyti. Tai
jo
biografijos,
o
tik
pasidalinsiu
galia,
turtai
Kazimierui nekliu
rojo ongresų metu. Mažiau dar pratęsimas tautinės gyvybės, už
dviem
mintimis
su
tais,
kurie
Idė
būti
ir
šventu
jaunu valdoyra in ormacijų iš Pietų Ameri- kurią šiaip ar taip dar ilgai reijas
skaitys.
Į
vu.
os e uvių jaunimo, bet žino- kės įvairiomis priemonėmis ko
Ką žmogus turi, viską turi iž
ma, ad ir ten pasiruošimas y- voti ir jai dirbti. Jei lietuvybė
Viena iš tų minčių. Savam
1
Dievo.
Jeigu kuris tai supranta
Keyam kely>
jaunimas jau ten nėra tokia gyva, kaip šiaukrašte anais laikais šv. Kazimie
ir
viskuo
naudojasi taip, kai}
sudarinėja komisijas, sanbūrius, riniame kontinente, tai nėra P.
ras buvo panašus, kas šiandien
jį
moko,
pataria
visko davėjas
ve os branduolius ūr reiškiasi Amerikos lietuvių, o aplinkybių
Amerikoje ar kurioje kitoje
viską
žinantis
ir
mums
gero nog^va veikla.
kaltė. Lietuviškas jaunimas savalstybėje būtų pasaulietis aukš rintis Dievas, tai žmogaus kil
a™ kon^reaui organizuoti vo kongrese bendromis pajėgoto laipsnio politikas, turįs daug numui niekas nekenkia: nei mok
uvių jaunimas jau rodo di- mis turės tautiniams siekimams
įtakos krašto valdymo reikaluo slas, nei pasiekta galia visuome
dėsnius sugebėjimus. Jau pa- padėti stipresnius pagrindus,
se, turtingesnis už daugelį savo nėje, nei turtas. Dievo minties
daryti keli suvažiavimai. Išrink- kad tautinė sąmonė taip greitai
krašto žmonių, švento Kazimie- paisantis, išmintingas žmogus
tos vadovybės, sumegsti ryšiai, neišblėstų. Tai priežastis kongre
juo daugiau šių gėrybių turi,
sukurta informacinė tarnyba, są rengti toli Pietų Amerikoje
dus Egiptui suteikti 80 mil. dol. juo daugiau padaro gero. Kad
Tai vienetai, kurie turi atlikti — ten reikia naujos tautinės
paskolą, > o Izraeliui parūpinti ir nepaskelbtus šventais, prisi
paruošiamuosius darbus. O tų dvasios,
naftos iš Irano, jei jis užleis A- minkime kai kuriuos mūsų laika
darbų yra daug ir sudėtingų,
*
bu
Rudeis naftos šaltinius Egip Europos asmenis: DeGasperi IŠi didžiulė lenta, primenanti pavergtą Lietuvą, yra pastatyta prie greitkelio I S #75 Daytono, Ohio priekai reikia atrinkti atstovus, gaNesunku kongresą rengti, kai miestyje ir pasiliks ten visą mėnesį.
tui.
talijoje, Adenauerį Vokietijoje,
linčius vykti j Pietų Ameriką jaunimas turi entuziazmo, o vySchumaną ir kitus Prancūzijo
Blanki ateitis
ir ten atstovauti šio krašto lietu- resnieji nesigaili paramos. Taip
je,
Salazarą Portugalijoje. Šie
viškam jaunimui. Bet pats ju- ėjosi su dviem ankstyvesniais
H. Kissingeris deda didžiau vyrai turėjo proto, galios ir sa
dėjimas, organizavimas, infor- kongresais. Jų laimėjimai ne
sias pastangas padėti Izraeliui vo veikloje paisė Dievo minties.
davimas rodo didelį norą daly- skaičiuojami pinigais. Pinigų išrasti išeitį ir susitarti su arabų Savo kraštus jie iškėlė iš karo
vauti lietuviškoje veikloje, pra- leidžiame ir įvairiems kitiems
valstybėmis. Tačiau jo pastan griuvėsių aukščiau už ne vieną
Mažųjų žingsnių pasitarimai sustingo
tęsti veiklos siekimus, jungti subuvimams ir iškilmėms. Jos
gos jau prarado patrauklumą. karo nepaliestą šalį. Pavyzdžiui,
laisvajam pasauly
išaugusias visos yra lietuvių išeivijos įnaAteinantį kovo mėn. vargu jo
Artimieji Rytai pergyvena lū
didįjį nesutarimų klausimą į da siūlymams pritars net Egiptas, tokioje Sov. Rusijoje, kur vis
gedkminas galva
lietuvių kartas.
šas tautinei kultūrai kurti ir iškuriavimo tarpsnį. Izraelis per
lis ir pradėti derybas, darant šiuo metu kiek palankesnis ma kas daroma ir naudojama, ne
Ateinantį pavasarį bus išrink- laikyti,
paisant Dievo minties, nors ten
praėjusius
metus
sparčiai
apsi

vo
žemių
grąžinimo.
Izraelis,
žingsnį po žingsnio.
ti atstovai vykti į trečiąjį lietuJaunimo kongresas gal kiek
žųjų žingsnių politikai.
fantastiški kiekiai žemės gėry
anksčiau
besivertęs
išsisukinėji

ginklavo
ir
sustiprina
karines
vių jaunimo kongresą. Pats jau- skiriasi nuo kitų švenčių, bet
Sirija visai nusivylė H. Kis bių, nors dirbantieji apiplėšiami
Pasi tarimų nesėkmė
mais,
jau
sutinka
kalbėti
ir
apie
jėgas.
Arabai
tebededa
pastan

n imsis nusistatė reikalingas at- jo reikšmė nėra mažesnė už kisingerio tarpininkavimu ir atei
Praėjusiais metais pradėtoji nantį gegužės mėn. linkusi ne valstybės gerovės vardu, vistiek
stovavimui kvalifikacijas — da- tų iškilmių, nors jame pasitai- gas ginkluotis ir ginkit} svorį arabų žemes. Tačiau nurodo są
nepakylama iš skurdo, iš vergi
lyvauti visuomeninėj veikloj, ko sunkumų, nemalonumų, klai- mesti ant derybų svarstyklių lygas: pasižadėti pripažinti Iz mažųjų žingsnių politika; sau sinaudoti JT kariniais daliniais jos, iš teroro. Panašiai yra vi
sio
mėnesį
nutarimas
dėl
Sueso
raelį
ir
jo
nepulti.
mokėti lietuvių kalbą. Atstovai dų ir nepasisekimų. Kongresai lėkštės.
apsaugoti Golano aukštumos pa sokioje visuomenėje, šeimoje,
Jau prieš metus turėjau pro kanale kliūčių pašalinimo ir ba sienį.
Politinėje srityje Izraelis liko
turi jausti visuomeninės veiklos sujungia pasaulyje išsisklaidžiuindivido gyvenime:
be Dievo
prasmę ir susikalbėti su kituose sį lietuvišką jaunimą apie vieną vienišas. Jis prarado atsparą gos ryškinti mintį, kad dabar landžio mėn. laikinis išsprendi
Sovietai vėl pradėjo įsitvir niekas neveda į gerą, o mylin
mas
Golano
aukštumos
reikalo
kraštuose išaugusiu lietuvių jau- tautinį kamieną. Jie padeda lie- Jungtinėse Tautose. Iranas ir tinės paliaubos yra tik pradžia
tinti Artimuosiuose Rytuose po tiems Dievą viskas eina į gerą.
nimu. Tokia jungtis yra būtina, tuviiškam jaunimui, augusiam Turkija, nearabiškos valstybės, kelio, vedančio į taiką ar karą. šiais metais pasirodė jau atgy 1972 m. 115,000 karių palšalini- Kodėl taip, tai būtų atskira te
kad jaunimas rastų bendrą tiks- skirtingose sąlygose, geriau su nėra linkusios jį remti. Tiesa, Per praėjusius metus Izraelis ventas. š. m. vasario mėn. pir mo iš Egipto. A. Gromyko va ma, šiai progai perilga.
lą — ugdyti lietuvybę savyje, prasti save ir savo tautinius už- Izraelis tebesinaudoja JAV ne susilaikė kariauti, nes JAV į- moje pusėje H. Kissingerio tar sario mėn. pradžioje įtikino Si
Antra iš minčių, šv. Kazimie
bendrus siekimus — palaikyti davinius. Jie ypač savo įnašu paprasta politine, ūkine ir kari 8pėjo: jei užpulsi arabus, žymiai pininkavimas susitarti Izraeliui riją nedalyvauti mažųjų žings
su
Egiptu
ir
Sirija
buvo
nesėk

ro
relikvijos jau trečią kartą,
pasunkinsi
JAV
ir
savo
padėtį.
lietuvišką veiklą, konkretesnes prisideda prie tautinės veiklos ne parama, bet ir šiame krašte
nių politikoje ir reikalauti Go
neturi
ramybės nuo jo ir mūsų
mingas.
Aiškiau
tarus,
ši
kelio

JAV
rems
ginklais,
bet
negalės
priemones — įprasminti savo išlaikymo išeivijoje — kultūri- jau atsiranda balsų, kurie reika
lano aukštumos grąžinimo. Izra
nė
buvo
bergždžia,
nes
tuos
pat
tautos
neprietelių. Pirmus du
tiesiog
kare
dalyvauti,
nes
dar
lietuvybę laisvės pavergtai Lie- nio palikimo, tautinės dvasios, lauja nuosaikesnės Izraelio po
elis šiuo reikalu net vengia kal
duomenis
valstybės
departamen

kartus
tie neprieteliai, išžudę
Vietnamo
karo
žaizdos
neužgi

tuvai troškimais. Jaunimo už- tautos tikslų supratimo ir tau- litikos. JAV ūkinis sunkmetis,
bėti, nes trijų kalnų viršūnes
to
sekretorius
galėjo
patirti
dip

lietuvių
gal mažiau, negu dabar,
jusios.
Karą
pradėję
pateks
dar
užsienio paramos apkarpymas,
mojaū jau dabar kelia tuos vi- tinės sąmonės ugdymo,
laiko svarbias kraštui ginti ir
gavo
galą.
Tvarkėsi visas gy
lomatiniu
keliu,
nesilankydamas
į
sunkesnę
ūkinę
ir
politinę
pa

verčiantis
nenori sunaikinti 25 kibucų —
sus uždavinius.
Lietuvių visuomenė — vyres- naftos galvosūkis,
Kaire,
Damaske
ir
Jeruzalėje.'
venimas
ir
šventojo
kaulai grį
dėtį.
Jei
karas
ilgiau
užsitęs,
ga

kolektyvinių ūkių, kurie svar
*
nioji ir jaunesnioji karta bei or- ieškoti išeities arabų kraštuose,
žo
į
jo
poilsiui
skirtą
vietą Vil
H.
Kissingeriui
nepavyko
su

