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Jacksonville, Fla. — "The Flo-1 gruoti. Turėtų bū'i paleisti poli*
rida Times-Union" (gauta J.J. tiniai kaliniai ir vykdomi kitokia
dėka) 11.27 parašė vedamąjį apie kultūriniai ir komerciniai pasikei
"Helsinkio dvasią" ir sako, kad timai. O kaip praktiška buvo?
politinėj dirvoj pragmatizmas,
1. Sovietai gavo viską, ko no
nežiūrint oratoriškų kalbų, galu rėjo.
tinoj išvadoj visados nulemia.
2. Vakarai neišiderėjo
net
Jau paaiškėjo, kad buvo ne taip,
svaresnio
pareiškimo.
Pasitenki
kaip laisvasis pasaulis norėjo, o
no blankiu, nieko nesakančiu do
kaip Sovietų Sąjunga.
kumentu, guosdamies, kad vis ge
Sovietų Sąjunga norėjo tokio riau negu nieko.
iusitarimo, kuris ratifikuotų po
Belgrado konferencijos tikslas
II pasaulinio karo teritorinius
juk ir buvo peržiūrėti žmogaus
laimėjimus, kad kaip nors gautų
teises, ypatingai Rusijos daromus
de jure (laikraščio pabraukimai)
nusižengimus ir jų sufabrikuotus
statusą tam, kas kelis dešimtme
kaltinimus Vakarams, norint pas
čius jau buvo de facto, kad galė
lėpti savo nusikaltimus.
tų ir toliau dominuoti paverg
Laikraštis cituoja ir "Wall
toms tautoms. Buvo legalizuotas
Street
Journal" pasakymą: "So
sovietų kariuomenės ir tankų bu
vietų
Sąjunga
mūšį laimėjo, už
vimas nuo Ivalo (Suomijoj) iki
draudusi bet kokį užsiminimą
Burgąs (Bulgarijoj).
apie
žmogaus teisių pažeidimus".
Vakarai norėjo susitarimo, ti
Realybė liūdna. Tai turėtų at
kėdamiesi
garantijų pagrindi
siminti
tie, kurie su rusais dera
nėms žmogaus teisėms, įskaitant
minties, sąžinės ir religijos lais- į si dėl ginklų apribojimo, sako
ves. Laisvę kitaip galvoti, emi-į Floridos laikraštis.

Jei norima mušti,
randama ir lazda
Kunigą galima juodinti, šmeižti, apmėtyti sniego gniužulais, bet jis skustis ii teisintis
neturi teises

Kvėdarna
Religijų reikalų prie
. LTSR Ministrų Tarybos
įgaliotiniui K. Tumėnui
Kunjulijono Miškinio,
gyv.Kvėdamoje,Šilalės raj.,
Pareiškimas
Šių metų spalio 1 Šilalės rajo
no laikraštyje "Artojas" rajono
laikraščio redaktorius
Alfonsas
Briedis išspausdino straipsnį
"Žvejyba drumsčiant vandenį".
Sis straipsnis —atviras ir viešas
mano, kaip TSRS piliečio įžeidi
mas. Jeigu vyksta teismas — vi
suomet išklausoma abi pusės. Čia
esu teisiamas, smerkiamas ir kal
tinamas tuo, kuo tikrai nesu nu
sikaltęs.

tojo. Po keletos dienų buvau iš
kviestas pas rajono Vykdomojo
komiteto pirmininko pavaduoto
ją P. Bagušką, kuris pakeltu to
nu šaukė, kad neturiu teisės skųs
tis. Reiškia, — kunigui galima
daryti viską: jį juodinti, Šmeižti,
apmėtyti, o jis beteisis.
