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VIETNAMO ATSILIEPIMAS
APIE KAMB0DIJ4

Ateistų veidmainystė

Nors ir komunistine šalis, bet vistiek "reakcinga'

Atsakymas į I. Jbičo straipsnį "Pokalbiai pasaulėžiūros klausimais*"
•

gai negali pro pirštus žiūrėti,
(Tęsinys iš vakar dienos)
kaip prievarta bedievinama mū
Ateistų tikslas — "rojus" že sų visuomenė, klaidinamas jauni
mėje, komunizmas. Tai iliuzinė mas. Bažnyčia siekia auklėti jau
svajonė. Jie mano, kad "rojus" nimą ne tam, kad "rezervus" —
žemėje bus tada, kada bus daug socialinę bazę išsaugotų, o tam,
materialinių gėrybių. Tada ir žmo kad jaunimą, visuomenę atgintų
gus bus sąžiningas. O koks da nuo klaidų. Juk tkintieji mato,
bar sąžiningumas? Aiškinti ne koks jaunimas, bedieviškas, šlais
reikia. Nebesusitvarko ištisos tosi po šokių vakarus, koks jis be
liaudės kontrolierių armijos...
idėjų, be kilnių siekių. Todėl BažJ. Aničas teigia, kad "Vaikų
paauglių, negalinčių savo laisva
valia pasirinkti mokslinės pasau
"Jei ateistai taip stipriai įsi
lėžiūros, prievartinis auklėjimas
relig'ne dvasia yra antihumaniš tikinę savo ateistinės pasaulė
kas reiškinys" (13 psl.). Tačiau, žiūros teisingumu, tai ko jie bi
anot autoriaus, vienpusiškas ate jo leisti Bažnyčiai skleisti reli
istinis auklėjimas nėra antihuma ginę mintį, t. y. *kištis į socia
augančios
niškas. Tik ar vaikai, jaunimas listinės visuomenės
kartos
mokymo
ir
auklėjimo
rinksis laisva valą "mokslinę"
reikalus'f
Juk
nugalės
tiesa.
pasaulėžiūrą, kur reikės tikėti,
Nejaugi tokid 'išmokslinta so
kad viskas savaime atsiranda?
Anot autoriaus, "Bažnyčia ne cialistinė visuomenė' nesugebės
gali kištis į socialistinės visuo atskirti melo nuo tieesos?"
menės augančios'os kartos moky
mo ir auklėjimo reikalus" (14
psl.).
\
nycia rupmasi ir rūpinsis savo
Tai kas gelbės jaunimą iš tųmisiją atlikti be priekaištų. Baž
klaidų, į kurias įstūmė prievar nyčia nieko prievarta neverčia ei
tinis ateistinis auklėjimas? Pats ti melstis, tik parodo aniems, ką
reikalavimas, kad Bažnyčia nesi- atneš jų bedieviškas gyvenimas.
k'štų, • yra
antihumaniškas,
Kunigams nėra reikalo drebėti
prieštaraujantis Bažnyčios misi dėl "rezervų". Juk tikintieji, kujai pasaulyje. Ir ką Bažnyčia blo n'gai žino, kad tikėjimas ne žmo
gai išmokė, jei negalima jai auk nių sugaištas, o Dievo duotas,
lėti jaunąją kartą?
ir žino, kad žmonės jo nesugriaus.
Bažnyčia, jos tikintieji ir kuni Tikėjimą jau griovė beveik 2

KAS ŽINOMA APIE RUSIŠKĄJĮ
GRIPĄ
Washingtonas. — Rusų gripaspradeda plėstis ne tik Amerikos
vakaruose, bet jau ir Atlanto pa
krašty. "U.S,News" tuo reikalu
įdėjo pasikalbėjimą su oficialiais
sveikatos reikalų ekspertais ir jų
užklausė, ar epidemija jau tikrai
gresia ir mums. Jie pripažino,
kad nuo Cheyenne, Wyo., liga
iki balandžio mėnesio galo per
simes ir į kitas vietas. Tai bus
viena banga. Kita banga laukti
na rudenį. Liga dominuos kokį
dešimtmetį. Ar žiemos šaltis pa
deda ligai plisti? Atsakoma, kad
rte, to negalima įrodyti.
Ar rusiškans gripas labai pa
vojingas? Nelabai, tik jis plečia
si smarkiai. Labiausiai paliečia
jaunesnius negu 20 metų am
žiaus. Cheyenne juo susirgo tik
aukštesniųjų mokyklų mokiniai
bet niekas nemirė. Skiepų nuc
jo nėra. Jie gaminami ir kove
mėnesį bus pradėti su jais ban
dymai, o nuo balandžio mėn. ir
skiepijimai. Iki rudens jų bus pa
gaminta tiek, kiek bus pareika
lavimų.

anais metais būdami jauni ta li
ga 'persirgo, daugiau ar mažiau
nuo jos turi imunitetą.
Pradėjus skiepijimus, patari
mą tai daryti ne tik jaunesniems
negu 25 metų, bet ir vyresniems,
virš 65. Federalinė valdžia skie
pijimo neorganizuos, bet duos
lėšų ir paragins tai daryti vals
tijoms ir vietinėms savivaldy
bėms.

Jeruzalė. — Izraelio premjeras
Menachem Begin nepatenkintas
Amerikos pažadu Egiptui parduo
ti ginklų. "Tai būtų labai nega
tyvus žingsnis", sakė Begin.

tūkstančius metų ir nesugriovė.
Juo labiau bedieviai nesugriaus.
Tik Bažnyčia negali tylėti maty
dama, ką bedieviai daro.
Taip pat negali tylėt? ir užsie
nyje gyvenantys tikintieji lietu
viai, matydami tautieč'ų vargus
ateistinėje Lietuvoje Jie taip pat
daro ką gali. Radijo laidomis,
tenykšte spauda guodžia, stipririna lietuvius kovoje su bedie
vybe, nors, anot J. An'čo, jei už
sienio lietuviai skelbia "LKB
Kronikos" iškeltus faktus, jei at
skleidžia bedievių prievartą, juos
demaskuoja, tai jau jie iškraipo
sąžinės laisvės princ'pą, užsiima
šmeižikiška
antikomunistine
veikla.
Pagaliau jei ateistai taip stip
riai įsitikinę savo ateistinės pa
saulėžiūros teisingumu, tai ko jie
bijo leisti Bažnyčiai skleisti reli
ginę mintį, t y . "kištis į socialis
tinės
visuomenės
augančios
kartos mokymo ir auklėjimo rei
kalus"? Juk nugalės tiesa. Nejau
gi tokia "išmokslinta socialisti
nė visuomenė" nesugebės atskir
ti melo nuo tiesos?
O J. Aničui pats laikas pagal
voti, kokiu keliu jis eina, kad
paskui nereikėtų gailėtis dėl vel
tui praleisto gyvenimo, atsakyti
prieš tautą ir istoriją už tokį
žmonių klaidinimą.
Ainis

Irako miestų gatvėse dažnas vaizdas

Bijo japonu-kiny
draugystes

Maskva. — Sovietai bijo Japo
nijos ir Kinijos susidraugavimo
ir galimos draugystės sutarties
pasirašymo. Tass pacitavo japo
no, sakoma Kinijos reikalų spe
cialisto, S. Oto pareiškimą, ku
riame jis "griežtai smerkia mėgi
nimus sudaryti Japonijos ir.Kini
jos sutartį antisovietiniu pagrin
du". Jeigu į šios sutarties tekstą
bus įtraukta tezė bendrai "kovo
ti
prieš hegemoniją", tai "bend
Susirgo ir kita
ra Japonijos ir Kinijos priešiška
pozicija Sovietų Sąjungos atžvil
akademija
giu bus užfiksuota oficialiame
dokumente, ir nebus jokių kliū
Annapolis, Md. — Karo laivy
čių Japonijai ir Kinijai imtis prie
no akademijoj iš 4,300 kadetų
šiškų veiksmų -prieš Sovietų Są
gripu susirgo 3,000. Panašia li jungą".
ga serga ir daugiau VVashingtono apylinkėj. Medikai spėja, kad
tai irgi rusiškasis gripas. Liga tę
Atnaujino
siasi apie tris dienas. •

Suvaržys sunkvežimiu
judėjime

-

diplomatinius
santykius
Khartoum. — Sudanas ir Libi
ja nutarė atnaujinti diplomati
nius santykius. Jie nutrūko 1976,
kai Libija buvo suorganizavusi ir
bandė nuversti prezidentą Jaafar
Numairi.

Washingtonas. —Transportacijos departamentas svarsto di
diesiems sunkvežimiams neleisti
važinėti visais greitkeliais. Būtų
palikti jiems tik tam tikri kori
Ugandos radijas taip pat pra
doriai. Sunkvežimiai labai gadi
na kelius, ir dėl jų skundžiasi nešė, jog ji atnaujina diploma
tinius santykius su Kenija.
motoristai.

įau kubiečiu
į Etiopija
Luanda. —Pastebėta, kad pas
kutinėmis dienomis didesni ku
biečių karių kontingentai iš An
golos permetami į Etiopija, sako
ma diplomatiniuose sluoksniuo
se. Tam reikalui panaudojami
komerciniai lėktuvai, ir regulia
rūs skridimai sulaikyti.

Kodėl Maskva neigia
savo įsivelima
Maskva. — Sovietų žinių agen
tūra Tass vėl pakartojo, kad jų
karių Etiopijoj nėra, ir jie kari
ne medžiaga nepadeda etiopams.
Skaitome Tasso paneigimą:
"Tvirtinama, kad esą kovos
veiksmuose Etiopijos pusėje daly
vauja Sovietų Sąjungos karinis
personalas, taip pat tūkstančiai
kitų socialistinių šalių 'piliečių,
skleidžiami gandai, kad jiems pa
dedant, ruošiamas Etiopijos ka
riuomenės įsiveržimas į Somaliją, ir kad tuo tikslu slaptai lan
kėsi Etiopijoj TSRS gynybos ministeris. Skleidžiami taip pat pro
vokaciniai prasimanymai1, kad So
vietų Sąjungos laivai ir lėktuvai
tariamai dalyvauja
Etiopijoje
vykstančiuose karo veiksmuose.
Tass įgaliotas pranešti, kad visi
šie prasimanymai nepagrįsti ir
kad jų tikslas aiškus: mėginant
iškreipti tikrą padėtį ir užmas
kuoti Vakarų šalių kėslus į Somalijos ir Etiopijos konfliktą...
Priešingai, kaip tik tie, kurie mė
gino ir mėgina apšmeižti Sovie
tų Sąjungą* ir kitas socialistines
šalis, tada ir dabar neoficialiai
kursto Somaliją pradėti ir tęsti
agresiją ir pažadėjo padėti gink
lais".

Hanojus. —Ką rašo Vietna
mo spauda apie ginkluotą konf
liktą su "socialistiniu" kaimynu
Kambodiįa? Skaitome, kaip Vil
niaus Elta perdavė Hanojaus
laikraščio "Nian Zan" vedamą
jį tuo klausimu:
"Kokia yra tiesa apie įvykius
Vietnamo ir Kampučijos pasieny
je, kas yra atsakingas už susida
riusią padėtį? — Sie klausimai,
sakoma "Nian zan" vedamajame
straipsnyje, domina viso pasau
lio geros valios žmones ir kelia
jų susirūpinimą. Vietnamo Socia
listinės Respublikos vyriausybės
pareiškime ir ministro pirminin
ko Fam Van Dongo interviu pa
teikti išsamūs atsakymai į šiuos
klausimus. Faktai byloja, kad iš
karto po Kampučijos liaudies per
galės Pnompenio valdžia pradėjo
daryti nusikaltimus prieš vietna
miečių tautą, kurstyti nacionali
nę nesantaiką. Ji sunkiąį nusi
kalto, nes nepaiso visų įstatymų
ir moralės normų. Ginklus, su ku
riais Kampučijos liaudis kovojo
prieš mūsų bendrą
priešą,
Pnompenio valdžia dabar nukrei
pia prieš kovinius Kampučijos
bičiulius vietnamiečius,
kurie
savo pralietu krauju įnešė indė
lį į Kampučijos liaudies pergalę.
'Kas praeityje rėmė Pnompe
nio vadovus, kad jie galėtų tęs
ti kovą, kai jie negalėjo būti sa
vo šalyje, kas su jais dalijosi
kiekvienu ryžių grūdu? Ko siekia
jie dabar, paversdami savo jau
nimą viduramžių budeliais? Kuo
galima paaiškinti tą faktą, kad
jau daugiau kaip dveji metai jie
kategoriškai atsisako dalyvauti

mūsų vyriausybės siūlomose de
rybose dėl taikaus pasienio klau
simų sureguliavimo?
"Mes buvome kantrūs, bet
kiekviena kantrybė turi
ribas.
Mes negalime leisti reakcingai
Kampučijos valdžiai turėti iliuzi
jų, kad ji nesusilauks atsakomųjų
smūgių, mes negalime leisti, kad
mūsų kantrybė būtų laikoma
silpnumu.
"Demaskuodamas triukšmin
gos Pnompenio propagandinės
kampanijos, kad esą Kampučija
"pasiekė pergalę", o "ekspansionistinė Vietnamo armija pralai
mėjo", nepagrįstumą,
"Nien
zan" rašo, kad, platindama pa
gyrūniškus pareiškimus, Kampu
čijos valdžia nuolat panaudoja
savo kariuomenę Vietnamo teri
torijos vientisumui pažeisti, ska
tina ją naujiems nusikaltimams.
Kampučijos valdžios karinių ak
cijų žiaurumas izoliuoja ją tiek
pačioje Kampučijoje, tiek ir tarp
tautinėje arenoje".

Indokinijos fronte
Phnom Penh. —Kambodijos
radijas minėjo apie suintensyvė
jusius karo veiksmus su Vietna
mu. Mūšiai vyksta vėl ten, kur
jie ir prasidėjo — "Papūgos sna*
po" teritorijoj. Apkaltino Viet
namą, kad jų artilerija šaudo. į
ramius kaimų gyventojus. Apie
Vietnamo nuolatinį
kartojimą
pradėti derybas ir taikiu būdu
išspręsti sienų klausimą Kambodija neužsimena.

Barbarizmas Kambodijoje. Tokių nuotraukų neslepia nei patys Karner
Rouge pareigūnai, kaip jie žado politinius priešus užmušdami juos kir
viais ir geležinėm lazdom

Libija užpuolė Chadą
N'Jamena, Chad. — Chado
prezidentas Felix Malloum skun
džiasi, kad Libijos kariuomenė
atakavo jo šalį. Prieš porą die
nų Chadas nutraukė diplomati
nius santykius su Libija, ją kal
tindamas, kad laiko okupavusi
35,000 kvadratinių mylių dyku
mos ir remia partizanus prieš
Chadą.
^

U ž nafta 500 biL
doleriu
Caracas. —Nuo 1973 metų,
kai pasaulinėje rinkoje pradėjo
kilti naftos kainos, 13-kos OPEC
valstybių pajamos už naftą bu
vo 500 bilijonų dolerių. Daugiau
sia pelnė Saudi Arabija — 146
bil, Iranas 89 bil. dol. Tokius
skaičius pateikia Venecuelos "Ei
Universal".
Nafta turtingos Persijos įlankos
valstybėlės su bilijonais dar ne
žino ką daryti, tinkamai sunau
doti jų nemoka ir pinigus laiko
Vakarų bankuose.
VVashingtonas. — Carteris ža
da pasiūlyti 1.2 bil. dolerių ne
turtingiems studentams padėti.