li
jį
pralaimėti.
O
tuo
metu
gali
būs maisto gamybai.
Paties jaunimo kongreso di- ganizacijos — jau dabar turi paliečia ir Izraelį, verčia jį spręs
niaus
katedros
koplyčioje.
Ka
sitarti
su
Egiptu
net
dėl
Izrae

džioji kliūtis — tolis. Argenti- stebėti kongresui pasiruošimo ti vis atidėliotus politinius klau iškilti pavojus ir Izraelio vals
JAV ir Sovietų politika ypač
da
dabar
jie
vėl
grįš,
į
apvalytą
lio
pasitraukimo
50
km.
ruože
dabar ryškiai kertasi. Maskva
na, Brazilija ir Urugvajus nė- darbus ir jausti atsakomybę už simus, nes kardu švaistymasis tybei.
Arabai dėl galimo karo nėra nuo dabartinės laikinosios sie pakartotinai pasmerkė mažųjų ir vėl pašventintą Vilniaus ka
ra parankūs kraštai juos pa- jo pasisekimą. Jaunimo ryžtas jau baigtas.
Arabų kraštų padėtis žymiai vieningos nuomonės. Palestinos nos. Izraelis sutiko pasitraukti žingsnių politiką ir siūlo pradė tedrą? Jeigu tauta laikysis gy
siekti. Tie kraštai neturi nė to- ir vyresniųjų parama šiuo at
idų patogumų, kokius turi JAV veju turi susijungti, kad kon- sustiprėjo. Nors jie daugeliu arabai, ypač Palestinos laisvi iš Gidi ir Mitla tarpeklių, ku ti pasitarimus Genevoje. Sunku va, tai ir šį kartą jos pavergė
jas gaus galą nuo savo klaidi}
ar Kanada. Bet ir ten yra lietu- gresas būtų visų bendras rei klausimų ir šiuo metu savybėje nimo frontas, kursto karą pra riuose įrengtos jo tvirtovės, per pasakyti, ar ten pavyks išspręs
anksčiau, negu dabar spėlioja
leisti
Egiptui
Abu
Rudeis
naftos
nesutaria, bet kalbasi ir jau turi dėti prieš Izraelį. Tačiau Egip
viško jaunimo, kuris domisi lie- kalas.
ti esančius arabų ir žydų ne
šaltinius
prie
Sueso
įlankos,
jei
sutarimus, bet Izraelis ir JAV ma. Išnaikinti tautą yra sunku.
tuviškomis problemomis, yra neTeisybė, kad mūsų visuomenė šiokią tokią bendrą politiką bent tas ir Sirija, tebegydantieji pra
Egiptas
pažadės
taikoje
su
Iz

ten neturi sąlygų laimėti. Jei Tautos tik pačios išnyksta, kai
mažai lietuvių, kurie laukia sve- paramos savo jaunimui nieką atgauti 1967 m. Izraelio užim ėjusio karo žaizdas, linkę išban
raeliu
gyventi,
jo
nepulti.
čių, galinčių praturtinti jų tau- da nesigailėjo, bet šiuo atveju toms sritims. Jų užsienio politika dyti taikos derybas, net mažais
Genevoje kraštai nesusitars dėl netenka pasiryžimo gyventi. Tai
Egipto prezidentas Sadatas araibų žemių grąžinimo, politinė mums liudija ne tik žydų, o mū
tinį susipratimą ir menines pa- parama turi savitas aplinkybes yra žymiai lankstesnė. Jie bando žingsniais siekti tikslo. Delsimas
negalėjo duoti tokio pažado, kol nesėkmė gali pastūmėti Arti sų tautos ikšiolinė istorija.
jėgas.
— kongreso pasiruošimą toli- naudotis JAV ir Sovietų para gali patarnauti arabams.
Ko reikia, kad tauta gyventi}
Tokiose sąlygose teliko tęsti Izraelis nesugrąžins Sinajaus, muosius Rytus į naują karą, ku
Gal svarbiausia, kad Pietų A- mam krašte ir ten atstovų iš- ma atgauti prarastoms žemėms.
ir
gyvuotų? Patriotiniai žygiai,
paliaubų tarpsnį, pergyventi nei Užjordanės ir Golano aukštu ris nieko gero neatneš kariau
merikos lietuviškas jaunimas y- siuntimą iš šio krašto. Kai ma
Netikrumo tarpsnis
kovos,
veikla turi reikšmės, jeitaikos, nei karo metą, žodžius mos. H. Kissingeris grįžo tuš jantiems, tačiau dar labiau pa
re išaugęs visiškai skirtingose tomi konkretūs uždaviniai, lengArabų kraštai reikalauja sa- vietoje kulkų naudoti, skaldyta čiomis rankomis, išskyrus paža- sunkins Izraelio ir JAV padėtį.
(Nukelta į 5 pusi.)
sąlygose, skirtingoje kultūroje viau remti. Sunkiau, kai jie taip
ir papročiuose. Skirtingas yra toli ir tik informacijos perteiir pats lietuvių jaunimas, nors kiami. Tačiau tai neturi būti
jam visai vis tiek. Už dviejų mylių!
teliais vaikščiodami, ar po porą, po tris, po keturius
savo širdyse jis jaučiasi artimas kliūtis, nes lietuvių tautos tiksNational Guard Armory — štai, tas magiškas žygiuodami. Ant kalvelės, ginklavietės rūmų dešinėje,
bendriems tautiniams reika- lai šiandien siekia visą pasaulį
vardas, apie kurį U.A.W. vyrai mums kalbėjo ir laik stovėjo didesnė grupė labai energingų rėksnių. Jie
lams, sielojasi laisvojo pasaulio — laisvuosiuose kraštuose išlairaščiai rašė. Tai ir pavadinau šį skirsnelį Tautinės kartais naudojo ir garsiakalbius. Į garsiakalbius tai
lietuvių rūpesčiais, į kuriuos kyti kovojančius už savo tautlGvardijos ginklaviete. To prakeikto žodžio “armory1 dainavo, tai choru šaukė, tai kalbeles apie automobilių
jungiasi net svetur išaugę jo nę tapatybę, pavergtoje tautoje
niekaip geriau ir tiksliau išsiversti negalėjau nė su nelaimes sakė. Vienu metu prašneko ispaniškai. Be
bendraamžiai. Nepaisant tolių pagelbėti kenčiantiems okuVVebsterio ir kelių kitų žodynų pagalba.
reikalo. Ispaniškai kalbančiųjų meksikiečių nedaug ma
ir susisiekimo sunkumų, nepai- panto priespaudą.
National Guard Armory, pasirodo, besirandanti čiau, o jeigu jie bandė pasiekti Alfredą Mažąjį, tai
ALFONSAS NAKAS
sant skirtybių ir kongreso iškilTrečiasis Pasaulio Lietuvių
už poros mylių nuo Kapitolio, akies tiesumu į rytus, apsiriko — jis angliškai geriau, negu ispaniškai šneka.
mingumo stokos, vis dėlto jau jaunimo kongresas šiuo metu 6
net gi East Capitol gatvėje. Kad mūsų šoferis būtų
Iš autobusų pasipylusiems kiekvienas būtinai sa
dabar reikia kreipti mintis į tą jau nėra ilgo atstumo kelionė,
Mūsų šoferis paklydo ir mums Į naudą išėjo. Pra žinojęs!
vo
lapelį,
brošiūrą ar ir visą laikraštį bandė įkišti.
> dvasinį ir tautinį atsigaivinimą, o dabarties uždavinys. Juo jau
Pirma pasidairykime iš lauko, nes dairytis tikrai Aš, beieškodamas informacijos, kaip miesto autobu
važiavom pro Kapitolį. Lėtai, lėtai. Kiek tavo laiptų,
kurį jaunimo kongresas gali su- reikia ne tik rūpintis, bet prie
Kapitoli? Kur tavo įnamiai ir sargai, Kapitoli? Be yra į ką. Kairėje pusėje, skersai plačią gatvę persigrū- su vėliau pasiekti Kapitolį, be to, bandydamas ir savo
teikti tenykščiam jaunimui. Tai jo tinkamo paruošimo dėtis, nes
penkioikos
vienuolikta, o tavo laiptus tebedengia snie dus, keleto akrų aikštė. Dabar ji užimta šimtų auto aparatu (sugedusiu, deja) fotografuoti iš tobau, bu
pasidalijimas patirtimi, pratur- tai viena paveikiausių tautinės
gas.
Ak,
va,
pėdos, pėdos — šimtai pėdų. Bet tik busų, suvežusių dešimtį tūkstančių automobilių dar vau nuo to skruzdėlyno kelius kartus pasitraukęs.
tinimas žmogiškojo pažinimo, veiklos pratęsimo priemonių,
juodos pėdos, o tarp jų vis tiek pažliugęs sniegas. bininkų. Dešinėje — pats pastatas. Jis panašus į de Kiek tik kartų artėjau, tiek vėl į rankas man per
kurio ras ten šio kontinento ar
Pr. Gr.
Sniegas ant šimto laiptų, iki paties viršutinio! Vieš šimtis mano matytų panašių “ginklaviečių” kiekviena prievartą bruko kas savo literatūrą, šaukiau, kad jau
paties metais tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt me Amerikos mieste. Tai pusšimčio ar daugiau metų viską turiu kišenėse, kitiems ir rodžiau, bet nieko ne
JAPONIJOS AMBASADORIUS nių idealų meilė. Žmogui neuž penktaisiais, vasario penktąją baltą dieną, vienuolik apjuodęs, aprūkęs masyvus mūrinis griozdas, nors fa padėjo. Turėjau iš visų imti ir paskui į šiukšlių sta
sadą ir stengtasi architektūriniai apdailinti.
tenka būti gamybos
įrankiu tą valandą be penkiolikos minučių.
VATIKANE
tinę išmesti.
savo pragyvenimui užtikrinti;
Autobusas prasirito pro Aukščiausiojo teismo rū
Mane domina neapsakomas triukšmas. Vis nauji
Darbininkai atvažiavo demonstruoti už darbą, o
Popiežius Paulius VI, priim jis siekia atrasti savo gyvenimo mus. Čia pėdų ant laiptų buvo dar mažiau, tik viršuje,
žmonės plūstame iš autobusų ir liejamės į minią. Mi visoki revoliucionieriai medžiojo jų sielas. Jeigu laik
damas naująjį Japonijos amba prasmę, pažymėjo
Popiežius. prie durų, stovėjo vienintelis, gražia uniforma rėdy nia — karnavalas. Daugelis plačių laiptų (laiptai
sadorių prie Apaštalų Sosto, Todėl pasaulietinės valdžios at tas, sargas, čia jau bent tiek gyvybės, kai prie Kapito- VVashingtonui visur charakteringi) aplipę žmonėmis. raštėlis “United Labor Action” ir neatrodo labai “rupriminė Bažnyčios
pastangas sakingi asmenys privalo rūpin lio durų, nė ant Kapitolio laiptų iš mūsų šono, nesimatė Ant lengvo kotelio plakatas beveik kiekvieno rankose. žavas”, tai “Daily World” jau tikrai krauju pasruvęs,
nes po antraštės smulkesnėmis raidėmis paantrinta —
ugdyti žmonių bendruomenėje tis, kad nuo ekonominės pažan jokio žmogaus. Kongreso biblioteka dešinėje. Man re “Mes norim darbo — mes ne apsileidėliai” (šitaip išsi—
"Continuing the Daily Worker, founded 1924”. Nors
dvasines vertybes. Kartais at gos neatsiliktų žmonijos dvasi gis, važiuojame Baltųjų rūmų link. Gal aš klystu, verčiau labai populiarų, gal tūkstantų kartų pakartotą
jo kaina 25 centai, bet man į rankas per tris kartus
rodo, jog šiuolaikiniame pasau nė ir moralinė pažanga.
nes beveik aštuoneri metai, kai Washingtone keletą plakatėlį “We want jobs — we’re not slobs”). “Aš no tris ir įgrūdo visiškai už dyką. Dar nepamirštu “Challyje žmonės yra susirūpinę vien
atmintinų dienų praleidau. Sukame į rytus. Šoferis riu darbo, ne pašalpos”. “30 valandų darbo, 40 valan lenge’ (antrine antrašte — “The Revolutionary Com
Naujasis Japonijos ambasa klausinėja kelio. Už poros mylių ir vėl klausinėja ke dų mokesčio”. “Duonos ir sviesto, ne kulkų ir bom
tik materialine gerove ir ekono
munist Newspaper”) platintojos..Inteligentiška, laibu
dorius,
įteikdamas Pauliui VI- lio. Tik tos pora mylių baisiai pakeitė vaizdą. Dabar bų, mažinkite karinį biudžetą”. “Pilno įdarbinimo, ne
mine pažanga. Sis susirūpini
tė, didelių akių mergina, greičiausia, studentė. Man
mas yra pateisinamas, bet jo jam savo skiriamuosius raštus, važiavome negrų kvartalais, Apšepę, griūvantys na tuščių pažadų”. “Paleiskit politikus, ne auto darbi dagi, bet įkyri. Imkit, sako, čia viską rasite, ko auto
nepakanka tikrajai žmonių ge pažymėjo, kad jo misija prie mai. Langai uždangstyti kartono lapais. Gatvėje kur- ninkus". Tai tik keleto plakatų turinys. Čia nusira mobilių darbminkui reikia. Ir užsimokėkite 10 centų,
rovei atsiekti. Ekonominę pa Apaštalų Sosto sutampa su ne-kur apšepęs, suvargęs, apatiškas žmogus. Ir jam šytą tekstą ir daugelį kitų skambių, trumpų šūkių jeigu turite.
niekas nesvarbu. Kapitolis jom ranka pasiekiamas, bet grupės rykavo balsu. Ar tai į krūvas susimetę, ar ra
žangą turi yisad lydėti aukštes šventųjų metų misija.
£Bua daugiau),

