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Londonas. — Politinių kalinių
teisių apsaugojimu besirūpinanti
tarptautinė organizacija "Amnes
ty International" paskelbė vieno
mėnesio kovos kampaniją už ru
sų disidento Sergiejaus Kovaliovo
išlaisvinimą. Kovaliovas, kaip ži
noma, yra 40 metų stačiatikis,
1974 nuteistas 7 metus kalėti už
bendradarbiavimą,
platinant
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kroniką" ir kitą disidentinę spau
dą.
Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, Kovaliovo sveikatos būklė
Permės koncentracijos lageryje
žymiai pablogėjo. Tik jo bičiulių
protestų ir pastangų dėka jis bu
vo nugabentas į Leningrado li
goninę, jam buvo padaryta ope
racija. Po operacijos Kovaliovas
vėl buvo sugrąžintas į lagerį.

Partijos sekretorius dvi dienas važinėjo po kaimus ir įkalbinėjo žmones, kad melagin
gai paliudytų prieš kleboną

Kirdeikių kapinės yra labai
gražioje vietoje, bet su tuo gro2u nesiderino kapinėse didžiulės
vainikų ir šiukšlių krūvos, į kurias niekas nekreipė dėmesio.
Kirdeikių bažnyčios klebonas
kun. Petras Kražanskas pnmme
parapiečiams, kad prieš Motinos
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Amnesty akcija
Kovaliovui gelbėti

Draudžia tvarkyti kapus
Rirdeikuii (Utenos raj.)
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klebonas liepęs ne tik savųjų sutvarkyti kapus bet nepamiršti

Pociūnėl'ai (Radviliškio ra].)
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S E f M 2 S S * * E J t h * . A- Jokūbauską atvyko Uekintieji tik juokėsi iš direktorės tuvos komunistų partijos CK ati r p art įjos sekretoriaus pastangų stovas Kraujelis, Religijos reikalų
s u r a s t i neteisingus liudytojus.' Ne- tarybos atstovas Raslanas ir Rad
s u r a d ę liudytojų, P. Pivariūnas viliškio raj. vykdomojo komiteto
j ^ psichiškai nesveika1 mote Ppirm. pavad. A. Krikštanas. At7
rė\d s a j c v t i > ^ į jį m a čiusi, kaip
usieji bandė įrodyti, kad ku
|
,
kardyti
aktytaIkos m e t u
uv0
u a*\.y- n j g a s n e t u r j s te'sės mokyti vai
v i s t ų k a p a i # j a i p r į t arė
ir ene ^ katekizmo, tačiau kleboną:
Maniušienė, bet žmonės stebėjo- paaišk;no, kad vaikų ruošimas
si kai š moterys gaiė} ma
K muni ai
t!e

^be rtalką^ bendram
J i s skapinių
i t atvar-i ^'. ^j talkos
i? metu •jos nebuvo
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stengsis atlikti kuo uoliausiai
nors už tai tektų ir nukentėti.
Sugriuvo sporto
CK atstovas Kraujelis dar app
fVKgus perka is Egipto
;
_
U7|
rumu stogas
kaltino kun. A. Jokūbauską * Tokijo. —Kinija iš Egipto
tai, kad jis raginąs žmones sekgavo ultramodernių sovietų ga
Hartford, Conn. — Civic Cen~
madieniais eiti į bažnyčią,
mybos MIG-23 ir priešlėktuvinių ter koliziejus, 10,000 žiūrovų
nes tuo būdu sutrukdomas darraketų, derasi pirkti ir T62 tan sporto rūmų stogas sugriuvo, ne
bas kolūkyje,
Jeruzalė. — Egipto—Izraelio lį atiduotumėm svetimiems val kus, sako japonų žinių agentūra. atlaikė sniego ir ledo spaudimo
Klebonas prieštaravo sakyda- derybos nutrūko. Sadatas atšau dyti".
ir sukrito. Rūmai kainavo 70
mas, kad sekmad enis yra poil- kė ne tik užsienio reikalų minis"Manau,
kad
tai
laikinas
nu
sio diena ir tikintiesiems esanti terį Mohammed Kamei, bet ir vi
Nuošimčiai mokami milijonų dolerių. Jų atstatymas
trūkimas",
sakė
Vance.
Jis
dar
užtruks netoli dvejų metų. Pra
pareiga dalyvauti šv. Mišiose, są delegaciją. Izraelį apkaltino
išsišnekės
su
Sadatu,
išaiškins
dėta
tirti, kas kaltas, kad stogas
deimantais
Be to, jei žmogus prievarta va- begaliniu užsispyrimu, atsisaky
jam
reikalą
ir
svarbą
derybas
tęs
buvo
neatsparus. Laimė, kad tuo
romas į darbą ištisus mėnesius mu daryti bet kokias nuolaidas.
metu pastate nieko nebuvo, rung
be jokio poilsio, tai jis pervar Sekretorius Vance bando tarpi ti .
Chicaga. — Chicagos Ford Ci tynės buvo pasibaigusios prieš
gęs dirbs be entuziazmo, ir jo ninkauti tarp abiejų šalių ir ne
ty Bank and Trust kompanija kelias valandas.
Pranas Pivariūnas dvi dienas va
Pav'lnys
(Vilniaus
raj.)
pažadėjo nuošimčius už ketverių
mano,
kad
deų,
>
ų
nebūtų
gali
žinėjo po kaimus ir įkalbinėjo . -1577 vasario 18-19 naktį bu- darbas nebus našus.
,,
CK
atstovas
Kraujelis
pagrasi.
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v
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^ergir
n«o
manęs
priioaumetų nejudomus indėlius mokė
New Yorkas. — Jungtinių Tau
ma atnaujintu
žmones, kad š e paliudytų, jog vo apiplėšta Pavilnio bažnyčia, ^
^ ^ ^
^ nno rio v a
ti n e doleriais, bet deimantais. tų delegacijos gavo Vietnamo
klebonas liepęs išardyti aktyvis
Sadatas, kalbėdamas per tele
Doleris kasmet krinta, o deiman kaltinimus Kambodijai. Karnbotų kapus. Tačiau neatsirado nė išniekintas Švč. Sakramentas, pa- j^ro nebeturėtumėte teises eiti viziją ir radiją, apkaltino prem
tai, jų vertė, kyla, sako banko dija pasienio incidentus pradėju
vieno, kuris būtų sutikęs meluo- vogta monstrancija, relikvijoriai, kunigo pareigų — būtų atimtas jerą Beginą ir kitus oficialius as
jūsų
darbo
pažymėjimas".
prezidentas John VVheeler.
si dar 1975 metais, sako Hanojus.
t į — priešingai, \isi teigė, kad keletas žvakidžių.
menis nenoru rimtai derėtis, vi
sai nepriimtinais pasiūlymais ir
viešais pareiškimais, nesuderina
Ir
britai
nepadės
Kas
trukdo
Belgrado
mais su derybų; dvasia. Egipto
Parinktas FBI
atstovas vėliau sakė, kad Sada
Somalijai
konferenciją
direktorium
tas telefonu kalbėjosi su prezi
Tuo laiku, kai Kongresas griebia Amerikos žvalgybą ir
dentu Carteriu ir pasakė: "Izra
Londonas. — Britanija taip elis nori teritorijų, tik ne taikos".
Korėjos papirkimus, Amerikos priešai mūsų krašte dirba
Washrngtonas. — Amerikos
Washingtonas. — Prezidentas
Abu
prezidentai
kalbėjosi
10
mi
pat
atsisako
padėti
Somalijai,
ne
išsijuosę.
Carteris parinko kandidatą į FBI delegacijos Belgrado konferenci
dh-ektorius. Juo bus Apeliacinio joje vicepirmininkas ambasado nori kištis į Afrikos reikalus. Vie nučių, ir Carteris užtikrino Sateismo teisėjas iš St. Louis Wi- rius William Sherer, pasakoda ną dieną anksčiau tą patį prane datą, jog jis palaikys jo pradėtą
Chicaga. — Kolumnistas Bob savaitės dr. Mihailo Naumovic,
Auwar Sadat
Biam H. Webster, 53 metų. Jį mas apie pirmąją sesiją darbų, šė ir Amerika. Somalijos prezi taikos iniciatyvą ir ragino, kad
Wiedrich
"Chicago Tribūne" buvusio serbų antikomunistinio
rekomendavo valstybės gynėjas nurodė buvusius sunkumus. Am dentas Barre prašė Vakarų pa karinė dviejų šalių komisija šeš
laikrašty
sako,
kad tuo metu, kai laikraščio redaktoriaus, mirtis
Izraely aiškinama, kad Egipto
Grįffin Bell. Kai Senatas jį pa basadorius nurodė, jog Belgrado galbos, nujausdamas, kad sovie- tadienį atnaujintų derybas, susi
delegacijos išvykimas yra manev Kongresas viena ranka griebia Chicagoje. praėjusiais metais bir
tvirtins, iš dabartinio direkto konferencijos darbų "eigą "ypač! tų ir Kubos ministeriai, susitikę rinktų Kaire.
Izraelio biuleteny tuo reikalu ras. "Anksčiau negu bus geriau, žvalgybą, kita Korėjos papirki želio mėnesį to paties laikraščio
riaus Clarence Kelley pareigas trukdė komunistų Rytų Europos Etiopijoj, planuoja invaziją į Sopasakyta: "Egiptas paskandino pirma turi būti blogiau", sako mus, užsienio šnipams laisvos kito redaktoriaus ir 9 metų mer
perims vasario 15.
kraštų delegacijų iškeliami gau maliją.
pats save, reikalaudamas iš Iz vidutinis pilietis. O kiti abu va rankos, jiems rojus. "Pažiūrėk tik gaitės labai brutalus nužudymas.
sūs pasiūlymai, dėl kurių vykda
raelio nepriimtinu sąlygų. Jokia dus, Sadatą ir Beginą, vadina la viena akimi už krūmo — rasi so Kiek dar buvo kitų panašių te
vo ilgos diskusijos. Iš 70 konfe
Nuo kelių išnyks
vyriausybė su tokiais reikalavi kai emociniais, impulsyviais vy vietų šnipą, pakeik akmenėlį — roro veiksmų, bombų, sumušimų
rencijos darbotvarkėn įrašytų pa
pasaulio ir kt, suorganizuotų irgi Jugosla
populiarus
mais negalėtų sutikti... išdrįso rei rais, mėgstančius teatrinius ges užtiksi komunistinio
siūlymų, 40 iškėlė Rytų Europos
agentą, atidaryk duris, ir už jųvijos agentų ne tik Amerikoj, bet
kalauti, kad senąją Jeruzalės da tus.
kraštų delegatai. Dėl kiekvieno
gali stovėti Jugoslavijos žudikas, ir Vakarų Europoj.
automobiliai
pasiūlymo būdavo sunku pa
pasiruošęs nutildyti Amerikos že
Kalbant apie sovietus, Wiedsiekti net kompromisinio susita
mėje
disidentą
prieš
Tito".
rich
sako, jog iš tūkstančio dip
rimo.
Wolfsburg, V. Vokietija. —
\Vashingtonas. — FBI atiden
Portugalija valdys gė likusius 58,754 puslapius do Tikra to žodžio prasme Ameri lomatų ir jų oficialių asmenų
Volkswageno įmonė vakar paga
Amerikoj daugiau negu 40 pro
Sacharovo laiškas
kumentų apie prezidento Kenne- ka pasidarė Senojo pasaulio ide centų yra šnipai. Kitų šnipų yra
mino paskutinį vadinamo "vaba
koalicija
ologinės kovos arena, kartu lik
džio nužudymą.
lo" formos automobilį. Ateity ga
apie 10,000. Tiek yra žinoma, o
Brežnevui
dama
vagims
karinių,
pramoni
Lisabona.
—
Portugalijos
mimins tik brangesnius ir didesnius
kiek neiššifruota? Per paskuti
nisterio pirmininko pareigas ei
Madridas. — Modelo kalėjime nių ir komercinių paslapčių ne niuosius kelis metus Kremliaus
automobilius.
Nuo
1945,
prasidė
Maskva. — Andrejus Sacharo
nąs Mario Soares naują kabine 200 kalinių patys susižeidė, su išsemiamu lobiu. Kai tokie daly tarnų padaugėjo keturis kartus.
vas pasiuntė laišką Brežnevui, jus gamybai, tos rūšies mašinų
tą baigia sudarinėti. Vadovau žalojo rankas, prarijo kietus ob kai vyksta, Kongresas ir Teisingu Jie ne tik vagia karines ir tech
prašydamas, kad būtų peržiūrė
šleido 19 milijonų, ir iš jų 13janti rolė ir toliau bus socialis
jektus, o kiti 800 paskelbė bado mo departamentas geriausias jė nologines paslaptis, bet klauso
ta
dešimčiai
sovietų
piliečių
1970
milijonų dar važinėja viso pa tų, bet koalicijon įeis konservaty streiką, reikalaudami visuotinės gas ir pastangas nukreipia su telefoninius pasikalbėjimus, nau
William H. Webster
metais iškelta teismo byla. Mi- saulio plentais.
rišti rankas Centrinei žvalgybos
vi centro demokratų partija.
amnestijos.
dodamiesi naujausiais kompiute
Webster yra respublikonas, tei n : mi asmenys buvo nuteisti dėl
agentūrai (CL\), Federaliniam
riniais išradimais.
sėjo pareigoms paskirtas Nixono. to, kad siekdami emigruoti į Iz
biurui (FBI) ir kitoms sekimo
Sakoma, politinių priešų neturė raelį, buvo bandę nukreipti į Va
Wiedrich ragina netylėti, bet
tarnyboms.
jo, pasižymėjo dideliu objekty karus sovietų civilinės aviacijos
šnipų pavojų Amerikai vis gar
vumu ir sąžiningumu.
Kas
dėl
to
kaltas?
Detente,
apsiau priminti savo kongresmalėktuvą. Sacharovo nuomone, teis
nams.
dūmusi
Amerikai
akis,
ir
neno
mo byla turėtų būti peržiūrėta,
ras matyti svetimų agentų skver
Grasina sudaryti
nes įvykio metu Sovietų Sąjun
bimosi į mūsų vidų. Amerika lie
goje nebuvo jokio įstatymo prieš
ka bejėgi, nenori grintis nuo tų,
KAL£NDOBlGS
liaudies fronte
lėktuvų nukre'pimus. Teisiamie
kurie
pasišventę
sunaikinti
mūsų
ji tebuvo kaltinami išdavyste ir
Sausio 20: Fabijonas, Germa
laisvę. Tai klasiškas pavyzdys
Roma. — Komunistų vadas valstybės turto pasisavinimu.
ną,
demokratinės filosofijos
ir jos Daugvydas, Valdė.
Sacharovas
Brežnevo
taip
pat
Enrico Berlinguer pagrasino su
Sausio 21: Epifanas, Agniete,
konflikto. Kai tie konfliktai dis
•pš***.*****
daryti kairiųjų bloką, liaudie; prašo, kad jam būtų leista ap
Rungaila,
Garsė.
kutuojami, Amerika metodiškai
frontą ir perimti Italijos valdžią, lankyti rašytoją Edvardą KuzneSaulė
teka
7:13, leidžias 4:50.
prievartaujama, paslaptingi žudi
J^v^^^fst
covą,
kalinamą
priverčiamųjų
Jei Washingtono remiami krikš
m
ORAS
kai nesiskaito su mūsų įsta
čionys demokratai komunistų ne darbų 1'gėryje. Visi Sacharovo
tymais.
įsileis i savo planuojama nauią handvmai pasimatyti sa KuzneApsiniaukę, vėjuota, galimas
covu ligi šiol buvo nevaisingi.
icabmetą,
Kur susiduria dvi civilizacijos: Sudane vieni keliauja lėktuvais, kiti vieno kupranugario motoro Jėga
Kolumnistas mini faktus: šios sniegas, apie. 20 laipsnių.

kymui, Balandžio 30 susir'nkę at ėj U sios į kapines,
parapiečiai pašalino šiukšlių krū
vas iš kapinių. Žmonės džiaugėGegužės 20 dieną klebonas bu
si tvarkingomis kapinėmis, tik ne- vo iškviestas į Utenos rajono
S*džiaugė Kirdeikių vidurinės mo- prokuratūrą, kur turėjo rašyti
kyklos direktorė V. Rastenienė ir pasiaiškinimą dėl viso įvykio,
mokytojai D. Baskytė, V. Bla- Rajono vykdomojo komiteto piržiūnienė Z. Misiūnas' ir kiti. Ir mininko pavaduotojas Labanausštai gegužės 11 vid. mokyklos kas vulgariai išbarė kun. P. Kradirektorė V. Rastenienė mokvk- žanską, kaip jis drįsęs skelbti taiIoje paskelbė, kad klebonas išar- ką kapinėse, nes kapinės priklaudęs aktyvistų kapus. Žmonės la- * vietos apylinkės tarybas ir jis
bai nustebo, nes niekas nei tai- neturįs teisės rūpintis kapų tvarkos metu nei vėliau nepastebė- kymu. Pagaliau pagrasino, kad
jęs, kad kapai būtu išardyti. Di- f* Utenos rajone nepakęsiąs kun.
rektorėsūkio
prašomas
Kirdeikių
tary- P- Kražansko.
binio
partijos
sekretorius

I

NUTRŪKO EGIPTO -IZRAELIO
DERYBOS
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pirmenvbes ir a-t>Tarn$>? ^ V a m ^ i '
paveikęs Lietuvos
sportuojanti
jaunimą. Jo artimiesiems
gili
užuojauta.