Chadas yra apie pusė milijo
no kvadratinių mylių ploto res
publika su 4 mil. gyventojų. Ne
priklausomybę iš Prancūzijos ga
Vakarų stebėtojai aiškina, kad vo r960.
Ar yra kokių kitų vaistų? Gali
tokiais ir panašiais Maskvos pa
padėti amantadine, naudojamas
neigimais stengiamasi apsisaugo "Po stalu prekiauja"
nuo Parkinson ligos. Tik jis turi
ti nuo pasekmių, kokios būtų
porą kitų negerumų — sukelia
Etiopijai karą pralaimėjus.
nemigą ir depresiją. Efektinges
Cape Town. — Didelė dalis
nis būtų rimantadine, bet jis
Jungtinių Tautų valstybių Pietų
Amerikoj dar neaprobuotas. Ru
KAJLENDORITJS
Afrikos adresu yra hipokritiški,
Brangus kuras
sijoj naudojamas, ir rezultatai
Vasario 10: Silvanas, Scholas
pasakė Izraelio ambasadorius P.
neblogi.
tika,
Skaistutis, Gražutė.
Afrikai Yitzhak Unna. "Yra tokių
Kokie ligos simptomai? Tokie
Londonas. — Britanijos Nacio
Vasario 11: Paskalis, Felisė,
pat, kaip ir kitų gripų: karštis,
nalinio banko spaustuvės katili rėksnių, kurie viešai reikalauja Algirdas, Dailė.
kosėjimas, gerklės skaudėjimas,
nės kuras tper metus kainuoja 3.3 nutraukti bet kokią prekybą su
Saulė teka 6:54, leidžias 5:16.
"bėgimas iš nosies", sąnarių
bil. svarų (apie 6.0-6.5 bil. do Pietų Afrika, bet neviešai, 'po
ORAS
skausmai. Ligos virusai labai pa
lerių). Katilinėj mat deginami stalu' su ja prekiauja". Geriau
našūs į tuos, kurie sukėlė gripą
seni, iš apyvartos išimti bank prekiauti atvirai, kaip Izraelis ir
Dalinai saulėta, apie 28 laips
1847-1357 metais. Tie, kurie» Istorinė nuotrauka. "Saulės" kursai Kaune, 1910 metais. Gal kas save atpažįsta?įla Pas. l i e t Archyvo^, notai.
daro, sakė Unna.
niai.
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DRAUGAS, penktadienis. 1978 m. vasario men. 10 d. Segančiose pasaulio pirmenybėse'
-Housman žais už Argentiną ir
turės Įrodyti, kad vertas to pinigo,
THE LTTHUANIAN WORLD-WTDE DAILY
kuri siūlo F.C Barcelona.
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Sundavs, Legal H o l i d ^ v . daya aftar r f c r i t i i i i
lti Cruyff už 55,000(1) mtAS*
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Sodety.
nusipirko Citroen — Maserati
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$33.00 — Cfccago, Cook Counry,
automobilį. Dabar jis jį parduo
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da už 59,000 markių. Paklaustas
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kodėl už tokia didžiulę sumą, aiPaSto Išlaidas maginant, pakvitavimai už gauta* prenume
sakė "karalius" (jis taip 6!a"t>ar
ratas našiunfinmi. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
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SPORTININKAI
IEŠKO
Lucas str., Woodville South 5011, nigų vertė krito, o antra — todėl,
DRAUGO prenumera** •mkama ft anksta
RUNGTYNIŲ
Australia arba per šio skyriaus kad jis nriklatrsė Jonan Crttvff.
n e t a m s 6 mėn. 3 mea,
Vyt. L
redaktorių, Austrafiečiai atsiveža
Chicago ir Cook apafer. $33.00
$19 00
$15.00
Kaip žinoma, Australijos Sėtu krepšinio vyrų, moterų ir jaunių
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31.00
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NUMATO
PELNO
VISI
žaidynėse Topente nuo birželio ir pavienių golfo, šachmatų,
BadeUk, A - N e u n a n a s , V. Genčlus, k a p i t o n a s , A B a r i s , M. S a b u t i s N u £ 1
27 d. iki liepos 3 d. Nėra abejo lengv- atletikos dalyvių.
• Administracija dirba kas. f • Redakcija straipsnius taiso savo
Kai Amerikos televizijos kom traukoje t r ū k s t a K A m b u t o
"
'
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien
nuo 8:30 iki 4 ^ 0 , šešta
nės, kad sykį darant tokią kelio
Pirmas pakvietimas h* tuoj pat paniją NBC pagaliau pasirašė
nesaugo. Juos grąžina tik i s anks
dieniais
nuo
&30
iki
12:00.
nę, norėtusį pamatyti kuo dau po žaidynių Toronte turėtų būti sutartį su Maskva už 85 aul bus galima matyti.
t o susitarus. Redakcija už skelbi
— Moterų. grupėje Lietuvos
giau ir ypač bent dalį Amerikos. iŠ Detroito Kovo, po to Cleve- dolerių, ntrtekėjo nemaža fafalo,
• Redakcija dirba kasojęs į mų turim, i m i h i r t n
Lenkijos olimpinis k-tas netru atstovės laikosi taip pat puikiai.
Skelbimų
&30 — 4:00, Šeštadieniais
Dalis jų turi giminių ar draugų, landas galėtų priimti visų šakų o kontroversiniams pasisaky kus išduos pasus visiems kandi Kauno Žalgiris laimi prieš Berekainos prisiunčiamos gavus pra
&30 — 1:00.
šymą.
bet daugumas jaunimo jų neturi. atstovus. Sąlygos, žinoma, pato mams 'nesimato galo.
datams į olimpinę rinktinę. Tie govą 18-13, prieš Rostove 15-12
Vienintelis kelias yra juos pa giausios yra Chicagoje. Čia turi
Pradėjus, 15-rnCL produ^dnėm pasai reikalaus iš sartininkų di ir prieš Maskvos Lučą 27-15, bet
kviesti kelioms dienoms į įvai me eilę pajėgių klubų ir gerų ko išlaidom, NBC buvo pastabas džiulės atsakomybės, tačiau tuo krenta prieš Kijevą net 15-38.
rins Amerikos miestus sporti mandų visose sporto šakose. Bu pakloti 106 mil; l&A tffc įatitdfi paSti jie įgalios į optimalines są Lentelėje užima a-ečią vietą. Vil Tetef. — PB 8-3229
TeL ofiso ir bals: OLynpic 2-4190
nėms rungtynėms, suorganizuo tų verta pagalvoti apie krepšinio kontraktą, žinodama, kad nežiu- lygas. Pirmoji tokį pasą gavo niaus Eglė laimi prieš SverdlovsDU AUKA BALIUKAS
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jant nakvynę privačiai bent jau-i ir tinklinio tmmyrus, -o taip pat J tint foanšinįų mostelių, tiauda lengvtletė Irena Sevinska, jau da ką 18-11 ir prieš Brovarą 20-.
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NBC bent finansiškai juoksis ritu. Jos sudėtyje yra kaunietis
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nicos krepšinio komandų treni kuotuojami šie Žaidėjai: danas kotyvinio tarptautinio olimpmio
GINEKOLOGINC CHIRURGIJA
DR. LEONAS SEIBUTIS
A. Simoasen, žaidžiąs, V. Vokie- k-to posėdžiai. Mat, to komiteto
ruotėse bei rungtynėse.
A
v
e
.
W
A
5
2
8
7
0
INKSTŲ, PŪSLES IR
J.&1PHARMACY
•
if išrinktas geriausiu Euro- vicepirmininkas yra Turriso Švie
m*.
M M>
PROSTATO
CHIRURGIJA
m a —1.
šiuo metu net 5 Lituanicos k o - j ^ i m s L ž a i d e i pranefcas timo ir auklėjimo nunisteįL ku
2650 W. SSHI 8tre*<
^^^vltarnlna].
Importuoti
kvepsW,»doif»e
žoĮSs
!
r
t
t
T a i antrad. nuo 1-4 popiet
m ^ ^ ^ j r ^ j y ^ ^ J ^ ^
insm
anglas K. Keegan, ris turi daug įtakos į Afrikos
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eniniu mecenatų