TAIKOS DERYBOS KRYŽKELĖJE

SUSITIKIMAS
WASHINGTONE

DRAUGAS. Šeštadienis, 1975 m. ĮįBro mžn. 1 -3.

*

Vasario 19 d. mirusio V. D.
universiteto fizikos profesoriaus,
Vilniaus universiteto valdytojo,
Lietuvos Savitarpinės Pagalbos
pirmininko, lietuvių kraštotyros
pionieriaus, skautininko, Červe
nės žudynių kankinio Igno Kon
čiaus laidotuvės įvyko Bostone,
Mass.. Velionis buvo atvežtas ąžuoliniame karste iš Putnamo,
Conn., N. P. Seselių Matulaičio
namų, kur mirė, į Lubino šer
menines South Bostone. Toje
Broadvvejaus gatvėje prof. KonČūus yra gyvenęs kelerius me
tus iki 1961 metų. Laidotuvė
mis rūpinosi sūnus Liudas Kon
čius iš Cherry Hill, N. J.. Jam
padėjo Bostono skautai ir inži
nieriai.
Penktadienį, vasario 21 d.,
nuo 7 iki 9 vai. vakare pašar
votą velionį lankė apie 150 bos
toniečių ir apylinkės lietuvių.
Karstas buvo uždarytas, nebuvo
ir gėlių, nes toksai buvo velio
nies priešmirtinis pageidavimas.
Greta stovėjo Lietuvos ir JAV
vėliavos. Karstas buvo padeng
tas velionies drožtu palaužtu
kryželiu, skautų Geležinio Vil
ko ordinu ir “Vyčio“ korporaci
jos juostele. Garbės sargyboje
stovėjo uniformuoti skautinin
kai ir ALIAS Bostono skyriaus
nariai — inžinieriai. Velionis
buvo tų organizacijų garbės na
rys.
Atsisveikinimo akademija pra
dėta 8 vai. pilnutėlėje šermeni
nėje. Po trumpą žodį tarė Liet.
Bendr. Bostono apygardos pir
mininkas A. Skudzinskas, Lie
tuvių Skautų Brolijos vyriau
sias skautininkas Petras Molis,
AULAS Bostono skyriaus pirm.
inž.' Vyt. Izbickas ir velionies
biografiją nubrėžė Akad. Skau
tų sąjūdžio filisteris inž. Jurgis
Gimbutas, atstovavęs ASS va
dovybei ir pravedęs atsisveiki
nimo akademiją.
Iš Putnamo atvykę kunigai
prof. Stasys Yla ir Vyt. Zakaras
palaidojo velionį katalikiškai.
Kun. Yla perskaitė giliai išmąs
tytą pamokslą, o kun. V. Zaka
ras atkalbėjo maldas. Vieton
gėlių, suaukota 135 dol. N. P.
Seselių Matulaičio namams ir
daugiau kaip 400 dol. Lietuvių
Fondui.
Sekančią dieną, 10 vai. kars
tas jau buvo Forest Hills ka
pinių koplyčioje, Dorchesteryje
(Bostono priemiestyje), čia su
sirinkę bostoniečiai išklausė
jautrios rašytojo Stasio Santvaro atsisveikinimo kalbos. Vai’-

CLASSIFIED GUIDE

A. f A.

PROF. IGNO KONČIAUS LAIDOTUVES

MAGDALENAI LIESUNAITIENEI mirus,

ip

REAL ESTATE

jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą REGINĄ ir sūnų JUOZĄ su
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

k

Savininkas parduodu 4 Imtų iiainų
arti 35-os lr Emerald Avė. 3 po 3
kamb. ir 4 kamb. butas. Geros pa
4 butų ilidellH mflraa. Neša 16%
jamos. Skambint 776-0410
nuo Investuoto kapitalo. Plntua lotas.
guzo šildymai. Brighton Pko.
For sale by ovrner 4-flat near 35th AtHklri
880,000.
and Emerald. 3 — 3’s and 4-room
Didelis 6 kaiub.
7-Jų aukštu, 20
motų tnflras. T H vontoa. Bauaoa pu
apt. Good income. Call 776-0410
Mūr. 5 kamb. namas prie 72-os ir
Rockwell. Geras ir nebrangus.
Prie 72-os ir California 4 kamb., 22
metų. Geras ir stiprus namas.
Prie 72-os ir Albany 6 kamb., 23
metų mūro namas. Pigus.

A. f A.

Maj. JONUI ČĖSNAI mirus,
jo žmonai KOTRYNAI ir dukrai LIUDAI su šeima nuo
širdžią užuojautą reiškia

gonavo dr. Vytenis Vasyliūnas,
fizikos daktaras. Laidotuvės už
baigtos tradicine giesme “Mari
ja, Marija’’ ir Lietuvos himnu.
Palaikai palaidoti Forest Hills
kapinių mauzoliejuje. Po to bu
vo šermenų vaišės Taut. sąjun
gos namuose. Surengė Bostono
inžinierių žmonos ir skautininkės, Inos Nenortienės rūpesčiu.

BROKERIS — P. ŽUMBAKIS
PR 8-6916
Marąuette Parke 4 butų namas —
2 po 5 kamb., 2 po 4 kamb. ir butas
rūsy. Skambint 737-7746

Jonas Paštukas

MISOELANEOUS

Brangiam broliui

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTTPIKATAI IR AUTOMOBILIAI

A.tA. POVILUI mirus,

COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

mielą sesutę STEFANIJĄ RADVILIENE su šeima nuo

J. Gbt.

2501 W. «»th St., Chicago, III. 80020
S33S So. Halsted, Chicago, III. «0«08
Tel. WA 5-2737; 254-3320
V. Valantlnaa

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

SUŽEIDĖ AŠTUONIS

Poškų šeima
Rockford, Illinois

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Sužeisti 8 žmonės, jų tarpe 4
vaikai kai automobilis Oak Fo
rest rajone, Chicagos pietuose,
trenkė į vaikus vežusį autobusą
ir jį apvertė.
— Tapk žmogumi, kad tavo
pavadinimas nebūtų melas; kad
neatsitiktų, jog vadinais žmo
gumi, bet juo nebuvai. Daugelis
yra žmonės tik vardu, o ne gy
venimu. Kai matau tave elgian
tis prieš protą, kaip galiu Va
dinti žmogumi, o ne gyvuliu?
Kai matau plėšiantį kitus, kaip
tave vadinti žmogumi, o ne vil
ku? Kai matau klastaujantį ar
geliantį kitus, kaip galiu vadin
ti žmogumi, jei esi gyvatė? Kai
regiu niekada nepasimokantį iš
gyvenimo, kaip vadinsiu žmo
gumi, o ne asilu? Kai regiu sve
timoteriaujantį, kaip vadinti ta
ve žmogumi, o ne eržilu? Kai
matau be užuojautos, kaip galiu
vadinti žmogumi, jei esi ak
muo?
Sv. Jonas Auksaburnis

WAGNER and SONS

gitaras

&
1

Jonas, Anele, Alytė, Alvydas ir
Vitalija Vasaiėiai
S

WORLD EXPRESSI

|

CATINTOURS,
kartu

Ė
g

5

a division of

INC.

|

su

CHICAGOS ARCHIDIECEZIJA IR
ALITALIA AIRLINES

I

3610 S. Pulaski Rd., Chicago
Phone — 581-4111

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

NAMŲ
REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

TELEVIZIJOS
|

Spalvotos Ir paprastos
Radijui
Stereo ir oro vėsintuvai
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS

$710.00* asmeniui (dvigubam kum b., taksai įskaityti)

►AKO

PAGAL UŽSAKYMĄ
IR
TAISO STYGINIUS
FIZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 VVest Cermak Rd.
CTCERO, ILL 60650
TeL — 652 - 3200

2346 VV. 69th St. — Tel. 776-1486

S Dėl pilnesnių informaci jtj kreipkitės į Jūsų kelionių agentą arba į: £

INC.