A Briedis mini, kad per pa
mokslus žėriau kaltinimus para
p'ečiams ir pranešiau "nusidėjė
lių" pavardes maršalkoms. Ko
kias pavardes? Kieno, kam ir ka
da? Sakoma, jei norima mušti
— visuomet randama ir lazda
Galbūt dėl to ir straipsnio auto
rius nemini pavardžių, o pats išsigalvoia pavardes ir rašo tik rai
des: B.D.MJ. ir P. Jeigu tai tie
sa, tai kam slėpti pavardes? At
rodo tik tam, kad apjuodintų ii
nerastum teisybės. Nei su vienu
nesuvedžiojau sąskaitų, nei vieno
atėjusio nešmeižiau, nevadinau
vagimi, nei paleistuve, taip gale
jo pavadinti tik straipsnio auto
rius ir tai per laikraštį. Tiesa, \K
Pernai, gruodžio mėnesį, vyks galėjo ką nors papirkti, kad me^1
tant pas ligonį su liturginiais luotų kunigo nenaudai. Ir kode
drabužiais, du mokinukai kieto nepasirodo su kuo mane juo
sniego gniužulais metė mašinai dina? Turėtų būti liudininkai. C
į langus. Vos neįvyko avarija. be liudininkų ar kas nors teisia
Apie tai pranešiau mokyklai ir mas?

ruomenę sudaro visi pakrikšty
tieji — tiek suaugę, tiek ir vai
kai. Bažnyčią išlaiko bendruome
nės nariai. Taigi jų teisė — eiti
į bažnyčią su vaikais ar be jų;
vietą, kur būti bažnyčioje, taip
pat pasirenka patys. Taip pat yra
ir su giedojimu. Jei tėvai, mėgs
tantys giedojimą ar muziką, už
siveda prie vargonų ir savo vai
kus, tai kunigas nelips prie var
gonų juos iš ten išvaryti. Mano,
kaip kunigo, pareiga yra raginti
tikinčius tėvus, kad tie pasirūpin
tų savo vaikų religiniu auklėjimu.
Esu tikras, kad tų tėvai vaikai,
kuriuos tėvai atsiveda į bažnyčią,
reisdaužė naujos autobusų sto
ties langų, kiosko "Lelijos" lan
gu ir neuždėjo puodų ant stovylų galvų, esančių šventoriuje. O
kai vyksta tokie dalykai, ar gali
ma tylėti, ar nereikia priminti tė
vams, kad j ? e stebėtų savo vaikus,
ju elgesį. Geriau yra, kai tėvai
vedasi vaikus į bažnyčią, negu pa
lieka likimo valiai.

Straipsnyje užsimenama ap : e
vtikus, patarnaujančius šv. Mi
šioms ir giedančius chore. Jų iš
varyti iš bažnyčios, ar nuo alto
riaus, kaip to reikalauja Šilalės
rajono Vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Petras Baguška, aš neturiu jokios teisės,
nes bažnyčia yra ne mano, o
bendruomenės. Religinę bend tie dalykai daugiau nebepasikar

Kvėdarnos bažnyčia 1967 metais
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PABALTIJO NACIONALINIO
SĄJŪDŽIO KOMITETAS
Estijos1—Latvijos—Lietuvos Na-, nizacijoms: Estų Pasaulinei Ta
nacionalinio judėjimo
rybai, Laisvųjų Latvių Pasaulinei
vyriausiojo komiteto nutarimas Sąjungai ir Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui (būtinai įjun
Estijos-Latvijos-Lietuvos
Na giant į jį Tomą Venclovą).
cionalinio judėjimo komitetas
3. Išrinkti Estijos-Latvijos-Lie
nutaria:
tuvos Nacionalinio judėjimo vyr.