Pasaulio Lietuvių dienų organi
zacinis komitetas turi sudaręs
fpandos-ififorrnactios komišifą is"
Vytautas- Grybauskas, 4144 So. Maptarood, Chic&so; IL 60682 torontiškių spaudos darbuotojų.
Telefonas Bjumx»e: 847-1729. darbe 269-7557
Komisijoje sportininkų atstovai
yra: Jonas- Gustainis ir Stasys
Pulkys.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
SPORTO ŠVENTE

—'

—

—

Aukų vajus Kandoje yra prasi
dėjęs ir sėkminga! vykdomas.
JAV vajus Pasaulio Lietuvių dienų
pravedimui prasidės kovo mėne
sį. Sporto vadovai, klubų pirmi
ninkai bei pakviestieji atstovai
į vajaus komitetus prašomi tal
kininkauti su lietuvių bendruo
menės apylinkių valdybomis.
Taip pat ir sporto klubai ragi
nami ruošti parengimus, vakarie
nes ar kitus parengimus tikslu
sukelti Žaidynėms lėšų. Pinigai la
bai reikalingi.

28—tosios Australijos lietuvių paprastai atkakli kova tarp Syd
sporto žaidynės įvyko 27 — 31 nėjaus "Kovo" ir Adelaidės "Vy
gruodžio Hobarte. Nežiūrint ne ties^ tiek vyrų, tiek moterų gru
parankios geografinės vietoves, į pėse. Vyrų susitikimą 3 :2 (15 :
Tasmanijos
sostinę
suvažiavo 0 , 7 : 1 5 , 6 :15,15 : 13,15 : 2 ) lai
apie 250 lietuvių sportininkų, ku mėjo '"Kovas". Vytiečiai "kapitu
rie atstovavo Adelaidės "Vytį", liavo" paskutiniame sete po to
Canheros "Vilką", Geelongo "Vy kai susižeidė pagrindiniai žai
ti", Hobarto "Perkūną", Mefeur- dėjai. Geelcngas užėmė IU-čią
H50 '"Varpą" ir Sydnėjaus "Kovą". vietą, o Hobartui atiteko A r -ta
Pirmenybės pravestos vyrų mo vieta.
terų, jaunių berniokų ir mergai
Svdnėjaųs "Kovas" —
čių iki 18 m, amžiaus krepšinio
Adelaidės "Vvtis"
varžybose, vyrų ir moterų tink
Pasisekė susitarti su Toronto
linio, vyrų ir moterų skvuošo, 13:15, 16:14, 12:15. 16:14. 15:13
universiteto administracija nak
vyrų i* moterų stalo teniso bei
Iš rezultatų matyti, kad mote
vynių
reikalu. Rezervuota 500
lauko teniso ir golfo sporto šako rų grupėje susitiko dvi vienodo
vietų
universiteto
bendrabučiuo
se.
pajėgumo komandos- Rungtynės
se labai prieinamomis kainomis
. Vyru -pirmenybėse dėl nugaiė- buvo gana aukšto standarto ir
žaidynių sportininkams. Visais
lojų titulo varžėsi
Geelongc, tiek žaidėjai, tiek žiūrovai neuž
nakvynių rezervavimo reikalais
Melburno ir Adelaidės krepšinin mirš jų dar ilgesnį laiką. Tuo
sp, klubai, pavieniai sportininkai
kai, n&^ kitų komandų siandar- pačiu tirrklininkės įrodė ką gali
tas neprilygo išgąsdintiesiems ma atsiekti per metus rimta: pa kreipiasi šiuo daresu: Kęstutis
Budrevičius. 519 Dovercourt Rd.,
klubams. Cia pat norėtųsi pažy dirbėjus.
Toronro,
O n t , Canada M6H
mėti, kad rungtynės vyko sutrum
2W3, tel. 535-9755.
Skvuošas
pintu laiju, nes dėl perkrautos
programos porą dienų teko žaisti
&s sportas buvo pravestas tik
Sportininkui veteranui Broniui
po dvejas ryngtynes visoms ko- j individualinio pobūdžio. Vyrų
Keturakiui Sporto sąjungos centmandorns.
grupės nugalėtoju tapo adelaidiškis Viktoras Ramonaitis, Der 15° . vald >" b f hu™ ^ u s i *?V~
GeeJongo 'Vytis" —
L_
_;»2 „ J ~ , . ~ . kyti mokslo ir kurvbos simpoziuvisas pirmenybes pnesams davęs J
'
Melbourno ^Varpas"
m e sporto bei fizinio anklėfimo
laimėti tik 2 taškus. V. Ramo
63:53(20:23)
klausimais paskaitų pravedimą.
naitis rimtai atsidavęs šiam spor
Mes
dėkojame ir didžiuojamės
Paskutinę varžybų dieną susi tui ir labai norėtų dalyvauti pa
tiko komandos^nepa tyrusios pra saulio lietuvių sporto žaidynėse. sklandžiai atliktais darbais. Lin
laimėjimo. Geriau sužaįdę ant Gal dar nėra per vėlu šį sportą kime jam taip pat sustiprėti ir
rame kėlinyje geelocagiškiai nuga įtraukti į žaidynių programą, sveikatoje.
lėtojų titulą iškovojo antrus me bent individualinio pobūdžio.
ŠALFASS-gos centro valdybai
tus iš eilės. Adelaidės "Vyžiui" te
Moterų
grupės
finale
susitiko
pasiseice
užmegzti ryšius s u
ko trečia vieta. Melburno "Var
dvi
adelaidiškės
ir
permainingo
PLB valdyba Chicagoje dėl isi
pas" L Hobarto "Perkūnas" ir
je
kovoje
J.
Verbylienė
įveikė
I.
jungimo į PLB sąrangą. Įsijungi
Sydnėjaus "Kovas" laimėjo po
Kapočiūnaitę
10A,
9:1,
10:8.
mui duota eiga ir centio valdy
po dvejas rungtynes, o Canberos
"Vilkas" nepatyrė pergalės džiaugs
Komandiniai stalo teniso nu ba paprašyta jau paskirti savo
mo, tad turėjo pasitenkinti pas galėtojais vyrų grupėje Hobarto atstovą i PLB valdybą. Galutinis
kutine, septinta vieta vyrų krep "Perkūnas", o moterų grupėje sporto sąjungos įsijungimas į
šinio pirmenybėse.
Adelaidės "V ytis". Individualiai PLB paliktas patvirtinti PLB sei
hobartiškrs Antanas Andrikonis mui Toronte 197S m. Manome,
. Atkaklios varžybos vyko- mote
kad jėgų suglaudinimas yra visų
ir adelaidiškė Onutė Bone.
rų krepšinio pirmenybėse. Jau
lietuvių laimėjimas.
pačiose girmose rungtynėse Mel • Komandinėse lauko teniso pir
burno "Varpas" įveikė Šydnėfauš menybėse tiek vyrų, tiek moterų FUTBOLUS
"Kovą" vos vienu tašku 31 : 30. g'rupėįe nugalėtojų titulus iško
L l f r ^ — FH.Y^tŠ 2:1
Sekančią dieną Adelaidės ."Vytis" vojo Hobarto "Perkūnas". Hoišplėšė 3 taškų pergalę (52 : 49), bartieciai pasipuošė ir individua
Antrąsias salės pirmenybių
t&fe pat koviečių sąskaitoti. Le liniais titulais: moterų grupėje rungtynes praėjusio penktadie
miamose rungtynėse Adelaidės Genutė Valuckaitė, o vyrų — nio vakarą Liths futbolo ko
vytis sužaidė žemiau galimybių Adomas Kaltinis.
manda laimėjo prieš argentinieir prieš Melburno "Varpą" pra
Golfo žaidynėse laimėjo sydnė- &ą n y e r s rezultatti 2:1. Var
laimėjo 35 : 50. kurios ir pasipuo
jiškls Virgilijus
Vičiulis:
2 tininkas Landy ttuėjo progų
šė .šventės nugalėtojų . titulu.
rundus — 168 smūgiais.Taip su parodyti ir parodė savo tikrą
Adelaidės "Vytis" pasitenkino li
glaustai, atrodo 28-toji Australi sugebėjimą, kritiškais momen
ra vieta, Sydnėjaus "Kovas" IIIjos lietuvių sporto šventė. Žaidy tais gelbėdamas U t h s vartus,
Čia, Geeiongo "Vytis" IV-ta ir Čan
nėse, kuriose nestojo
įtemptų fvatfčius įkirto Audrius Krybėros "Vilkas" V-ta.
rungtynių ir jaudinančių mo geris i r J. Kearny.
Šį penktadienio vakarą, 10:30
mentų, mūsų prieauglis pasiro
Adelaidės " V y t e * —
dė kaip tvirtai subrendęs sporti v. mūsų vyrai žais prieš vokie
Melbounio "Varpas"
ninkas. Visų troškimas buvo pa čių Rams, kurie su Latbs šiuo
70 : 55 (24 : 26)
tekti į rinktines, kurios atstovaus A e t u dalijasi pirmąja vieta,
Jau pačiose pirmose rungtynė Australijos lietuvius pasaulio lie kuri komanda laimės šj penkta
se praktiškai nulėmė kam atiteks tuvių sporto žaidynėse Toronte. dienį, daug priklausys ir nuo
jaunių berniukų krepšinio čem Nežiūrint atkaklių varžybų spor laimės. Rungtynės vyksta Chipionų titulas. Kaip rezultatas ro to arenose, po rungtynių vyrauda cago Av. Armory,, 234 East
do, pirmame kėlinyje vyko lygi ko vo draugiška nuotaika. Uzmegs- Eaat Chica^ro Avenue. Praside
va ir Adelaidės prieauglio prana ta daug haujų pažinčių, draugys da 6 v. v.
/. /.
šumas išryškėjo rungtynių pa čių, tad išsiskirstant buvo liūd
baigoje.
niausias šventės momentas.
Užtai Melburno mergaitėms pa
vyko atsirevanšuoti už berniukų
pralaimėjimą ir įveikus Adelai
dės "Vyti" 33 : 22 joms pavyko
iSkovoti nugalėtojų
titulą Šios
grupės pirmenybėse. Adelaidiškės
užėmė II-rą, o hobartiškės III-čia
Vieta. Bendrai paėmus krepšinio
pirmenybės praėjo labai tvarkin
gai, iškilioje ir draugiškoje nuo
taikoje. Progresyviai žaidė Adelai
dės vyrai, silpniau Sydnėjaus vy
rai, nors prres Geelongą pralai
mėjo tik 2 taškų skirtumr,. Pana
šių rezultatu buvo ir
kitose
rungtynėse, kas pridavė daugiau
susidomėjimo varžybomis. Jterflptų rungtynių nestokojo moterų
grupėje. Labai gerą įspui-į paliko
Adelaidės jauniai berri'uka: ir
Melburno mergaitės krepšininkės.
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tuvoje laimėjo Vilniaus "Mbkslo
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" komanda, paskutinėse rungTi . . .
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pirme%y*8ą y r i nekokios htfo-l ritas K a u n o Banga netikėtai sumonės^acie dabartinę Argenti-. M u p o ^ ^ Kkrm
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nos rinktinę..Italas Monta dabar Į i r Drohe{
^
^
atiteko
nefifl_
yra 76 metų ir gyvena savo lais-1 rfnt ^ ^ pgLY9Tm
^
kai
vai pasirinktoje naujoje tėvynė-• P a u l a u s k a s i r R
Venzbergas,
je Argentinoje. Buenos Aires; a b u b u y ę ^ ^ ^ fc^MH, Ban
mieste. J i s paminėjo, kad anks- j g o s k o m a n d o j e
čiau argentiniečių futbolas bup ^ k e l e t ą n v 9 m i Uetuva
vo genauaiąs pasaulyje. Be sun,, v ė l g y v e n o kreJSUkk
įkarščiu:
kūmų būdavo galima sudaryti | ^
i r i a u s i o s sąjungas krepnet penkias, arba šešias vienodo ] ^nio į o m a n d o s dalyvavo atot,
pajėgumo valstybines rinkti-1 rajan^ p į r m e n j - ^ ^
Kauno
nes. šiandieną, sako Luise Mon-; s t a d i o n e kovojo vvrai. Abu l i e 
ti, kai viskas yra paremta per
tuvos atstovai, Kauno Žalgiris ir
dėtu taktišku sprendimu, Argen Vilniaus Statyba, pirmąjį ratą
tina gali sudaryti tik pusę vals baigę taip nelaimingai ir vos su
tybinės rinktinės, kuri tarptau vienu laimėjimu, šį kartą pa
tiniai gali gerai pasirodyti. L. sirodė kiek geriau.
Monti dabar bijosi pasaulinių
Pradžiai Žalgiris tuoi paklup
pirmenybių.
do Minską 116-105 ir Tbilisb DiVyt. A. Krikščiūnas namo 197-76, po to geroje tar
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pusavio kovoje ištempia pergalę TefaC — PB 8*23»
prieš Statybą 105-100. Stoko
M . ANKA IAUUMAS
dami geresnio ūgio žalgiriečiai
AKTŲ, AUSŲ, NOSIfiS m
krenta prieš Maskvos ČASK
flBffLKIdfcS LIGOS
67-100, bet puikios pergalės
2858 West 6Srd Street
prieš Vladivostoką 95-69 ir Le
Valandos pagal •nsitarlmą
ningrado Spartaką 94-79 duoda
jiems šeštą pergalę ir 7-tą vie
0H. K. 6. BALU KAS
tą lentelėje. Tuo tarpu Statyba
laimi sunkias rungtynes prieš
Rygos ASK 97-94 ir Talino Ka- 6*4» So. PurnaU Rd. (Cravford
levą 92-89 ir prieš Kijevą U 2 Bulldhigl TeL LU 5-6446
81. Pralaimėjusi visas kitas
mw»—q « ! • — t
rungtynes, Statyba teturi 4 lai Priima avonlna
p*«al aumtarlma.
mėjimus ir yra 10-je vietoje len
telėje.
DU VL BLAŽYS
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Vilniuje kovojo moterys, ir
Vilniaus Kibirkštis puikiai l y 
•IU So. R o t i A
ne Lietuvos spalvas ir vos ne
Vai: plrmad.. antrad. Ir
V t k l T : « ral Vmka*o.
pateikė didžiausios sensacijos.
1 I U I VaL
Pirmąjį ratą Kibirkštis jau bu
Pa«al aoaltartiną.
vo baigusi įspūdingai ir stovėjo
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vienbalsiai nubalsavo, kad 1977
GALVOS Bl STUBURO UQQB
nletų Lietuvos geriausia sporti
2858 W « t ttrd Straet
ninke yra vilnietė Vilma BarChicago, m. 6tt62»
dfcuBkienė. I w buvome rašę,
T«L -r. 476*408
kad be abejonės tik Vilmai tu
rėtų priklausyti ši garbė. Ji yrą
sąjungos šuolyje į tolį meisterė,
o pereitų metų jos pasiekta 6
A d v o k a t a i
mtr. 82 cm. pasekmė buvo ge
C H A R L E S P. K A L
riausia pasaulyje. Jai trūksta
k ASSOCIATES
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LtETUVlŠKA VAISTINĖ
2567 W.69th Street Tel.