230 W. Monroe St., Chicago, III. 60606
Tel. 332 -4111

LEONAS REAL ESTATE

74-os Ir RockweU apyl.

OCCUPATTONAL THERAPIST
Exp. Reg. or eligible to register.
Interested in developmentally disąbled
children. For new skilled children
flcility. Nr. N. side
CONTACT MR. LEDUC
TEL. 549—6120

$12,000 TO $25,000
PER YEAR

For appoint, call 666*3860
Ask for BILL TIlUR or I. KOVAR

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Cicero apylinkėje išnuom.

Parduodamas kampinis namas —- tas. Brighton Parke.
Skambint FR 8-7013
pietvakarių miesto daly. 2 dideli
miegamieji, bei galionas su kili
mais, {rengtas rūsys, aptvertas kie
IEhKO NUOMOTI
mas, 2 maš. garažas ir daug prie
dų. Skambinkite PR 8-1377.

M. A.

ŠIMKUS

J
|

Taip pat daronil VERTIMAI,
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokį blankai.

PUSMEČIUI $60.00
J. BACEVIČIUS — 778-2233

BUD S REALTY
NAMŲ PIRKIMAS BEI
PARDAVIMAS
Butų Nuomavimas
BALYS BUDRAITIS
4369 So. Archer Avenue
Telef. — 254 5551

NAMŲ ĮKAINAVIMAI

NEMOKAMAI
Turime pirkėjus.

Daug sutaupysite pirkdami čia
{vairių firmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
rainai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidara pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL

J. Bacevičius

Tel. — 778-2233

Ramiai porai reikalingas 4 ar 5
kamb. butas pietvakarių miesto daly,
nuoma iki $180.90 m6n. 586-8885

BUTĮJ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas —
Valdymas
Draudimai — Income Tux
Notariatas — Vertimai

PROGOS — OPPORTUNITIES
Savininkas parduoda biznj ir nuosavybę. Seniai {steigta europietiš
ko stiliaus parduotuvė — delikate
sai, baras ir gėrimai — “package
liąuors” Fox Lake miestely. Yra ir
butas. Nuolatinis pinigų gaminto
jas. Kaina $125,000. Kreiptis ang
liškai adr.: P. O. Box 491,
Fox Lake, III. 60020

D Si M E B 1 O

NAMŲ APŠILDYMAS
TaLmu seniu ir (dedu naujus pa.
ėtaa Ilgiai Išvalau, IaU>gJ alyvlntas
perdirbu dfll dujų. įdedu vandens 811dytuvua. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8800

HIATLNO OONTRACTOB
įrengiu mleets ir užmiesty naujus
Ir perstatau senus visų rūšių namo
apflUdyiriul pečius, air oonditionln*
J. BACEVIČIUS
vandens boilerius. Dirbu greit, sfl6455 S. Kedzie Avė.
778-2233 ir
Unlngai Lr garantuot&L
DOMAS II KACSILM
8444 8a Western Ava.
Ohicago, III. 80809
iiiiiiiiittiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiniiimii
TeL VI 7-8447
Gmina mfir. bnngalovr. 6 kamb gn
valgomuoju.
Platua aklypaa. 81 lr
Whlpple.
1H aukšto, 9 butai po fl karnth.
Įruoštas aklepaa. Gerai užlatkytaa. 71
lr Campbell.
8 butai Ir biznia Pulkaa e ..mm f 6ERENAS perkrausto baldus lr ki
Platus sklypas. Brighton Parke.
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
4 butų tnurinią. Mflr. garažas. Mar
mai Ir pilna apdrauda.
ųuette Parka Reto gerumo pirkinys
5 H kamb. mflr. 1 miegamieji. 16
TF4,. WA 5-8063
metų senumo,
atrodo kaip naujas
71 lr Arteeian

BELL REALTY

CRANE
AND

LOAN

Ghleago, Illinois, 60629

S A V I N G
ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

Tel. LA 3-1083

Mokamas oi 6 m.
certifikatus.
Minimom $1,000

6‘/2%

5%%

Mokamas už 1 m.
certifikatus.
Minimom $1,000

Mokamas už
investavimo
sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
VALANDOS:

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto Iki 5 v- vak-

PIRMAD. ir KETVIRTAD. — 9 v

r

lam

SPIERSKI

(Spierskis Lamangelzas)

E

FAMŲ SAVININKŲ DRAUGAS
ymas • Dažymas ♦ Dekoravimas

PLENTY OF FREE PARKING 8PACE

KOSTAS BUTKUS

2 butai po 5 kamb. mflr. 64 lr Al
bany. Gar. Apie 830.000.
kamb. 15 m. mflr. bung. 77 Lr
Kedzie. Gar. 830,000.
? kamb. 25 m. milr. bnng. 67 ir

ĮVF.II111AI —- PATAISYMAI
Turiu Chicagos
miesto
leidimų.
Dirbu lr užmiesty.
Dirbu greitai,
garantuotai lr sąžiningai.
KlaudŲus Pumputis
4358 8. Washtenaw Avė.
*27-3550

RJBIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Durys, langai ir geležiniai grotai
durims ir rūsio langams nuo vagių
apsaugoti. Įdedame antras spynas.

Tel. 282-1845

4259 S. Maplewood, tel. 254-7450

Amžius 62 iki 80 m.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Dury stogeliai ir rūsiu langai
vasario mėnesį atpiginti.

BEAUTIFUL 6 FLAT
Winston Park area.
Will sėli on contract.

ELEKTROS

(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda

3314 VVest 63rd Street
TeL PRospect 6-8998

VIRAI IR MOTERYS

■OOMIMIIIIIIIIU
Siiimminiiu

REAL KSTATFL NOTARY I'VIIUC
INCOME TAX SERVICE

£ *Prices subject to minor change due to fluctuation of ezchange £
£ rates or air fares.

2555 West 47th Street

Telef.-778.278 l

TV

Vadovaus Jo Ekscelencija Vysk. Vincentas Brizgys

IR

KANKLES

7051 S. Wa.htenaw Av. RK 7-7700

Pleane rali 884-1300

4 kambarių hutas
..
2 mieg. mūr. bungalow. Naujas centr.
Taisau lr naujai Įrengiu vonias,
2 miegamieji. Gazu apSlld. 2-me
virtuves ir
naujas lubas.
įrengiu šildymas ir centr. oro vėsinimas.
kambarius rūsy. Dažau.
Nauja virtuvė. Didelis garažas. Kaina aukšte iš kiemo. Suauguideins. 1410
Zigmas, tek 651-9525 ar 778-0838 $24,750. Skambint savininkui 436-0995 So. 49th Avė. Galima aptlOretl Iki
8:80 popiet; po 8:80 vai.
— . — . —. — u —
skambinti TO 3-0699
.. .............................. .....................
3-jų putų po 5 kamb. medinis na
mas. 4620 S. Wood St.
BUTAS, puikus, Marąuette Parke,
Skambint 927-6790
5 kambariai.
ir kitus kraštus
Telef
434-8852
Arti Midway Airport parduodamas
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. gražus mūr. namas. 5 kamb. apa
ISNUOM. mieg. kamb. 2-me aukšte. '
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 j čioj ir 4 kamb. viršuj. Centr. ofo vė Galima naudotis virtuve.
m.et.oe e >>♦«<> »4e»e
e t sinimas 1-me aukšte. Garažas.
VVA 5-7428
PO 7-5033

Balandžio 11-19 d.d., 1975
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VALDIS REAL ESTATE

IŠNUOM. apstatytas 2-jų kamb. bu

EUROPĄ 1975 ŠVENTŲ METŲ

CATINTOURS,

LYTTON’S, 235 S. State St.

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au2741 W. 69 Str. 925-6015
tomobilial, šaldytuvai, televizijos, dolerių certifikatai, maistas, akordeonai
2808 VV. 80th St. Chicago, Rl. 80629. 7800 S. RockvreU St. Parduodamas
kampinis 2-jų butų mūrinis namas.
TEIiEF. — WA 5-2787.

9-dienų kelionei į Romą ir Asyžių,

(

PORTER ANO NIGHT
WATCHMAN

Full time permanent Job for
dependabtu person. Good notary and
trorking uondltlons, excellent insurance. diseount on merchandise pursinis beismentaa Blokas } pietus nuo chaees. Rettromont plan and proflt
Marąuette pko. Ir Kėdelė. $22,060.
nbarlng. Mušt speak and undergtand
10 butu mui. 8 auto mflro gam Englteh
tas. Naujas gaao šildymas. Alumln
langai.
80 p. lotas.
Arti tnflsų. Apply in person Personnel Dept.
877.000.
Arti prie parko. Apie 12 motų
8-Ju butų po 6 H kamb. mūras. Mflro
garažas Atskiri Uldymal. 844.000.
7th Fioor
2 butų mflraa. 2 auto garažas. At
skiri nauji gazu SUdymaL Karpatai,
sinrriNG & keceiving
alumln. langai. Arti ofiso. 828,500.
sviraus, milingas 18 motų I-Jų butų mūras Atskiri Uldymal, alumln.
Ezperb-nced matu re family nūn
langai, apie 40 p. lotas, mūro gara
to taikė over the department.
žas. Marąuette Pke. 848,000.
Also to do some productlon work.
Pajautų gražus bungalow Marųuet.
to Pke. 2 butai — 6 lr S kamb. Ga- Mušt bo strong. mušt. be aMe to
road. ivrito and epeak EugUeA.
eu Šildymas. 60 p. lotaa
Garažaa
821,800.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. butas rūsy.
Atskiri šildymai. PR 8-0571
|

TYPEWRITERS,
ADDING MACHINES
AND CHECKVVRITERS
NAUJOS — NAUDOTOS
Nuomoja, Parduoda, Taiso

Vonių specialistas
Keramikos plytelės — Glass blocka
Elektra — Medžio darbai — Plumbing
Sinkos vamzdžiai išvalomi (elektra)
TEL 778-0203

KONCERTINES
YPATINGAS

I

kviečia Jus vykti į

Virš 60 metų patikimas jums
patarnavimas

PLUMBING

STEFANIJAI KARALIENEI mirus,

į

HELP VVANTED — VYRAI

Washtenaw. $28,600.
Plauname Ir vaškuojame
20 years established. One of the
(t kamb. med. bung. 60 ir Talman.
visų rūšių grindis
Pajamos Skiepe. 816.500.
largest and very active Real Estate
kamb. mūr. bung. 71 lr RockJ. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Offices in Western Suburb has
well. Gar. $18,500.
2 butai po 5ĄŽ kamb. 20 m. mflr. opening for a saleslady or Bales71 ir Mozart. Gar. $46.500.
man.
Palikimas 1 butai po 5 kamb. mflr.
Mušt also speak English.
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 64 ir Franclsco. Pasiūlymas.