1. Išrinkti tris pirmininkus pus komiteto garbės narius: Edgarsą
penktų metų laikotarpiui iš Es Andersonsą (JAV), Jurgį Baltru
tijos, Latvijos ir Lietuvos Nacio šaitį (Prancūzija), Piotrą Gregonalinio judėjimo komitetų. Jei, renką
(TSRS), Andre Kiung
pasibaigus įgaliojimo laikui, ne (Švedija), Česlovą Milošą (JAV),
būtų galimybės juos perrinkti, Emes'ą Jopiką (Anglija), Arnol
tai jie įgaliojami vykdyti savo dą Lūšį (JAV), Kurijų Orlovą
funkcijas, iki at:iras galimybė (TSRS), Ulofą Palmę (Švedija),
juos perrinkti.
Andriejų Sacharovą (TSRS).
2. Jei Estijos-Latvijos-Lietuvos
4. Estijos-Latvijos-Lietuvos na
Nacionalinio judėjimo Vyr. ko cionalinio judėjimo Vyr. komite
mitetui nebūtų sąlygų dirbti ar tas reguliariai leis estų, latvių,
ba jo nariai būtų persekiojami, lietuvių, rusų ir anglų kalbomis
tai bet kuriomis sąlygomis šį dar- savo dokumentų rinkinį ESLALI
b* atliks jau sukurtas Pakomite arba kitus leidinius.
tis, Tokiu atveju Estijos-LatvijosEstij<>-> - Latvijos - Lietuvos
-Lietuvos Nacionalinio judėjimo
Nacionalinio
judėjimo komitetai
vyr. komiteto visos viešojo dar
ko funkcijos pareina trims orga
Vilnius,1977.VUL20
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Ten, kur nėra žiemos. Antigua, Karibų jūroje

Didelis pabrangimas

Unijų steigti
Sovletijoj nevalia

Washmgtonas. —Prekių urmo
kainos vasario mėnesį pakilo 1.1
Maskva — Iš Maskvos gauto
Izraelis visko negaus Kaltinimas Argentinai proc. Didžiausias pabrandimas mis žiniomis, sovietai uždarė i
per trejus metus.
psichiatrinę ligoninę disidentą
Londonas. — Amnesty Inter
Vald : mirą Chlebanovą, norėjusį
Washingtonas. — Izraelio gy
Kinų antisovietinis įsteigti darbininkų uniją, nuo
nybos ministeriui JEzer Weizma- national kaltina Argentiną, kad
valdžios nepriklausomą profesi
nui Pentagone buvo pasakyta, kad per dvejus metus .nuo karinio
filmas
nę sąjungą darbininkų teisėm ap
jis gaus naujausių karo lėktuvų perversmo, 1976 kovo mėnesį,
ginti. Chlebanovas buvo suimtas
tik tuo atveju, jei "Kongresas prr-' 15,060 žmonių dingo be žinios.
Vilnius. — Vilniaus 'Tiesa" ir prievartiniu būdu iš Maskvos
tars panašiems Egipto ir Saudi Yra pagrindo įtarti, didelė jų da
lis kalėjimuose buvo daptai nu išsivertė "Sovietskaja Kultūra" išsiųstas į Donbasą.
Arabijos prašymams.
žudyti.
žurnalo straipsnį, kuriame skun
Sovietų saugumas jau nebe pir
Weizmanas visokių ginklų nori
džiamasi, kad kinai teatruose ir mą kartą susidoroja su Chlebapirkti už 13.5 bil. dolerių.
per televiziją demonstruoja "an- novu. Praėjusiais metais buvo in
Pagrobė Austrijos
ternuotas psichiatrinėje ligoninė
tisovietinį" filmą:
(Boa daugiau'.