Robertas Sidabras

A.a. Telesforas Valius turėjo
gaminti PLS2 \-ėliavą,
ženklą,
įsiūvą-ženklą, medalius ir kitus!
Žaidynfu projektus. Suproiekta- f
vo ženklą ir įsiūvą-Senkla 2ai-1
dynių uniformoms. Kitų darbų Į
nebesuskubo atlikti, nes negai
lestinga mirtis nutraukė jo kūry
bą. Žmonai ir artimiesiems reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdi
me, nes netekome didžiai bran
gaus ir talentingo i!ailrninko-grafiko, bet tafp pat ir buvusio spor
tininko.
Liūdime netekę ir kito didžio
lietuvio, sportininko Felikso
Kriauflūno. A.a. Feliksas Kriau
Tarp kihirkatietėa V. Šulskyte ir
čiūnas buvo Amerikos lietuvis, D. KfianruiatrA prr vii
rungtynes
krepšininkas, laimėjęs Lietuva; du 8 U - J T I a^^ojo a-ukitąją u. SeS'oje cporto Šašojė t^'^o ne s><knis it ėitife feufOpos bCpUnio' wimav%
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DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA3 TR CHIRURGA3'
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IŠSIVERŽTI IS SAVYBES RATO
Artėja nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Ne eilinis, o €0
metų sukaktis. Mūsiškių gausus
susibūrimas salėse sukels naują
ryztą ateities laisvinimo darbams
ji; atneš lesų būtinoms išlaidoms,
lačiau labai svarbu kuo plačiau
supažindinti kitų tautų žmones
su priespauda Lietuvoje, su kruvinu nauju kolonializmu Europoje, su gyventojų išnaudojimu
ir rusinimu.
Keikia pasidžiaugti, kad šioje
srityje atsiranda kaskart daugiau
gana rūpestingai besireiškiančių.
Italų spaudoje pasirodo preL V.
Mincevičius, kuris darbą pradėjo
vykdyti nuo 1940 m. Nuo to laiko ten pasirodė rūkstančiai jo
straipsnių, kelios dešimtys novelių, įvairus vertimai, apie 20 knygų ir brošiūrų ir per 25 metus
italu kalba redaguotoji ELTA.
Naujausieji leidiniai tai knygos
"Lituania — terra di fede, terra
delle croci" su N. Sadūnaitės atvaizdu viršelyje, ir pavergtos Lietuvos bei Sibiro dainų rinkinys
italų kalba "Canti del Martirio Ii*uano".
*
JAV-se panašią energiją rodo
kun. K. Pugevičius. Ilgesnį laiką
dirbęs televizijoje, jis turi ryšius
su įvairių informacijos priemonių redaktoriais ir su vyskupais.
Jo straipsniai pasirodo vyskupijų
laikraščiuose, katalikų žinių ar
gentūros biuleteniuose. Savo ir
kitų
straipsnius
amerikiečių
spaudoje jis išleidžia atskirais lei
dinėliais ir. plačiai paskleidžia.
Talkindamas dr. D. Krivicko va
dovaujamai Lietuvių žmogaus
teisių komisijai, jis paruošė leidinį "Violations of Freedom of Rengion in Soviet-Occupied Litiniania ir Contravention the Helsinki Finai Act", kuris pasiekė
ne tik daugelį institucijų, bet ir
Belgradą ten vykstant 35 valstybių pasitarimams. Kun. Pugevičius randa progų prabilti ir amerikiečių televizijoje. Jis leidžia
Lietuvos vyčių Lietuvos reikalų
biuleteni anglų kalba. Čia informuojama apie naujus politinius
kalinius Lietuvoje, apie naujai
pasirodančius straipsnius apie
Lietuvą amerikiečių laikraščiuose. Tas biuletenis siuntinėjamas
vyčiams, kurie rašo padėkos
laiškus redakcijoms, autoriams,
tuo labai skatindami ginti Lietuvos reikalus. Kun. Pugevičius
daug pasidarbuoja ir versdamas
į anglų kalbą, Lietuvos katalikų
Bažnyčios kroniką, kurią palaipsniui leidžia Kunigų Vienybė.
*
Išskirtiną energiją šioje srityje
parodo Vilius Bražėnas. Jis nepraleidžia progos važinėti su kaibomis apie Lietuvą po amerikiečių mokyklas, jų klubus ir organizacijas. Jo laiškai ir straipsniai
pasirodo "North Platte Telegraph", Neb., "Machester U nion Leader", **Metro", Nebr.,
"The Courier", Findlay, Ohio.
"Rremont Times - Indicator" ir
daugybėje kitų. Kur jaučia, kad
dar reikėtų ką iš šalies paraginti,
kad rašytų amerikietiškam laik•raščiui, jis ir tą padaro.
Visi apsidžiaugėme, kai plačiai
skaitomame "Twin Circle" savaitrašty stambiomis spalvotomis raidėmis pamatėme pranešimą, kad vienas iš straipsnių yra
"Lithuanias Roots — from past
to present". Tai buvo viso puslapio straipsnis apie Lietuvą ir lietuvius, iliustruotas tautiniais rūbais pasipuošusios lietuvių šokejų poros. Jo turiningus laiškus
spausdina plačiai skaitomas "Los
Angeles Times", "Herald Examiner", "Evening Outlook", "Independent" - Los Angeles ir
Santa Monica laikraščiai. Pasiunčia jis savo laiškų ir kitiems
didmiesčių laikraščiams, radijo
stotims.

Didžiųjų valstybių rūpesčiai ir pastangos
. . Sovietų ir Kinijos Ydiiybos Azijoje