tų paleisti politinius kaHnrns,
sustabdyti kankinimus ir apla
1
mai gerbti žmogaus teises. Dabar
•
tinė vyriausybė taipgi pasirašė jau
prieš dešimtmetį sudarytas tarp
Daugelio dėmesį atkreipė uždą- jos ir kitos institucijos bando būv
tautines sutartis tuo klausimu:
rymas vieno iš trijų Chicagos tinų lėšų gauti įvairiais koncerAmerikos konvenciją dėl žmo
dienraščių''Chicago Daily News". tais, parengimais, banketais. Sis
gaus teisių, Tarptautinę sutartį ^S&fešisE
Paskutiniu metu jis turėjo ireč- kelias irgi kaskart labiau sunkėValstybes departamento darbų ir prezidento pastovumo aiškinimai
dėl ekonominių ir socialinių tei
dalį milijono skaitytojų, c buvo ja. Auga salių nuomos, maisto ir
sių. Be to, Jungtinėse Tautose
laikas, kai jo tiražas pasiekdavo kitos išlaidos. Gerame bankete
VVashingtone sausio 18 — 19 JOLANTA RASLAVIČICTĖ
Tarptautinėjė ekonominio ben Amerika remia Co^ta Ricos siū
daugiau negu pusę milijono. Per vieno asmens pavaišinimas svy dienomis valstybės departamen
dradarbiavimo konferencijoje Pa
IK
*• •
B^l
keletą paskutinių metų to dien- ruoja apie 10 dolerių. Kad ir i- tas surengė konferenciją užsie blemoms, kurių sprendimas pa ryžiuje Amerika pažadėjo daugiau lymą įsteigti Jungtinių Tautų
raščio leidėjai turėjo daugiau mant po keliolika, ne taip jau nio politikos klausimais. Konfe veiks ne tik mūsų gyvenimą, bet dėmesio kreipti į besivystančių įgaliotinio žmogaus teisių reika
lams postą. Helsinkio susitarimų
kaip 20 milijonų savo pinigų pri- daug kas atlieka. Užtat tie, kurie rencijos tikslas — supažindinti ir ateinančių generacijų. Pvz. kraštų
trūkumus,
didindama peržiūros konferencijoje Belgra
dėti, neskaitant gaunamų paja- supranta rengėjų pastangų sun- spaudos, radijo ir televizijos at per pastaruosius metus preziden tarptautinio monetarinio fondo
mų už laikraštį ir už skelbimus, kurną ir su jų * užmojais surištą stovus ir per juos Amerikos žmo tas Carteris pabrėžė reikalą imtis resursus, įvesdama naujus prekių de Amerikos delegacija tvirtai gy
ir tai negalėjo to dienraščio nuo riziką, kurie į tokius parengimus, nes su prezidento Carterio vyriau žygių branduolinių ginklų skli stabilizavimo patvarkymus ir k t nė savo nusistatymą žmogaus
teisių klausimu. Tačiau, pridū
B^l
mirties išgelbėti, nes daug pa- ypač į kultūrinius, eina, savo da- sybės nusistatymu ir tikslais tarp dimui sustabdyti. Carterio vy
rė
Schneideris,
Amerikos
žmo
Žmogaus teisių politika
brango tarnautojų atlyginimai, lyvavimu ir doleriu juos parem- tautinėje politinėje arenoje. Susir riausybė dėjo pastangas pagrei
gaus teisių politikos veiksmingu
spaudos medžiaga, paštas.
darni, yra pagrindiniai mecena- pratusių piliečių svarbą kaip tik tinti vadinamos branduolinės me
Taip pat pernai
Jungtinės mą nėra lengva matuoti, nes pa-j Simas Kudirka, prel. J. Kučingis,
*
tai, kuriais laikosi mūsų lietuviš- pabrėžė valstybės sekretoriaus pa džiagos tiekėjų grupės darbą. To Amerikos Valstybės ėmėsi inicia keitimai lėti. Reikia taip pat atsi Gene Kudirkienė ir gen. kons. V.
Nesunku iš to fakto suvokti, koji veikla. Toks dalyvis gali vaduotojas VVarrenas Christophe ji grupė, kuriai priklauso 15 kraš tyvos ginti žmogaus teises visa minti, kad Amerika tiktai vienas Čekanauskas Los Angeles, Calif.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
su kokiomis problemomis dabar džiaugtis dvigubu malonumu: ris tvirtindamas, kad Amerika tų, buvo sudaryta Londone prieš me pasaulyje. Amerikos užsienio iš eilės veiksnių, kurie gali pa
turi susidurti periodinės spaudos viena, kad pats pasinaudoja to- galės susidoroti su ilgalaikėm dvejus metus. Ir pagaliau praei politika yra tvirčiausia, — sakė laipsniui pagerinti žmogaus tei
timų negalima tikėtis.
leidėjai. Daug sunkumų, nemaža kių parengimų ar pramogų tei- problemom, kurių pasekmes pa tą mėnesį ji paskelbė branduoli valstybės sekretoriaus pavaduoto sių padėtį visame pasaulyje.
Atsakydamas į vieno laikraščio
rizika. Lietuviai yra laimingi, kiamomis .vertybėmis, antra, tirs tiktai sekančios kartos, jeigu nės medžiagos ir technologijos jas Christopheris, — kad ji at
redaktoriaus priekaištą, kad Car
kad daugelio mūsų įtakingų laik kad savo įnašu paremia tai, kas jos žmonės bus pakankamai susi eksportavimo gaires. Amerikos spindi Amerikos žmonių vertybes, Žmogaus teisės — tarptautinis
terio vyriausybė sušvelnino savo
raščių ir žurnalų leidėjai — gera, kas mūsų išeivijos lietuvis pažinę su galimais pasirinkimais, iniciatyva keturiasdešimt ketu jų įsitikinimus. JAV pastangas
reikalas
•
poziciją žmogaus teisių klausi
Draugo, Aidų, Darbininko, Laiš- ką reiškimąsi finansuoja ir įga- su galimom išeitim.
rios šalys buvo sukviestos ištirti šiuo atžvilgiu .pernai spalio mė
Valstybės departamento konfe mu, Vestas pastebėjo, kad kiek
kų Lietuviams ir eilės kitų yra liną.
Konferencijoje dvylika valsty galimybes įvesti naujus patvarky nesį vienos Atstovų rūmų komi
vienas prezidentas, pradėdamas
vienuolinės bendruomenės, kuGalima būtų dar suminėti, kad bės departamento pareigūnų apj- mus branduolinei energijai panau sijos posėdyje apibūdino žmogaus rencijoje sausio mėnesį žmogaus savo kadenciją, viešai išdėsto sa
rios pasiryžusios ištesėti. Ypač tam tikrais atvejais būtų verta būdino Amerikos vaidmenį įvai doti, išvengiant branduolinių teisių ir humanitarinių reikalų teisių klausimas- iškilo ne vieną vo politikos tikslus. Carteris taip
džiugu, kad atsiranda tokių kas- persvarstyti kai kurių mūsų pri- riose srityse, kaip santykiuose su ginklų sklidimo.
biuro pareigūnas Mark Schneide kartą, ypač valstybės sekretoriaus darė, dažnai pasisakydamas žmo
padėjėjui Europos,reikalams Ge
dieną paremiančių mecenatų, ku- imtų įpročių racionalumą. Saky- Sovietų Sąjunga, Vidurio Rytuo
Kadangi sritiniai
konfliktai ris. Schneideris sakė, kad Jungti
gaus teisių klausimu. Jeigu ma
rie po kelis, keliolika ar keliasde- sime, yra tikrai gražu, kai iškil- se, Afrikoje, strateginių ginklų lengvai gali išsiplėsti į didesnio nių Amerikos Valstybių susirū orge Vestui gvildenant Amerikos žiau viešai kalbama tuo reikalu,
ir Sovietų Sąjungos santykius.
Šimt dolerių siunčia "Draugui" mių metu padedami vainikai ribojimo derybose ir t. t.
masto karus, Jungtinės Amerikos pinimas žmogaus teisių padėti
Anot
Vesto, prieš metus Sovietai sakė Vestas, tai ne todėl, kad vy
ar kitiems periodiniams leidi- prie paminklo. Gyvos gėlės reišValstybės taip pat užsiangažavo mi nėra kišimasis į kitų kraštų
į Carterio tvirtą
nusistatymą riausybės politika būtų parikeiPrezidento Carterio politika
niams, tapdami garbės prenume- kia gyvą atminimą. Tačiau galisulėtinti ir galutinai sustabdyti vidaus reikalus, nes tos teisės yra
žmogaus teisių klausimu žiūrėjo, tusi. Anaiptol Vestas priminė
•ratoriais ar šiaip rėmėjais. Tegu ma persvarstyti, ar to vietoje neChristopheris pažymėjo, kad įprastinių ginklų lenktyniavimą pripažintos eilėje tarptautinių su kaip į bandymą sugriauti jų po vieną paskiausių žmogaus teisių
tos sumos ne tūkstantinės, bet galima -įvesti dar geresnio dalyko, savo pirmais kadencijos metais visame pasaulyje. Amerika, kaip tarčių (Jungtinių Tautų chartogynimo atvejų — žydų disiden
kai susidaro daugiau tokių kas- Gėlės gražios ir prasmingos, bet Carterio vyriausybė tęsė ankstes didžiausia pasaulio ginklų tiekė je, Visuotinėje žmogaus teisių litinę sistemą. Tačiau pernai rug- to Šaranskio bylą. Sovietams ap
dienių mažųjų mecenatų, jie at- jos jau per kelias valandas nu- nių prezidentų pastangas ketu ja, deda pastangas sumažinti sa deklaracijoje, Helsinkio baigia piūčio mėnesį, sakė Vestas, sovie kaltinus Šaranskį bendradarbia
lieka ypatingai svarbų darbą ir vysta. Daug geriau būtų vieton riose srityse: prieš 13 metų pra vo ginklų prekybą, drauge ska majame dokumente, deklaracijo tai priėjo išvadą, kad Jungtinės vimu su Amerikos centrine žinių
verti ypatingos pagarbos.
gėlių vainiko nunešti gražiausią dėtose derybose dėl naujų Pa tindama kitas šalis šioj srity susi je prieš karikinimą ir t t ) ir to Amerikos Valstybės iš tikrųjų telkimo agentūra,
prezidentas
Šitokių kolektyvinių mecenatų lietuvišką gėlę — knygą, iš ke- namos kanalo sutarčių, strategi laikyti.
dėl savaime tampa tarptautiniu laiko žmogaus teises savo politi Carteris armėniškai paneigė tuos
kos moraliniu principu ir todėl
dėka leidžiamos svarbios doku lių knygų sudarant vainiką ku- nių ginklų ribojimo derybose,
Savaime aišku, kad Amerikos rūpesčiu. Taigi jokia valstybė ne savaime puoselėja tokią politiką. teigimus. Vestas pastebėjo, kad
mentinės knygos — "Lietuvos rios nors mokyklos, organizacijos stiprindama santykius su sąjun ekonominė padėtis priklauso ir gali suverenumo priedanga slėp
Helsinkio konferencija pakeitė
Katalikų Bažnyčios kronika", to- bibliotekai. Geras vainikas kai' gininkais ir siekdama taikos Vi nuo bendros pasaulio ekonomi ti joje vykdomus kankinimus, 1972 metais, pastebėjo Ves diskusijų tarp Amerikos ir Sovie
kiais kuklesnių sumų, bet nepa- nuoja 30-40 cblerių. Už tai jau durio Rytuose. Bet vyriausybė nės būklės, todėl pramoninių cenzūrą-ir kitus- žmogaus teisių tas, buvo neįmanoma siekti žmo tų Sąjungos pobūdį. Tai vis dėl
liaujamo ryžtingumo mecena- galima įteikti keletą knygų bib- taip pat pakeitė Amerikos užsie- kraštų sprendimai ekonominiais pažeidimus. Carterio vyriausybė gaus teisių klausimo su bendra to rodo, kad bent pajudėta teigia
tais laikosi Lietuviškos knygos liotekai, su tomis pačiomis iškil- Jnio politikos darbotvarkę, rody klausimais turi būti suderinami pabrėžė žmogaus teisių svarbą Amerikos ir Sovietų santykių pa ma kryptimi.
fclubas, Krikščionis Gyvenime mėmis padėti prie aukuro. Vė- dama iniciatyvos ypač tom pro- su besivystančių šalių poreikiais. Amerikos politikoje, pirmiausia dėtimi. O dabar žmogaus teisės
leidiniai, Liet Katalikų Mokslo liau jos nebus išmestos, kaip suįsteigdama Žmogaus1 teisių ir hu diskutuojamos tiek tarp Ameri
akademijos. Lituanistikos insti- nykusios gėlės, o bus padėtos į bandoma objektyviai įrodyti, kad matytų krašte skurdo, daugybės manitarinių reikalų biurą to kos ir Sovietų Sąjungos, tiek su
Rytų Europos kraštais. Tas klau
GINTARAS SIEROJE
tuto knygos, nes kiekvienas, ku lentynas, jose įvestas įrašas per tai neteisybė ar klaida?
nepriteklių, blogo patarnavimo ir kiems klausimams gvildenti. Be simas ir toliau bus diskutuojamas,
,-4v"ris tokius leidinius net ir be užsa eilę metų liudys, kokia organi
6. Ar visa tų kursų programa neišgirstų daugelio žmonių nepa-f to, sudaryta ir tarp agentūrų ko pažymėjo Vestas, nors tai kelia
Pastaraisiais metais Priekarkymo atsiųstus priima k atsitei zacija, koks sąjūdis iškilmių pro nėra sudaryta taip, kad užsienio si tenkinimo:
/? •
misija žmogaus teisių ir užsienio nemaža nemalonumo Sovietams, patėje vis dažniau randama gin