Demagogiški pažadai
je dėl to, kad buvo susitikęs su
gen. konsule
"Pirmosiomis naujųjų metų die Vakarų žurnalistais Maskvoje,
nomis Kinijos Liaudies Respubli jiems papasakojo apie nepaken
Paryžius. — Kovo 12 bus pran
Antwerpena>, Belgija. — Bu kos kinoteatrų ekranuose pasiro kiamas darbininkų sąlygas kai
cūzų balsavimai į parlamentą. vo pagrob'as baronas Charles dė aršus antitarybinis filmas "Lo
Pieziden'as Valery Giscard d'Es- Bracht, žymus prekybininkas ir kio pėdsakai". Filmas pasakoja kurioso Įmonėse.
taiag įspėjo tautą nebalsuoti už diplomatas, Austrijos generalinis apie . kažkokius "užsienio diplo- Disidentiniai sluoksniai prane
kairiuosius. Jo žodžiais, socialistų konsulas Antwerpene. Laukiama, matus-šnipus", bandančius su šė, kad ir Chlcbanovo kovos
draugas Ettgenp Nikolajev buvo
-komunistų laimėjimas rukeltų ko panorė; grobikai.
bendrininkų kinų pagalba pa uždaryta- į psichiatrinę ligoninę.
ekonominį chaosą. Prancūzijos
grobti karinių objektų planus. Tokiu būdu jau aštuoni Chleūkinė padėtis nėra tokia, kad ga
Režisierių sumanymu visas filme banovo g'upės darbininkų teisėm
Kas nori pirkti
lima būtų įvykdyti demagogiškus
turinys turi įteigti žiūrovui, kadį apsaugoti nariai suim*i, jų keturi
opozicijos pažadus.
Gutenbergo Bibliją? kalbama apie TSRS atstovus. kalinami
psichiatrinėse ligoninė
Apie tai, pavyzdžiui, byloja f i— 5 se.
Sausra Afrikoje
New Yorkas. — Balandžio pra- mo personažų frazės — esą Ta-'
džioje Ncw Yorkc varžytinėse r>bU Sąjunga "sustiprinusi ardoveikl
Olandai prieš
* P n e š KLR"', F l l m e
Dakar. — Senegalio respubli bus parduodamas nepaprastai re- Wj*
(Iš Br. Kviklio archyvo)
epizodai, vaizduojankos prezidentas Leopold. Senghor tas Šventojo Rašto egzempliorius: įmontuoti
neutroninę bombę
<rusu k a z o k u
spaudos
išradėjo
G
u
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žvėriškumus
kreipėsi į pasaulio turtinguosius
metų at- Paamurėje gyvenusių kinų atžvilHaga. — Olandijos parlamen
kraštus ir į tarptautines organi prieš penkis šimtus
Amerika nepritaria zacijas, paragindamas skubiai spausdinti du Šventojo Rašto to-i S5"- J ie atspindi vieną charakte tas nubalsavo rezoliuciją prieš
pagalbą nuo sausros nu mai. Abiejų knygų pradinė kai nngiausių Pekino antitatybinės neutroninę bombą. Tai priešta
Rodezijos susitarimui suteikti
kentėjusiems vidurinės Afrikos na apie vieną milijoną dolerių. propagandos momentų — Rusi rauja kabineto nuomonei ir ki
Gutenbergo Biblija priklauso jos ir Kinijos santykių istorijos tiems NATO nariams.
kraštams. Prezidentas pažymi, kad
Washingtonas. — Valstybės per trisdešimt metų Šiuose kraš New Yorko episkopalų Bažnyčios falsifikavimą, tuo kurstoma na
sekretorius Cyrus Vance, susiti tuose nebuvo tokios didelės saus teologinei seminarijai. Už Bib cionalinė neapykanta tarybinei
Priekaištai Sadatui
kęs su britų užsienio reikalų mi- ros, kaip dabar, ir primena, jog liją gautais pinigais seminarija liaudžiai.
nisteriu David Owen, sakė, kad 1969 ir 1971 metais nuo sausros ketina pastatyti naują biblioteką.