A. f A.
jos dukrai VIKTORIJAI, žentui VACIUI, vaikai
čiams: RIMUI ir JULYTEI — KRIAUČIŪNAMS gilią
užuojautą reiškia

ESTATE

LAIKAS GERĖJA

Prane ir Vladas Pauliai
Jone Ir Vytautas Staškai

Prof. Ignas Končius prie savo dro
žinių 1960 metais. Nuotr. J. Sondos

R E A I.

iki 8 v. v.

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium.

A.

Žemos Kainos
Tel. 656-1855

VILIMAS
MOVING

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
823 WEST 341 h PLACE
Tel. — FRontier 6-1882

MOVING

Notariatas — Draudimai
Income Tax

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

SIMAITIS REAL ESTATE
2951 W. 63rd St. 436-7878

FRAKE ZAPOLIS

Remkite tuos biznierius, ku 4111111111111111111111111111111111111111111111111111

rie skelbiasi dienr. “Drauge”.

S208H West »5tb Street
Cliioijęo, Illinois
Tel. GA 4-8U54

arijonų Bendradarbių 48-as Seimas)

| 1975 ni. Kovo 16 d.- Kančios sekmad.

SEIMO PROGRAMA:

i
5

TfiVŲ MARIJONŲ PATALPOSE

11.00 vai. — šv. Mišios, pamokslas ....... ...................... 12:00 vai. — Pietūs
1:30 vai. Seimo posėdis, su kuriuo ir baigsis šis 48-tas Seimas.

SEIMO SŪKIS — “RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE”

O

6336 S. Kilboum Avė., Chicago, III. f

Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius,
taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsienyje, kuoskaittingiausiai dalyvauti šiame 48-tame SEIME.

3

5

MARIJONAI ir T.T. Marijonų Iteiidradarbiij Chicagos apskrities Valdyba :

Ji

CHICAGOJE IR APYIINKESE
VASAJilO 16 DIENOS
MINĖJIMAS VAIKŲ
nameliuose

►

Kriaučeliūnų Amer. Liet.
Montessori vaikų nameliai va
sario 14 d. atšventė Lietuvos
nepriklausomybės šventę. Tą
dieną susirinko rytinė ir popie
tinė pamaina su ved. J. Jukne
vičiene ir abiem padėjėjom
Adele Izokaitiene ir Dana Puodižūniene. Nameliuose jautėsi
šventiška nuotaika, nes kiek
vienas vaikutis buvo pasipuošęs
tautiniais drabužliais. Jeigu ku
ris ir neturėjo, tai vistiek nešio
jo tautinj kaklaraišti ar gintari
nę sagę.

Vaikučiams susirinkus, mok.
J. Juknevičienė praveda pokalbį
ąpie Vasario 16 dienos prasmę.
Kiekvienam vaikučiui prisega
mas lietuviškas kaspinėlis ir pa
duodama trispalvė vėliava. Išri
kiuoti auklėtiniai prie ten sto* vinėių didžiųjų vėliavų sugieda
Lietuvos himną. Vėliau dėme
sys kreipiamas į mok. J. Jukne
vičienės suruoštą parodėlę, kur
buvo matyti išaustos juostos,
gintarai ir įvairūs medžio droži
niai. Toliau sekė vaikučių me
ninė dalis — tautiniai šokiai,
patriotinės dainelės ir. eilėraš^čiai, kurie buvo entuziastiškai
atlikti.
Kaip atėjo laikas užkandžiau
ti, buvo sunka ir sausainiai.
Prieš pradedant valgyti, buvo
sukalbėta maldelė ir prisiminti
okupuotos Lietuvos vaikučiai.

Po užkandžių visi skirstėsi
šventiška nuotaika namo.
D. L-ė.

VASARIO 16 ŠV. ŠEIMOS
VILOJE

Šv. Šeimos Vila, Lemont, III.,
niekuomet nepraleidžia tautos
šventės, jos gražiai ir linksmai
nepaminėjusi.
Paprastai tą dieną adminis
tracija duoda gerus pietus —
steikus su visokiais šventiškais
priedais, visus, net ir airius, pa
puošia tautiškom juostelėm, bū
na specialios pamaldos ir kokia
nors linksma programa.
Sesers Gabrielės, lietuviškų
parengimų vadovės, rūpesčiu
šiais metais Tautos šventė pra
sidėjo penktadienį linksmu po
būviu — “Miss, Lithuania” vai
nikavimu. Seneliai išrinko Pran
cišką Kamarauskaitę, savo gy
ventoją, grožio karaliene. Iš tik
rųjų, visuomet besišypsanti, la
bai jaunai atrodanti, Pranutė
galėtų grožiu lenktyniuoti su
aštuoniolikmetinėm.
Taigi, karalienės karūnacija,
spalvingi Lietuvos karaliai ir
jų pažai, triukšmingas savas
orkestras ir savi
šokėjai —kasgi gali būti linksmesnio?
Atėjus sekmadieniui, Vasario
16 d., iš ryto buvo visų užpra
šytos šv. Mišios, kurias laikė
kun. F. Gureckas. Mišių metu
aukas nešė tautiniais drabužiais
pasipuošusios senelės, jas lydė
jo du vyrai su tautinėm vėlia
vėlėm, kurias pastatė ant alto-

Pranciaka Kamarauskaitę, šv. šei
mos vilos gyventoja, senelių išrink
ta Vilos ‘‘Miss Lithuania”. Stovi:
Liet. Dukterų draugijos narės B.
Navickienė ir L. Būdinienė.

riaus. Pamokslo metu buvo iš
kelta dabartinė tautos kančia ir
lietuvių ryžtas atgauti laisvę.
Mišios užbaigos, kaip visuomet,
Tautos himnu.
Pietų metu (12 vai.) sene
lius aplankė Lietuvos Dukterys
— atstovės iš abiejų Lemonto
seniūnijų: seniūnė Birutė Na
vickienė su Zita Dapkiene ir
Liucija
Būdinienė,
seniūnė
Gražina Varnaitienė su Gerda
Leskauskiene. Jos vaišino sene
lius skanumynais, dainavo drau
ge su jais jiems pažįstamas, dai
nas. Seneliams patiko ir prašė
greit vėl ateiti. Pažadėta pasi
rodyti Motinos dieną.

RIMTIES VALANDĖLEI

(Atkelta iš 3 pusi.)

gu ir kol tauta gyva visumoje
O tauta gyva, kai yra pilna, są
moninga ir dora šeima. Reikia
pabrėžti ir dorą, ne tik kitas
savybes, nes pirmiausia geras
žmogus, o tik
tokių geri tė
vynainiai, tautiečiai.
Šiuo metu Lietuvoje šeimai
pavojai yra labai dideli. Ten at
vežami rusai gauna butus, o vie
tinių lietuvių šeimai yra sunku
išsikovoti bent vieną kambarį.
Be to, valstybės apmokami apaštalai darbuojasi jaunimą auk
lėti materiališkus, be religijos,
be dieviškų doros ir išminties
pagrindų. Tai labai dideli pavo
jai tautos išsilaikymui. Užtat
gyvenantiems laisvame pasau
lyje dera visada atsiminti, kad
tautos dalį už Lietuvos išlaiky
sime ne vien patriotinėmis kal
bomis, o pirmoje eilėje tvarkin
gomis šeimomis. Pilnoje, tvar
kingoje šeimoje yra žymiai leng
viau išlaikyti net tautinę sąmo
nę, negu kuo nors netvarkingo
je išeimoje. Lietuviai už Lietu
vos turėtų atsižymėti ne tik su
siklausymu, kultūrine veikla,
mokslo ir meno meile, padoru
mu. Visa tai yra didžiausios
vertybės. Tačiau ypatingai ti

rėtų atsižymėti gražiomis šei
momis.

Aišku, šios mintys tinka dau
giau jaunimui, tačiau jas visi
kartokime, kad jas pasisavintų
ir subrendusieji, ir jaunimas ir
visi suprastų jų vertę. Ką gąs
dina pareigos gražiai šeimai, tu
rėtų dažnai pagalvoti, kas yra
skaudžiau: ar auka gražiai šei
mai, ar nuolatinis nerimas, ma
tant vėjais einančius išlepintus
jaunuolius ir mintis senatvės
be savųjų globos. Visokį ištiži
mą, divorsus, kūdikių ir senelių
žudymo siūlymus mes lietuviai
palikime tokiems, kurie savo
protu ir dvasia nesiskiria nuo
mūsų laiko vergrų koncentracijų
stovyklų,
jose krematoriumų
autorių. Dabar gyveną lietuviai
esame atsakingi prieš Dievą ir
prieš žmoniją už tai, kokia išeis
mūsų tauta iš dabartinių kančių
bandymo.
Šeimos, panašios į šv. Kazi
miero gimtąją šeimą, ir jauni
mas, panašus į šv. Kazimierą,
iki šiol išvedė lietuvių tautą per
visas sutiktas nelaimes ir išlai
kė gyvą, drąsią, pasiryžusią gy
ventu Mokykimės iš tautos pra
eities ir iš šv. Kazimiero, kaip
gyventi, kokiaiB lietuviais būti.

PARKŲ DISTRIKTO
DARBININKAS LAIMĖJO
100,000

Minėjimo meninę dalį prave
dė mokyt. Dovas Šaulys. 8 kl.
mokinės Ramunė Cibaitė, Vida
Kazlauskaitė, Sigutė Mikutaitytė ir Rita Zubrickaitė padaina
vo “Kai verkiančio smuiko” ir
“Trijų seselių”. Neris Pupiūtė
padeklamavo
B. Brazdžionio
eil. “Šiaurės pašvaistė”. 5 kl.
mokiniai, paruošti mokyt. N.
Pupienės, pašoko kalvelį, o 6 kl
mokiniai, paruošti mokyt. G.
Čepaitytės — senių polką.

Chicagos pietvakarių parkų
distrikto tarnautojas Thomas
F. Murray ketvirtadienį Illinois
loterijoj laimėjo 100,000 dol.
Traukimai buvo McCormick pa
rodų rūmuose.

Mokyt. Faustui Stroliai vado
vaujant, visa mokykla susijun
gė į didžiulį chorą ir dainavo
partizanų bei kitas patriotines
dainas.
Minėjime dalyvavo mokyklos
•mecenatai A. ir J. Vasiukevičiai
ir būrelis tėvų. Visi buvo suža
vėti mokinių bendru dainavimu
ir pakilia minėjimo nuotaika.
P. R.

METALAS SMEGENYSE
Automobilio nelaimėje 18 me
tų jaunam vyrui Brian Herlin
gabalas chromo metalo 7% co
lių sulindo per žandą už akies
į smegenis. Jis helikopteriu bu
vo nugabentas į Chicagos uni
versiteto Billings ligoninę, kur
15 gydytojų ir gail. seserų jam
padarė operaciją ir išėmė meta
lą iš jautrių smegenų audinių.
Operacija pasisekė ir tris sa
vaites gydęsis ligoninėj dabar
jau grįžo namo.