sia, įeina į skaičių tų kolektyvi' ga atnešė brnagiaūsius lietuvis* jaunimas pripažintų Lietuvos in
4. Lietuvių jaunimas komunisti paramos reikalams. Pastaroji ko kurie šiuo atveju atsidūrė pasau taro gabalėlių. Didžiausias jų
nių mecenatų, kuriais remiasi kus puošmenis — mūsų lietuvis- korporavimą į Sov. Sąjungą, nekel
nėse respublikose turi nutausti misija peržiūri Amerikos ekono lio dėmesio centre.
svėrė 40,5 gr. Lvovo universi
mūsų spauda, ir nevien spauda, kas ar kitomis kalbomis apie Lie- tų jos nepriklausomybės klausimo
Maskvai priimtina kryptimi ir nėra minius ryšius su įvairiom šalim,
teto geochemikai pastebėjo dės
bet ir mūsų kultūrinė, politinė tuvą knygas,
Amerikos žmogaus teisių politi
ir sutiktų su Lietuvos komunisti- jokio reikalo stiprinti jaunimo lie įskaitant jom teikiamą ekonomi
ningumą, kad Priekarpatės gin
veikla. Vliko, Amerikos Lietuvių
*
n ę paramą, drauge atsižvelgda ka, sakė Vestas, atspindi beveik
nimu ir rusinimu?
tuvybės;
taras
dažniausiai randamas sie
Tarybos, Lietuvių Bendruomenės
Kalbant apie tų mūsų nuolativertybes.
ma į žmogaus teisių padėtį jose. visų Vakarų kraštų
Visų laisvųjų lietuvių atsaky
5. Diskusijose kritiškos pastabos
darbams būtinos lėšos susida- nių mecenatų labai didelės svar- mai | aukščiau pateiktus klausimus
šios komisijos pareigūnas priklau JAV nori padėti Rytų Europos ros grynuoliuose, kurių gan
yra
teisybė,
patvirtinta
faktais,
o
tie
krašto gelmėse.
ro iš tų geraširdžių kasdienių bos įnašus, kuriais remiasi mūsų yra:
so ir Ginklų eksporto kontrolės šalims išvystyti laisvesnę, atvi gausu to
gražiomis
kalbomis
nesugriaunami;
Mokslininkų
nustatyta,
kad jis
mecenatų, kurie metai iš metų su visas iševijos tautinis gyvastinkomisijai. Tuo būdu bandoma su resnę visuomenę, kur lengviau
1. Lietuvių kalbos kursai yra
dideliu ištvermingumu savo pa gumas, reikia paminėti, kad jie priedanga skleisti komunizmo idė
6. Visa ta programa taip sutvar derinti Amerikos žmogaus teisių "pasikeičiama žiniomis su Vaka vietinės kilmės, o ne atneštas iš
stoviomis aukomis remia Lietu- turi tam tikrų teisių. Jei kalba joms;
kyta, kad jaunimas apsiprastų su politiką su ekonominės ir kari rais, kurioje būtų laisvesnė emi kitur su rieduliais, susidaręs iš
vos laisvinimo pastangas, mūsų eina apie parengimus, tai pirmopadėtimi, pripažintų okupacinę pa nės paramos teikimu.
gracijos politika, kuri palaipsniui iškastinų spygliuočių medžių
mokyklas, fondus, operą ir visus ji teisė, kad jie laiku prasidėtų, 2. Suprantame, kad vasarą ne
dėtį ir nekeltų pačių lietuvių ap
Jungtinės Amerikos Valstybės panašėtų į visuomenę, kurioje, sakų kadaise Karpatų priekal
kitus užmojus, kurie be finansi- kad būtų taikomasi prie punk- daug studentų lieka universitete, sisprendimo klausimo.
vadovaujasi tuo pačiu principu Vakarų akimis žiūrint, gyveni nėse. Manoma, kad gintaras,
bet
ir
tada
ne
visai
patikimi
stu
nės paramos uždustų. Vasario 16 tualiųjų, o ne prie vėluotojų.
Petronis nesugriauna faktų, bet ir tarptautinėse finansinėse insti mas eina normaliu keliu. Griežti tiksliau sakant, gintaro rūgštis,
d. minėjimų proga yra gausiai
Antra, kad nebūtų bandoma dentai neprileidžiami prie kursantų; iškoneveikia tuos mūsų įsiti tucijose, priešindamosis paskolų suvaržymai Rytuose Vakarų po skatino sieros klodų susidary
atsimenamos Lietuvos laisvi- žmonių kantrybė ir atimamas
3. Išvykos į kraštą yra griežto kinimus - faktus, kad išeiviai lie suteikimui kraštams, kuriuose žiūriu nėra normalaus gyvenimo mą. Tam tikromis sąlygomis
nimo pastangos ir jų finansavi- brangus laikas ilgomis kalbomis
je vadovų kontrolėje, kad galima tuviai klysta, išskyrus "pažangiuo- rimtai pažeidžiamos žmogaus tei žymės. Bet, kaip Vestas pabrėžė, šiai rūgščiai reaguojant su gip
mas. Ir tai yra tikrai svarbu.
ir neleistinu programos užtęsimu.
sės. Carterio vyriausybė diploma tai gali būti įgyvendinta tiktai su, susidaro kalcio karbonadas
»
būtų parodyti tik tai, kas vadovų sius".
jm.
*
Juk galima kelių ištęstų valandų nuomone rodytina, o kursantai netiniu keliu yra raginusi eilę kraš evoliuciniu keliu — greitų pakei ir sieros grynuoliai
Dr.
Išeivijoje mažiau praktikuoja- areštu bausti tuos geraširdžius,
••••••••ilMHBHHHMHBBMBMMSHiMBHMan
mas lėšų telkimas vaikštant su kurie savo laiką, savo pinigus ski
buvau ėmęs tikėti, kad tikrai išvažiavai į Čikagą reika pirklio rankose, ir pagaliau vienas liko jam pačiam. I r
aukų lapais. Tik Balfas ką tai ria tam, kas jiems ir rengėjams
lo baigti
vienas procentas rankpinigių.
panašaus daro. Šiaip organizaci- taip brangu.
J. Pr.
— Tik vienas procentas? —nustebo šeštokas.
— Ar dar tebesi ? — pasiteiravo iš telefono.
— Taip ponai Konkos pasiūlė. Jie nori pirkimą
— Tebe.
Spaudoj ir gyvenime
užbaigti prieš Naujus Metus. Tai pinigai vistiek kaip
— Ačiū vst kantrybę. Ar šiandien būsi namie?
ir
kišenėj Ar tamstos advokatas turės laiko?
—
Būsiu.
JURGIS JANKUS
— A š manau, šiandien pat paskambinsiu.
->- Gerai Už valandos atvažiuosiu.
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Paskum pasiūlė kavos su konjaku ir tuoj pasigai
Ir padėjo rageli.
— Manau, kad namo dar nepardavei.
lėjo,
nes pirklys, atrodė, niekur nesiskubino. GirkšnoŠeštokas dar kelis akimirksnius paklausė dūzgi
— Dar ne visiškai.
jo,
šnekėjo,
kaip jam sunku dirbti su tokiais kietais
"Gimtajame krašte", Nr. 52 goms. Sią vasarą jie bandys pri
— Aš turiu gerą naujieną. Konkai pakeitė nuo mo ragelyje, ir pats padėjo.
žmonėmis
kaip
ponai Konkos. Visą laiką gyveni taip,
(568), gruodžio 29 cL, 1977 m. yra traukti daugiau jaunimo į tuos kur monę: duoda septyniasdešimt keturis. Aš manau, kad
Abu buvo smagūs.
straipsnis — atsakymas į korespon sus, bet, jeigu jaunimas to neįver labai geras pasiūlymas.
Šeštokas užkaitė kavos, pripylė taureles konjako. lyg galvą laikytum tigro nasruose. Paskum ėmė sukti
kalbą į tą pusę, kas galėjo būti tas, norėjęs nupirkti na
dento klausimą: "Ką Nauji Metai tins, tai...
— Tai kiek reikės komisijos? —paklausė paduo mą, bet šeštokas nežinojo daugiau, negu žinojo rytą.
— Neblogas. Tik kad man jau tiek siūlė žmogus
neša išeivijos jaunimui?". Atsako Lietuviams už tėvynės ribų būtų iš Čikagos. Man būtų labai nepatogu su vienu sutarti, o damas taurelę.
Tik sakė, jausiąsis labai nesmagiai, kai anas paskam
"Tėviškės" draugijos
prezidiumo labai įdomu išgirsti Petronio atsa kitam už tą pačią kainą atiduoti
— Šeši procentai —nusijuokė Bronius. —Ir vi bins ir pasiūlys septyniasdešimt septynis ar aštuonis.
pirmininkas Pranas Petronis. T ė  kymus į klausimus:
— O iš kur jis žinos, už kiek pardavei?
są sumą, va, tokiu konjaku. —pridėjo.
— Pasakyk, kad gavai daugiau, — greitai patarė
viškės" draugija yra skirta kultū
1. Kodėl iš 120 valandų lietuvių
— Tamsta vis nori mane išmokyti meluoti
— Ar maudysies, —nusijuokė Juozas ir pamojo pirklys.
riniams ryšiams su lietuviais užsie kalbos kursų 70 vai. buvo komu
— Anaiptol. Tik norėjau pasakyti, jog piniginiai taurele. — Einam viršun. Nenoriu, kad čia-patį už
— I r vėl mokai meluoti — prikišo Juozas.
nyje.
nistinės - ideologinės, nieko bendro reikalai paprastai ne pašaliečių reikalas.
kluptų. Sakė už valandos, bet ką tu juos žinai Pama
Kitą dieną per priešpiečius atsirado Vytautas.
Petronis teisingai apgailestau neturinčios su kalbos mokslu?
— Apie septyniasdešimt penkis gal ir galėtumėm tytų, viskas dulkėm išeitų. Ir taip aš dar ne visiškai Atėjo per virtuvės duris, nusimetė šlapius batus ir įėjo
2. Kodėl kursantai neturi galimy šnekėti Nors pinigas yra pinigu, bet žodį sykį buvau tvirtai jaučiuosi Pasenau ir neišmokau meluoti Lū į saloną vienom kojinėm.
ja daugelio mūsų jaunų žmonių
lietuvių kalbos nemokėjimą, jų bės pabendrauti su Lietuvos stu pasakęs, ir nebenoriu keisti.
« pomis, matei, galiu, bet ne širdimi.
— Paimk šlepetes, —nusimetė šeštokas savo. —
dentais
ir
kontaktas
su
jais
varžo
nutautimą, nesidomėjimą savo tė
Kitame telefono gale nutilo. Matyt, su kuo kitu
— Manau, kad viskas gerai išeis. — Bronius buvo Aš pasiimsiu kitas.
vų kraštu. Jis teisingai pasidžiau mas ir kraštutinai apribotas?
šnekėjosi.
vienas šypsnys. — Jeigu jau taip susimaišė, per va
— Ačiū, nereik. Aš taip pripratęs. Atrodo, kad
gia bent dalimi jaunimo, išlaikiu-» 3. Kodėl kursantams ekskursijos
— Gerai, — pagaliau vėl prašneko, —septy landą kitą neatsities. Viską sumaišė laikas* Jeigu bu niekas nebus atsekęs.
sio lietuvišką dvasią ir jų norą ne ir išvykos į kraštą yra griežtoje niasdešimt keturi ir penki
čiau davęs laiko kokią savaitę ar porą, būtų susi— Tai sekioja?
atitrūkti nuo savo tautos. Reikia su vadovų kontrolėje?
— Ne, — trumpai numetė Šeštokas.
šniukstinėję, bet kai ligi rytojaus, reikėjo skubėti. Tik
— Aš manau. Nepasitiki
tikti su Petroniu, kad ta lietuviška 4. Kodėl kursų 'ruošėjai rūpina
Priešais stovėjo Bronius, plačiai šypsojosi ir mirk nepasilik ant žodžio. Kai atvažiuos, reikalauk, kad pa
— Kur buvai dingęs? Irgi, kad buvai sekamas?
dvasia jaunime sunyks, jeigu ne si tik "kapitalistinių'' kraštų lie čiojo viena akim.
rašytų užpirkimo aktą ir pareikalauk bent tūkstančio
— Ir taip ir ne. Aš, matai, pogrindžio treniruo
bus pakankamų ryšių su gimtuoju tuvišku jaunimu, o apleidžia Sibi
— Valandėlę prašom palaukti, — ir vėl telefonas rankpinigių. Jeigu vėliau ir atsimestų, tai nors tiek tu t a s : visus įtark ir elkis taip, kad niekas kitas neįtartų.
kraštu. Lietuvoje jie norį tą ryšį re ir kitur Rusijoje augantį lietuvių nutilo.
rėsi. Biznio širdimi nepadarysi.
Naktimis dirbau, dienas namie pramiegojau. Kai miego
plėsti ir jaunimo nutautimą sulai jaunimą, taip pat jaunimą (ir lie
Šį kartą nutilimas truko gal net keletą minučių.
Iš lengvo vėl nuklydo į jaunas dienas, ir šeštokas nenorėjau, skaičiau. Atostogos gera proga užpildyti
— Siūk) septyniasdešimt keturis ir penkis, —pra vėl įjungė magnetofoną.
spragas.
• kyti ar bent sulėtinti ir dėl to ruo tuvius) Gudijoje? Ar ten jaunimas
šią lietuvių kalbos kursus Vilniaus nenutausta?
šnabždėjo Juozas, ranka uždengęs ragelį.
— O aš su Bronium apvalinėjau visą universitetą.
, Po valandos tikrai atvažiavo pirklys. Ir užpirkimo
universitete vasaromis. Jis prikiša 5. Kodėl diskusijų metu kritiški
— Sunku ir pagalvoti, kad senus sukčius būtų akto nereikėjo rašyti, jis atsivežė gatavą su Konkų I r biblioteką išvaikščiojom. Vis galvojau, kad kur
visai išeivių spaudai ir veiksniams, ltlamimai ir pastabos priimami kaip taip lengva įtikinti. — vis tebesišypsojo Bronius.
parašais, tik tereikėjo pasirašyti pačiam ant to. Inir pamatysiu. Mane rūpestis piauna, o jis nė bū, nė be.
kad jie yra priešingi toms pastan j partijos ir valdžios įžeidimas, o ne— Jeigu save būtum matęs, patikėtum. Ai pat*, turėjo grįžti pas Konkas, ant to, kuris tarėjo