Damaskas. — Sirijos preziden
"Kinijos propaganda plačiai
jiedu pritaria ne visiems Rodezi Afrikoje mirė daugiau negu Šim
tas
As_-ad, pradėdamas antrą ter
reklamuoja
naują
antitarybini
Maskva. — Sovietų saugumas
jos premjero Ian Smith IT juo tas tūkstančių žmonių. Kad ši
miną,
savo kalboj pažymėjo, kad
išardė demonstraciją,
surengtą filmą. Jį jau du kartus demonst
dųjų vadų susitarimams, pritaria katastrofa nepasikartotų dar di
jis
sieks
taikos, bet nieko nemalTarptautinės moters dieno*s pro ravo per televiziją. Be to, KLR
jų numatomiems rinkimams, bet desniu mastu, tiems kraštams
ga. Ją ruošė žydų moterys, rei valdžia organizavo specialią fil- j daus, niekam nesilankstys, nenupageidauja, kad būtų rasta kal yra būtinai reikalinga skubi pa
kalaudamos leidimo emigruoti. mo peržiūrą Pekine akredituo- sižomins. Tai turėjo minty Egipba ir su partizanais, kitaip kraš galba maistu ir vaistais.
tiems užienio diplomatams. Tam. to Sadatą.
Buvo ir suimtų moterų.
tas bus civilinio karo lauku.
tikslui buvo panaudotos Pekino
Lusaka. — Zambijos radijas sa
tarptautinio klubo patalpos. Sau ko, kad Rodezijos lėktuvai puolė
Joshua Nkomo ir Robert Musio 1-ąją laikraštis "Ženmin ži- Zambijos pu?ėj2 netoli Luangwa,
gabe, partizanų vadai, Jungtinė
bao'* išspausdino recenziją apie juoduosius partizanus ir neteko 6
je Tautose buvo susitikę su spau
filmą "Lokio pėdsakai". Joje ra lėktuvų.
dos žmonėmis ir teigė, kad par
šoma, kad juosta nufilmuota "is
tizaninis karas dar labiau išsi
toriniame fone", kad ji vaizdžiai
plės, jei iš baltųjų mažumos juo
S \I.K\IM»RIT>
pasakoja žmonėms apie priešo
dųjų daugumai valdžia bus per
ketinimus užgrobti jų žemę.
duota tokiomis sąlygomis, kokio
Kovo 10: Makaras, Viktoras,
mis susitarė Smith su trim nuo
"Sis filmas buvo pas'atytas Visvydas, Žibutė.
saikiaisiais vadais. Jiedu įtaria bri
praėju.iųjų metų rudenį, nufil
Kovo 11: Konstantinas, Aura,
tus, kad tie norėtų pritarti anam
muotas spartuoliškai — vos per 2iedūnas, Eigustė.
susitarimui.
du mėnesius — ir tapo viena pa
Saulė teka 6:13, leidžias 5:50.
grindinių dabartinės KLR vado
Bostonas. — Kadangi kovo 17
ORAS
vybės propagandinių medžiagų,
bus dar sniego ir šalta, tai Bos
Dalinai saulėta, šilčiau, apie
prieš
Tarybų Sąnukreiptų
tonas Šv. Patriko dienos paradą
& laipsniai.
vidurinėje Afrikoj*
nori nukelti į balandžio 2.
jungą".
*lgnws.-'. •-••••'•
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Draugiškose rungtynėse S k o ;
tija — Bulgarija 2-1, Olandija
— Izraelis 2-1 Graikija — A u s t
rija 1-1 ir Meksika — EI S a l - ,
vador 5-1, Sov. Sąjunga — M a - !
rokas 2-1. Vyt. A . Krikščiūnas*!
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and Easter by the Lithuanian Caiholic Press Sodety
Rates: $38.00 — Chdcago, Cook County,
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N e w Yorko Stadium Tennis
Club kasmet ruošia rytinio pa| kraščio vidaus pirmenybes. JoĮVAIRIOS ŽINIOS
\ M M t s . . Oiih—BkM, 4144 So. Maplewood, Oik»so, IL 606821 *> dalyvauja eilė žinomesnių iri
— Su garsiuoju J. Cruyff iš
net A T P numeraciją turinčių'
F. C. Barcelonos pasitrauks ir
žaidėjų, jau neskaitant daugytreneris R. Michels. Spėjama,
Į bes "išalkusių" jaunesniųjų,
kad jų vietą užims Herrera ir
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
norinčių bent kiek prasimušti.