*
Be J. Kojelio Californijos laik- Prieš 25 metus, prasidėjus Ko
P. GAUČYS
Korėjų klausimo neaiškumas
raščiuose laiškais apie Lietuvos rėjos karui, JAV atsidūrė dide
reikalus gražiai reiškiasi P.G. Pa- liam pavojuj. S. Sąjunga ir Kini
Ir rusai ir kinai norėtų, kad
Rusai ir kiniečiai
mataitis, Santa Monica gyvento ja tada sudarė grėsmingą jėgą.
Šiaurės ir Pietų Korėjų santykiai
Siaurės Vietname rusai ir kinai būtų tokie kokie dabar yra tarp
jas, rasdamas naujų temų apie Jų valdos tęsėsi nuo Elbės kran
pavergtas tautas ir jų veržimąsi į tų iki Ramiojo vandenyno ir, at kovojo dėl didesnės įtakos, ir ta Vakarų ir Rytų Vokietijų. Ta
laisvę. Los Angeles lietuviai gali rodė, ne tik grėsė Vakarų Euro kova buvo naudinga Hanojui. čiau tas jų viltis sugriauna jų
džiaugtis turėdami ir daugiau e- pai, bet taip pat pavojun statė Tos varžybos ten tebevyksta ir tarpusavės varžybos, nes nei vie
nervingų žmonių, besireiškiančių Japoniją ir Pietryčių Aziją. Šio dabar, bet su aiškia rusų persva ni nei antri nenori pasirodyti pa
amerikiečių spaudoje. Prisiminkipavojaus užaliarmuotos, JAV pa ra. Vietnamiečiams vis tebede lankūs taikingam abiejų Korėjų
Kazlauską.
Jo
laiškų
me A
v
skubom ėmė statyti apsigynimo gant revoliuciniu karščiu ir mėgi sugyvenimui. Kraštutiniai radi
šiemet
buvo
"Los Angeles pylimus Tolimuosiuose Rytuose. nant pajungti Kambodiją ir La kalai namie ir užsienyje juos ap
Times", "Chicago Sun-Times", Jos pažadėjo karinę pagalbą Pran osą, ilgainiui tai gali žalingai at kaltintų revoliucijos idealų iš
"Tvvin Circle", "Herald Exami- cūzijai, kuri tada kovojo, norėda siliepti į Sovietų siekius ir norus davimu. Todėl jie atmetė Pietų
ner".
ma išgelbėti savo valdas Indoki susiprasti su Tailandu, Malazija Korėjos siūlymą tartis dėl abiejų Iš žmogaus teisių "vykdymo" Sovietų Sąjungoje. Akcija prieš moder
Nepailstantis
amerikiečiams nijoje, ir greitomis sudarė eilę dvi- ir Indonezija ir sužlugdyti jų am korėjiečių tautos dalių sujungi niško meno dailininkus — sovietinė milicija, naudodama ugniagesių
automobilį, išvaiko rengėjus ir lankytojus
informacijų rūpintojas yra Arė- šališkų sutarčių, apsaugančių bicingą projektą — apsupti Kini mo.
ją
iš
Pietryčiu
Azijos
jai
priešiš
jas Vitkauskas, Jersey City, N. Japoniją, Pietų Korėją, Taiwaną
Dar viena netolimoje ateityje
komis valstybėmis. Savo ruožtu galinti būti pavojinga erdvė yra
J., savo leidžiamuose biulete- ir Filipinus.
Kom. Kinija stengiasi sulaikyti Japonija, kuri stengiasi pagerin
niuose vis primindamas Lietuvos
MĖNULIO POVEIKIS ŽMOGUI
Vietnamą,
nes tą erdvę laiko tra ti santykius su Sovietais ir su
reikalus. Balys Brazdžionis LietuAmerikos įsipareigojimai
diciškai priklausančia jos įtakai kom. Kinija, kartu palaikydama
vos reikalui stengiasi panaudoti
Juk nuo neatmenamų laikų dimų buvo padaryta, tyrinėjant
atskirų mieto dalių amerikietiš- Tie amerikiečių Įsipareigoji ir jokiu būdu nenori leisti Viet- glaudžius ryšius su JAV. Japonai žmonės tikėjo, kad mėnulis vei biologinius
ritmus.
Daugelis
kus laikraščius. Jo laiškai spaus- mai tebegalioja ir nūdien, nepai namui ten įsitvirtinti. Rusų ir tikisi, kad jiems pavyks tas trigu kia žemės gyvenimą. Jau prieš mokslininkų tyrinėja saulės cik
Vietname, kinų pastangoms sutvardyti Viet
dinami "Southwest Nevvs", "E- sant pralaimėjimų
bas žaidimas. Nors iš pradžių Ja 2,000 metų žmonės manė, o kiti lus ir jų galimą poveikį žmogui.
conomist". Kanadoje su savo ra- Kambodijoje ir Laose Keliamas namo ambicijas JAV mielai pri ponijos santykiai su Pekinu buvo buvo įsitikinę, kad nuo mėnulio
Mėnulio įtaka potvyniams ir
šiniais apie Lietuvą Pranys Al- klausimas, ar ateityje JAV laiky taria.
padėties
sėjos
metu
priklauso
der
atoslūgiams
nuo senovės žinoma.
gana įtempti, bet ilgainiui jai pa
šėnas yra patekęs į "The Teleg- sis savo įsipareigojimų Azijoj, ar
lius.
Daugelis
iki
šiol
tebetiki.
Didžiausias skirtumas tarp že
Kita erdvė, kur trijų didžiųjų vyko juos pagerinti, nes kinams Taip pat paplitusi nuomonė, kad miausio ir aukščiausio vandens
ram", "Ensign", "Daily Star", keis savo politiką. Daug kas gal
voja, kad po pralaimėjimų Viet valstybių vyksta varžybos dėl įta rūpėjo, kad neįvyktų pagrindi su mėnuliu susiję ir kai kurie lygio būna tuoj pasirodžius jau
"Glob Mail", "The Gazette" ir
nio santykių pagerėjimo tarp Ja
načiai pilnaties metu. Pasak
kitur. Pietų Amerikoje, Kolumbi- name JAV yra išstumtos iš Toli kos ir joms sudaro pranašumą ir ponijos ir Sovietų. Todėl kinai mogaus keisti poelgiai.
mųjų
Rytų.
Bet
iš
tikrųjų,
nors
pavojų,
yra
Korėja.
Šiaurės
Korė
joje, lietuvišką mintį ispaniškai
Tačiau ilgai nebuvo kokių mokslininko A. Liberis spėjimo,
įvairiais būdais stengėsi prisidėti
kalbančių spaudoje rūpinasi per jos ir daug prarado Azijoje, vis- jos diktatorius Kim Sungas, pa prie japonų ūkio stiprinimo, pvz. nors vertų dėmesio mokslinių fak kad mėnulis gali veikti į žmo
teikti kun. M. Tamošiūnas ir kt vien jų įtaka ten tebėra stipri Ja skatintas Hanojaus sėkmės, Irgi jai pardavė pigesne kaina visą sa tų, patvirtinančių mėnulio povei gaus "vandens masę". Žmogaus
ponijoje, Pietų Korėjoje, Taiwa- norėtų sujungti abi Korėjas.
*
vo naftos gamybą. Savo ruožtu kį žmogaus elgesiui. Mat, maža organizmo sudaro vanduo 80
ne,
Filipinuose
ir
Indonezijoje
Turime pasidžiaugti Lietuvių
Tačiau kom. Kinija jau nebe Sovietai, norėdami išvystyti Sibi mokslininkų drįso tyrinėti atve proc., taip pat, kaip ir jūros bei
Bendruomenės Bostone leidžia JAV lieka galybė Ramiojo vande nori antrojo Korėjos karo dėl dau ro gamtos turtų išnaudojimą, jus, taip artimus prietarams. Bet vandenynų. Kad ir koks nežymus
mu
anglų kalba
laikraščiu nyno erdvėje, kad ir nebūdama gelio priežasčių. Kinai karčiai siūlo japonams prisidėti su savo pastarąjį dešimtmetį buvo gauta būtų jo gravitacinis poveikis, jis,
"Bridges", redaguojamu Alg. galybė Azijoje
prisimena, kad prieš 25 metus su kapitalais ir technika. Tačiau ja statistikai pagrįstų duomenų apie gal sukelia cikliškus pakeitimus
Budreckio, M. Drungos, A.
Nors paskutiniuoju metu Japo liepsnojusiame kare ji turėjo vie ponai reikalauja pirma grąžinti galimą kai kurių žmogaus psichi gyvo organizmo skysčių cirkuliasavotiškus
biologinius
Dumčiaus, V. Jurgėlos, E. Mei nijos politika yra labai lanksti, ną milijoną sužeistų ir užmuš iš jų pagrobtas keturias Kurilų kos sutrikimų ryšium su mėnulio cjjoje
"potvynius"
ir
"atslūgius".
Žo
laus, A. Mitkaus, J. Stundžios. Jis visvien ji savo santykius su JAV tų, kad buvo sutrukdyta jos ūki salas. Rusai atsisako, bijodami, fazėmis.
džiu,
šie
potvyniai
ir
atoslūgiai
apie Lietuvą ir lietuvius visų pirnė raida ir padidėjo jos priklau kad Sudarys akstiną Kinijai rei
Nors tyrinėtojai nedaro jokių
gali keisti slėgimą į žmogaus au
ma informuoja čia augusį, lietu- laiko kertiniu akmeniu savo tarp somybė nuo Maskvos, kuri, ne
kalauti iš jos pagrobtų žemių tiesioginių išvadų iš pastebėtų dinius, kuris kartu su elektroliti
tautines
strategijos,
nes
jos
ūkis
viškai nebeskaitantį jaunimą, bet
paisant skelbiamo "broliškumo",
faktų bet tik sako, kad esama ry
taip pat pakliūva ir į kitataučių sužlugtų be prekybos su JAV, o išlupo gausų atpildą už kiekvie grąžinimo.
šio
tarp mėnulio fazių ir žmo niais ir hormoniniais poslinkiais
taip pat ir todėl, kad JAV garan
rankas.
Saugumo sutartis
gaus elgesio. Kodėl taip yra, kol veikia nervų-raumenų dirglumą.
tuoja jos saugumą. Dar iki pr. ną jos duotą pagalbos rublį. Taip
Visiems žinomi dideli žurnalo
pat kom. Kinija supranta, kad
Saugumo sutartis su JAV Japo kas neišaiškinta.
O kiti mokslininkai sako, kad
"Lituanus" nuopelnai. Būdamas metų pabaigos P. Korėja irgi pa antras karas sujauktų jos santy nijai yra ne tik jos užsienio poli
Visur
gamtoje
stebima
reiški
akademinio lygio, jis patenka į našiai buvo susirišusi su JAV, ku kius su JAV ir ji prarastų svarbų tikos pagrindas, bet gyvybiškai nių cikliškumą. Pavyzdžiui, mete menstruacijų laikotarpiu moterų
universitetų, miestų bibliotekas, rių kariuomenė saugojo jos sie svartą, kuriuo sėkmingai naudo svarbi ir kitais atžvilgiais. Turė orologai su mėnulio fazių perio organizme vyksta sky:čių masės
Nepamirština ir V. Beliajaus nas. Dabar, prez. Carteriui no josi savo ginče su Maskva. Korė dami JAV atominę apsaugą, japo diškumu sieja gausius kritulius, pakitimai ir prieš šį laikotarpį
dažnai pasireiškia depresijos Ir
angliškai .leidžiama "Viltis" bei rint ją atšaukti, turės būti per jos karas nutrauktų Kinijos ryšį nai ne tik sutaupo milžiniškas uraganus ir kitus
atmosferos nervų sutrikimai. Mėnulio po
Lietuvos vyčių "Vytis", "Moterų tvarkyti JAV įsipareigojimai P. su Japonija, kurį kinai rūpestin sumas ginklavimu:si, bet jas gali reiškinius. Nemaža įdomių atraveikio menstruacijų ciklui tyrinė
Dirva", duodantieji anglų kalba Korėją ginti. Nors Filipinai ir už gai siekia sustiprinti. Tad kai Kim panaudoti savo ūkiui ir pramonei
jimų,
kitų mokslininkų rezultatai
mezgė santykius su Kinija ir da Sungas neseniai atvyko į Pekiną
informacijų apie lietuvius:
stiprinti bei plėsti. Kinija irgi tai mulės, kaip tai padaryti, nepra prieštaringi. Tačiau tvirtai nu
Savo iniciatyva telkti pavergtas bar vyksta derybos dėl Filipinams prašyti paramos jo ofenzyvai sutarčiai pritaria, nes ji pasitar randant prestižo.
statyta, kad mėnulis veikia jūros
tautas ir jų tarpe tarp angliškai suverenumo pripažinimo JAV ba prieš Pietų Korėją, kinai man nauja ir jos interesams, sumažin
Taip Azija ir atsidūrusi perei gyvūnų dauginimosi procesus. "»
kalbančiųjų skleisti informacijas zėse Filipinuose, JAV veiksmin dagiai atsakė, kad jie nori taikin dama galimą Japonijos militariz- namoje būklėje, kom. Kinijai ir
pasireiškia Australijos lietuviai J. gai prisideda prie jų ūkio bei ka go pusiasalio sujungimo būdo. mo pavojų. Stiprinant JAV san Sovietams besistengiant laimėti
Anglų biologas G. Foksas įro
P. Kedys ir J. Veteikis, esantieji rinio pajėgumo stiprinimo, ne Ne geriau Kim Sungui sekėsi ir tykius su kom. Kinija, Taivvano įtaką, o Japonijai besirūpinant dė, kad kai kurių jūros gyvūnų re
redaktorių taryboje, drauge su P. skaitant įsipareigojimo juos gin Maskvoje, nes toks karas sugadin problema joms sukelia galvosū galimai geriau tas varžybas išnau produkcijos ciklas tiksliai sutam
Lindsaar, žurnalo "NewDigest— ti užpuolimo atveju. Tailandas tų jos santykius- su JAV, pažeis kį. Kinija reikalauja, kad JAV pri
doti savo labui. Tuo tarpu JAV pa su mėnulio.
International",
irgi stengiasi išlaikyti gerus san tų jos pastangas prisigerinti Ja pažintų Taivvaną Kinijos dalimi. mėgina išlaikyti savo sumažėju
Pažymėtina, kad pastaraisiais
Periodiškai kasmet išeina Lie- tykius, nors ir užmezgė ryšius su ponijai, priverstų duoti ginklų ir JAV sutiktų tai padaryti, jeigu
sį vaidmenį bei įtaką. Šitose są metais viso pasaulio mokslinin
tuvių Bendruomenės leidžiama Kinija. Taivvanas taipgi linksta
Kinija pasižadėtų nesiimti kari lygose Azija nebus dominuojama kai labai domisi "biologiniu laik
ir dr. T. Remeikio paruošiama prie JAV. norėdamas išlikti lais daryti dideles išlaidas tuo metu, nių priemonių Taivvanui "išsilais
kurios nors vienos valstybės, bet rodžiu". Mat, šis mechanizmas
kasmetinė knygų serija "The vas, nepaisant, kad JAV stengiasi kai pačių Sovietų ištekliai išnau vinti". Kinija atsisako tokį pažadą
greičiausia bus arena sudėtin egzistuoja ir reguliuoja gyvų bū
Violations of Human Rights in pagerinti santykius su kom. Kini dojami ginklų varžyboms ir tei duoti, tvirtindama, kad tai esąs
giems ir painėms posūkiams ke tybių organizme miego, mitybos
Soviet Occupied Lithuania". Tai ja, bet ne Taiwano išsižadėjimo kiami Rytų Europai ir Vidurio jos vidaus reikalas. Tačiau priva
turių didžiųjų valstybių, susi ir dauginimos ciklų periodišku
dokumentinis leidinys, kuris rečiai kinai neatsisako tartis dėl for- rūpinusių savo ateitimi.
mą.
J . Msk.
kaina.
Rytams.
miasi "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" ir kitais pogrindžio leidiniais. Galime pasiir kai nieko nėra namie. O dabar, išvažiuodamas į Ber Tik aštrios rugienos ir basos kojos. Bet k a s jos prieš
džiaugti, kad
amerikietiškųjų
nelių mišias, užgesino visas. Dar patikrino, kad nie atlekiančio šuns greitumą. I r kas rugienos prieš j o
universitetų profesoriai, kaip R.
kas nebūtų įjungta. Vis tiek daugumas išvažinėja, o dantis. Kai aną dieną nusitraukęs iš pasalų pagavo
Šilbajoris, B. Ciplijauskaitė ir kikaimynai žino, kad važiuoja ir jis.
Tvaronų Stasį už rankos, t a s iškėlė ranką, o su j a
ti, įspūdingai reiškiasi "World
Praeitas Kūčias buvo pasikvietęs kaimynus iš ki kartu ir šunį į viršų, ir šuo nukrisdamas d»"timi*
Literature Today" žurnale. MūJURGIS JANKUS
tos gatvės pusės. Jis kilimo belgas, optikas, ji aukš išakėjo visą delną, griovius išbrėžė, kaip akėčios dir
sų inžinieriai, gydytojai ir kiti 6
tesniosios mokyklos mokytoja. Abu stebėjosi paveiks voje, kad ir dabar tebevaikšto užsirišęs. Taip buvo
profesionalai sušvinta savo studilais, knygomis, bet labiausiai Kūčių valgiais. Dvyliktą Stasiui, o kas jis prieš tokį vyrą. Gerą galą pabėgęs
jiniais raštais jų profesijų anglis;
— Sakyk, kiek tikrai už jį pradai? Aš noria % valandą nusivežė ir į bažnyčią. Abu katalikai, abu tikį, atsigrįžo, šuo buvo sustojęs vietoj. Paskum atsigulė
koje spaudoje, bet daugiausia sa- nupirkti
bet nuo tiesioginio ryšio su bažnyčia atitolę, labai ir, galvą pasidėjęs ant priekin ištiestų ir sukryžiuo
vo specialybių klausimais, ne
— Gaila. Jis jau padovanotas muziejui.
domėjosi kaip toks nedidelis skaičius lietuvių gali iš tų kojų, žiūrėjo tiesiai į j i
lietuviškomis temomis,
Tyčia pabrėžė žodį padovanotas.
laikyti ir savo bažnyčią su geru choru, su solistais ir
Dabar traukėsi tolyn n u o šunų atbulas, k o i pa
Čia norėjome daugiau suminė— Kuriam? Miesto?
savo kalbą ir papročius.
ti periodinę informaciją apie Lie— Ne. vienam iš New Yorko.
Apie Lietuvos likimą jiems aiškinti nebereikėjo, taikęs koją į skersgatvį, suklupo. Suklupęs nebesikėlė,
tuvą ir lietuvius. O tai toli gražu
— Nebegali pakeisti
bet tik dabar jie tepadarė išvadą, kad žmogus yra bet atsisėdo ir gerą valandą žiūrėjo vienas į kitą. Jis
ne viskas. Juk tiek daug su savo
— Ne. Sykį pasakęs žodį, kaip bekeisi.
kaip plienas. Tik mėgindamas lenkti, gali pažinti jo į šunį, šuo į j i Priešais ant vagos krašto buvo žąsies
knygomis padaro Zobarsko Ma
Dar pasidairė po kambarius ir išėjo. Juozas norė atsparumą. Pagalvojo ir šį vakarą pasikviesti važiuo kiaušinio didumo rausvas apvalus akmuo. Vienintelis
nyland Books leidykla, J. Kapo- jo atspėti kas toji moteris galėtų būti. Ji nelabai de ti kartu, bet visi langai buvo tamsūs. Net Kalėdų eg ginklas, bet bijojo ištiesti ranką ir į tą, kad Juodgal
čiaus leidižama Encyclopedia Li- rinosi į anų dviejų kompaniją, bet paveikslo susido lutė nedegė. Tur būt, buvo Kalėdoms kur išvykę. Iš vis nepašoktų pulti.
tuanica, o ką jau bekalbėti rtipie mėjimo nuoširdumu suabejojo. Iš karto norėjo pa važiavo vienas. Gatvėje dar stabtelėjo ir gerai pa
Po geros valandos šuo pakilo, pasirąžė ir, uosti
atskirų knygų autorius svetimo- prašyti bent poros tūkstančių, bet tuoj sumetė pa žiurėjo į namą.
nėdamas žemę, pasuko atgal. Kiek paėjęs, užtiko pe
mis kalbomis, kur mūsų tautos brėžti, kad už pinigus ne viską gali nusipirkti, tai ir
Stipraus žiemvakario vėjo blaškomos eglės šakos lės urvą ir ėmė smarkiai abiem kojom kasti, vis pa
reikalai įspūdingai dėstomi.
rausdamas snukiu, o paskum šoko gaudyti išbėgusios
sumistifikavo. Iš tikrųjų neteisybės ir nepasakė. Pa
Sių žmonių pastangos bus pa- veikslas tikrai eis į New Yorką, o į kurį muziejų, tegu graibėsi apie mėnulio veidą, šviesūs debesų dryks- pelės. Nusitraukusiam šuniui viskas buvo žaismas, o
skatos visiems, kas tik gali, eiti į pamėgina susigaudyti patys, jeigu apskritai kuris Ži neliai lėkė juodu dangum. Oro pranešėjai šį kartą bus Juozukui žvilgsnis mirčiai į akis. Jis sėdėjo vidury
kitų tautų laikraščius ir žurnalus. no, kokių tenai meno muziejų yra. Nebent toji moteris. atspėję. Sakė, kad šiąnakt pakils vėjas, o rytoj ateis lauko vienas ir negalėjo sulaikyti ašarų, bet ir tada
sniegas. Ar nebus tas pats, kaip Chicagoj. Jeigu lėk
Lietuvos pogrindžio laikraščių
Pirkliai
išėjo,
bet
neramumas
paliko.
Iš
kur
tuvai
iš ten ir išskris, kažin ar begalės atskristi čia. nesijautė taip vienas, kaip čia bažnyčioje sėdėdamas
leidėjai savo sunkų uždavinį atj tarp žmonių ir klausydamas pamokslo apie Kristų, at
likdami su mirtinu pavojumi grįždamas, į savo gatvelę įsukęs, pirmiausia metė akį, Nuo to nuotaika dar labiau pasunkėjo.
nešusį pasaulin taiką, meilę i r ramybę.
nuis įpareigoja.
J. Pr. a r namas tebėra. Gal tik krūva smilkstančių nuodė
gulių.
Nesijautė taip vienas ir tada, kai nuo išvežimo
Bažnyčioje per visas pamaldas ir visas giesmes
Taip prabėgo galas vasaros, ruduo ir Kalėdos atė
slėpėsi teismo sargo namuko palėpėje. Tada juto, kad
SENOVĖS INDŲ NATOS natos: sa. re. ga, ma, pa, dha, jo, ir niekas daugiau namo reikalu nebepasirodė. Net nuotaika nė kiek nepalengvėjo. Pirmą sykį gyveni
me praėjo noras grįžti namo. Tiek metų išgyveno vie kartu su juo ir visas kraštas slepiasi. Net ir tie, ku
Pasak tyrinėtojų, senovės in-11*- Manoma, kad kiekivena iš jų ir miško nekirto. Gal būt, kur nors kitur dar už
nas ir niekada nesijautė taip vienišas, kaip dabar. riems tuo tarpu nereikėjo lįsti į palėpes ar bėgti į
dai buvo aukštos muzikinės kul-atspindi tom *&** dvasios bū- kliuvo. Kai kurie iš gatvelės jau išsikraustė, namai
Ne tik vienas, bet vienut vienas prieš galybę, kuri miškus, turėjo slėptis patys savyje. Tada jis buvo vie
turos. Jie naudojosi savo sukur- 1 ** 1 *: sa ir ma —- ramybe ir stovi tusti, padaužytais langais. Nenuostabu, jeigu, iš
nas, bet kartu su visais, o dabar vienas t a r p visų. Ir
tyko tavęs, ir nežinai, iš kur ji tyko.
tonus natomis seniai prieš joms nuolankumą, ga ir dha — iškil- kur grįžęs, rastų ir savuosius išdaužytus. Vakare, kur
Choras gieda Credo, jis eina per rugienas, o Bur- kai visa bažnyčia unisonu kalbėjo Tėve Mūsų. jis buvo
pasirodant Europoje. J ų natųnungumą. re — pykti pa — išeidamas, tyčia palieka porą šviesų viršuj. Kaimynai kh} Juodgalvis atlekia kaip kulka. Nėra jokio medžio. labai toli anapus tų žodžiu.