ĮSPŪDINGI DARBAI

AMERIKOS POŽIŪRIS |
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MUŠKIT BŪGNUS
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KOMUNISTŲ RCPESTIS LIETUVIŲ
JAUNIMU
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DRAFtUS. rjerrkfa31etris. 1975 m, va§SHo**». 10 S. 7AV T.? V ,
~=i£?Y39rĮ£/
svarsčiusi šį principini klausimą Peru tSharėje yra aukštų kalir norėdama sudaryti sąlypM rSr- 'nų apsuptis indėnų kraštas. Iš
nėti Lietuvos nepriklausomybės vakaru — Juodieji, iš rytų —
atstatymo 60 metų sukaktį be
'«***^i
Beitoji Corttjerai. Čia šviesmt
B r Mv E8TATE
skirstymosi bei skaldympsi ten
pfcfcMai
negyvena,
bet
kai
bal
IPI • — • » • • •
dencijų, nutarė rengti tokį minė
Ramiai pensininku porai arba vy- , ' •¥ kamb.
mtor S miegami. 65 ir TaJ- Mftrinis. 2 gtarts (MOSL Namas iš
tieji
turistai
atvyksta
j
šį
kraš
• kamb.
res. amž. moteriai fšnuom. šviesos 'man.,
$27,500.
jimą, kuriame butų respektuojjnaujesnių. Dideli kambariai. Naujas
tą, tai jų pasižiūrėti susirenka butelis Maplewood g-vėie netoli "Pa- i Gražus bungakm — 6 kamb. 2 žkH- gazo peCius. Geras ir nebrangus. Ar
mos visų teisės ir visi lygiai trak- minips vietiniu, gyventojų, kal
ramos". Reikalui esam, yra ir kai niat 83 ir Kedzie. $64.200
ti "Paramos" krautuvfe.
tuoiami. Aha savo nusistatymą
1S metų senumo. 5% kamb. 3 miebantį keČaa kalba. Tai inkų kurie baldai. Teirautis ūL 77S-3S48
Prie 72-os ai. Kedzie. 6 kamb. mū
pakėtė ta prasme, kad jos ruo
;
sami. Daug rūbinių 2% maš. garažas. rinis. 27 merų. Kabinetine virtuve.
palikuonys. Inkus nukariavo —_—,
šiamam Vasario 16-osJos minėji
suaugu- • •*• Narragansett. $54,000.
4 kamb,
Brangi votoia. NauH kilimai. Šansas
f onfcotadorSi po to, kai Kolum
me aukos, skiriamos kitoms orga
šiems, be vaikų, arba _
2-įą
auksui
—
2
po
6
kamb.
mflr.
rosys. Daug prie<iij.,.
VASARIO 16-TOSIOS
Į Cuyahoga Falls amerikiečių ka- nizacijoms, bus joms ir perduotos. bas atrado Ameriką. Nors Is Jokių gyvuliukų. 45-os ir Pairfield &* ** Talman. $32,500.
Tffnriat —'--A butn. Pri» 72-os už
$10.000
MINTĖJIMAS CLEVELANDE ' talikų bažnyčioje, kur vargonin Bendruomenė laikydama, kad ši panę kalba oficialiai priimta apyl. Skambint tel. 523-9164 arba * akra***!
California.
Geras. Pelningas. Nebran
«*
! kauja lietuvaitė Birutė Baldaus- taip laisvo apsisprendimo princi Peru valstybėje, čia dar nėra 776-6784
gus.
. •, t$ ^c.
: ,
Lietuvos
nepriklausomybės, ^ ^ ^
8EALTY Matqoette Pke. oi Kedzie, 21 metų
pas bus pagerbtas, atskiro Vasa įsigalėjusi Ja kalbantys turis Isnuom. 3 kambariai su visais pa i l M A I T I S
atkūrimo 60-ji sukaktis šiemet Į P a m a M a s organizuoja Pra rio 16-osios minėjimo nerengia. tai Šame krašte dažnai griebia togumais. Atskira vonia. Vienam ar
tostouranoo — Incorae T»x
^ mūro namas. 2 gražūs butai. Kabine
dviem.
Prie
Jaunimo
centro.
bas minima sekmadieni, v a s a - į ^ ^ g ^ ^ Baldauskai, norėsi
ženklų
kalbos.
Gyvenimo
tinės virtuvės, ke/amikos vonios.
Tačiau, norėdama su Clevelan
ri© 19 dieną. Abiejose lietuvių į d a m i m ū s u Vasario 16 dienos do visuomene pasitarti kaip pa- tbūdas čionai nuo inkų imperi
Skambint 925-9444
2951 W. S3id St. 436-7878 Įrengtas sausas rūsys.
katalikų parapijų bažnyčiose j reikšmę paskleisti kitų tarpe, našiu bėdų ateity išvengti, \LB jos laikų mažai tepakilęs, žmo
BROKERIS P. ŽUMBAKIS
3818 WEST 64TH STREET
bus laikomos šv. Mišios lietu- Į gus pasakytas ir tai dienai pri- Clevelando apylinkes valdyba nės gyvena primityviai Laiko
PB &691* . _ .
Išnuomojamas 2-jų miegamų
VOR laisvės intencija: Šv. Jur- taikytas pamokslas.
MABQUETTE PARKE
šaukia visuotinį susirinkimą va si senovės papročių, o žemė, butas. $196.00 mėn.
gio bažnyčioje 10:30 v., giedant
S-jų balų marinis po 5 kamb.
Po pamaldų choras pakvies sario 12 d., sekmadienį 12 vai. kaip ir seniau, apdirbama kaup
auti a tšaJtt JT, r.^t.
R. Babicko vadovaujamam cho- tas pasivaišinti ir pasidalinti DMNP parapijos žemutinėje sa tukais.
Gazu
Šildymas. Mūr. garažas. Arti
McKEY £ POAGUB
HELP WANTED — VYBM
66-os
ir
Talman.
2emiau
$34,000.
rui; Dievo Motinos Nuolatinės š v e n tės mintimis.
lėje - kavinėje.
• -TeL — 239-6990
Pagalbos bažnyčioje 10 vaL,
BOTŲ NUOMAVIMAS
Baldauskai yra nuoširdūs lie
DESIGN DRAFTSMAN
Didžiuoiamės Clevelando lie Grandinėlės orkestru. Išvyksta
giedant R. Ambrazaitienės vad. tuviškų reikalų rėmėjai. J. K.
gruodžio
20
d.
ir
grįžta
sausio
9
Positioa
for expertenced
tuvių visuomenę, taip jautriai i
narna pasiuiss — raiasvansa draftšman available
,with ,a mačhinėfy backchorui. Čia prieš pamaldas
M
I
S
C
E
L
L
A
N
E
O
U
S
d.
rytą.
Australijoje
numatyta
vi
Valdymas
šiuos klausimus reagavusia. Ge
ground. Excellent frmgė peaeflts inprie paminklo žuvusiems už
cluding a 4 ^ day work v e e k . SaLasa
eilė
koncertų
tiek
lietuviams,
rai, kad i savo tėvynės laisves ry
Oraodimai — Inoome Tsx
ry commensorste with experience.
Lietuvos laisvę bus iškelta Lie-į
Notariatas — Vertimai
tojų einam visi kartu pasitarda tiek visiems austrai iečiams. Sa
Ask for Mr. kroiopp
tuvos trispalvė. Organizacijos
vaime aišku, tokios išvykos reikš
mi, vieni kitiems padėdami."
•*
yra kviečiamos dalyvauti savoj
mė yra labai reikšminga mūsų Spalvotos ir Paprasto*. Radijai
PRATEK INDUSTKEES INC.
pasirinkimu vienoje išbažnyčių
Stereo ir Oro Vėsintuvai
J. B A C E V I Č I U S
GRANDINĖLĖS SIDABRINĖ brangios tėvynės laisvinimo kely
1515 So. 55th Coari/ Cieero, Ui
su savo vėliava ir palyda.
je. Drykos sąmata 65,000 dol. AS*S5 80. Kedbtie Ave, _ T78-Z2SS
SUKAKTIS
TeL — 65&8500
Tą patį sekmadieni, vasario,
MIGLTIAS
TV
cfe pusę tos sumo? prsiima patys
Šiais metais Clevelando Gran
19 d., 4 vai. p. p. Dievo Motinos
W. 6 9 * S t , tei 776-1488
Beveriy Sbores, Ind. 2-jų metų Mechanic Assemblers
šokėjų tėvai dalį yra jau sutelku
dinėlė
švenčia 25 metų sukakti
Nuolainės Pagalbos parapijos
MMaMMMMMaVBBBaMI kaip naujas namas. 200 p. prie ke
si Grandinėlė, ruošdama ar tai
Tai jaunų pasiryžėlių tautinių
lio. Statytas ant kalnelio prie pat Day shdft only. Experience aeoessalėje įvyks iškilmingas Vasa
suaukotų drabužių pardavimus, iiiiiiiiiiiiiiiimi
sary. Mušt speak EngHsh. Esceuent
ežero. $125,006. Kreiptis į —
šokių ansamblis, kuris mus per
rio 16-tosios sukakties minėji
9T tai vaišindama visus skaniais PACKAGE EXPRES8 AGEKCY
benefits & conditions.
25 metus nepailstamai žavėjo sa
MARMA NOREDOENfi
mas. Pagrindinę kalbą pasakys
Aoav Stephens teL 219—874-7428
pietumis.
AKEOW PNEUBtAIICS
vo
grakščiais,
iki
tobulumo
sie
Amerikos
Lietuvių
tarybos
SIUNTINIAI | LIETHV4
Tačiau dar reikia ir laukiama
Onarter
mile Na. of Rt. 176 on 83.
kiančiais,
šokių
koncertais
ne
tik
T^bai
pageidaujamos
Keros
r
S
pirm. dr. Kazys Bobelis. Jo va
nemažos paramos iš Clevelando prekėm Maistas Iš Knropos saadeUn.
čia
Amerikoje,
bet
pasiekdama
b
2608 W. ««0» St^ Chlcago. HL 60629
dovaujama Amerikos Lietuvių
TVANHOE, ILLINOIS
TEb. — WA S-«787
kitus kontinentus. Visas*-to an ltetuvro, kad šią išvyka Grandi llllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllll
taryba išvystė plačią veiklą Lie
Contact Ed Ward — 566-9100
samblio spiritus movens tai A- nėlė galėtų įvykdyti. Čia pat pa
God stfflam maras. 28 metų
tuvos ir jos piliečių laisvės in
sitarime
buvo
aptartas
ir
užda
senumo. 2 miegami su įrengta pasto SHEET METAL WORKER
leksandra ir Vudas Sagfai. Alek
teresų gynime. Iš daugelio dar
ros feterfjes privedimas. Loterijų
ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys,
sandros
rūpesčiai
daugiau
ūkio
bų paminėtini: Kudirkos byla,
VISI ŠVĘSIME KARTU
WEU>EB/AS8BMBLEB
AthVfcu
įvairius
namų
taisymo
baras.
VĄ maš. garažas. Sana tuščias
OTfannuoti
sntiko
R.
Kudukis,
A.
srityje, gi Liudas šokių puoselė
Bražinskų byla, paties dr. K.
sklypas.
Tik
$31,200.
ApyL
76
—
Permanent full time positions opeia
Clevelando ir apylinkės lietu tojas. Apie šią sidabrinę sukaiktį Širvaitis ir K. Šukys.
for €xperienc©d pėpople. Good start
h* Mao!9wool
Bobelio aktyvus dalyvavimas
JUOZAS
VENCKAtTSKAS
Po pasitarimo dr. ir ponios
ine salary; ascenent fring^e beneflta,
žmogaus teisių gynime Belgra viai Lietuvos nepriklausomybės I dar reikės plačiau pasisakyti
vakarais — 582-7606 2-ją butų medhas. Po 4 kamb. (2 along wtth 4 day 40 bour week.
Skrinskų vaišinami pasitarimo Skambinti
atkūrimo
60
metu
sukaktį
minės
mleg.).
ApyL
42
ir
Campbell.
$21,000.
M » t
t M M M M M M M I
do konferencijoje.
Sau
15 A
Sa sA
Apply in Person
dalyviai dar kurį laiką dalinosi
2-}o. batą JaaBMJI po S kamb. (3
sekmadienį,
vasario
19
d.
Į
*
°
^
^kvietė
Šių metų Vasario 16-tosios
Gr
nrieg.),
2
maš.
garažas.
$21,000.
ApyL
{spūdžiais
S
Grandinėlės
gražios
Pamaldos bus abiejose lietuviu! andinėlės globėjus, kurių ji tuPRATEK INDUSTRIES INC?.
SIUNTINIAI | LIETUVfĮ 50 h* Washtenaw.
minėjime taip pat dalyvaus ir
1
būrelį ir
'
**!&* talkhrin- \-teSck*.
žodį tars Ohio valstijos vyres bažnvčiose, giedos chorai solis- fkų&****
Atnaujmias
3-Įų
batą
medinis.
La
1515 So. .v>th C«art. Cicero, II)
ir kitus kraštus
į dr. ir ponios Skrinskų nav"
J. M.
bai geram stovy. 2 po 3% kamb., vir
nysis senatorius John Glenn. tai, dalyvaus organizacijos su vė mus informaciniam pasitari
~
liavomis.
inEDONSKAS, 4065 Arefcer Ave, šuj 5>4 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
Kartu dalyvaus ir jo ponia.
VYBA1 Į g MOTERYS
mui. P. Sagienė, padėkojusi glo
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.
mininmi
:o,
BL
6MS2,
tefet
937-5980
Iškilmingoje
minėjimo
akade
Maestro Alfonso Mikulskio
•Botais. 2 botai po 4 kamb. Už
bėjams ir supažindinusi su daly Radijo Valands jau yirs 35 m. tamauvadovaujamas Čiurlionio an mijoje 4 vai. p. p. Dievo Motinos vaujančiais talkininkais, detaliau }a New J«aėy, No# York ir Connectidengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. EXPERT> WOMAN WANTEB
Gazo šiluma. Garažas. $41,300. Prie
samblis sugiedos himnus, o me Nuolatinės Pagalbos parapijos sustojo prie numatytų šiais me cot UHuvuuns!
for Muitipl^ Coil WmOBr
43 ir Sacramento.
ninę programą atliks šio an auditorijoje kalbės JAV senato tais Grandinėlės renginių.- Kad gas SeftadC^ noo 4 Sa 5 vai. popiet
For information caH —
samblio moterų choras. Čiurlio rius John Glenn S Wasningtono Grandinėlė galėtų egzistuoti, jai B 1ttVD> Sūdės New Yorite 1330 ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 4-rhj butu marinis. Pilnai išnuomo
tas.
Rūsys.
Garažas.
$52.000.
ApyL
34
Ogdea Coil Transfonner Co.
nio ansamblis per visus savo gy ir Altos pirm. dr. Kazys Bobelis reikia kasmet sutelkti 4500-5000 ki!, AM Ir nu* 7 iki 9 vai. vak 97.9 kitiis daiktus. Ir iš toli miesto lei Ir Hermftage.
dimai ir pilna apdrauda.
vavimo metus aktyviai priside i? Chicagos.Meninę programa at dol. Tam tikslui ir rengiamas ba
Matnuette Parka pardavimui mari 3323 W. Cermak, Cbicago, fij.
TEL. — # A 5-8068
da prie Vasario 16-tosios iškil liks Čiurlionio ansamblis su kank- landžio 8 d. Grandinėlės banke • Direkt Dr. MMbas J. Stukas
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų
. 1417 Poree Drrve
ių orkestru. Vadovas —diringenpajamų namai. Interesuoti prašomi OR n F; R P I C K E B S
mių praturtinimo.
tas žinomoje Slovėnų auflitorifoMauatilnsid*, fU. 07092
kreiptis į
tas
komp.
Alfonsas
Mikulskis.
mm
Amerikos Lietuvių tarybą su
Des Plames distribuuoo center is hirTeL 232-5568 feode) 201
je. Visi pasitarimo dalyviai pasi
M. A. Š I M K U S
daro jungtis įvairių lietuvių or
ing order pickers. Exp. preferred. ExBus renkamos aukos Lietuvos žadėjo suorganizuoti bent po vie KvfeSamė taip pat klausyti Lieruceflent starting salary. Mušt speak &
NOTARV Pf, BMC
ganizacijų atstovų, kurie repre laisvinimo reikalams. Kiekvie- ną 10 asmenų stalą, o Vytautas vflkij kaftOrtiią valandų anglų kalba
read Eng»*
INOOME TAX SFRVTCE
767-0600 arba 778-3971
zentuoja ankstyvesniąją ir nau n a m aukotojui paliekama laisvė Jckubaitis sutiko rūpintis sidab B Seton HaB Universiteto radijo sto
PleaseCal Ž9S-542S Jaffra Cosaėikn
4359
So.
Hapterood,
teL
254.7450
jąją lietuvių išeiviją bei rvai- apsispręsti, kam auką šia proga rines sukakties mecenatais ir rė> ties (New Jersey WSOU 88^ meg.
Taip pat daromi VERTIMAI.
For An Appofamnent later»lew
GIMINIŲ iak\ietimai, pildomi
rias jų pažiūras. Visas tas orga skiria. Norėta šį laisvo apsispren- mėjais. Taigi, pasižymėkime ba FM) Pirmad 7:30-8^0 vai vakaro.
PILrETTBfiS PRAŠYMAI Ir
(Va*m»ja prat. JL Stukas)
f
kitokie blankai.
nizacijas jungia Amerikos IJe-.dimo momentą panaikinti, todėl landžio 8 d. ir ruoškimės visi (
ĮSIGYKITE BABAB
•IIIIIIIIIIIIIMlilIlIlIlIMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf
IIHIHMI
tuvių taryboje vienas ir svar- D u v o | a u planuojama rengti ant- tradicinį Grandinėlės banketai
4 vlcncttĮ Biūids tr ^arsžss. Bror* :nillltllUllUlltUHIIIIIIIIIIIIIItllMIIIMHIIIt
biausias tikslas — Lietuvosj r ^ ^jp p ^ didingą minėjimą, Stalus jau galima iš arikste užsi
tniHiniiiim itifiiMimifitiiiiii
Ivatrtų pr.-kh» pasirinKiioa^.
quette
Pke. Naujas gazu Šildymas.
laisvė. Nenuostabu tad. kad Lie j B e t ? a e i ū Die^i, up, apylinkė ir sakyti pas p. Giedrį, arba pas Sa
Atsitraukė nuo savo kasdie
f APSITVAftKYME gfai l« mūsą aaadeba,
NaSIS atiduoda u2 $38,800.
tuvos okupantas ir jo samdiniai j A j t o s s k y ] r j u S susitarė ir visi vie- lius. Kaina kiekvienam svečiu? Raoliatas.ką perstatyti, pakeisti, COSMOS PABCELS EXPBESS
ninių
rūpesčių ir vargų, tikrai
Palikimas. Sfcamb.18 meta mfiras
atnttijtnff. Garažą. Viduje ar iš lauko
laiko Lietuvos laisvinimu besi-j „^ ^nu
paminėsime šią bran- 15 dol.
rasite
atgaivos įdomioj knygoj.
Ir garažas. Centr. oro Šildymas irv*»
SIUNTINIAI Į UETUV4
nwnft
RSptuates?
Visuomet
čia
Jums
siniraas.
Įrengtas
beismentas
ix
kiti
rūpinančias organizacijas, o gią, bet kartu if viltingą sukaktį.
S. HaLsted S t . OUoigo, Jū SO6O8
Skaitydami Renės Bastos
Grandinėlė ruošiasi šių riiėtT| , Oi pstyrimu, už prieinamą kainą pa 333S
2501 W. Stth S t , CMcago, D9L S0629 priedai. Tuoj galima užimti. Gražioie
ypač Amerikos Lietuvių tary
dės,
skambinant
po
6-tos
v.
vakaro
Telef.:
S2&-27S7
—
254-S320
LB APYLINKĖS PIRMININKO pabaigoje išvykai į Australiją. Iš
gatvėje. Marouctte Pke. $29,900.
bą, savo kritikos ir kaltinimų
Vytautas
Valantinas
Gražus platus sklypas a* garafas
ŽODIS
vykoje
daryvauš
66
šokėjų
su}
(
objektu.
nmm 'iiiMiiiiiiniiiriiirfiirni
Marauette Pke. Vertingas pirkėjui.
Visa Oevelando lietuvių viLB Clevelando apylinkės pirm.
Liuksas "randi^. Beveik naujas
romčuų mūras. 3 mieg. Radiant Šil ne tik uAnihžrt nuobodžią,
suomenė yra kviečiama gausiai: j u r g i s ^aiškis sausio 22 d. kalbėdymo dvi kontrolės. 2 auto mūro ką, bet nejučiomis persikelslt į
rinktis į Vasario 16-tosios mine jo per Tėvynės garsų radiją. Čia
garažas. Daug priedų. Tik pamatę romano veikėjų audringą jaus
KILIMUS IR BALDUS
jimo pamaldas ir minėjimą ir, pateikiamos pagrindinės jo kal
nupirksite už $40.000.
Chtef Masfcr 8gt US-AJ.
mingumą, pilną džiaugsmų i r
kam sąlygos leidžia, savo auka bos mintys tiems* kurie dėl ko
Grazna 5 kamb. apie 20 metą mfi EMeaių, gyvenimą, kuris, ka^p
Gyveno Columbia City, Marybmd.
visų
rftšiu
grindis.
paremti Lietuvos laisvės pa kių priežasčių negalėjo girdėti ra
Pušų medžio beismentas. 2 auto
Mirė v-as. 8 d., 1978, Bulaukes 49 m. amžiaus.
BUBNYS — Tel. S S 7-5168 ras.
garažas. Marauette Pke. Tuo} galite nuotykingas filmas, pagaus jus
stangas. Amerikos Lietuvių ta dijo. Pirmininkas pabrėžė: "Va
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Angeline (Itomeo), duk
nuo pirmo puslapio ir laikys
užimti. $27,900.
tė Mary Ann, sūnus Mfcnšeį sesuo Aggle su vyru John, kiti gimi
rybos Clevelando skyrius, vado sario 16-tosios valstybinė lietu
įtamoje iki paskutinio,
Tvirta*
2-jq
ankstu
mfiras.
2
butai
nes,
draugai
hpažįstami.
vaudamasis Clevelando lietuvių vių tautos Šventė sieja kiekvieną
Ir
maloni
biznio
patalpa.
2
auto
namą Drauge.
Kūnas bus pašarvotas penktai., ano 3 vaL popiet iki 10 vai.
organizacijų nutarimu ir Ame sąmoningą lietuvį su Lietuvos
garažas. Savininkas nusileido iki
Knygos kaina tik 3 dol Gau
vak.
Steuerle
kopL,
350
S.
Ardmore
Ave^,
vUlg
Park,
HL
Laidotu
rikos Lietuvių tarybos seimo nepriklausomybe ir įpareigoja
$38.500. Marauette Pke.
vės įvyks šeštad., vas, U d. ii kopi. 9 vai. ryto bta atlydėtas i
nama "Drauge".
nurodomu, rinks aukas minėji darbu, mokslu, turtu ir pašiau
» ^
<»**»'».I-.J.
St. Alexander parap. bažnyčią, kurioje 10 vaL įvyks ged. pamalApdraustas
perkraustymas
mo metu. Paštu aukas galima kojimu vieningai siekti paverg-[j dos už velionies sielą. Po pamaldų bos nulydėtas į sv. Kazimiero
l—s——i mmmmmma*
įvairių atstumų
lietuvių kapines.
siųsti šiuo adresu: A. L.. T. c/o tos tautos išlaisvinimo ir Lietu
Nuoširdžiai
K. Karalis, 2208 Grandview vos nepriklausomybės atstatymo.
2625 Wtst 7Ist Strttt
376-1882 arba 876-5996
us
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Ave., Cleveland Heights, Ohio
Ligi šiol Clevelando lietuviai
TtL 737-7281 ar 737-8534
Nuliūdę: Žmona, takte ir
44106.
savo siekimais ir pastangomis čia
Laidotuvių direktorius Steuėriė, teL 832-4162
M&r. • botai p o S kamb. Oeraa
Visų lietuvių sutelktinės pa buvo vieningi ir net laikomi pa .
Investavimas.
Marqn»ttc Parka. —
BBBBBl
stangos. Simo Kudirkos ryžtas vyzdžiu kitiems: Vasario 16-ąją
$42.900.
ir draugų amerikiečių pagalba minėdavome visi kartu, nesiek-j
MertlnlA. S batai po S kamb. MaFapDdyta laida. 72 pusi. 1*77 sau
2aa
imokSjimaa.
Marauette Parko.
Seniausia
Lietuvių
Radio
progra
neseniai išnešė pavergtos Lietu dami vieniems išskirtinių privile-l
$20.»«0.
daii. A. Kumataitfe gutV
A
S
A
R
t
O
16
proga,
patardamas
JAV
ma Naujoj Anglijoj ig Stoties
vos vardą j viešąją pasaulio opi gijų, kitų nenustumdami į antra- j
MarKaina sa persiuntinri
ffiPfaas
4
vtoBOnĮ.n*
_
WNSR, tam banga, veikia sekma
niją mume palankia prasme. eilių žmonių padėtį.
LB Krašto Valdybos dedamoms pastan dieniais rrao \'M M 1:30 vai. po <roott« Parke. Pigas. J39.600.
Mtend Bcoct».
S kamb.
namą*
Tik vieningai ir sutelktinai ir
Tačiau, rengiant Šių metų
pietą — perduodama vėliausių, pa parduodama*
dH llgoa
flŠ.OOO.
goms
siekti
LIETUVAI
laisves,
siunčiu
saulinių žinių santrauką ir komen
toliau dirbdami sulauksime Lie Vasario 16-osios minėjimą, iškilo
Mca tarime pardaraanl Floridoj
DBA rOAK. 4845 W. « M St,
tarai, muzika, dainos ir Magdutės vtdofeaf
tuvai vėl laisvos Vasario šešio principinis klausimas — Vasario
namn. Norlatta
$ . . .auka.
pasaka, šią programą veda Stepo dnofil ar mainyti. Aaml
CMrAgA. 10. ftAft29
liktosios.
16osios aukų monopolizavimas'
nas ir Valentina !*f5nfcai. Biznio
I •
M *»-»
Amerihoe Lietuvių tarybos tik vienai organizacijai Altai, kas
reikalais kreiptis j Baltic Flortsts
VAINA
REAL
ĮSTATE
Vardas,
pavardė
Clevelando skyrius reikštų aukotojo, laisvo arpsfspren- j
— gėbų tei dovanų Jcraotnvę, 502
—.
Tel. — t25-6M6
E. Broadvay, So Boston, Mass
Adresas
dimo
principo
paneigimą
ir'
Qjg^TELANDO RAMOVfiNŲ
02127. Tejefonas 2«8-04» Ten pat
Apsimoka 8J«elbt?8.d'en, TJRAT^B:
5*triąustųkKįus, laisvinimo veiks- [
TTRŲ CHORAS
gaurraroas dtetumltfs "Diitig&f h*
nes
^plačiausiai skarfconšut beReminte
tuoa
banJerlns,
niusj jų tarpe K LB '. \ .
rasite dkieQ pasiTlnfcrmą Hetuviskų
tnvni
dW-aWa.-^ AOlturt
8|' sekmadieni, vasario 12 d., JAV LB Clevelando apylinkė,
ri^ akellnaal dieor.
nes yra vtaiams yi .•i,,*įj*s.
12 vaL ramovėnų choras gieedoe skatinama U aktyviai IBBBBM