Suarez, abu iš italų Milano klu
ŽAIDYNĖS PRADĖTOS SLIDINĖJIMU Iš 64 dalyvių šiemet bene la
bo.
biausiai švystelėjo Rolandas
— Dėl Anglijos taurės P. C.
Pats centro valdybos ir kar- p e r 55.51 min. prieš A. Brazu- Grybauskas, negirdėtas ir be '••
Liverpool išmušė garsiąją Arse
tu PLSŽ org. k-to pirm. Pranas ką, taip pat iš Aušros, per 60.15. numeracijos, bet pajėgęs laimėRolandas Grybauskas su Stan nal komandą 2-1.
Berneckas Moonstone Ski Re- m i n . Jaunių 5 klm. distancijoje ti dvejetus, o vienetuose pasie Wan, laim&ję turnyrą New Yorke
— Muencheno Bayern puolė
sorte, Kanadoje, pasakė a t i d a - , T . Kijauskas prieš P . Kijauską, kęs pusfinalius.
jas G. Mueller su 20 įvarčių
Žaisdamas su Stan Wan, pir
rymo kalbą slidinėjimo varžy abu iš Clevelando Žaibo, o mer
dirba kas- f * Redakcija straipsnius taiso savt
yra
ketvirtoje vietoje Europo
siųsta
iki
kovo
15
d.
V
.
Gry
» 830 iki 4:30, ietts nuožiūra Nesunaudotų straipsniu
boms, s u kuriomis oficialiai bu gaičių 2-5 klm. laimi jų sesutė mame rate pateikia staigmeną,
nuo &30 iki 12-00 nesaugo Juos gražina tik ii anks
vo pradėtos ir Pasaulio Lietu V . Kijauskaitė per 21.21 min. paklupdydami antrąją išskirtą bauskui, 4144 So. Maplevvood, je. Neseniai jis įmušė savo kar
.
_ to susitarti* Redakcija ut skelb)
jeros 350-jį įvartį, o po Bayern
Chicago, BĮ. 60632.
Uk
vių sporto žaidynės.
*~
?!l
"
P
?
^
f
i
nu turim, neatsako Skelbimu
Geriausios slidinėto jos taurę I porą 7-6, 7-5. Toliau seka trys
pergalės prieš Saarbruecker 7Nežiūrint, kad beveik t u o pa- misinešė R. Veitaitė iš Bostono į ratai « » * * laimėjimų, visi iš FUTBOLAS
"
"~
*""*"
kainos pf1aiun<ManK» <avu> pra1, jis tikriausiai savo padėtį
&30 — 12:00.
&u m e t u apie pusantro šimto G r a n d i e s , 0 ^^ k l a s ė j e i š k i _ i trijų setų ir štai, laimės lydipagerino.
NEBANDYK LAIMĖTI
slidinėtojų dalyvavo pramogi- U a u s i a s s i į d i n ė t o j a s pasirodė' " ^ J i e finale P r i e š ^ v o r i t u s
— Čekoslovakijos
rinktinės
KORSIKOJE
niame slidmėjime Tabos resor- j a u n a s i g ^ ^
Silva ir Bacz. Pirmas setas vėl
L
s t r i i n i s , ""treneris
V
.