gamą sudarė taip pat septynios džiaugsmą, oi — uūdeaį.
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Po programoa tėvu komitetas 9adwaa.vc» Suhfttps Yakasė& Vakaružką, Komevilio varpų dainą
visiems paruošė vaišes.
Viii kt Baniotęfti. (sol. Jultus Kaaėaaa?'. Traviatos
duetą "Pakelkim, pakelkim mes
K S A L m B T A TE
F A B D A V
l&KftEO NUOBfUOTl
PASIRYŽĘS. JAUNUOLES
taure linksmybės (sol. Nora Era
Algis Gudėnas yra. iiaorao ziulienė ir, Antanas Kavaliūnas) Dirbančiai moteriai reikalinga* 3 Parduodami nauji H Utiniai «W MtĘĘKĘ C0HI0MIHWM
ar 4 kamb. butas 1-me aukšte, į bai. Skambint po 3 vai. popiet:
klevelandiečio, ilgamečio skautų ir Jūręįvhį maršą.
Si MBfSburg Btafih,
Piješ pat 12 vai. žodį ta.r£ LB vakarus už Rockwell St. Nuoma
tėvų komiteto pirm., Jono ir a.
Trf.43^8961
nedaugiau 150 dol. 778-1907
a. Doros Gudėnų sūnus. Algio Clevelando apylinkė? pirm. Jursvajonė m tapti vetermarijoa S» Malskis, pasidžiaugęs, kad pra
M. batą namas verc1anws į condogydytoju*. Bet ne taip lengva pa-1 ėjusieji metai neatnešė jokių ne IŠNUOMOJAMA — FOB KENT
S BAL
KSTATB
•Hh>^Pifc Butai vieno miegamo. Centtekti j šios srities aukštąja, mo'm*"onrų staigmenų, kad į LB
rftliitis saldymas ir šildymas kiekvie
2818 WEST 64TH STREET
H a bet, marini.
bokvklą. Tada pasirinko chemiją; atema jaunimas, kuris garantuohi oktetui, žinomas solistas
name bute. Namas vienas blokas nuo
RAIMUNDO KUDUKIO
ir praeitą pavasarį baigė sum-ĮJa LB ateiti, kvietė vfsuš jungtis Išnuomojamas 2-jų miegamų ejoečte Pfce. į vakarus nuo Kedzie. j t o * ir labai savo paplūdymio. Dėl
sas.
INŽINERIJOS FIRMA
Geram setovv Gera kains_ Skam smulkesnių mformacijų skambinti
Choras neseniai išleido plokš ma cum laude. Algis pozityviai Į;** broliais ir seserimis Lietuvoje butas. $196.00 mėn.
bint po 6 v. y. sel. 77&-1552.
r
3U~284J-173»;
Raimundas Kudukis. LB Ta telę, pavadintą "Kur dangus ug- reiškėsi ir lietuviškame darbe.f * sfekti pagrindinio tikslo — vieMcKET & POA.GUB
M«r. GeorKtaa a n u — 6 kaadH
rybos prezidiumo pirmininkas, nimi liepsnoja". Planuoja išleis- i jis baigė Šv. Kazimiero lituanis ningai eiti Lietuvos laisvinimo
3 miegami. Naujas centr. oro šil Sfc
TeL — 239-6990
tinės mokyklos 12 skyrių. Šioje ^e5u, sutartinai dirbti dėl visų
aktyvus respublikonų partijoje ti ir antrą.
dymas ir vėsinimas. Įrengtas beisRomovėnų chore dalyvauja mokykloje jis šoko tautinius 80-1 bendrųjų lietuvių tikslų,
jr lietuviškame visuomeniniame
mentas. Tuoj galima užimti. Gra
MISOELLANBOITS
Lietuvos himnu pradėti 1978
žioje gatvėje Marąuette Parke. 2
gyvenime, Šv. Jurgio parapijos "seni chorų vilkai" su didele ftus' "Šilainėje". Pradėjęs stutarybos narys, šešerius metus chorine praktika, gerais balsais, j (jįjas universitete, jsijungė J Lie lietai. Romo Strimaičio kapela UllllllimilllimilllItlINinHIlIIMBIIHMH maš. garalto. Skambiat 925-7913
buvęs Clevelando miesto įmonių j todėl ir jiems paruosti naujus i tuvių Studentų sąjungį. Buvo nuotaikingai kvietė visus sma
Savininkas parduoda 9 kamb. mūr.
direktorius, kurio žinyboje dir kūrinius Besudaro didelio vargo, j išrinktas į Clevelando skyriauą giam šokiui.
btmgaknr svč. ii. Marijos Gimimo
nUfttUS jjtfnfl9r9W
Vonių, virtuvės sinkų ir randėti* parap., 65-os ir RockweU apyl. Rū
bo arti pustrečio tūkstančio tar Choro akompaniatorė yra Geno- į valdybą, kur paskutiniu metu
IMBB5CIOS SAULĖS
ttldytuvų speciaUstai, Virtuvės ir sys. Uždams porčiu*. Geau apAUd.
3 BABJBBB" — 1 Vt vonios
nautojų ir darbininkų, neseniai vaite Karsokienė, Clevelando j ėjo vicepirmininko pareigas.'
vonios kabinetai Keramikoi ir kt Kaina mažiau $25,000.
Clevelando
Žalgirio
šaulių
nupirko inžinerijos firmą, isteig lietuviams žinoma kaip puiki j Nuo pat vaikystės jį matėme lie
plytelės,
G]am Uocka. Slnkos
Skamkiat 44»«77S
I tuvių skautų eilėse. Priklausė kuopos moterų sekcija dažnai pui vamzdžiai lavakmil elektra. Kreiptą 1925 metais ir kurioje inž. pianistė.
Ramovėnų choro tenorų eilė- j CiurUonio ansambliui k u r k t i - [«** pasireiškia kultūriniuose bei ds ano 7 tirt * vai ryto arba po S
Kudukis dirbo, prieš įsijungda
gNBBBBt m um
se
matome: Antaną Kavaliūną i n a vo chore ir šoko tautmius- 80- [ socialiniuose reikahiose. Ja ne nl vak
mas i Perko miesto administra
SERAFINAS
—
6M-88M
pirmą kartą jų iniciatyva, darbu
(dažnai atliekanti solo parti-j knis.
ciją,
IUIHIIIIIIHIII!
jas), Aleksą Liutkų, Praną Pet-Į Algis gabus, verSus ir ra- ir auka Kalėdų laikotarpy papuo
•B Ir Tsss. 5 kamb. 2-ft
Sausio 8 d prabangiame Blue
raitį, Vacį Petkų ir Stasį Pa- jaaus būdo jaunuolis. Savo siė- šiamos Kalėdų eglutės su lietuvis
mūras. $28,000.
Teis. restorane šios r.aujos fir
brinki Antrieji tenorai: Jonas j ^ o tapti veterinarijos gydy- kais- ornamentais, papuošalais, AtliHfli įvairius namų taisymo 65 Ir Hoaao, 6 kamb. 3
HBUP WANTED — M0THBY8
mos, kuri vadinasi Kudukis,
Naujokaitis, Vytenis Miškinis, į tojų dar vis neatsisakė ir iefflEO- .šiaudinukais Clevelando aikštėbeismentas. $35,000.
darbus.
Sehade & Associates, Inc., įkur
72 ir FaiifMd. * miegami
Petras Zygmantas, Henrikas į j 0 galimybių po visą Ameriką. .se ar įstaigose.
JUOZAS VENCKAUSKAS
tuvių proga. Gražina ir Raimun
$31,000.
1977
metų
Kalėdų
laikotarpy
Balzinskas, Aleksas Kazis. Vin-lp 0 visų ieškojimų Algis Bavo
Skambiuti vakarais — 582-7606 42 Ir CampbeB. Medinis 2-Jų buto.
das Kudukiai r>akvietė savo ame
M « » « M M > M M « t f
cas Sakas. Baritonai: Pranas 1 priimtas į Kalifornijos valsfrv- (iki Trijų karalių) šaulių inicia » M «
po 4 kamb. $21,000.
PoatUou a,vaaable. Alscx
rfk*«ų ; ; ^ ^ b l ^ l u s _ į * ; Karalius, Bronius Kazėnas (di-|bim universitetą siekti magfet> tyva buvo papuoštos net 8 gra iMnnHIlIMUIHmtHftMNHHHINMi
PSD^ — RJJ (3t&£! positaon*)
30 w WasirtĮ*ew. MflOiBie 2-]^
teSių pcbčvin. Per 250 svečių rigento sūnus, baigęs konservą-1 laipsnio, kur tikisi pasiekti ir žios eglutės: Euclid Sąuare Mali
X.CU.
PKI>S — i l S
po 5 kamb. $24,500.
ro
jungėsi į Bandos lietuviškos in- tori ją ir dažnai atliekąs solo par veterinarijos sritį. Prieš Naujus su prakartėie,
naujuosiuose
71 Ir BodmoB. MOrinJe 2jų butą, Ali aiiiits avaiiačie £or aii positioDa.
žmeriios firmos gimtadienio tijas), Linas Johansonas. Povi metus išvyko automobiliu Cali- Justice Genter rūmuose miesto
Skiepas. $36^00.
U>OSfc BUBG HOSMTAL
"iveatę. Sve^ų tarpe matėme lie- las Banionis, Vytautas Aras. fornijon. Linkime Algiui ir Ca- centre buvo net. penkios didelės
43 ir tmmtjm
2-lų buto
386 W. Ostmak. Cbioaso, HL
$41.500.
'ttrrius t^sėTus Kataliną H? Bosai-.Julius Kaaėnas, Kazys. lifornijoj įsijungti į lietuviškas agįutės su lietuviškomis lėlėmis,
m
ir
AKutaav
MOrmte
B
TP4. —22&4680
"O^Blel. federalin: teisėją Batis- Ralys. Henrikas Johansonas, Į organizacijas ir aėkmmgai biug
$43.500.
(Nukelta
j
5
pusi.)
tį, teisėją CoJeesaa. buv. miesto Kazys Gaižutis, Petras Lėlys ir
«S ir Tripp, » metų
ti studijas.
V. R.
merą R J. Perk. apskrities kont Jonas Citulis.
3 butai, įrengtas rusvs, Atskiraa B>
WL
—
S7B.1^»
MtltfHttlIMIIHtMMIlftfMfinillHtttflUfHI
huno*. 2 mas. garažaa $46,500.
rofierių Campess^la. Metuvių or
I
NAUJUOSIUS
METUS
Dodar's botue si Wbeatea
Choras dalyvavo ir pereitų
Ijve-ki Housekeeper. Privarė quarters
ganizacnu atstovų ir daug jau metų Lietuvos kariuomenės įkū
IUMV
APSfTVARKYME
Arti 300 Clevelando lietuvių Ruoiiates ką peratatvti. pakeisti,
avaiBfife. Large bome. No small
nųjų Kudukių ir jo tėvo Petro rimo minėjime ir Naujųjų metų
•su gražiu jaunimo būriu Ljetar atnaujinti. Garažą. Viduje ar \$ lauko
dtidnen. Sėme r^iisb necessary.
Kndukio drauge.
iiniiitiuiiiiiiiiiniM
sutikimo baliuje Clevelande.
vių namuose palydėjo senuosius namo. ROpinetSs? Visuomet čia Jums
Nors sekmadienio žiemos Choro
pirm. Aleksandras ir pradėjo naujuosius 1978 me ŠO. patyrimu, ui. prieinamą kainą pa
Tet — W
audra rodė savo iėgą su sniegu. Liutkus, dainos entuziastas nuo tus. LB Clevelando apylinkė bu
po 6-tos v. vakaro Spalvotos b? Paprasto*. Radijai,
GERLS NEEDED
Teistos* 4TH950
stipriu vėju ir slidžiais keliais, n^nkl. Lietuvos geležinkeliečių vo ir šių tradicinių Naujų metų
Stereo ir Oro Vėsiatovai.
n
m
i
i
i
H
i
i
svečiai nuotaikingai jungėsi į "Perkūno"' choro, Lietūkio cho- sutikimo rengėja. Ankstyvesniais
fov nandavork, alao for bindery
MIGLTUAS
TV
Kudukių naują gyvenimo tarpe r o K a u n e r Čiurlionio ansamblio, metais sutikimus, be LB apylin
woric Exper?oe not neceseary.
rn — savarankišką biznį, ku parapijos chorų, oktetų iki Ra kės, rengdavo ir kitos e*garifzarį $ a P H I E
B A R Č U S 2S4€ W. «9th S t , teL T76-14S6
968 W. ETIP St., Odca^o
IIIUIIIIUIIIHIIIUIIUIIIHUIIIIUIIIHUIIIIIUI
riam yra gerai pasH*uoėęs ne tik movėnų choro. A. Liutkus daž- cijos, karp Liet gydytojų drau
V.\LANDOS
n o o e — 337-2114
teoretiškai (turi bakalauratą iš j^į at iieka ir solo partijų. Bū- gija, parapijos ir t.t. Šiemet savo
—
—
»
B
B
P
*
*
*
u
r
i
m
>»ey
B WOPA
iažinerijos ir magistrą iš vieš. fam^ dainos įr giesmės mylėto atskirą N. Metų balių rengė ČJur- ffrįtfų kaH»: kasdien
MECEPTIONIST
PaCKAG£ E^PRBSS AOENCJT
nuo pirmaTYRST
EXPERIENCEB
administracijos), bet ir praktiš- ^ ^ ^^e pagarba atafliepia lionio ansamblis savo nariams ir ' 4eak> iki penktadienio 12:30 —
M AKU A N O U n O E N t
2
g>d
office
kai — čioje srity jau anksčiau a p i e ^ j g ^ tvote jtm^iasi į cho
irfBBI vai. popiet. — težtadieni ir
SIUHTIHUI
Į
UETUVA
svečiams.
Obod
tdephone
skills.
dirbęs, šešerius metus tvarkęs j^gį^ gu^g.
nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto
Rasa
ir
Jūratė
Petraitytės
Bu
BDFVERSON
INDUSTRIES
miesto įmones ir dabar yra Re- Į
: KEmUvk 4-2493
2169 So. MCanaalI
vo LB programos ir bendrai ba
RAMOVSfi VALDYBA
nau. — w a a-»s7
gioual Sewer District Board pre
Teim^iaa
liaus pranešėjos. Ramovėnų efebTMP 8.JĮĄFLEmOOD AW.
ader.*.as.
LVKS Ramovės valdybą Oe- ras, vadovaujamas Juliaus Kasė*
CH1CA0O, ILL. «0«29
Kudukis. Schade & Associa velande sudaro: pirm. Vytautas no, akompanuojant GenovaiU ANTED — VYKAi
tes, Inc. firma visu 100^ pri Stuogis, EJdvardas Pranskus,
klauso ELaimundui Kudukiui ir Pranas Mainelis. Ignas Stankus
KILIMUS IR BALDOS
BBBBBBBBBJBB1
lietuvių Tautinėms kapinėms
šiuo metu dirba 13 specialistų ir Vincas Skirpstas.
f IBBa IS ĮBBBHaBBlf M l i M t t l t l M | l B i | KBygB
reikalingas darbiainkaa
miestų vandens, kanalizacijos,
KALfiDŲ BGLUTfi
J.
BUBNYS
—
T*L
BE
7-«l«
Darbas
pastovus, geras atrykeHų, tiltų, industrinių pastatų
MHIHIIIIIIIHIIIIIIM!
giTinpBia. Reikalinga turėti savo
ift. t. projektavime. Firma ne
Sekmadienį, gruodžio 18 d.,
Kuyga
yra
klomi
jau
viea
tuo,
kad
yra
parasvta
Lietuvoje
Ir
transportacija.
Dėl daugiau insiriboja vien tik Oevelandu. bet po pamaldų, šv. Kazimiero li
išleista
JAV.
Ji
yra
gera
priemona
faiBBDB
gatvoeenos
aUrtuaus
feeaiacajų sksmhirflnte —
apima ir kitus Ohk> valstybės tuanistinė mokykla Clevelande
IPJBL
ir panašumus Šiapus ir a a a p v teleBnes tdMaagoB.
miestus. Jau dabar vedamos de suruošė gražią Kalėdų eglutę, j
STANLEY KASLAS
00BM08 PAJtCEnLS
Salia to, ai knyga apajŽMhta Vtoą B apaivmgiauahi lietuvių
Utfi ht
rybos dėl dviejų didelių projektautos
asmenybių,
kuri
tureje
daeg-jftimm
rfamonyminiu,
H*
r
V*
4 5 8 - 0 63 8
. . Dviejų veiksmu vaizdelį "Gyvi j
SIUNTIMIAI Į UETUVA
ir
reiiginio
gyvenimo
furmatlnaa
Bepriklausomoje
Lietuve*.
Arki
t * (vienas 10 nul antrasis 20 ^ „ ^ lmį
^
Vanda
asas a Bmimua et* caicaea m.
lr , t
ssoi w. estą ^ a u a i n , ra.
TBUCK DMVER Ar«>
ma. dol.>. šmo metu fuma dir-; p , ^ ^ ^ m ^ mokyklai pri-l vyskupo Reirio gyvenimą*, ulba%CH Mff * * ^ mirtim: komunistų
kalėjime, jo kovos oi Beturi© teėsea vTkBuat arkivyBkupijaje prieš
Teist.: MS-979T — "
ba prie 9 mil. doi. projekto.
aeitikimai žemas liniInBįi pa«4ka4«a Boję karnoje tikyU dokutaikė ir režisavo mokytoja
Cbicago and
Muse
HIIIIIIIIIIIII
fVmos būstinė: 4^1 Chester Amanda Mulioiienė. Matėme,
mentuotu neirnas
read
and vrrttt Engttsa,
Tirofefta Bld., Clevelaud, Ohio kaip visi maži rrykiftukai sun
Knyga r » »*5 pB.,
mVUUL
mJTTFJt
A BGO
10% — a s * — se%
4ftttt
gaaąaeaae DRAUOS;
kiai dirba su šypsena ir daina
7 doL
Lafmą
ChkaoD,
BL
2929 Wtfll 7fst Stftit
Dau^ sėkmės Raimundui Ku- Protenis (Linas Biliūnas) ir bur
T H . — 243-1416
dakmi jo naujame profesionali- tininkė Snutė (Dalia Kašubaim
FRANR
ZAPOLIS TtL 737-72B1 ar TVI-UU
11
zfiai&e darbe!
1
'
PRANUNG
tė) prižiūri nykštukus, žinutė
«
kamb.
mftr.
3
miegami
65
ir
TąlTeL
—
GA
4JSSM
patikrino
viat»
žaisliukus
(pra
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Need reung man interested in
man.. $27,500.
džios mokyklos mokinius). Jai
MINĖJIMAS
Grmtm bimgalov — 6 kamb. 2 Mi ing prinung ttade.
CALLST J-8304
pamojus stebuklingąja plunks
mtiiiiiiimimiinaimmiiisinifim niai. 83 ir Kedzie. $64200.
Vasario Įsosios. 60-tqjų Ue
Askfor Mr.
.
15 mete atmano* VĄ kamb. 3 mie
na, juokdariai šoko "Kalvelį",
tlBv^s nepratlausomybės atkūrigami. Daug rūbinių. 2% maS. garažas.
ar Mc
o tautinės lėlytės pašoko "Kiš-j
too aukaktj Clevelando lietuviai
ir
kitss
kraitot
63
ir
Narragansett.
$54,000.
MkOsad Sevmgs sa»
kelis bebėgdamas", šoko ir pa-j
2-jų ankstų — 2 po 6 kamb. mūr.
SBdnės vasario 10 d. Pamaldos
BBDZDf8BAB> BMB Arefeav ava,
tarnanja tanpymo Ir
tys mažieji — kiškučiai, vove
BEDLAUN-6AS
65 ir Talman. $32,500.
bt» abiejose lietuvių bažnyčioee.
dneago. BL BBBB, tetel BH-4M0
aam-į paskolų reikalais
raitės ir kareivėliai, šokėjams i
S0
akm
žemei
Lemoat*
$10.000
a^Sttilming'aR minėjimas Dievo
flHlllllIflttlII
visas mūsų apylinke*.
grojo kanklių ir lumzdelių or
už akrą.
Motinos Nuolatinės Pagalbos
Dėkojame
Jums
u*
•rmiiiiuiniitnnnii
kestras, paruostas muz. Alfonso į
(araa, vedusia porai prižiūrėti ir
mumis parodytą pasiti
A I M A I T I S 1 E A L T Y tvadtyti
NAMŲ APilLDYMAS
namą, kiemą, t. t.
ir Onos MHculskių. šokėjus iš Į
kėjimą. Mes uuietauie
Amerikos lietuvių tarybos Cle mokė mokytojos Danutė Griga
Insomnce — Inoome I k t
BJĮBjįįBBi B priedai.
bftti Jums naudingi Ir
skyriaus pirm. žum. Al liūnienė ir Regina šilgalienė. V
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o M B po a V. vaki
ateityje.
2951 W. 63«l St., 43*-7m
Rukšėnas .su valdyba jau
4S9.2488
Antrame veiksme, miške, du į
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ruošiami šiam mmėjiA. BANYS —
Ar
angelai susitiko ir pradėjo šne
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kėtis apie Kalėdas. Tame miške i
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Pre»rient
- EA3!OVftNtT CHORAS
buvo apleista eglutė (Monika
t- ja batą. naOrinis po 5 kamb.
••••
Gezu Sūdymas. Mur. garaiaa Arti
ŽBOT W.
Opialanda choriniame pasau Paiūnaitė). Angelai ją papuošei
Mta
1ER£NAS
perkrausto
baldus
Ir
6B-O8 ir Talman. žemiau $346061 V i l i F0I
UI R
ly HRamovėnų choras turi savo snaigėmis (pirmo ir antro sky
kitus daiktus. Ir B toli miesto le*untMmMijįil vietą. Jsikūręs tiktai rių mergaitėmis) ir žvaigždelė-j
BUTŲ
NTaBAViatA^
dtmai ir pilna apdraudė.
ARO W 0 M C R
pxiei seseriua metus, choras jau mis, o geri našlaičiai ųžkabfaor
TKL. — WA 6-BBI
work. 5 day week or part rime.
turėjo 44 pasirodymus. Savo re- savo padirbtų šiaudinukų.
'
Bu*
pay
ana goaa tnaefoBation.
%
%
partaare turi 45 dainas ir 14
Našlaičius miške atrado Kalė!
M. A. i l M K I S
IjflTmi'l Koncertavo ne tik Cle- dų senelio pasiuntiniai nyksta- i
1<fTAM\
aoiaftde. bet Rocheste^ .<t. Ča- tukai. Vikrus Kalėda* seneUsi
nroOMC
TAI
„ _ fljypiĮtfvn*, Cbicagoje, i (Romas Kaziauakaa) atvažiavo
Taip pat
Detroite. Nuo pat įaikūrmio va- su rogėaūa. JU V*&& ttisuigus
J.
tLCZTtCtM
4lr Jt
(Basąja mnr * Julius Kazė-' naslaičiua ir viaaa gerai meYgaė64J6 So M a t
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caffos fr JI ftaeBHt deaSee K£zimierietea, tad į t pranešė seselėm apie savo sumanymą ir pakvietė ruošti eglutę.