Illinois transportacijos de
partamentas pasiūlė planą: pa-

Brangiai motinai, uošvei ir močiutei

A. t A. AGOTAI ŽEMAITIENEI
Lietuvoje mirus, sūnus dr. PETRJį ir JUOZĄ ŽEMAI
ČIUS su šeimomis giliai ir nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Vysk. Vincentas Brizgys $ kl. Ą. Augustinas, L. Bradū

AGOTAI ŽEMAITIENEI Lietuvoje mirus,
sūnui DR. PETRUI ŽEMAIČIUI ir jo šeimai reiškiame
giliausią užuojautą.

L F. B. Detroito ir
Windsoro sambūris

Dr. Petro Žemaičio
motinai
Lietuvoje mirus,
gilią užuojautą reiškiame

Adele ir Antanas Verbickai
Dalia ir Algis Ancevičiai
Gražina ir Vytas Senkevičiai
Aleksas Smilga

PAD
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Š. m. kovo mėn 4 d. sueina metai, kai mirė mano
mylimas vyras.

Baigęs kalbą, direktorius į
priekį iššaukė pirmuosius pir
mojo pusmečio mokinius ir pa
dėkojo jiems už labai gerą mo
kymąsi ir pavyzdingą elgesį.
Susidarė gražus jų būrelis: 5
kl. Sv. Kerelytė, A. Jonušaitė,
6 kl. L. Daulytė, J. Germanas,
P. Jautokas, G. Remeikytė, 7
kl. A. Kubiliūtė, R. .Pemkutė,

A. f A.

Juozas ir Aniceta Poškai

VASARIO 16 CHICAGOS

Sugiedojus Lietuvos himną,
oficialiąją minėjimo dalį pradė
jo dir. Juozas Masilionis. Savo
ilgesniame žodyje jis priminė
mokiniams, gimusiems ir užau
gusiems
laisvame Amerikos
krašte, kad nei didelės, nei ma
žos tautos nepriklausomybės be
darbo, pastangų ir kovų negau
na, o gavusios — neišlaiko.
“Nepriklausomybė
yra laisvė
gyventi savo natūralioje aplin
koje”, pabrėžė kalbėtojas ir pa
vyzdžiais išaiškino, ką natūrali
aplinka reiškia, augalams, gyvu
liams ir net žmogui. Baigdamas
ragino mokinius
nepriklauso
mybės šventės proga pasiryžti
būti geresniais lietuviais ir ge
resniais lituanistinės mokyklos
mokiniais.

Brangiai motinai

TAM, JO ŠEIMAI ir BROLIUI.

KAZIMIERAS BAGUTSKAS

Chicagos aukšt. lit. mokykla
Lietuvos nepriklausomybės 57
m. atkūrimo sukaktį paminėjo
vasario 16 d. pirmųjų pamokų
metu apatinėje Jaunimo centro
salėje.
Minėjimas
pradėtas
šv. Mišiomis, kurias už žuvusius
dėl Lietuvos laisvės laikė mo
kyklos kapelionas kun. A. Ke
zys. Jis taip pat pasakė dienai
pritaikytą pamokslą.

statyti naują 21 susisiekimo ■ Chicagos apylinkėse, tam išleistotį ir atremontuoti 93 kitas Idžiant 7 mil. dolerių.

NAUJOS STOTYS

Vasario 16 ypatingą dėmesį
skiria administratorė sesuo Klemencija, kuri jau prieš 40 metų
Vasario 16 minėjimus praves
davo Šv. Antano parap. lietuvių
mokykloje, su dideliais mokinių
paradais Cicero gatvėse. F. G.
AUKŠT. LIT. MOKYKLOJE

Lietuvių Lake Worth, Fla., klubo Vasario šešioliktosios minėjimo pa
maldose. Iškilmingas šv. Mišias koncelebruoja iš k. į d. svečias kun. J.
UGrabys. prel. J. Balkonas, kun. V. Andriuška ir kun. A. Senkus.
Nuotr. Br. Galinaičio

naitė, A. Kubilius, S. Mikutaitytė, R. Orentas, A. Pemkus ir
V. Reinytė.

A

K A

Didžio skausmo valandoje, mirus mūsų brangiam kun. Kazimie
rai, kurio gyvenimas šioje žemėje praėjo vien gerumo ir meilės pa
vyzdžiu.

A.

Liūdnos mirties prisiminimui šv. Mišios už jo sielą
bus atnašaujamos kovo mėn. 4 d. 8:30 vai, ryto, Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje.

Prašau giminių, draugų bei prietelių šia proga pa
simelsti už jo sielą.
Giliai nuliūdusi ŽMONA

A.-J" A.

STELLA MARY
MINIEKA
Pagal tėvus Kuklinski
Gyveno Marąuette Parko ko
lonijoje 25 metus.
Mirė vas. 28 d., 1975, 9:45
vai. ryto, sulaukus 57 m. amž.
Gimė Chicago, IUinols.

Velionė buvo našlė a. a. Ed
vardo Mlnieka.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs prof. Edward ir Mi
chael, ir dukrelė Mary, sesuo Jean Depeder, švogeris Angelo ir sū
nėnas Dennis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo narė sekančių draugijų: Holy Cross Hospital Auxiliary, Maria High School Mothers’ Club, St. Therese of Infant Jesus
Society, Sisters of St Casimir Auxiliaxy ir buv. pirmininkė Nativity
Mothers’ Club
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 2 vaL popiet Petkaus Marąuette
kopt, 2533 W. 71st St
Draugijų narės kviečiamos susirinkti koplyčioje sekmadienį 2
vai. popiet sukalbėti šv. Rožančių lietuvių kalboje arba 8 vai. vak.
anglų kalboje ir suteikti paskutinį atsisveikinimų..
Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 3 d. iš kopi. 9 vai ryto bus at
lydėta į Gimimo Panelės Švenčiausios bažnyčių, kurioje įvyks ged.
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba American Cancer
Society.
Nuoširdžiai kviečiame visus, gimines, draugus, pažįstamus ir
draugijų nares dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, dukrelė, sesuo, švogeris, sūnėnas ir kiti giminės
tald. direkt Donald Petkus. Tel. 476-2345

KUN. KAZIMIERAS
PETRAUSKAS
Gyveno New Mexico, Albuąuerąue ir dirbo Karo Veteranų li
goninėje kapelionit Gimęs buvo 1911 m., o mirė 1975 m. sausio 7
dienų. Palaidotas buvo sausio 11d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Čikagoje.
Mūsų nuoširdi ir gili padėka:
švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. Antanui Za
karauskui už rūpestingų ir nuoširdų bažnytinių laidojimo apeigų
tvarkymų, už vakarinių pamaldų pravedimu bažnyčioje prie atidaro
karsto.
Jo Eksc. vyskupui V. Brizgiui už atsilankymų J koplyčių, koncelebracines šv. Mišias, prasmingų pamokslų bažnyčioje, kunigams
koncelebrantams atnašaujant šv. Mišias.
Visiems kunigams, skaitlingai lankiusiems koplyčioje, bažnyčioje
ir dalyvavusiems kapinėse.
Nuoširdžiam kun. Petrui Patlabai už nuolatinę pagalbų laidotu
vių reikaluose. Už bažnytinių laidotuvių pamaldų organizavimų kop
lyčioje, kapinėse ir turiningų pamokslų bažnyčioje.
Seminarijos kurso draugams kun. P. Patlabai ir kun. St. Santa
rai už jautrius, prasmingus ir raminančius atsisveikinimo žodžius
kapinėse.
Albuąuerąue lietuviams už pareikštų spaudoje giliausių užuo
jautų. Mieliems garždiškiams už pareikštų užuojautų per spaudų ir
už iš Lietuvos atvežtos žemelės ant karsto užbėrimų.
Visiems užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems Lietuvių Fon
dui, ir gyvenantiems toli nuo Čikagos aukojusiems šv. Mišias. Pareiškusiems užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje.
Solistui Jonui Vazneliui už įspūdingų giedojimų šv. Mišių metu.

Karsto nešėjams: K. Janutai (iš Los Angeles), Ildefonsui Sa
dauskui, J. Raudoniui, Arūnui Petrauskui, St. Petrauskui ir Br. Pet
rauskui, suteikusiems paskutinį patarnavimų.
Laidojimo direktoriui Vasaitis-Butkus už nuoširdumų ir rūpes
tingumų laidotuves tvarkant

Gili ir ypatinga padėka p. p. Liūdai ir dr. Avižoniams, labai
daug padėjusiems, tvarkant visus reikalus Albuąuerąue.
Skaudžiame gyvenimo laike, kad netekome brangaus asmens,
visų giminių, draugų ir pažįstamų nuoširdumas, skaitlingas dalyva
vimas laidotuvėse, suteikė mums daug paguodos.