C L A S S I Fl ED

TELEVIZIJOS

GUIDE

B E L L REALTY

M LS

REMODELING

OVI

NG

Budraitis Realty Co.

Baitas Sniego Parkas

MEILE TRIKAMPY

SSSSit

A. t A. AlflHONT REISUS

V A L O M E

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

feMis tari Esfate

4

oKambanm Laikas

RAOIO PROGRAMA

•

MOSQ

ra mmeJfcn* § f costaaf tenka' aJBmrti. įrodei ėfetieceliai ©rgtf- TJRATJGAg, penMatBerig, 1979 m. TOark* mėn. 10 d.
ilgiausiai tame krašte buvusiam nizmai atsirado tik prieš bilijoambasadoriui
ną metų, nors žemės amžius lai
reikalams,
L.
Tamošaitienė
—
pa
Aurora, Illinois
Vakarienės metu kalbėjo vai komas 4,5—5 bilijonų metų. At
rengimų vadovė, M. Dymšienė Vasario 3 d. 8 vai vak. val
rodo, kad anksčiau vystytis su
SUSIRINKIMAS IR
— socialiniams reikalams ir V. stybės sekretorius Vance su stybės sekretorius ir diplomati dėtingesnėm gyvybės formom
dukterį EUGENIJĄ KRIAUČIŪNIENĘ ir artimuosius
MINĖJIMAS
Mozūrams — knygininkas — žmona surengė vakarienę Val nio korpuso dekanas. Nuotaika žemėje buvo per karšta. Tačiau
iškilmingos
vakarienės
buvo
ne
nuoširdžiai
užjaučiame.
stybes departamente. Dalyva
prieštarauja
£ B Auroros apylinkė vasario turto globėjas
paprastai graži Visi žavėjosi tokia prielaida
vo ambasadoriai su žmonomis,
19 d- 2 v.p.p. šaukia narių me
ILLINOfc* UNTVEKSITirro BENDRADARBĖS:
Grojo tik smuikai ir kitą pro daugelio specialistų nuomonei,
A.L
kviesti
svečiai
ir
Valstybės
de
girdi,
kad
prieš
bilijoną
mėtų
tinį sutrinkimą pas A. ir P. Vfegramos dalį užpildė armijos
L. BALTRUŠAITIENE, L. BUTKIENfi
partamento pareigūnai, iš viso
buvę
net
8
apledėjimo
periodai.
girdus, 1081 Trask RcL, Aurora,
J.
GYLIENE, N. rVAKEW, O. KDTOVTENE
choras, pradėjęs su daina "Freeapie 250-300 asmenų. Iš kvies
I Waterbury, Cotm.
mhaois.
,Tur
būt
daug
kam
suprantama,
V.
KREG2DIENE, A. SKRUPSKEUENfc
dom is State of Mind". Ben
tųjų dalyvavo buvę valstybės
L STONC3ENE
Valdybos p-ke D. Vizgirdienė
jog
Californijos
mokslininkai
drai visos dainos buvo žadinan
pateiks apylinkės 1977 tn. veik
VASARIO 16 MINĖJIMAS sekretoriai Rogers ir Kissinge- čios patriotinius jausmus ir kalba tik apie kai kurias žemės
ris su žmona, be to, visi amba
los pranešimą.
Apylinkės na
Waterburio lietuviai visada
Pabaltijo diplomatams tai buvo •vietas, kur buvo aukštesnė
riams bus galimybė išgirsti, ką
sadoriai iš 127 ambasadų, iš
(G). temperatūra, negu šiandien.
valdyba yra nuveiksi. Jei kas vieningai ir iškilmingai minėjo skyrus tuos, kurie buvo išvy ypač Šfcrdj veriančios.
Mirus
turės kokių pageidavimų dėl veik Vasario 16-ją, Ketuvh} tautos kę ar susirgę. Visiems krito į
dieną.
Tos
šventės
reikšmė
nulos, galės ten pat pareikšti.
akį šio priėmimo gražus papras
Į aidi plačiojoj visuomenėj, primindama
Lietuvą
ir
jos
kovas
tumas. Visi svečiai buvo tik
ŽEMiS TEMPERATŪRA
Šia proga bus perrenkami trys
jo dukrai JADVYGAI LAKENEI, kitiems Šeimos na
Gėiės visoms progoms
už
laisvę.
Waterbury
vasario
su
smokingais,
o
ne
su
frakais
valdybos nariai įr kantrolės koCalifornijos
Technologijos
in
BEVERLY
H1LLS
GELINYČIA
riams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia
vahjją, nes jų dviejų metų termi 16 d* ketvirtadieni, 9 vai gJ (kaip anksčiau būdavo) ir be stituto moksiininkai tyrę vande
2443 WEST C3rd STREET
nas baigiasi. Pageidautina, kad priemiesto rotušės bus iškelta dekoracijų. Daugiausia deko
nilio ir deguonies izotopų san Telefonai: PR 84633 ir PR 84634
Anonso* Daučanskas ir
racijų turi (apie 50) diploma
Taip pat naujoji Barboros ir
kuo daugiau narių atvyktų į su Lietuvos trispalvė.
tykį titnage. Jie teigia, kad tik Gene Drishių krautuvė
•
Valerija Valiūnienė
sirinkimą ii dalyvautu jo eigoje.
Sekmadienį vasario 19 d., 11 tinio korpuso dekanas Nicara- prieš 1,2 bilijoaus metų žemės
THE DAISY STORE
Ten pat seks Lietuvos nepri vaL šv. Mišios Sv. Juozapo lie- guos ambasadorius Guillermo
temperatūra atšalo iki 35°C 9918 Southwest Hwy., Oak Lavn
klausomybės minėjimas. Minėji tuyijj parapijos bažnyčioj, o po Sevilla-Sacasa. Šį kartą jau ir
TeL 496-1318
laipsnių. Taigi, remiantis šiais
me pranešimą darys apygardosi
jie
galėjo
laisviau
alsuoti,
nes
to 3 vai. p, p. parapijos mokyk
tyrimo duomenimis, gahma pa
atstovas ar apygardos pirminiu-{
los salėje akademinė dalis. Da nebuvo ant krutinės to dekora
kas. Jaunieji Lemento lietuviškos
cijų svorio.
mokyklos mokiniai, P. ir R. Viz lyvaus kongr. R. Sarazm, mie
sto meras E. Berkin ir kt. Kal Ryšium su dabartiniais nera
girdai, atliks programėlę.
bą pasakys LB c. v. vicepirm. mumais Nicaraguoj vienas iš diJ minėjimą kviečiami ir sve
inž. R. Cesonis, meninę dalį at-'plomatų gražiai įspėjo rusų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
čiai. Minėjime pagerbsime minu
jos dukroms ONUTEI REMEIKIENEI ir GENEI KRIAl CICMF
liks sol. Ona Pnuškonienė iš ambasadorių Anatoly Dobrynin,
MM, susams VINCUI, STEPONUI Ir MARKUI su šeimomis, anū
tės susikaupimu kenčiančius, daug
00VYDAS P. SAIDAS ir 0CRAL0AS F. DAIMID
Pluladėlphijos ir taip pat A. kad jis gali tapti dekanu Tai
kams ir proaankams nuoširdžiausią užuojauta reiškia ir su visais
jau nukankintų psichiatrinėse li
Bulotienės vadovaujama tauti- gan" įvykti, nes po Nicaraguos
kartu liūdi
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
goninėse, kalėjimuose ir Sfbn-o
nių šokių grupė. Prie įėjimo ambasadoriaus eina Dobrynivergų stovyklose. Okupantas vi
4330-34 So. California Avenut
bus renkamos aukos Lietuvos nas, pirmaudamas savo ilgameVIKTORIJA JONIKIENS
sus tebepersekioja.
laisvinimo reikalams; Altai, Lie- čiu buvimu Amerikoje. Kur nėDANUTE, DAINIUS, RAMŪNAS IR
Telefonai U 3-0440 ir LA 3-9852
GRIŽO B LIGONINĖS
tuvių bendruomenei ir Vukui,!
JURGIS VIDŽIŪNAI
....
4005-01 Sarto Hennrtagt Avonno
Apylinkės narė S. Kakšteinie- pagal aukotojo pageidavimą. I .
dalyvauti
šioje
mums
brangionė, praleidusi vienuolika dienų
Teleionas — YArds 7 4 7 4 1 - 2
Minėjimą rengia Altą ir U5. je ir reikšmingoje šventėje.
dvejose ligoninėse, grįžo į namus.
•
Kotesp.
Ji pergyveno sunkią operaeiją. Visi lietuviai kviečiami gausiai
Brangiam vyrui ir tėvui
Dabar sveiksta namuose, vyro
Jono ir dukterų priežiūroje. Lin
Netikėtai Wmanpege, Kaaadoje, mirus
kime sveikatos ir tikimės, kad ir
toliau ji mielai pasidės prie apy
linkės vaišių stalo savo triūsu.
jo žmonai, dukroms DANUTEI AJJKSNINIENEI, VIDAI
jo žmoną VERA, dukrą ir žentą GRAŽINA IR EDMUNDĄ VAR
0 . Jablonskis
RCTENIENEI ir sūnui GEDIMINUI su šeimomis reiš
NELIUS, anūkes ZITA, AUDRA IR LORĄ HOoSirdžiai užjaučia
kiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu.

• ACr
JV J L

VALSTfBfS
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTi
VAKARIENE

A t A MARIJONAI IGNATAVIČIENEI miras,

A. t A. JONU! MOTIEKONIUI.

EUDEIKIS

A. t A. Marijonai Ignatavičienei mirus,

A. f A.
VACLOVUI STASIUKYNUI mirus,

A. t L MAMERTUI ZAWAGKUI,

Hot Springs, Ark.