KOLONUOSE

(Atkelta tt 4 psL).

ten,

lemis ir het, ornamentais,
ftirtP -Valį^feje 8 SV. Jurgio bafchyčiojd. Gruodžio 14 d
Čiurlionio ansamblis atliko liet,
gtesmių trumpą programą Euclid
Mail prekybos centre.
Šauliu moterų šelHja, kuriaf
vaHoVaujk Ona Mikulskienė, gavo iš Prekyboj: centro vadovy
bės *rafų idadekos laišką.

KUN. JONO tRCSAIMO

n u m n 2ING&NIAI

KRISTAUS VYNUOGYNE

Ifat v^nnn,
o pati TW!o?tf trj DRAUGAS. penkt?oi«?ms. 191? m. sa~sn> •nėr). 20 Ą.
"kombinacijų", tai nieko ir negalėjau padėti Be to, tas eglutes lankė daugiau apylinkės

A. t A. ANELE SERELIS

Ses. M. Joaetta, SSC, Petrai-1**™* ir visi tik džiaugėsi ir
i * A Itytė. Aurorojt M a
savo
rcjprėjosi.
Bibliotekos
vedėjai
manau
1 0 k u n nufot
- * * m. paralyiuotą tev*. Ji sutiko ^
P* * °tą didelį ir lietuviam svarbų Į š ^ ™ «*l»te * P r i * Jos sedarbą atlikti.
Seselė J o s e t t a ! 8 ^ J 0 ****. »* s*"0 vežiojamoj
36 m. Chicagoie
mokytojavo I k ė d ė J tėvu, nes ir jis padėjo
ir jau du metai kaip slaugo tą d i r b t i ^ u d i a u k u s .
ligonį. B. Jablonskio pasakyta:
Seselei Josettai, reiškiu nuo
"Aišku ji nėra susipažinusi su širdžią padėką už tą didelį
šiaudinukų darymo kombinaci- j darbą, kuris gražiai pagarsina
jomis. Ilk nusižiūrėjusi spau-1 Lietuvos vardą,
doje ar kur kitur juos darė
' - D. Vizgirdienė
Per tiek metų mokytojaudama
'
Chicagoje ji turi pakankamai
patyrimo.
Perversmo pradžioje patBe to, 1976 m, prieš ruošda-

.

JURtSMTt

gv. Kazimiero parapijoj Brocktone 1978 m. pradžia paženk
linta retomis iškilmėmis.. Kle
bono kun, Pėlro Šakalio pas
tangomis, dvasinei vyriausybei
leidus, Uos parapijos jaunuoliui
Jonui Prūsaičiui, šv. Kazimiero
KŪN. D k . V^CCAS BARTUS^A kolegijos Romoje auitlėtmiui,
sausio 7 d. 10 v a i Iv. Kazimie
fau trečias Kalėdas talkininkavo
Sv. Jurgio parapijai Kun, prof. ro bažnyčioje vysk. Antanas
dr. V. Bartuška 25 metai kaip Deksnys suteikė kunigystes sa
moko amerikiečių jaunimą. Devy kramentą.
Šventinimo iškilmės prasidėjo
nerius metus dėstė moralinę te
ma eglute, tai buvo pirmas kar- j ™*** • * r e t a s f 1 1 0 ? 1 5 ~ *
procesija,
dalyvaujant vysk, A.
ologiją, kanonus San Diego ku
a
neapkenčiamas, ir
rektoriui Jonas Prūsaitis priima kunigystės tas. kreipėsi į mane (o aš ir esu S*»™»»
nigą seminarijoje ir dabar 15 me Deksniui, kolegijos
sakramentą
iš
vysk.
A.
Deksnio
LB
valdyboje),
prašydama
.
|
m
e
n
a
m
a
s
.
Kai
jo reikalas pa
pa
tu profesoriauja Mannhattan ko prel. Ladui Tulabai, kleb. kun. 5v. Kazimiero bažnyčioje, Brockvyksta
tarimo
apie
šiaudinukų
g
a
m
i
'
'
***&**
l^giasi
Pne
legijoje, N.Y., kur yra dėstęs Šv. P. Šakaliui, kun. A Jurgelai tone, 1978 m. sausio T d.
.-••••.
i jo, nes tuomet nieko nekainuoRaftą fr religijų kilmę ir dabar — čiui, prel. V. Balciūfmi, kun. A
nimą. Kadangi a š apie tą spe-; j a b u t i p a t r i o t l L
Baltrušiūnui, kun. A. Abračins15 metų protestantizmą. .
Mark Twaln
kleb. P. Šakalys, kun. dr. A cialistę nieko nežinojau ir daMan&hattan kolegijoje, kuri i- kui, kuri. V. Valkavičiui, kun.
Janiūnui"; kun. PačevlČfiūT'dViem Jurgelaitis, vadovavęs pokyliui
kurta prieš 13Q metų ir išlaiko
pranciškonam kunigam, tėv. g^^ kumgai: A Abračrnskas V.
ma Christian Brothers vienuoHų,
Viso 16 g l r k a > V - B a l a u n a s »
Petraus^
yra pet 5,000 studentų su 400 Paskamn ir kitiems
kas,
J.
Steponaitis,
.
kun.
Pas
kunigų. Pirma dvasiškių s u
profesūros.
kalis.
Kun.
A.
Jurgelaitis
sveikryžminį žvakėmis ir liktoriais
.
Kun. V. BartuSka Sv. Jurgio ėip 40 berniukų (altoriaus pa- g » lsaa- i o n a - » P ^ " * 6 " f
Gyveno 4247 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
patipieČių yra rnėgstaihas dėl jo taVnautoJH). Chorui, ved. kpmp. k m t o j ^ : B r o c k t o n o miesto atsMirė sausio 19 d., 1978, sulaukęs 66 m. amfiaiut.
turiningų-ir kondensuotų pamoks Z Gaidelio, giedant, būsimasis tpvą, Nukryžiuotojo Jėzaus> vy
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 2 7 m.
lų ir malonaus budo. Todėl ir pa tam. Jonas nešinas kunigiškus « n u * » f ^
Anunciatą, kleb.
Pasiuko dideliame nuliūdime artimas draugas Zigmas Dairapijos klebonas kun. B. Ivanaus
rūbus artinosi prie autoriaus kun. P. šakalį, LB apygardos
lidka s u ž m o n a ; Lietuvoje 2 broliai Juozas ir Feliksas s u šei
kas ^{, kada tik gali gauti univer
vardu V. Senuta paskaitė sveimomis ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
priuntį kunigystės sakramentą,
. . . . . .
sitete atostogų metu, pasikvie stebėjo kunigai, tėvas, 2 broliai ***** 5 * Jaįčauskiene ^teiPriklausė L . B. Marąuette Parko apyl.
ke
ovan
čia CIeVelandan. Profesorius yra
draugai
^
^
t
*>v.
Kazimiero
kojeE i n a s pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South
pažadėjęs HepoS mėn. pavaduoti su Semionus, giminės,
gijos rektorius iš Romos prel.
Westerh Avenue^
ir
gausiai
susirinkusieji.
ktebtmą,iŠvykstaritį Vfearos atos
L. Tulaba sveikino ir džiaugėsi
. Pagiedojus. . "Veni. Creator",
. Laidotuves įvyks šeštad., sausio 21 d. iš koplyčios 10 vai.
togoms.
- .;:.
sulaukęs garbės palydėti savo
vysk.
A
Dekffnys
suteikė
kuni
ryto
b u s a t l y d ė t a s į š v č . M. Marijos Gimimo parapijos bažny
Ir Berneliu rnišičSe,. kurias ceauklėtinį iki autoriaus. Tai Die
čią, kurioje j v y k s gedulingos pamaldos už velionies sielą. P o
gystės
sakramentą
Jonui
Petrui
Wfeavt» kun. Ivanauskas \% kun.
vo dovana ir padėka kun. Jonui,
pamaldų b u s nulydėtas i šv. Kazimiero lietuvių kapines.
..K^celebracinėnas
Barfftika, dalyvavo daug tikįnčių- PrūsaičiuL
kad ištesėjo. Vysk. A Deksnys
A.
Nuožirdžiai kviečiame v i s u s : gimines, draugus ir pažysta
•JH. Visus džiugino puikus parapi Mišioms vadovavo, vysk.
linkėjo kun. Jonui sveikam lai
m
u
s
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Deksnys,,
asistavo
prel.
L.
Tujos. choras, vadovąujapias.^ fyto
mingam su
meile eiti Dievo
Bubipko, prie vargonų Jūrate Bry- laba, kleb. P, Šakalys s u kun. duotas pareigas.
NOfitde: Broliai m šeimomis fa- drangai.
Jonu.. Pamokslą anglų ir lietu
naitfe.
Laid. dirėkt. Evans ir Sūntis, tei. 737-8600
~/~
Sugiedojus "Ilgiausių metų",
vių kalbomis pasakė vysk. A.
*- T---K
DeksnyB. Aukas atnešė tėvas, kuų. Jonas angį. ir lietuviškai
du broliai ir jų šeimos. Mišių padėkojo tėvui, klebonui, vysmetu gra|ia4 giedojo choras ir kupui, rektoriui, kunigams, sesol. M. - Bionkauskaitė, vargo- selėms ir visiems už maldas ir
(Atkdta a i faU
nais palydėjo J. Gaidelis
pasišventimą.
MttJrvoe CSASK »7-71, tačiau
Vėliau jaunimo ansamblio maKunigystės sakramentas, kaip
neUitom^ti pralaimi Leniftgra* . t * s i 7-m sakr. yra Kristaus žųjų grupė pašoko tris šokius,
All «l-6a. Ir pagaliau rungtytUH ^rtel Rygos TTT. daugkar įsteigti. Tik apeigas įvedė Baž- o jaunoji solistė M. Bizinkaustini Europos meisterį, buvo sen- nyči*., Kfca. Jorari jokia kautis kaltė, tėyeirųl akompanuojant,
aacmjos. Rupsieiie, Šulskytė ir Bepastojo kelio į kunigystę.,padainavo: Plaukia tau laivekitos, tvirko didžiąją S e n k n k v Ktto. Jouas su šiuo. sakramentu, lis, Pajūryv Kur bakūžė gamavą ir laimi pin&ąjį kėlinįį 29-25. priėmė dideles pareigas i r g a v o nota ir Nemunėlį. Svečiai pro
gramos atlikėjams nepagailėjo
AuUhJoUiL R y s a išlygia* ir pra A t p r a s t a i da*d£ft tek**.
Sausio 8 d. 3 vai. p. p . IV. Ka- Šiltos padėkos.
tesime laimi M-63. Nežiūrint
pralaiaaėjimo, visas Vilnius di- rimiero bažnyčioje kun. Jono . P o vaišių ir programos dar
primicijos — pirmosios Mišios. ligai tesėsi asmeniški svečių
dMavoei kibirkštietėmis.
Vargonams gaudžiant, iškilmin sveikinimai s u linkėjimais bei
goje procesijoje kun. Jonas tar dovanomis.
i S | j t » t k » PfiRGAlJC
pa vysk. A Deksnio Ir prel. L.
R
(PŪKE)
Tulabos,
^yedamas
klebono
P
.
. Pareitą aekas-ydiienį Uos An
Gyvefto f6744 £. iprmgfleld Avenue, C3iicago, fllinote.
geles mieate Sgv. Sąjungos krep Šakalio, atėjo savo. parapijos
Aurora, IIL
Mirė skuslo 1? ČL, 1978, sulaukęs 79 m. tmžiaus,
šinio rinktinė žaidė prieš t ^ L A bažnyčioje atnašauti pirmųjų
Gimė LtetaTOje.
Pamokslą DAR APffi K A L Ė D Ų Ę G L t t Ę
un-tą ir laimėjo w - f § . Amėri padėkos šv. Mišių.
Pisifiko dideliame nuHiSėdime 2 dukterys: vienuolė Seselė
kiečiai vedė 79*78, bet paskuti pasakė šv. Kazimiero kolegijos
BIBLIOTEKOJE
Alma, O.S.F., ir Marge, žentas Frank McNicholas, 3 anūkai:
nėje sekuridėje kaunietis S. Jo Romoje rektorius prel. Ladas
Frank, Theresa ir Mary Jane McNicholas, sesuo Agnės Pet
B. Jablonskio aprašyme apie
rauskas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
vaiša puikiu metimu Išplėšė per Tulaba, Savo aklėtinhii kun.
gale fcttietam*. Jovaiša yra 6'-5 onuį Enkėjo buti šventu, geru tautybių eglutes, kuriame lietu
Kūnas pašarvotas Sheehy koplyčioje, 10727 S. Pulaski
viška eglutė įvertinta kaip ku
Road.
ūgio ir žaidžia gynime pagrinLaidotuvės įvyks šeštad., sausio 21 d. iš koplyčios 8:45 v.
diniame penkete. Jo veržlumas,! , . P 6 šv,,.l(Cšių, chorui.gĮedant kliausia, neatitinka tiesai.
ryto
bus atlydėtas į 3 t Christina parapijos bažnyčią, kurioje
gfeiri* h į&rm mothnas ttarėtų Marija, Marija, kun. Jonas pa
Ms. Clark būdama bibliote
įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą Po pamaldų bus
sitikrinti j a m vietą olimpinėje laimino tėvą, brolius, girnines kos vedėja nuo 1976 m. įvedė
nulydėtas ( IV. Kazimiero lietuvių kapines.
fr flklnČTuosius. Po t o !>uvo tokią tvarką ruošti Kalėdų me
v
,- • •
NttoSfrtBBai kvteclame visus: gimines, draugus ir pažįsta
vaišes parapijos salėje. l>aly- tu tautybių eglutes savo biblio
Kaip žinome, prieš 1V4 *aėmus dalyvauti šiose laidotuvėse.
TAV9 per, 300. svečių^ šalia kuu. tekoje.
n * f a Sov. SąjungOa rinktinė
N-fiudę: Dukterys, imtas ir anasai
lonę Petro Prūsaičio jo tėvas,
Tas eglutes pati biblioteka
g r f b H Amerikos vos BU 4 laiLaid. direkt. Sheehy, tel. 857-7878 arba ST 3-7700
mėjlmais Ii 13 rungtynių. Aį kar vysk. A. Deksnys, prel Tulaba, | nupirko. Mš. Clark yra i i Chitą į atvyko su dar jaunesniu
Sąstatą Ir be garsiojo Belov.
TaiJbftu ruošimasis olimpiadai:
HimmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmumunHmnt:
per ipstuS po kelis 'kartus at
m
MJTAIfA IVJoNilC IM U V u m S PSAGOIOS
vykstant Amerikon 10-čiai ar
daugiau ruagtynrą iki olimpia
dos tikrai gerai pramoka.
ANTRA
LAIDA
••ta
^ . —111111 • —
UBIUVIŲ atUMIOfJ

Gyveno Chicago, m., Marąuette Parko apyL
Mirė sausio 17 <L, 1978, Si vai. vak., Bulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Šimonių parapijoje,
Pebšių kaime. Amerikoje išgyveno 71 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Aldona,
duktė Jeanette Kavalūnas, žentas Albin, anūkai: dr. WiTham C.
Sharelis ir John Kavalūnas, 3 proanukai, švogerka Adele Loučiuš, švogeris Antanas serelis, pusseserė Julia Adas ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami
_
Kūnas pašarvotas La c k - Lackawicz koplyčioje, 2424 West
69 Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio mėn. 21 dieną iš
kopL 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M Marijos Gimimo parap.
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

_A».