Tegul Aukščiausias atlygina a. a. kun. Kazimierui už jo gerus
darbus ir artimo meilę.
Likę giliame liūdesyje: sesuo Adelė Bričkienė su dukra Irena ir
jos vyru, jos sūnus Romas su šeima, brolio a. a. Prano duktė Jūratė
ir sūnus Arūnas su žmona, Lietuvoje sės. Jadvyga, sės. Ona su duk
ra Audrone ir jos sūnus Visvaldas su šeima brolis Juozas su šeima,
brolio a a. Vincento žmona su sūnumis Vytautu ir Algimantu hr kiti
giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
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X Mundelein kunigų semina
rijoje kard. J. Cody vasario 14
ukrainiečiai
ir
d
' suteikė mažesniuosius šventi
X Lietuviai,
mus
keliolikai klierikų. Tarp jų
kitos pavergtos tautos pirma
mis pragyvenimo išlaidomis ir
TAUTINES GRUPES UŽ
yra ir lietuviškų pavardžių:
dienį, kovo 3 d., 6:30 vai. vak.
bendrovė turėsianti vartotojams
DALEY
P. J. Mikalajūnas, T. P. Ploplis,
Chicagos miesto centre (Civic
grąžinti 15 mil. dolerių.
Didieji laikraščiai Daley per
Center) organizuoja maldos su gal ir J. Kobus.
X Kun. Adolfo Stačio, Chica
galę
be kitko priskiria ir tauti SUVAŽINĖJO MOTINĄ IR
sirinkimą, kuris drauge bus ir
gos lietuvių visuomenės veikėjo
DUKTERĮ
nėms
grupėms. Daugiau kaip
protestas prieš areštus Lietuvoje ir prieš Maskvos į Chicagą 70 metų amžiaus sukakties nu
2/3 balsų jis gavo baltųjų et
Mirtinai suvažinėta Luella
niniuose rajonuose.
X Viktorija ir Kazys Kleivai, atsiunčiamą dvasininkų delega nėj'mas rengiamas gegužės 4 o
Edwards, 35 m., gyvenusi 3840
kurie buvo atvykę į V. Kleivie- ciją, aiškinti kad Sov. Rusijoj 4 vai. p. p. Balio Pakšto svetaiW. Lexington, Chicagoje, ir jos
UŽŠALDĖ ALGAS
nės brolio laidotuves, vasario nėra
religijos
persekiojimo. nėję. Pakvietimus įsigyti
7 m. duktė ir jos tėvas, 64 m.
Cook ligoninė mėnesiui užšal
28 d. išskrido atgal į St. Peters- Dalyvaus amerikiečių laikraščių ma pas O. Gradinskienę.
Sužeistas jos sūnus 9 m. Į jų
X Monikos KripkauskienėS,
dė atlyginimus — jų nekels ir automobilį įvažiavo automobilis
burg, Fla., kur jie nuolat gyve ir televizijos atstovai. Bus užde
naujų tarnautojų nesamdys ry
na. K. Kleiva Chicagoje turėjo gamos žvakės, kurias galima madų kūrėjos, paskaita su brė
band tų, kurie buvo užpuolę K.
Kr. Donelaičio mokyklų Vasario 16-tosios minėjime mokyt. Jūratės
šium
su sumažintu biudžetu
žiniais
apie
rūbų
pritaikymą
keletą pasitarimų Pasaulio Liet. atsivežt ar įsigyt vietoj: Lietu
Ela, 20 m. ir jos draugą 1154
Jasaitytės paruoštą montažą “Lietuvių spauda ir Valančius” skaito VIb
Kat. bendrijos ir jos suvažiavi viams Altą parūpins autobusus atitinkamam asmeniui bus L klasės mokiniai: A. Lintakas, G. Lietuvninkas. E. Frizelis, K. Černiaus 8,8 mil. dolerių.
W. 64 St.
Nuotr. V. Noreikos
mo reikalais, aplankė draugus prie Marąuette Parko lietuvių Mot. Fed. klubo susirinkime r$- kas ir A. Korzonas.
TELEFONŲ BENDROVE
BOMBA FORD CITY
ir artimuosius. Buvo užsukęs į bažnyčios 5:30 v. v., kurie pa-j toj, sekmadienį, 3 v. p. p. Liet.
Illinois Bell telefonų bendro
“Draugo”’ redakciją
pasitarti ims lietuvius ir prie Brighton Taut. namuose. Narės ir vieš
Ford City prekybos centro
vei Illinois komercijos komisija
nios kviečiamos dalyvauti. PO
spaudos reikalais ir painformuo Parko parap. bažnyčios.
automobiliams statyti aikštėje
pareiškė, kad negalima automa
ti apie lietuvių Šventųjų metų
X Prof. dr. Juozas Eretas, susirinkimo vaišės.
rasta nunešta juodojo parako
tiškai kelti kainų su kylančio- bomba. Ji nebuvo reikiamai pa
X
Alberto
Zakarkos
laišką
ekskursiją į Romą.
kuris turi plačius ryšius su
X Vysk. Motiejaus Valan Amerikos lietuviais, • praneša, išspausdino “Southwest News J. A. VALSTYBĖSE
AUSTRALIJOJE
dėta, o išmesta. Spėjama, kad
čiaus minėjimas, pirmasis Chi kad nuo kovo 1 d. persikelia į! Herald” laikraštis. Laiške auto
ją
vežęs išmetė pajutęs polici
— Clevelando S. L. A. 14 kp
— Sydnėjuje buvo suruoštas
KANADOJE
cagoje ir jos apylinkėse, įvyk3 naują butą. Jo dabartinis adre-! rius rašo apie Vasario 16-ją ir susirinkimas kviečiamas kovo iškilmingas Vasario 16 minėji
jos pavojų. Bombą išardė sprog
— Živilė Juraitytė, 22 m. stu menų policijos specialistai.
šeštadienį, kovo 15 d., 7:30 v. sas yra toks: Dr. J. Ehret, Ba- primena, kad S. Kudirkos atve- 3 d., pirmadienį 5 v. v. Lietu mas. Šv. Mišias atnašavo kun.
v. Ciceroje,
parapijos salėje. sel, Oetlinger3tr. 8,
Switzerpadėjo išgarsinti Lietuvos vių namuose. Nariai prašomi P. Butkus. Pamaldų metu gra dentė iš Brazilijos, Jaunimo tre
laisvės reikalą.
čiojo kongreso studijų dienų AR PARDUOS GELEŽINKELĮ
Paskaitą skaitys istorikas V. land.
dalyvauti.
žiai
giedojo
“
Dainos
”
choras,
B.
x Salomėja Nasvytytė - Vwkomisijos narė, sausio 7 d. at
Liulevičius. Meninę dalį atliks
Chicago and Northwestern
Kiverio vedamas. Po pamaldų
X
Aukų
po
5
dolerius
pri

Detroito
Gabijos
ir
Balti

liukienė
atvyks
iš
New
Yorko
akt. L. Barauskas. Minėjimą
vyko į Torontą. Jos tikslas — geležinkelio vadovybė
pasiūlė
siuntė :
kovo 15 d. dalyvauti Lietuvių jos skautų tuntai kovo 9 d. ren Lietuvių klubo patalpose susi aptarti III PU kongreso studi visus savo priemiesčių trauki
ruošia Cicero ateitininkai.
Juozas Arštikys, Cicero,
Mot. federacijos klubo Lietuvių gia Kultūriniame centre Kaziu rinko rekordinis lietuvių skai jų dienų bei uždarymo progra nius parduoti Regionalinio susi
X Marijonų bendradarbių Ci
Paul P. Jančauskas, Brock taut. namų kultūrinėje popietė ko mugę. Atidarymas 11:30 v. čius, kokio nebuvo prieš tai bet mas su Kanados ir Amerikos
cero skyrius rengia žaidimų po
vienijimo administracijai. Būtų
je pagrindine kalbėtoja. Apsis ryto, tuojau pp šv. Mišių Dievo kuriame kitame minėjime. Kal jaunimu ir LB pareigūnais. Ž. parduodami 264 vagonai ir 46
pietę Cicero,, šv. Antano para ton,
Kun. J. Pragulbickas, Eliza tos pas dr. V. Sruogienę, 7023 Apvaizdos parapijoje. Bus gali bėjo J. Maksvytis, prof. A. Kapijos salėje, kovo 9 d. Pradžia
Juraitytė lankosi įvairiose kolo lokomotyvai už 53,125,000 dol.
beth,
ma skaniai papietauti bei nusi baila. Pagrindinę kalbą pasakė nijose, informuodama Kanados
So. California 737-9068.
2 vai. p. p. Bus daug įvairių
Br. Staškevičius, Verdun,
pirkti gražių darbelių, kuriuos dr. Vyt. Doniela. Buvo ir graži lietuvius apie Brazilijos jauni SAVITARNOS GAZOLINAS
dovanų ir vaišės.
x Patikslinimas. “Draugo”
Kazys
Bagdonas,
Chicago,
skautai jau keli mėnesiai kaip meninė dalis.
X Kun. Aloyzas Jaunius jau
Brangstant gazolinui, guber
mo veiklą. Taip pat ji skatina
vasario
18
d.
laidoje,
apie
skau

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
— Balys Pūkas, Sydnėjaus
daro. Artėjančioms Velykoms
natorius
Walker štabas nusista
beveik savaitę guli Šv. Kryžiaus
juos
įsijungti
ir
paremti
kon

čių AuŠr°® ^arątUra£S° įlhJėlė žada Primarginti dau£ lietuviš. lietuvių kolonijos
gyventojas,
ligoninėje. Ligonio amžius (šį
X Aukų prisiuntė: po 3 dol. nenę
gresą. Živilė Juraitytė išvyks tė nesipriešinti naujam nuosta
tui, kuriuo būtų leista atidaryti
pavasarį sueis 80 metų) nelei — S. Pundzevičius, C. Sodaitis, klaida. Turėjo būti dainavo Da kų margučių Elena Alkevičienė, staiga mirė' vasario 10 dieną, atgal į Braziliją kovo 1 d.
džia greitai sveikti, bet pamažu J. Ramoška; po 2 dol. — A. lia Eidukaitytė (ne: Dalia Izo- o Petronėlė Pajaujienė kaip vi grįždamas iš darbovietės. Palai
— Kanados Lietuvių Jaunimo gazolino savitarnos stotis, kur
taisosi.
Skinkys, J. Kavaliauskienė, P. kaitytė). Už klaidą solistės at sada organizuoja velykinį pus dotas Kemp Creek kapinėse. sąjungos Jaunimo taryba an automobilistai patys iš automa
ryčių stalą, kurį bus galima lai Liko žmona ir sūnus Arvydas.
Bartkus. Labai ačiū.
trame Šiaurės Amerikos lietu tų įsipiltų gazolino įmetę reikia
siprašome.
X Solistė Vanda Stankienė
— Perto lietuviai gražiai at
mėti. Skautai laukia Detroito,
X Juozas Tarnas, Gardena, Windsoro, Ann Arboro, Toledo šventė Vasario 16-ją. Pamaldas vių jaunimo suvažiavime Ro- mą kiekį monetų. Tokių stočių
džiugins dalyvius estradinėm
chestery, N. Y., nagrinėjo III atsirastų ir Chicagoje. Gazoli
Calif., prisiuntė 7 dol. auką. Dė- ir kitų apylinkių lietuvių.
dainom L. Fondo ruošiamam
laikė ir pamokslą pasakė kun.
PU kongreso atstovų klausimą. nas būtų keletą centų pigesnis.
: kojame.
pokylyje balandžio 12 d., MartiJ. Petrauskas. Paskaitą skaitė
— St. Pete, Fla., Jūrų šaulių
Jaunimo taryba nustatė taisyk NEGRAI BALSAVO NE UŽ
niąue salėje. Fondo nariai, sve
x Vaclovas Norvilas, Mon- steigiamasis susirinkimas įvyko J. Kuzmickis. Buvo ir meninė
les Kanados kandidatams į kon
>
SAVĄJĮ
čiai ir organizacijos kviečiami
o taip pat kavutė. Pažyroe, Mich., parėmė “Draugą” Vasario šešioliktą d., po iškil i, dalis,
...
,
,,
greso atstovus ir nutarė suda
dalyvauti ir įsigyti bilietus LF
Dešimtyje Chicagos wardų *
7 dol. auka. Ačiū.
mingo minėjimo Lietuvių klube ™ lna’. a
’ . . ierLą
a ryti kandidatams atrinkti komi
raštinėj tel. 925-6897, ar J. Vazkur tirščiau gyvena negrų,
>r ^mpera- siją paskirose LB apylinkėse.
X L. Reivydas, Los Angeles, Steigimo komitetą sudarė Eleo-i*1™
nelio prekyboje 2501 W. 7 Ist
Dnley gavo 47% balsų, o negras
uora
Daknienė.
Viktoras
Baratura
81ekė
V laipsnių C
Calif.,
padėkojo
už
kalėdines
Rinkimai numatomi gegužės kandidatas į merus Newhouse
Street.
(pr.)
mėnesį.
korteles ir prisiuntė 7 dol. auką. nauskas, Jonas Butkus ir Juo
tegavo 19.9%.
ARGENTINOJ
X Juozas Žvynys patyręs In
zas
Radvilas.
Susirinkimą
ati