— Vasario 10 «L yra šaukia
mas LB apylinkės narių infor
macinis
susirinkimas,
kartu
bus minima knygnešio J. Bie
linio 60 metų mirties sukaktis.
Ta proga kalbės visuomeninin
kas, lituanistas P. Balčiūnas.
-;- Po 2-jų metų pertraukos
nuo vasario 5 d. atkuriamos LB j
radijb programos "Laisvės Var
pai**, kurios bus transliuojamos
kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dieni 2:30 vai. Vasario 5 d., su
pirmąja programa buvo perduota
juostelė anglų kalba Vasario 16
minėjimo proga. Radijo progra-j
mų komisiją sudaro: K. Saudar
gas — vedėjas, dr. V. Sakalienė
" — sekretorė ir L Sirutienė —
kasfeinkė. Komisijai paruošti
programas talkininkaus visi apy- į
linkės lietuviai.
—Sių mėtų LB Hot Springs
apyltnkės valdybą sudaro: S. In
ga unis — pirmininkas, L Gude-j
lienė — vicepirmininkė, 4x. V.J
Sakalienė — sekretorė, A. Bertu
lis —kasininkas, K. Saudargas]
— vicepirmininkas kultūriniams

(Atkelta iš 2 pel.)
At* 86-63 ir nežiūrint dviejų ne
laimingų
pralaimėjimu prieš
Sverdlovską 97-79 ir prieš Lenin
grado Spartaką 81-83, lentelėje
užima puikią trečiąją vietą.
—- Kauno Žalgiris draugiško
se rungtynėse pralaimi Minske
93-94, bet sekančią dieną atsi
griebia 124-118.
— Vilniaus Statyte pirmeny
bių rungtynes Jaidė Vladivosto
ke Jca pagal naujas taisykles:
4 ketvirčiai po 12 min., panaštati kaip Amerikos profesiona
lai. Statyba sužaidė puikiai ir
laimėjo abejas rungtynes 1121 0 4 - * • $8-86.
— Kauno įmonės vis daugiau
ir daugiau įgyja teisių gaminti
olimpiadai. Jau patvirtinti net
23 suvenyrų pavyzdžiai, kaip
skarelės,
šalikai,
kaklaraiš
čiai ir Lt "Baltijos" įmonė ga
mins 3,000 vyriškų marškinių su

....

Mylimai mamutei

L .

Vladas ik Salomėja Bartuškai
Romas ir Ramutė Bartuškai
Raimunda* ir Danutė Korzonai

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI minis,
dukras OiSįA REMEIKIENĘ, EUGENIJĄ KRiAUeiŪNffiNE, sūnus STEPĄ, MARKŲ, VINCĄ ir jų šeimas
širdingai nžjaučiome.
Elė ir Petras Sniegaičiai
Stefa ir Jonas Jušfeiičiai

.

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
TeL 7 3 7 - 8 6 0 0
TeL 737-8601

Brangiai Motina Lietuvoje mirus, dukterį
STASE VAIŠVILIENE ir žeafe VLADA,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. 4 A .

Monika ir Bronius Povilaičiai
Karolina ir Petras Kubiliai

P £ T K U S
TtVAS

lt

SOROS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Mielam broliui

A. f A. PRANUI mins Amerikoj,

H. *. Jasiitskai
t. G. Cipariai

SIH

.

JUOZĄ ir TERESĖ RASTAPKEVICIUS su ŠEEMA nuo
širdžiai užjaučiame.
•

Rodney, Ont-, Ganada

mirus,
jo žmenai STEFANIJAI, Fidelis lustitia Korp! narei,
dukrai AUŠRAI ir Tįsiems giminėms reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.

LAILX)TLJVIŲ DIREKTCMRIAI

—

A . f A . Konstantinas Eimantas
Gyveno Chicago, ininofe, Brighton Parko apyl.
Mlr* vasario 8 A, 1978, sulaukęs senatvės. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime gyv. Westhill, Ontario, Kanadoje, sū
nus Kostas, marti Maigant, anūkai: Ronaid, Gary, Vaterie ir Mary, ir
kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Velionis buvo vyras a. a. Juzefos.
Kflnas bus pašarvotas penktad., vas. 10 d. Petro Bieliūno kopi,
4348 S. California Ave. Laidotuves fvyks šeštad., vas. 11 d. <š kopt.
10:15 vai. ryto bas atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
perap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po
pamala bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: H M , marti ir intnril.
•

•

Laid. direkt Petras Bieliūnas — Te). LA 3-3572

Irano* Bičiiniene
Leonas Barauskas
Ignas Petrauskas

mOOMMKOMOS KOPLYČIOS

Ž533 Wost 71 St.
Tol. GRovenhiii 0-2345-0
1410 So. OOth Avo^ Ckero TOimhaH 3-2400-1

A t A BRONIUI GRIKENIUI

IUSTITIA KORP! NARIAI
•

SPORTO APŽVALGA

+ :-

VIKTORIJA JONIKIENE
KRIKŠTO SŪNUS RAMŪNAS
DANUTE, DAINIUS IR JURGIS
VIDŽIŪNAI

TRUMPAI

Mažeika y Evans

Dr, Vladas Šimaitis
Jonas Jokubka
Petras Jokubka

Uetuviu Uidniavif Diroktorli Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
m? SO. LTTUANICA AVE.

A. + A.

Td. YArds 7-Mtl

STEPONAS 00. UCK <LACKAWICZ) ir S0N0S

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus,

»14 W. 23rd PLACE
2424 W. «ttk STREET
11MI Soutbwest Wghw«y, Palis ISHs, IU.

reiškiam gilią užuojautą: dukroms — ONAI ir EU
GENIJAI; sūnoms — STEPONUI, VINCUI ir MARCE
LINUI; visiems anūkams ir proanūkams.
Ona Navickiene
Petras Navickas

Tel. VlrgMa 7^871
TeL nOOSOJi 7-121S
TeL 971409

PETRAS BIELIŪNAS
0)0) SO. CAUFORNIA AVE.

*+

TeL LAfayette §4072

P0VIUS J. RIDIKAS
BIS SO. UTUANICA AVE.

TeL TArds 7-11SM*

J0R0IS F. RUDMIN
SSM SO. HALSTED STUEET

Tel. YArAi 7-lfU

VASAITIS - BUTKUS
NOJ SO.

Am,OCERe, OL.

TeL

•

.

\^

DRAUGAS, panktariimis, 1978 m . vasario mėn, 10 d

X Dr. D.
"Lithuanians
Chica

U

in

)

CHICAGOS
ŽINIOS

Multi-Ethnic
UŽ8ak

Moterų sąjungos 67 kuo^°
**
*
f**
pos susirinkimas įvyks sekma dard Federal Savmgs & Loan
dienį, vasario 12 d.. 2 vai. p. p. Assoc. bankas, vadovaujamas
Svč. M. Marijos Gimimo parapi J. Mackevičiaus, šias knygas
MERAI HE MJD W A Y
bankas padovanos Chicagos viejos salėje
Chicagos aviacijos departa
Marija aokšt. mokykis 6o^mf
^ Į Į Ž g U ^
^
mentas
ketvirtadienį buvo su
x A. a. Anele Bakšienė mirė
savo salėje vasario 10—11 die
sausio
26
d.
Waukegane
ir
t
e
n
kvietęs keletos pietvakarių prie
nomis S vai. vak. stato Roger's
buvo
palaidota.
Velionė
buvo
miesčių merus, su kuriais svar
x š v . Kazimiero seserų vie ir Hammerstein's "Carrousel"
kartu
su
a.
a.
M.
Ignatavičiene
stė
Midvvay aerodromo ateitį.
nuolija turės vienuoliško gyve vaidinimą. Vaidinimą paruošė
atvykusi
iš
Raseinių,
ok.
l
i
e
t
u
Chicaga nori atgaivinti šį aero
nimo studijų kursą, pavadintą mokyt. Živilė Numgaudaitė,
vos,
prieš
14
metų
ir
abi
beveik
dromą.
"Vienuolinio gyvenimo chariz choreografiją — mokyt. L. Swetuo
pačiu
metu
mirė
(pastaroji
.
ma", savo centriniame vienuo der, chorams vadovauja sos.
vasario
4
d.).
Anksčiau
g
y
v
e

KULTŪROS
CENTRAS
lyne Chicagoje. Paskaitos b u s EUa Kasper ir ses. Theresa
no
Chicagoje,
dabar
—
pas
p
u
s