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanukai.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, teL 737-1213

A. t A. JONAS KEMEKLIS

MUM

Ar1?MJGA

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AfE.
Trys Modemiškos Koplyčk*
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
TeL 737-8601
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A. t A. GEORGE P. PUKEL

SY. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

prie Mskenckt up*«
žioėią, atrasta moksUaiakų »»ltų
eskfbto gentis. Tyrinėtoja nuomo
ne, baltlaji emktaaai yra palilo«m>s
vikingų, karte mSSfatlg prifc tūks
tantį tnetų pertikMI iš Oenfedijos | Kanados
fcaur».
Jn»
. •

•

II •

i
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L A n X ) T U V i y DIREKTORIAI
UttafiĮ UUdailf PrrtMerlĮ UtoišĮĮ* ĮsjįsJ
ANTANAS M. Hlllilr*
TOMAS Ir LAURYNAS UIANANSKAS
3SI7 90. UTUANICA AVE.

f ė t VArtS 7->»l

STEPONAS GC IMK (UCKAWIC2) ir Š5I§S
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. Hth STREET
11821 Southwest Highway, Patas HuTs, ffl.

TsL Vlrgkaa 7-ST1
TeL REpublk 7-12U
TeL#7444»

PETKAS BIUIdNAS
4348 SO. CALIFORNIA A V E .

TeL LAfayeMB M571
-r

foptameiitas yra praktJSko formato trtttM kietais vliteMu)anrtM tnMB. Hottrpfn ftatba. Kaaaaato daka laid*
prieinam* kaina

A f A
i SANKIEMEI m i r u s ,
jot chkrti, Hnėrikot Lfetuvių Tarybai narei, IRI
NAI SMOCŪTEI reiikkme gilią ūfūojaulą.
JUMrHMi LMnti Tiiyk

"DAAUGfr

POVIUS J, RIDIKAS

.

SB4 SO. RALSTED STREET

TeL YArss 7-1111
.

nm prVl»tl 6f> oontt} snokeaSama tr
ajVaatlilHJI pn<flkk<t« 85 oontaa).

J0N0IS F, RUDMIN
S I f SO. UTUANICA AVE.

t»*lV6ftS
454$ W«tt 83r- Stmt
10621

TSL YAf* t4lSWI

VASAtTIS* NTRNS
1441 SO, SO* Affc, CKEftCV U *
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DRAUGAS, penktadienis, 197S m. sausio mėn. 20 d,