Dėkui.
come Tax p'ldytojas, greitai ir
— Argentinos Jaunimo kon .......... ......... Illlllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllliiniijg,,,^
darė jūros šaulys Mykolas
X LB Brighton Parko apy
tvarkingai užpildys jūsų FedeMaksvytis atvykęs iš Chicagos. greso komitetas sudarė “skrai
linkės vaidyba prašo visus apy Susirinkimą pravesti pakviestas dančią kongreso ekipą”.
ral ir State Income Tax. Kreip
šis
linkės lietuvius dalyvauti mūsų iš Detroito atvykęs jūrų šaulių būrys numato prieš Velykas ap
tis visomis dienomis, neišski
metiniame
susirinkime, kovo pirmininkas Alfonsas Šukys. Iš lankyti įvairias Argentinos lie
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai.
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S.
9 d., 3 v. p. p. Susirinkimas į- rinkta St. Petersburgo kuopos tuvių organizacijas, klubus ir
Francisco Avė. Telef. PR 6-1349
vyks
Petronėlės
svetainėje, valdyba: Viktoras Baranaus paskirus asmenis, informuoda
(sk.)
4500 So. Talman Avė. Susirin kas, pirm., Juozas Radvila, Ele mas juos apie kongreso ruošos
kime bus renkama dalis valdy onora Daknienė, Antanas Lu darbą, skatindamas juos įsi
X Norman Burštelnas, kailių
Prel. D. Mozeris, Nekalto Prasidė bos narių, atstovai į mūsų apy
kas ir Edvardas Variakojis. jungti į veiklą.
krautuvės prekybininkas, skel jimo Chicagoje parap. klebonas,
gardos suvažiavimą, pranešimai Valdyba pareigomis pasiskirs
bia didelį įvairių moteriškų kai kalba invokaciją' Brighton Parko
OKUPUOTOJE, LIETUVOJE s
lių išpardavimą su 40% nuolaida LB suruoštame Vasario 16-sios mi ir kt. Po susirinkimo bus pasi tys vėliau. Revizijos komisija:
-irkalbėjimas prie kuklių vaišių. Zigmas Radvila, Genė Puniškie— A-a. Antanina Antanavi
nuo vasario 28 d. iki kovo 8 d. nėjime vasario 23 d. parapijos sa
lėje.
Nuotr. P. Maletos Kviečia apylinkės Valdyba.
nė ir Irena Račinskienė. Kuopon čienė, eidama 80-tuosius metus,
Be to, krautuvė bus atidara ko
s
(pr.)
X
šį
šeštadienį
Marijos
salė

įstojo 23 nariai. Įvykis paskelb nuo kraujo išsiliejimo į smege
vo 2 d., sekmadienį, nuo 11 vai.
s
ryto iki 4 vai. vak. Tel.263-5826 je pakyla uždanga operetei Mei
X Skaniai ir pigiai būsite pa tas ir angliškam laikraštyje —- nis ir paralyžiaus, pasirgusi
s
lės
daina.
Operetės
muzika
leng

(įstaigos) ir 677-8489 (buto).
vaišinti su visa šeima Putnamo “St. Petersburg Time”. į kurį apie 10 dienų mirė Šakiuose.
185 North Wabash Avė., II-ras va* nepaprastai graži, veiksmas seselių rėmėjų ruošiamoj vaka nusiuntė žinias Madeleine Bara Velionė buvo a. a. profesorių
med. dr. Broniaus ir kun. dr.
gyvas ir įdomus. Bilietai gauna rienėj kovo 9 d.. Jaunimo cen nauskienė.
Laureatas JURGIS GLIAUDĄ
aukštas, Chicago, III. 60601.
B
Antano
Sideravičių sesuo. Palai
mi Marginiuose ir prie įėjimo tre. Bilietai J. Vaznelio preky
(ak.)
— Simas Kudirka su visa šei dota Lukšiuose.
S
šeštad. nuo 6 vai. ir sek. nuo boje 2501 W. 71st Str.
ma atvyks St. Petersburgan
X Literatūrinė valandėlė ren 1 vai. p. p.
— A. a. Pranas Mačiukevi
(pr.)
(pr.)
kovo 21 d. Kovo 30 d., išvažiuos čius, apie 80 metų, turėjęs ūkį
giama šį šeštad., kovo 1 d., 7 v.
X RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku
X 30 pirmaujančių mūsų į Miami pas lietuvius.
vak., Lietuvių Tautiniuose Na
Liepalotuose, Šakių apskrM bu
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
muose Chicagoje. Programoje suose modeliuose gaunamos CHICA spaudos bendradarbių perteikia
vęs Sibiro tremtinys, mirė Bra
X Už gerą informaciją dė ziūkuose.
rašytoja Birutė Pflkelevičiūtė. GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St savo patyrimą naujai iš spau
Šia proga Dirvos novelės kon ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476 dos išėjusiame veikale “Žurna kodami, aukų po 5 dol. prisiun
— “šeimos” vardu okup. Lie
Gaunama “Drauge”, tė:
kurso mecenatas Simas Kaše- 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin listika”.
tuvoje
pradėjo eiti naujas žur
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E
A. Jascemskas, Rockford,
kaina 6 dol.
(pr.)
lionis Birutei Pūkelevičiūtei į- Northport, N. Y. 11731. (sk.)
nalas. Žada pasirodyti kiekvie
Alf. Tamošiūnas, Cicero,
X Pranutė ir Stasys Patlateiks 500 dol. “Dirvos” premiją,
ną mėnesį. Žurnalas skiriamas
s*
X
L.
Vyčiai
švenčia
Šv.
Ka

Juozas Steponaitis, Chicago, tėvams.
bai, Operos mecenatai, padedą
už jos novelę “Kaip Arvis išė
Bronius Babušis, Brooklyn,
jo į žmones”. Valandėlės rengė zimiero dieną sekmad., kovo 2 išlaikyti Lietuvių Operą, kad ji
— Baltijos jūros Lietuvos
d.
Šv.
Mišios
Švč.
M.
Marijos
Petras Rutkus, Chicago,
galėtų tęsti mums visiems svar
jos Viltis draugijos valdyba.
ruožas smarkiai nukentėjo nuo
Gimimo bažnyčioje, 10:30 vai. bią kultūrinę veiklą, šių metų
Jonas Cinkus, Cicero,
audrų. Šią žiemą ruošiamasi jį
(pr.)
ryto.
Po
pamaldų
pusryčiai
VyF. Dvilaitis, Cicero.
auką
padidino
iki
130
dol.
Bal.
X Operos “Meiles Eliksyro”
sutvirtinti.
Visiems aukotojams nuošir
spektaklių, kurie bus bal. 19, 5ių salėje, 47 ir Campbell Avė. 19 d. įvyks naujos operos “Mei
— Antanas Baltramiejūnas,
Visi
kviečiami
dalyvauti.
Pus

džiai
dėkojame.
lės
Eliksyras
”
premjera,
o
kiti
20 ir 26 d. d., bilietai gaunami
Kaimo
aklųjų mokyklos direk
Marginiuose, 2511 W. 69th St. ryčiams vietas prašome rezer du spektakliai bus bal. 20*26 d.
X NAMAMS PIRKTI PA torius, staiga mirė vasario 15
(pr.)
Chicago, III. 60629, tel. PR vuoti skambinant tel. 778-1047,
SKOLOS duodamos mažais mė dieną, eidamas 50-uosius am
(pr.)
8-4585. Marginiai yra atidaryti vakarais.
X Lietuvių Radijo Forumo nesiniais įmokėjimais ir prieina žiaus metus.
kasdien iki 6 vai. vak., o pir
X Weiss Travei Bureau, Ine., programa pakeitė transliavimo mais nuošimčiais.
mad. ir ketv. iki 7 v. v., sekmad. 4837 W. Irving Park Rd., Chica laiką. Dabar ši programa yra
— G. Liachovas yra okup.
Mutual Federal Savings 2212
= <
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po go, III. 60641, kelionių biuras tu girdima kiekvieną sekmadienį West Cermak Road. Telefonas Lietuvos civilinės aviacijos vai
piet.
(pr.)
(sk.)
dybos viršininkas.
ri visą eilę grupinių skraidų j nuo 3 iki 4 vai. popiet iš tos vi 7-7747
radijo sto
X Norite investuoti į Real Europą. Dabar pats laikas pa pačios WXRT-FM
sirinkti
tinkamiausią
laiką
atos

ties,
kurios
banga
93.1.
Klausy
Estate? Labai gražioj vietoj
v
togoms.
Skambinkite
tel.
(312)
kite,
skambinkite,
klauskite
ir
prie Lemonto ūkis su namais.
Dalyvauja pianistė Aldona Kepalaitė
Bilietus
operetei
Reikalinga pora partnerių. Tel. 545-6466 ir kalbėkite lietuviškai kalbėkite! Tel. 445-6842. Foru
su Regina Raslavičiene, kuri. mo programos leidėjas yra An
852-1026.
(sk.)
"MEILES DAINA"
duos visas informacijas apie tanas J. Rudis.
(sk.)
šias papigintas skraidąs, (sk.)
bus galima gauti prie įėjimo
X Profesinio lygio Grundig
3:00 vai. popiet
JONAS GAUSAS
X
Los
Angeles,
Californijoj
magnetofonai
gauti
pas
Grapatarnauja su INCOME TAX (Federal
MARIA
HIGH
SCHOOL
KASOJE
|
JAUNIMO CENTRE
|
2512 W. 47th St.,
ir State) užpildymu, Marąuette Parko išnuomojamas viengungio butas dinską,
šeštadienį, kovo I d. nuo 6:00 vai. vak.
apylinkėje.
gražioj vietoj. Mrs. L. Mačiokas, FR 6-1998. Atd. 9-6; pirm. ir
|
C H IC AGO J E
Į
Dėl susitarimo prašau skambinti 1346 Waterloo Str., Los Ange
ketv. 12-8 Sekm. ir treč. užd.
sekmadienį, kovo 2 d. nuo 1:00 vai. popiet
776-3021
les, Califomia 90026,
(sk.)
X«k.)
DRAUGAS, šeštadienis, 1975 m. kovo mėn. l d.

CHICAGOS ŽINIOS
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| Dailiojo Žodžio !
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Romano Premijos
Įteik imas
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|

Sekmadienį, balandžio 6 d., 1975 m.

r

i