vasario 11, kovo 18 ir balandžio Papšis, orkestrui diriguoja ses.
Kultūros centras Chicagos
15 dienomis. Kursą praves kuo. Clarita. Kviečiami ir mokinių seserę VVaukegane, HL
miesto
centrinėje bibliotekoje,
x Teresė Gaklehrtė, žinoma
Juan Lozano. Laterano univer tėvai bei svečiai.
78 E. Washington St., bus at
siteto Romoje profesorius, šiuo
x Cicero Altos rengiamas Omahos lietuvių veikėja i r Spaudos baliuje Chicagoje jauniesiems žurnalistams įte;kiamos premijos. Kalba S. Kuprys. Vidury Lietuvos gen. daras ir sekmadieniais nuo 1 iki
Nuotr. J. Kuprio 5 vaL p. p. per visus metus.
metu kaip svečias dėstąs Lo- Vasario
16-sios
minėjimas skaučių organizacijos darbuoto konsule J. Daužvardienė.
ja,
"Draugo"
bendradarbė,
prie
yolos universitete Chicagoje. įvyks sekmadienį parapijos sa
Publika galės lankyti parodas,
Tai bus kartu pasiruošimas ir lėje. Kalbės kongr. H. Hyde. prenumeratos mokesčio pridėjo
rinktis pamėgtas knygas, klau
generalinei vienuolijos kapitu Vėliavos pakėlimas Cicero mies 10 doL auką. Nuoširdžiai d ė 
sytis
plokštelių muzikos, rinktis
l a i kuri bus Šių metų liepos to sodelyje vyks šeštadienį, va kojame.
15 milimetrų filmus, skaityti
x Jonas Bainkmis, Detroit,
sario 11 d., 12 vaL Cicero LB
žurnalus.
Dabar čia vyksta
apylinkė Vasario 16-sios minė Mich., savo laiške "Draugui"
poeto
Carl
Sandburg paroda,
X Lietuvos generalinė kon jimą rengia vasario 19 d.
nuoširdžiai atsiliepė apie "Drau
nyčioje
(St.
Petersburg
Beach);
recky,
katalikų,
ir
M.
Debryn,
J. A. VALSTYBĖSE
minint 100 m. nuo jo gimimą
sule J. Daužvardienė gavo jaut
vasario 19 d 1 0 vai. ryto. Pa ortodoksų. Lietuviams atstovą
x Cicero Lietuvių namų sa go" kalendorių ir ypatingai j o
rų laišką iš nežinomo Graikijos vininkų susirinkimas įvyks š. dailius lietuviškus paveikslus:
— Rašytojas Algirdas Lands mokslą sakys prel. J. Balkūnas. vo gen. Lietuvos konsulas dr. PAŠTININKAS PASAKOJA
gyventojo Christ Thodorojoulos, m. vasario 14 d., antradienį, "Toki paveikslai, gyvenant s v e  bergis, dailininkė Vida Krišto- Vasario 16 d iškeliamos lietu
J. žmuidzinas su ponia ir KLB
Negras pašto tarnautojas L.
kuris pareiškia užuojautą lietu 7 vaL vakaro parapijos mažojo timame krašte, lietuviui y r a laitytė, Elena Bradūnaitė ir viškos vėliavos: 9 vaL ryto —
pirm. J. R. Simanavičius. Pc
Lyon papasakojo "Sun-Tfanes"
vių tautai dėl dabartinių kančių je salėje. Paskaitą skaitys dr. didelė paguoda ir malonus s a v o Jurgis Bradūnas dalyvauja li prie Treasure Island ir 10 vai.
vakarienės buvo šokiai Sekma
reporteriui, kad daugelis pašto
ir prideda Vasario 15-tosios J. Briedis, tema "Žmogus ir gy tėvynės prisiminimas**. K a r t a teratūros, meno ir dainos po ryto prie St. Petersburg Beach
dienį, 3:30 vaL p. p., Massey
progai skirtą specialų eilėrašti. voji aplinka**. Visuomenė pra pridėjo ir auką. Dėkojame.
pietėje, kuri įvyks sekmadieni, miesto valdybų. Pamaldas už- Hali buvo surengtas masinio po 'arnautojų naudoja narkotikus,
"My Lithuania".
X Antanas VaicraHs. Union vasario 26 d, 2—6 vai. p. p. praši V. Jacobson; taip pat jos būdžio koncertas su prakalbo- vra alkoholikai ir atėję i paššoma atsilankyti Įėjimas lais
*
įPier. Mich., atnaujindamas pre- latvių namuose, Rockville, Md iniciatyva iškeliamos mūsų tri- mis. Pagrindinę kalbą pasakė ą daugiau pramogauja, negu
x "Suktinis**, tautinių šokių vas.
Įnumeratą atsiuntė 5 0 dolerių Vakarą rengia tėvų komitetas, spalvės prie paminėtų valdybų' Kanados daugiakultūrinių reika- lirba, nors yra ir gerų tar
grupė, vadovaujama Nijolės
[ ir tuo dosniai parėmė s a v o dien o pelnas skiriamas Washingto- būstinių. Tikimasi jog vėliavų į lų min. N. Cafik. Meninę dal nautojų.
Pupienės, vasario 16 d- nuo
r a š t į Jis skelbiamas "Draugo** no - Baltimorės apylinkės Kris pakėlimas bus parodytas per atliko orkestras, du chorai, so
6:30 iki 7:30 vai. vak. šoks
MIRĖ DR. IVY
lituanistinei
Garbės prenumeratoriuni. N u o  tijono Donelaičio
listas V. Shevel ir pianistai
TV 8-tą stoti
tautinius šokius Ford City pre
mokyklai Kviečiami visi Waširdžiai dėkojame.
Sulaukęs 89 m. amžiaus, Chi
— S t Petersburg, Fla., tarp— Sault Ste. Marle, Ont., iškybos centre Lietuvos nepri
shingtono.
Baltimorės ir apylin tautiniame festivalyje kovo 17 rinkta nauja LB apylinkės val- cagoje mirė dr. Andrew Ivy,
x J. Taoras, Pittsburgh, P a . ,
klausomybės šventės proga. Vi
apmokėjo dviejų metinių pre kių lietuviai.
—19 d lietuvių meno paviljo- dyba: Irena šlyžytė, Jonas buvęs Ulinois univ. vieeprezisa lietuviška visuomenė kviečia
numeratų mokestį ir pridėjo 1 0 — Lietuviu Studentų sąjun nui vadovaus dail. J. Juodis, vir Merkys, Virginija Galinytė ii lentas. Jis ypač pagarsėjo, kai
ma dalyvauti. Įėjimas nemoka
dol. auką. Labai ačiū.
gos Detroito skyriaus susirinki tuvei — M. Juodienė ir meninei Regina Galinienė.
prieš kitus gydytojus ėmė ginti
mas.
x Gediminas Kazėnas, D o w - mas yra šaukiamas vasario programai — A. Kamiene.
•— Klaipėdos atvadavimo su abejotiną vaistą nuo vėžio —
x Liet. Moterų federacijos
ners Grove, UI., žinomas visuo 11 d , šeštadienį, 6 vai. vak.
— Tucsone. Ariz., gyvena kaktis Toronte paminėta Lietu krebiozoną, kurio vėliau medici
Chicagos klubas jau eilę metų
menininkas,
yra
nuolatinis Kultūros centre. Bus renkama apie 20 lietuviškų šeimų. Jo vių namuose sausio 15 d Aka na nepatvirtino.
pavasarį suruošia abiturientanis
"Draugo" rėmėjas. Šiomis die nauja skyriaus vadovybė, aptar nas ir Elzbieta Pilipauskai turi deminę dalį atliko jūrų skautu
PASITRAUK*
išskirtinę švente — pabaigtu
nomis vėl gavome jo 1 0 dolerių tas šių metų gale, Padėkos sa puošnią rezidenciją su maudy jaunimas, vadovaujamas Vyt.
MOKSLININKAS
ves, jų tėvams uoliai talkinin
auką. Labai ačiū.
vaitgalyje, Detroite įvykstančio mosi baseinu gerame rajone. Keturakio. Pastarojo paruoštą
kaujant, č i a jaunuoliai prista
X Elena Juknevičienė, žino Lietuvių studentų sąjungos su Tačiau jie dabar bando ją par paskaitą — istorijos ištrauką
Dr. R. R. Wilson pasitraukė
tomi visuomenei ir gražiai visi LB Brighton Parko susirinkimo, ma čikagiškė visuomenės dar važiavimo rengimas, bei su jo
iš
Fermi akceliaratoriaus labo
duoti nes pamatė, kad reikia skaitė V. Punkris. Savo atsipabendrauja. LMF — j o s Chi- i^ykuaio sausio 29 d., dalis narių buotoja, siųsdama prenumera
l
rengimu atliktini darbai. Visi j labai daug darbo ir pasisven i- minimus iš Lietuvos laivyno ratorijos Batavijoje (prie Chi
cagos klubo valdyba kviečia šių
Nuotr. P. Maletos tos mokestį, atsiuntė 5 0 dolerių
direktoriaus pareigų,
esamieji ir būsimieji studentai,' m o įdėti, kad ją tinkamai iš- steigimo metų papasakojo inž. cagos)
metų busiančių abiturientų t ė 
X Ses. M. Christiaune, šv. ir tuo gražiai parėmė dienraštį. kurie studojuoja ar studijuos laikytų. Kartu su jais gyvena L. Balsys. "Gintaro" taut, šo- protestuodamas, kad neskiria
vus atvykti į Jaunimo centrą Kazimiero seserų vienuolijos Ji skelbiama "Draugo** Garbės
Detroito apylinkės universite- ir jono mamytė Kazimiera Pi- kių grupė atliko dienos temai ma pakankamai lėšų.
vasario 15 d., trečiadienį, 7 vaL nare, sausio 14 d. Loyolos uni prenumeratore. UŽ paramą e s a  tuose, kviečiami susirinkime da- lipauskienė, kurią sūnus prieš pritaikytus šokius. Skautės at- ^ 189 MIL. MOKSLEIVIAMS
vak. aptarti su šiuo pokyliu s u  versitete gavp magistro laipsnį me dėkingi
lyvauti
j kiek laiko atsikvietė iš Lietu-, liko laivo šoki skautai padainasijusius reikalus ir išrinkti t ė - iš pedagogikos mokslo.
Sudarytas planas, panaudoti
— Los Angeles, Calif. Vasa- vos. Ji dabar jau 90 metų ir rei- vo jūrinių dainų. Muzika — J,
x Stena rhfĮmtis, Cicero,
vų-motinų komitetą.
X Stepas Juodvalkis sukūrė
OI., parėmė savo dienraštį 1 0 rio 16-sios minėjimas bus šven- kalinga nuolatinės priežiūros. I Adomaičio. Minėjime dalyvavo 1189 mlijonus dolerių daugiau
čiamas šia tvarka: Lietuvos ir Augustinas ir Bronė Vaišvilai ir M. Lietuvos patriarcho MjEknois valstijos paramos ChiX "Kovojanti Lietuva** — Did. Lietuvos kunigaikščio ant dol. auka. Labai ačiū.
spaudo
bareljefą,
naudodamas
Amerikos vėliavų pakėlimas L. turi nemažą apartamentinį na- Jankaus dukra Elzė,
'cagos neturtingų moksleivių
Broniaus Kviklio paruoštą pašis
X
Aukų
po
5
doL
atsiuntė:
A. miesto rotušės aikštėje vasa- mą su maudymosi baseinu prie
— S t Catharine, Ont, Vasa- mokymo ir užkandžių pagerinirodą Hamiltono lietuviai galės K***** *****$ * * * *
*»"
pamatyti vasario 12 d Jaunimo į ^ t ^ 0
&*?**_**•
^ A. Indreika, Jadvyga Kliorienė, rio 16 d 11 vaL ryto. Vasario pat universiteto. Vieta gera, j rio 16-sios minėjimas įvyks mui Lėšos bus skiriamos pavyčių surengtame Vikt. Samatauskas, J . Paulius, 12 d 10:15 vaL vėliavų pakeli- tik reikia geros priežiūros, o vasario 11 d. Multicultural gal skaičių neturtingų mokinių
centre. Tai reti ir įdomūs oku- dui Braziui
"
Alf. Blekys; po 4 doL —- E u  mas mokyklos kieme ir po to Augustinas skundžiasi pašliju-' Centre naujojoje salėje (185 mokykloje,
Lietuvos
atsiminimų
bankete.
pacmės bei rezistencinės veik
X A. štatas, lietuvių televi genija Ignas, Antanas J. Aud iškilmingos pamaldos 109/o šv.'sia sveikata.
JBunting Rd). Programoj Roios dokumentai fotografijos,
200,000 DOL. UŽSTATO
ronis,
Tadas
Navickas,
F.
Mi
zijos
vedėjas,
paslydęs
prie
na
spauda, knygos. Parodą rengia
Kazimiero bažnyčioje. Po pa— šv. Kazimiero šventė Los chesterio choro bei solistų konToronto skautininkai
Iš Ha mų, susilaužė koją, kurią rei kuckis, K. Marcinkevičius, S. maldų 12:30 vai. Marshall High Angeles. Calif., bus minima certas, SL Cktharines "NemuNustatyta, k a d tik už 200,000
miltono paroda bus grąžinta į kėjo'sugipsuoti N o r s lazdomis Raksny* Daiva Ona d e S a F e - School auditorijoje iškilmingas dvejopai. Kovo 4 d. parapijos no" ansamblio pasirodymas, dol. užstato galės būti paleistas
pasinaudodamas, jis į darbą s a - j r e i r a ' ^
Petruševičius, J. minėjimas. Paskaitą skaitys salėje iškilus banketas. Pro- Programai pasibaigus — bendra i š kalėjimo Christopheftui^RicChicaga.
šnhiolis,
L. Lendraitis. Labai inž. Jonas Jurkūnas iš Chica- gramoje dalyvauja žymus Ame- visų dalyvių vakarienė, šiame kard. 3 7 m., britų pilietis, kal
vo įstaigoje atvyksta.
X LB Vidurio Vakarų apy
ačiū.
gos. Meninėje dalyje dalyvaus rikos solistas Arnoldas Voke- minėjime dalyvaus nei»:aža ka- tinamas nušovęs buvusį Zenito
X Bronius Aušrotas prašo
gardos Valdyba pritardama
bendrovės darbininką R. WoreL
X Aukų po penkis dolerius L. A. vyrų kvartetas ir tauti taitis ir Raimonda Apeikytė. nadiečių svečių.
Krašto valdybos dedamomis patikslinti, kad jo rašinyje atsiuntė: Algis Grincius, Ignas nių šokių grupė "Spindulys".
57 m.. įtardamas, k a d š i s ne
Kovo 5 d šv. Kazimiero bažžpastangomis
siekti Lietuvai "Niekada nevėlu garsinti Lie Pocius, A. Dirgėla, Antanina
OKUP.
LIETUVOJE
davė j a m gero liudijimo tar
— St. Petersburge, F l a , Lie nyčioje šv. Mišios, kurių metu
laisvės, kviečia visuomenę da tuvos vardą", vasario 1 d nu Stravinskas, Antanas Bakšys, tuvos nepriklausomybės atsta pirmą kartą bus atliktos komp.
— Mirė Jonas Gražys, Hidro nybai g a u t i
lyvauti Apylinkių valdybų ruo meryje, 3 psL, kur parašyta A. Nagienė. Visiems nuošir tymo minėjimas, organizuoja Br. Markaičio. SJ, šv. Kazimie technikos ir melioracijos moks
UŽDARO D A L Į S P i S G E L
šiamuose Vasario 16 dienos mi "A. Eulpa nėra eilinis meninin džiai dėkojame.
mas klubo, šiais metais įvyks ro garbei Mišios. Dalyvauja: linio tyrimo instituto drėkinimo
kas",
turėtų
būti:
"Vladas
Kulnėjimuose ir prisidėti su auka
Bus uždaryta Spiegei bendro
vasario 19 d , sekmadieni, sa solistai B. Dabšiene. A. Pava skyriaus vedėjas, žemės ūkio
X "Draugą" aukomis parė voje salėje 2 vai p. p. Progra
prie LB Krašto valdybos pas pavičius...",
vės
131 krautuvė vienuolikoje
saris, R. Dabšys, S. Pautienie- mokslų kandidatas.
mė:
3
doL
—
P.
Nekrošius;
tangų. Negalint dalyvauti, au
X Jonas Valaitis, gyv. Chica
moje: klubo nario Broniaus nė, J. čekanauskienė ir akomp.
— Durpių fondo valdyba yra valstijų. Chicagoje b o s uždary
kas siųsti: K. Laukaitis, 17 W. goje, pratęsdamas metinę pre 2 doL — V. Genys; 1 doL — Kliorės kalba ir meninė dalis. R. Apeikytė. Be to, dalyvaus
suregistravusi 792 durpynus, ku tos 9 Spiegei krautuvės. Tai
050 91 S t , Hinsdale, DL 6052L numeratą, paliko 7 dol. auką Petras šaltėnas. Ačiū.
Minėjimo metu bus renkamos ir eilė įvairių rūšių instrumen- rių plotas didesnis kak) 50 h a palies apie 1000 tarnautojų.
(pr.). spaudos reikalams. Ačiū.
X Aukų po 7 doL atsiuntė: aukos Lietuvos laisvinimo rei listų.
Iki pereitų metų buvo ištyrinė Ateity Spiegei daugiau parda
kalams, šv. Kazimiero misijos
— Bronius ir Birutė Dirsės ti ir inventorizuoti dideli ir ma vinės prekes paštu.
X Albinas Korkoife, akcijų
x Julijos Zdanienės siuvinė Adelė Jurkus, Chicago,
• C
iškilmingos pamaldos už Lietu iš Delhi, Ont., yra atvykę į ži 4909 durpynai, kurių bendras
Aleksas Pabrėža, Chicago,
brokeris dirbąs su Rodmaa & tų paveikslų paroda atidaroma
• . ,
I I I.M
•
vą
bus
vasario
19
d
1
vai.
p.
p.
Phoenbcą
praleisti
čia
keletą
Marius Sodonis, Chicago,
plotas siekia 296.200 hektarų.
Renshaw, Inc., patarnauja ak- šį penktadienį 7:30 vaL vak.
Holy Name bažnyčioje, Gulf- žiemos mėnesių. Jie čia buvo Durpių ištekliai — 880 milijo iiiiiiiimimiiiiiimiiiimiiimiiiintfittfini
Antanas Banionis, Chicago,
0 cijų bonų, fondų bei kitų verty Jaunimo centro mažojoj salėj.
Klem. Stravinskas, Chicago. porte. Pamaldos už Lietuvą ne- pernai, ir jiems labai patiko n ų tonų. Vieni durpynai kasa
bių pirkime ir pardavime. Susi Kviečiami visi parodos atidary
Visiems
rėmėjams nuoširdžiai j priklausomybės 'šventės proga švelni ir saulėta žiema. Dirsės mi pramoniniu būdu, kituose
domėję skambinkite 332-0560. me dalyvauti ir parodą apžiū
I įvyksta St. Johns katalikų baž- dar jauni, ir jie apgaili, kad čia įrengiamos kultūrinės pievos,
arba 925-0035.
(pr.L rėti, penktadienį 7:30 vai. vak. dėkojame.
Vytautas F. BELIAJUS
negali pastoviai gyventi. Kana ganyklos ar auginamas miš
iki 10 vaL vak., šeštadienį 2 vai.
doje jie turi du ūkius, kuriuos kas,
šiuo metu eksploatuojama įvairus pasakojimai surišti su lie
p. p. iki 9 vai. vak. atba sek
tuviškais papročiais. Anglų kalboje.
tiMiiimiiiitiii
jie turi aptarnauti.
6 0 durpynų, kurių bendras plo Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977
madienį nuo 11 vai. ryto iki 7
t a s yra 50.000 hektarų, o pra m. Kaina su persiuntimu $5.30.
Banaičio
vai. vak. Zdanienė budės pa
KANADOJE
moninis — 40,100 h a Kadangi Užsakymus siųsti:
rodoje ir lauks visų lankytojų,
durpės
laikomos menka kuro
— Toronto ukrainiečiai še
o šeštadienį ji kviečia, visas be
Draugas, 4545 W. 6Srd St^
rūšimi,
projektuojama
ligi
1985
šiasdešimtąją
Ukrainos
nepri
Chkago, 111.60639
sidominčias siuvinėjimo darbais,
S veiksmų o p a *
m.
jų
gamybą
nutraukti.
klausomybės
paskelbimo
sukak
pasitarti su ja, pasidalinti jos
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIII
Dainuoja Chicagos Lietuvių Opsros patirtimi. Parodą globoja Lie
tį paminėjo sausio 21 ir 22 d
cfcoraa Dana Stankattyt*, Marga
Šeštadienį buvo surengtas iškil Jr
(pr.).
rita Momkienė. Aldona 8tan>pufte- tuvos Dukterys.
mingas banketas Royal Yorko
•6, Stasys Baras. Groja sfrnfonttrii
TEATRINIO VARGO KELIAIS
X
Visiškai
prie
Morton
Arboviešbutyje, kur pagrindinę kal
orkestras Diriguoja Alakaaadras
Juoaas Kaributas
retum (LUsle. DI.), parduodami
bą pasakė buvęs Kanados prem
KučKmaa
Ptdld kalėdine dovana. Albume 3 nepaprastai gražus ąžuolais ir
jeras J. G. Diefenbakeris.. Svei
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
plokštelės Kaina sa persiuntime eglėmis apaugę sklypai. Labai
kinimo žodį tarė Ontario kultū
192
pusi.
Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
$15.56.
geras susisiekimas su Chicaga,
ros ir pramogų min. R. Welch
tais viršeliais. Kaina s u persiuntimu $10.30. Užsakymus
(Ti sakymu* siųsti niuroAS tik porą minučių iki East-West
ir Ontario liberalų partijos vasiųsti —
Tollway ir traukinio stoties.
tSrd 8 t ,
4545
Gen. T. Daukanto jūros šaulių kuopos šaulės ir šauliai, uoliai talkinm- d a s * • S* S n i t i n - Pradinę h*
Jura Crridfeaė, R. E. broker, kaują kuopos ruošiamų pobūvių metu. 2emai vidury sėdi kuopos pirm. Ed. baigiamąją invokacijaa skaitė
DRAUGAS, 4515 W. 63rd S t , Chicago, DL 60628.
1
teL 552-9817.
(ak.).
VengžansJcas.
Nuotr. P. Matetos^ukrainiečių, vyskupai — Iz. B o - i ^
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