CHICAGOJE IR APYLINKĖS

x A. a. kun. dr. Felikso Gurecko pomirtinis raštų rinkinys
LIET. MOTERŲ FED.
miausių reikalų aptarimai. Vie-i remia institutą, kasmet sudeda"Esame nemarus" jau išspaus
SUSIRINKIMAS
nas iš jų tai liet. Moterų klubų mas tūkstantinę.
dintas "Draugo" spaustuvėje.
30-ties metų veik- , Lietuvių moterų federacijos
Lietuvių Moterų Federacijos lFederacijos
Veikalo sutiktuvės jungiamos
oe
Chicagos
klubo
susirinkimas
^
a
k
t
i
e
s
paminėjimas, Sis Chicagos klubas buvo paskyręs
su pirmųjų mirties metinių mi
,
svarbus
įvykis,
kaip jau žino- Į premijas geriausiai baigusiems,
įvyks sausio 29 d. 2 vai. p. p.
nėjimu - akademija šeštadienį,
Taut'niuose namuose. Kultūri ma, įvyks š. m. vasario 18 d. Premijas V. Senutai, Ramunei
vasario 4 d.. 7:30 vai. vak. Tau
nėj daly bus rašytojos Petronė 2 vai. p. p. Tautiniuose namuo- Kubiliūtei ir V. Vakarytsi įteikė
X Apie vysk. Vincento Briz tiniuose namuose. Tos dienos
lės Orintaitės kūryba. Tai pro- se, pasikviečiant svečių ir iš pirmininkė M Marcinkienė, t a
gia kunigystės jubiliejų ir mi rytą jėzuitų koplyčioje kun. Pr.
duktinga, gerai žinoma savo kitur. Apie tai dar bus pra-J proga pasveikindama. Stasė Penėjimą plačiai parašė "South- Garšva atlaikys Mišias už a. a.
tersonienė perskaitė Vytenio
raštais ir ilgametė pedagogė, nešta.
west News-Herald" savaitraš kun. dr. F. Gurecko sielą. Kun. Jaunimo centro jaunių "Audros'' choras, vadovaujamas muz. Faus-o
baigusi Lietuvos universiteto fi
Į šį susirinkimą - pabendra Senutos padėkos laišką Ignas
tis sausio 19 d. laidoje. Čia F. Gureckas mirė 1977 m. va Strolios, ruošia vakarą kovo 11 d., šeštadienį, Jaunimo centro kavinėje.
Programą
atliks
jaunieji
choristai
Nuotr.
Lino
Meilaus
lologijos
ir
pedagogikos
studi
vimą (sausio 29 d.) valdyba Serapinas, neakiv. skyriaus dir.,
paminėta, kad komitetui vado sario M4 d.
jas Kaune. Ji savo romanais, kviečia ne tik nares, bet ir vieš pasakė ilgesnį žodį ir gėrėjosi
X Southwest News-Herald",
vauja M. Rudienė, vicepirmi
to skyriaus studentais, kurie
novelėmis ir poezija buvo popu nias bei svečius.
O. R.
ninkai yra A. Rudis ir dr. L. Chicagos vietinis savaitraštis,
siekia lituanistinių studijų, gyliari
Lietuvoje.
Ir
dabar
išei
Kriaučeliūnas, kad pagrindinę sausio 19 d. laidoje išspausdi
PED.
LIT.
INSTITUTO
j
vendami toli nuo Chicagos. JAV
vijoje nepameta plunksnos ir
paskaitą skaitys Liet. Kat. fede no išsamų straipsni apie Simą
IŠLEISTUVES
darė automobilio remontų, nors vis duoda naujų vertingų kūri
• LB Vidurio Vakarų apygardos
J. A. VALSTYBĖSE
racijos pirm. dr. Juozas Meš Kudirką ir jo nuotykingą gyve
klientei pateikė arti 2000 do niu mūsų literatūrai.
Sausio 14 i . šė&au*mj, l i t i i - i ' * * absolventus pasveikino
kauskas ir vyskupą pagerbs jau nimą, ypač prisimindamas išei — A. a. Sofija Romanauskie- lerių sąskaitą. Teismo sprendi
Po literatūrinės dalies bus anistiniu švietimu besisielojan Agnė Katiliškytė ir įteikė insti
nimo organizacijos ir kiti lietu vijos lietuvių pastangas jį iš nė, 68 metų, po ilgokos širdies mu Mercedes turi klientei pil
tutui piniginę auką. Nuotaikin
viai. Mišios bus sekmadieni, gelbėti iš Sovietų kalėjimų. sutrikimų ligos mirė sausio 17 nai atlyginti už jos automobili valdybos pranešimai ir arti- čių svečių būrys dalyvavo Jau gas žodis buvo absolventų ats
nimo centre Pedagoginio litu
sausio 22 d- 2 vaL Švč. M. Ma Straipsnis pailiustruotas nuo d. May's Landing, N. J., kur ir sumokėti 90,000 dolerių pa
anistikos instituto penktosios tovės Ramunės Kubiliūtės. Ditrauka
iš
to
meto
demcnstracirijos Gimimo bažnyčioje, aka
pastaruoju metu gyveno. Nuliū baudą. Prisiekę teisėjai pagy
ARGENTINOJ
laidos absolventų išleistuvėse. P 100 "* įteikimo &&* buvo baig
demija Marijos aukšt. mokyk- ju Marąuette Parke. Primena- dime liko vyras Andrius Roma- rė Adomėną už sąžiningą liudi
e m s
sugiedant Lfetuvos
— Rosaiio gyventojai, kurie Komitetą sudarė pirm. Reginai J* ™
los salėje, kur dainuos sol. Da- ™a, kad filmas apie Simą Ku nauskas, vaikai: Vytautas, Vil- jimą.
himną.
Andrijauskienė,
talkininkės
—
išgyvenę
ne
mažiau
50
metų
lia Kučėnienė ir sol. Algirdas dirką bus rodomas antrame te- tė, Vilius ir Valdonė su šeimo
Meninėje programoje pasiro
Argentinoje, gauna iš vyriausy Sofija Pranckevičienė, Karolina
Brazis. o po to sporto salėje levizijos kanale sausio 23 d., mis, sesuo Bronė Čikotienė su
0KUP. LIETUVOJE
dė talentingas pianistas Arūnas
bės įstaigų pagerbimo diplomus. Kubilienė, Viktorija Orentienė,
bus vakarienė.
šeima Delran, N. J., ir brolis
8—10 vai. vak.
Pemkus, paskambinęs M K.
— Kun. Jonas Aleksa mirė
X A. a. Martynas Lacytis, Tomas Žukauskas Chicagoje. ketvirtadienį, gruodžio 29 d., (Skliausteliuose pažymėtos at Irena Regienė ir Viktoras Kel Čiurlionio kūrybos dalykų, o
x Sazaną VOGS* a a Jono
žinomas čikagiškis. visuomenės Velionė anksčiau yra daug dir Tabariškėse prie Kauno, Suval vykimo datos). Antanas Ru melis.
•
taip pat maloniai visus nuteikė
Ciniko jauniausioji duktė, sau
veikėjas. Liet. evangelikų liute busi šalpos darbuose, ypač Bal- kų pusėje. Palaidotas Tabariš dis (1924), Jurgis Liutkevi
Vakaras pradėtas diplomų jaunos kanklininkės, paruoštos
sio 18 d. susilaukė sūnaus, ku
ronų "Tėviškės" parapijos vie fe, pastaruosius kelerius metus kių kapinėse. Čia ilsisi ir prieš čius (1928), Oiimpia Klimie- įteikimo iškilmėm. Į salę, stu Emilijos Pakštaitės • Sakadolsriam buvo duotas Kristoforo
nas kūrėjų, choro organizato sirgo. Laidojama šį šeštadienį < kelerius metus miręs prof. Ta- nė (1926), Juozas Ašmonas dentui Arūnui Pemkui skambi kienės, kurios paskambino ke
Jono vardas. Jos motina Joserius ir buv. vargininiriKas, ka Philadelphijoje.
das Ivanauskas. Prie kun. J. (1926), Elena Klimaitė (1926), nant pianinu "Lietuviais esame letą gražių Miko Petrausko, Vyt.
fina činikienė (Milkevičiūtė)
rininkas, mokytojas, mirė Chica- — Dr. K. Ambrozaitis, rašy- į Aleksos karsto buvo padėtas Emilija Rūkšienė (1914), Jo mes gimę", įžygiavo JAV ir Iie- Klovos, J. Švedo ir moz. Alf.
džiaugiasi nauju šeimos nariu
goje sulaukęs beveik 92 m. am tojas Jurgis Gliaudą, dr. Bro- \ vainikas kartu su juo baigusių nas Latvėnas (1925), Antanas Į tuvs vėliavos, Ped- L i t institu- Mikulskio dainų. Kanklėmis
ir močiutės pareigomis, nors jos
žiaus ir buvo gražiai palaidotas. nius Nemickas ir Leonardas; 1922 metais Marijampolės vals- Švarlys (1925), Julija Gudei- to vadovybė, lektoriai ir absol- skambino Rita Dapkutė, Alvyde
vyras a a. Jonas Cinikas, miręs ^ d c j i m o a p e i g o m s vadovavo Valiukas sausio 28 d. politinių ! tybinę Rygiškių Jono gimnazi- kienė (1925), Tomas Plepys veltai. Diplomus įteikė rekto
Eitutytė, Audra Kubiliūtė, Rasa
pnes 15 mėnesių to džiaugsmoj ^ ^ ^ k u n A M a 8
^ ^
studijų programoje dalyvaus ją abiturientų vardais. Velionis (1925), Bronė Stačkauskaitė rius prof. dr. Jonas Puzinaa, Narutytė, Rūta Pakštaitė i r
jau nesulaukė. Jaunoji motina
^ ^
fc^
x
s
dos
pokalbyje su poetu Tomu Venc- j mirė 81 metų. Sirgo lėtiniu (1925), Levania Sviklis (1922), asistuojant neakivaizdinio skyr. Laura Slonskytė. V. Senutos
ir močiute J. Činikienė gvvenal
i *• • i
_s
j
Merkys
(1926), direkt. Ignui Serapinui, akivaiz
T a a
a
plaučių uždegimu (pneumoni Vladislovas
diplominio darbo ištrauką pa
Downers Grove. HL. kur* čini-! %%*!*
***?
?
S
™
*
..**"
lova.
kuris
kalbės
apie
išeivijos
Adomas
Variakojis
(1924),
Jua- dinio skyr. direkt. Aleksandrui
2 u m a
kai gvvena jau 30 metų. J a u J 1 ^ 6 3 Jf*^L
* ^ misiją, žvelgiant iš okupuotos ja). Gulėdavo ligoninėse, bet
skaitė V. Kerelytė.
na Latvėnas (1926), Petras Dunduliui ir lektorių tarybos
• JrZ
. _
s-gos centro valdvbos. rvvksta T ei^t^vo*
Tv^n-m
Politine
«Higrįžęs
namo
vėl
uoliai
eidavo
Alriv. skyriaus direkt. Alek
meji Suzana ir Terry Voss prieš; j į fs ae 8L ^ f ee n- j Martiniaue reštora- ^ t u V ° S P 0 ^ ^ b i t i n e s f*' savas kunigo pareigas. Paskuti Daugis (1926). Viso — 16. Di sekretorei Stasei Petersome*
sandras Dundulis supažindino
šešis mėnesius nusipirko 6gra-: * ? ° " " Martmiąue restora | d l j a s k a s m e t OTKBmzao}s.
Los
,.
.,
..
^
no ookvlių salėje. Bilietus uzsi- A^CT^IPC T ipfnivin TTVnnfo htffn- niu metu pusantro mėnesio iš plomai yra ALOS taryboje. Jie nei. Išėję dvejų metų progra su garbės svečiais ir eOe mece
bus įteikti Rosario Liet. ben mą gavo pradinės lituanistinės
zią rezidenciją tame pačiame į ^ f i a u *
JL s v e č i u
Ba _ Angeles Lietuvių Fronto biciu- gulėjo Kauno klinikose. Grįžęs
natų: LF atstovu K Girvflu, dr.
J
Uų
į Tabariškes dirbo nesisaugoda- druomenės valdybai, kuri juos mokyklos mokytojo cenzą: Da Janina ir Antanu Senkais, l i e 
mieste. Kitos dvi dukterys gy- v
*TL
*
\
sambūris.
6
m a trumpa
ir
s
Ąnfeui*.«
iHrnnAaiu
Ck»n mas. Mirė staiga nuo infarkto išdalins.
lia Bilaišytė, Dana Brazdžiūnai tuvių tautinio akademinio sam
A i_
,., -. „ - -^ h ,*liaus
* * " * metu
P r o ^bus
J t e i k t ohumoP r e " ta Monica,
Calif.,
yra minimas
Dr
P
D
a r d ž i 0
(širdies
smūgio).
vena netolimoje( P i lapylinkėje.'
•
Antanai
vaomenas,
t>anipaLkaitėjifT^
"
^
; didžiojo "Los Angeles Times"
V
— Argentinos lietuvių centras tė, Marija Andrijonaitė, Rita būrio nariais, Liet Moterų fe
Prieš
šešis
mėnesius
K i r b y t a i i p a t susilaukė sū-1
Jauniesiems lietuvių spau-, ^ ^ 0
|
straipsnyje
L
ruošia Vasario 16-sios minėji Likanderytė, Marius Naris ir deracijos Chicagos klubo pirmi
URUGVAJUJ
sere
Marytė
įur
susilaukė s u - dos.
, ^ radijo
^ ^
Boits of an
:<1 .
darbuoto.
mą vasario 12 d. Kalbės VI. M. Dalia Vindašiūtė. Trejų metų ninke M Marcinkiene, Korp!
naus — Pauliaus
Kristoforo.
Jaunesniųjų
"Rintuku'
jams.
Auto-Repair smt*'. Ilgame i r
Survilienė, L. Sruoga, dr. J. M instituto programą isėję"ir para- Neo-Lithuania ats. A Juodval*
x Kun. Jonas Duoba, MIC,
x Vladas Civinskas, "Terro: nuotraukomis
pailiustruotame vyresnioji lietuvių kalbos klasė, Daujotas ir dr. A. Šlepetys. šę diplominius darbus, gavo kiu ir J. Kasakaičiu. A. ir V.
anksčiau dirbęs Chicagoje, o
S į ^ f c ^ S a i i r S S ^ I S ^ l S ^ Ž
f ^ ^ į f . , s t r a i p s n y j e aprašoma ilgai nu. kuriai vadovauja Berta Ma- Programos velėjai — Z. Tamo aukštesniosios lit mokyklos mo- j pajkevičiais, A. ir J. ^teiukekytojo cenzą: Vytenis S e n u t a j ^ ^ A . ir inž. Pr. Urbučiais
je, sausio 17 d. grįžo vėl į Cni- | * f *
' ^- . fl»-|.sitęsusi
, . ? , s : vienos
-, : f . n o s klientės
Mientė* byla
bvla su
st 1 čanskienė, suruošė pavasario šiūnaitė ir H. Survila.
Prieš išvykdamas sutvar-1 ^
Mercedes automobilių stovyklą lietuvių pailsio namuo
parašė diplominį darbą "PatHo-1 j ^ ^ J i e m 8 yigiemg nuoširdžiai
"r^T"V^*^^^?^!Kįf-m^
cagą ir apsigyveno marijonų kė Draugo" prenumeratos rei- i
tizmo elementai ankstyvesnioje ^ ^ 0 ^ u j institutui teikiamą
kompanija. Anta se.- Dalyvavo 14 vaikų. Sto
pardavimo
vienuolyne prie "Draugo".
kalus ir pridėio 27 dolerių au nas Adomėnas, kuris Santa Mo- vyklai vadovavo Birutė Mačanslietuvių hteratūroje fr žvilgsnis paranja
x Vysk. V. Brizgio 50 m. ką. Jis skelbiamas dienraščio nicoje turi užsienietiškų auto- kienė.
į naująją", gavo pažymį "labai K o m i t e t o p i r n x Regina Anz
kunigystės jubiliejaus rengimo Garbės prenumeratorium
gerai". Ramunė Kubiuutė — drijausirienį fcreiškė padėką
" i mobilių remonto įmonę, nustatė, — P ALK ruošos komitetas
komitetas kviečia Chicagos lie- i paramą dėkojame.
\ k a d Mercedes kompanija nepa- paskyrė keletą dovanų, kurias
"Vilniaus universiteto reikšmė ^ ^ wie fio y^į^
prigidėtuvių visuomenę dalyvauti mi-Į X Dr. J. Jakševnčienė, žino-;
_^
Lietuvos kultūrai". Vurja Va- j j^giems 0 k o mit«to narėms priburtų keliu galės gauti laimin
nėjimo iškilmėse. Įėjimas į aka- į ma čikagiškė, dėkodama "Drau- i x Cicero Vvsk. M. Valan- gieji. Pelnas — paremti kon
karytė — "Lietuvos gamtos gro- j 8 e g ė ^ ^ ^
fi€ld^
demiją šį sekmadienį, sausio j gui" už patarnavimus, korteles, č i a ^ moksleivių
atertininkų greso ruošos darbus.
žis Antano Baranausko Anyki-j P ( ) ofįciaiiogic* dalies vaišes
22 d., 3:30 vai. p. p. Marijos' kalendorių ir apmokėdama p r e - 1 ^ 0 ^ šventė įvyks kovo 11 dčių Šilelyje". Loreta Andrijaus- j ^ j ^ p r a d ė j b kun. A Žarem— "Ąžuolynas" rengia visą
aukšt. mokyklos auditorijoje, numeratos mokestį, atsiuntė dar | Vakare pamaldos, nariai duos eilę naujų šokių, su kuriais pa
kaitė — "Bendrinės lietuvių kai-! ^ J ė z u i t ų provin^oias. Po vanemokamas.
ir 36 dol. auką, tuo gražiai pa-1 pa sižadėjimus o po to agape sirodys per VI-jį PAL kongresą
bos raida nuo XXX a pabmigos į g f e n ^ V yties orkestrui gro
remdama
savo
dienraštį.
Ji
^
^
^
J^J.
iki šių dienų".
p
a
r
a
p
ir
taip
pat
Brazilijoj,
kur
tikisi
jant, svečiai paRilinkaaflBBr
ateitininkai
x Kristijono Donelaičio litua
skelbiama
"Draugo"
Garbės
programą,
kitais metais nuvažiuoti.
atUkg
Absolventus -pasveikino* rek« . Vakaras. bu\ao. gerai. organinistinės mokyklos rengia tradi
prenumeratore.
Nuoširdžiai
dė-1
x
Vincas
VUtralds,
Chester,
Pietų
Amerikos
lietuvių
torius
prof. dr. Jonas Puzinas, zuotas, nuotaikingas, bet kal
cini žiemos balių šeštadienį,
kongresas
įvyks
1978
m.
vasaj
R™las.
Stalioraitis
Buenos
Aires,
^
^
.
L
a m a s 'iaunuiu studenkojame.
dėkodamas
už
•'Draugo"
Pa
vasario 4 d., 7:30 vai. Jaunimo'
.. % . J.
. . Argentina, išrinktas SLA valdybos pasigereaamas jaunųjų stuoen- bėti reikėjo trumpiau.
TT
x
Dr.
J.
Vidžiūnas,
Tuscon,
kalendorių,
atsiuntė
10
doL
aurio 2—5 dienomis Urugvajuje, 1
• i_' T- * •
centro didžiojoje salėje. Pro-;
Absolventams lietuviškoji vi
irmimn- tų ryžtu ir linkėjo žinias pa
Ariz.,
atnaujindamas
prenume^ą.
Ačiū
—«
"
*
"
«
"
«
^*"&
»j»*j^,
Į
pirmininku,
jia
taip
pat
p:
gramą išpildys mūsų žymūs ba-j
naudoti lietuviškam švietimui ir suomenė linki ir toliau glaustis
Šankus, Chkago, m., Montevideo mieste.
Į įauja į. ALOS tarybai
x ^ ^
lėto šokėjai — Violeta Karalai ratą aukojo 10 dolerių. Nuoširvisuomeniniam gyvenimui. Jis prie lietuvių tautos kamieno.
žinoma Lietuvos vyčių organizatė ir Jaunutis Puodžiūnas su dždai dėkojame.
pažymėjo, kad per 18 veiklos
Jurgis JanušaKis
X Vyskupas Vincentas Briz- c i j o s v e i k ė j a , atsiuntė prenujaunosiomis balerinomis Carmen
metų institutą lankė 345 stu
dentai, jį baigė 80. Iš lankiu
baleto siuitoje. Po p r 6o g r a m o s : S t S / S S J S Ue?™
•»" meratos mokestį ir 12 doL au....
.
j dyboje šį sekmadienj, 2 vai P° ką. Labai ačiū.
siųjų ir baigusiųjų išaugo pui
šilta vakarienė ir šokiai, grojant
JUOKO DUJOS
metus. Jų tėvai Jaroslav ir kių lituanistinių mokyklų moky LABDARINGA RINKLIAVA
X S. K. Lukas, Brooklyn, N.
Neo-lituanų orkestrui. Bilietus pietų, jo 50 metų kunigystės
Rytų Vokietijoje jau devintą
Keliolikamečiai Chicagoje per Blanką Nemec išvyko į vaka tojų, laikraštininkų, poetų, ra
galima rezervuoti pas Tėvų ko sukakties proga. Visi, ypač li- Y., prie prenumeratos mokesčio
rus "atostogų" ir nebegrįžo. šytojų, kultūrininkų ir visuome kartą buvo pravesta katalikų
miteto vyriausią parengimų va gonys ir negalintieji nueiti į ki pridėjo 9 doL auką. Dėkojame. ka aerosolio dėžutes su plakta
tus
parengimus,
kviečiami
ir
vyskupų kiekvienais metais or
X Po 5 doL aukojo: Mykolas grietine, kur yra nitro-oksido, Jie buvo palikę vaikus, kad nininkų.
dovę Birutę Sasnauskienę, teL J ^ J Ū ^
nebūtų
įtarti
pabėgimu.
Per
Gečiauskas, Ona Simaitis, G. vadinamo juoko dujomis. Jas
Lietuvos generalinė konsule ganizuojama rinkliava "Not in
585-8649.
Visuomenė kviečia
įvairiausias
įstaigas
jie
mėgino
X
Petras
Mikalauskas,
Oma
Baltrušaitis, A. Stankevičius, įtraukdami jie jaučia pasisma
Juzė Daužvardienė sveikino ab der Welt", — prieš skurdą pa
ma baliuje dalyvauti ir tuo bū
atgauti
vaikus.
Daugiausia
pa
solventus ir. pažymėjo, kad litu saulyje. Rytų Berlyne diecezi
du paremti Kr. Donelaičio litua ha, Nebr., atsiuntė 11 dol. auką. Peter Medlin, Jonas Bartaška, ginimą. Tačiau gydytojai per
nis laikraštis "Sankt H*įwigsJurgis Uksas, Eduardas Mil- spėja, jog tos dujos gali būti dėjo kongresmanas H. J. Hyde. anistų išeivijai ypač reikia.
nistines mokyklas.
(pr.). Labai ačiū.
x Viktorija Jonikienė, Chi- kauskas. Ona Stashilienė, Mo priežastimi, kad smegenys ne
Mecenatų vardu sveikinimo blatt" praneša, kad pereitais
ARENA UNIVERSITET1II
x DĖMESIO, DĖMESIO: cago, m., dėkodama už korte nika Gavcus, Jurgis Miežaitis. gaus pakankamai deguonies ir
žodį tarė Lietuvių tautinio aka metais Rytų Vokietijos katali
Chicagos Sun-Times atspaus les, atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. Eugenijus Šilgalis. Nuoširdžiai tas gali smegenis žaloti.
Planuojama prie Cirde Illi deminio sambūrio atstovas An kai paaukojo krikščionių akci
dintą "The Defection of Simas
nois universiteto Chicagoje pa tanas Kalvaitis. Jis pasidžiau jai prieš skurdą pasaulyje žy
dėkojame.
x Chicagos Lietinių TauraSTAIGIAI SULIESĖJO
Kudirka" galite taip pat įsigyti
statyti sporto areną su 10,000 gė instituto darbu ir gėrėjosi miai daugiau pinigų, negu pra
X
Aukų
po
4
dol.
atsiuntė:
ir Vazneiių parduotuvėje, 3501 S®8 Wubo metinis susirinkimas Zosė Martinaitis, V. J. Bieliaus
jaunimu, sambūris jau 18 metų eityje.
Patricia Malm, 23 m., nu vietų. Kainuotų 7,5 mil. dol.
W. 71»t St„ Chicago. DL 60629. įvyks sausio 29 d., sekmadienj, kas. Pr. Jucius, Jonas Stanai
sprendusi greičiau suliesėti, pa
GERAS P E L N A S
Te*. 471-1424. Kauta tik 15 c 2 vai. popiet šaulių namuose, tis. L. Jasinevičius, L. Paulius.
sirinko
skystojo
proteino
dietą.
(sk.). 2417 W. 43 St. Nariai prašomi St. Damulis. Pranas Visvydas. Per keturis mėnesius nustojo Mero Bilandic būsimų rinkiatsinešti nario knygutes. Susi A n t Sprindys, Ona Valaitienė,
mu
kampanijos naudai Conrad
rinkimas įvyks neatsižvelgiant dr. Juozas Tautvilą, S t Marti 83 svarų, bet gavo širdies Hilton
viešbuty buvo suorgani
atvykusių narių skaičiaus. Po šauskas. B. Alekna, Juozas Aly- smūgį ir mirė. Gydytojai per zuotas banketas, kuris davė
spėja, kad tokia dieta pavojin
susirinkimo vaišės.
ta, VI. Dainys, J. Bukas, Kle ga. Velionė šalia skystojo pro '400,000 dol. pelno. Dalyvavo
Klubo vaidyba
mas Jurgėla. Visiems dėko teino dar ėmė vitaminus, gėrė 5,000 žmonių, sumokėję po
ŽMOM5S — LAIKAI — DARBAI
(pr.). jame.
, (IMI * 1*27 - 1977)
kavą, is kurios išimtas kofei 1,000 dol.
X RezMrnciniam 1 A Grange
" L A B I A U S I A I CITUOJAMAS
X Po tris dolerius aukojo: nas, ir arbatą, bet tas jos gyvy
Redagavo STASYS BARZDUKAS
V E 2 £ BOMBA
Parko
rajone
parduodamas
liuk
Ad.
Banys,
Eliz.
Sukis,
D.
MiIšleido ATEITIS Ateitininkų š-ilbės n f išsaugojo.
LIETUVIŲ Ž U B K A L A S "
pos Fondo Iromis 1977 m. 216 susinis 4 butų mūro namas. siuli8, J. Mackevičius, St. Bal
Chicagos policija sulaikė du
pusi.
Kiekvienas butas turi po 3 mie ta, Julija Stankus, Alf. Svote- 1*2 GELEŽINĖS U2DANGOS vyrus, kurie važiavo be šviesų.
Kviečia susipažinti naujiems skaitytojams.
gamus,
salioną,
valgomąjį,
virhs,
Edv.
Žemaitaitis,
P.
KalvyKaina su persiuntimu $2.30. Už
Į O'Hare aerodromą atvyko Patikrinus automobilį, rasta,
tik 7 dol. metams
sakymus siųsti:
tuvę, IV2 vonios ir atskirą rūsį. nas; po 1 dol. — J. Kalvaitis, Marcei Nemee, 11 m., ir jo se- kad jie vežėsi dinamito bombą.
ATEITIS, 7235 SO. SACRAMENTO AVE.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. Centr. vėsinimas. Prašau skam- Gražutis Matutis, A Keiščiūnas, suo Andrea 9 m. Jie atskrido Abudu — R. Ciecelli, 29 m., ir
binti f. Gvklienei, broker, telef. Rapolas Serapinas. Visiems dė- iš Čekoslovakijos, pas savo tė- M. Rainone, 24 m., — arešCHICAGO, ILL. 60829
Cfckago, III 60629
vfc*
852-9817.
(sk.). j kojame.
Ivus, kurių nematė beveik 9 tuoti.
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