Jezek
sekantį
sezo
te, dar net 3 2 dalyvavo šiose l a i m ė j ^ g i
"tie-breaker" ir vėl laimė jų
jau kelinti
Prancūzų pirmosios
l y g o s ną užims j u g o s l a v o V. B o s k o w
Tei ofiso ir boto: OLympic 2-41»
BR. K. 6. BALUKAS
v a r ž y b o s e ? j ų atvyko is *>st<>-; m e t a i H e U ė g K o m a n d i n ė per-įPusėje 7-6, o antras jau užtik komanda
Bastia
nustebino vietą olandų F e y e n o o r d k o m a n
Akušerija
Ir
m
o
t
ė
m
ligos
rintas -6-1
pelnytas
no, 4 is; Clevelando ir 21 iš To-, ^ - a t i t e k o T o r o n t o v ^
- -ir ~titulas,
— * • visus savo laimėjimu dėl Euro
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine' Chirurgija.
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
r o n t o V y r ų slalomo laimėtoju j V a r ž y b o s s k l a n d ž i a i b ^ p r a . Wan aštriu žaidimu prie tinklo pos V E F A taurės varžybų prieš doje. Reikia pažymėti, k a d J u 
goslavija E u r o p o s futbolui da
So. M a s u Rd. (Crserferd
144S So. 50th A ve., Cicere
5 °
«?o l S " ^ J ? Vy ", vestos sąjungos slidinėjimo va- ir Rolando stipriu servavimu. garsią italų A C Turin koman v ė eilę s ė k m i n g ų trenerių.
ftauldinj)
T
e
i
U
J
5-6446
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
cio per 60.2 sek prieš M. Tarvy-! d o y o M e č i o ^
kerio
Jj&ntm Vienetuose duona buvo dar sun dą. Prie š i o ir kitų laimėjimų,
išskyrus trečiadienius.
— Olandijos darbininkų par M •ftiaTiapU skambint 3744004
dą is Toronto Vyčio tuo pačiu, tojams med&li^ įr ^atejos bus kesnė. Pirmame rate J. Robin- žinoma, daug prisidėjo olandas
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
Priima Utronius pagal susitarimą.
tija
ragina
Olandijos
futbolo
są
laiku, trečioje vietoje palikda jteikta žaidynių metu Toronte. son išskirtas ketvirtuoju. Ro J. Rep, šiemet žaidžiąs už B a s 
jungą, kad boikotuotų pasaulio
T e l REUance 5-1811
landas laimi 6-4, 1-6, 6-2. Toliau tia.
mi R. Sungailą tik per dešimta
DR. YL BLAŽYS
pirmenybes
Argentinoje.
Pana
krenta Puckett 2-6, 6-3 ir 7-6,
dalį sekundės iš Toronto Auš
DR. WALER J. KIRSTUK
Olandų spaudoje jis neseniai
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOB
Lilian 6-1, 6-4 ir J. Bacz 4-6, pasakojo, kad Korsikos saloje šus motyvai kaip Škotijoje (jau
ros. Didįjį slalomą laimi taip
Marqoette Medical Center
Lietuvis gydytojas)
7-6. 6-1. Pagaliau pusfinalyje Bastia kaip ir nenugalima. K o r minėta pereitame numeryje).
•1S2 So. Kedsse A t c — e .
pat Gudelis prieš R. Veitą iš
8925 West 59tb Street
— Jau patvirtintos Hambur Vai.: plrmad.. antrad ir ketvtrtad Vai: pirmad..
j jis krenta prieš jaunąjį P. Mul- sikiečiai y r a didesni fanatikai
antrad., ketvirtad. ir
Bostono ir Sungailą iš Toronto
6
Iki
7:30
vai.
vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir S-S
go
H.
S.
V.
jaunių
komandos
Seštad.
nuo
1
iki
3
vai.
droso,
bet
ir
tas
po
lygios
ir
Aušros. D a u g lengviau pergalę
vai. vak.
Trec. ir seštad. uždaryta
negu prancūzai, vos 10,000 j ų
PaČal susitarime.
kietos kovos 4-6, 6-7, nes "tie- (tiek tetelpa į stadijoną), b e t gastrolės Amerikoje. Ji atvyks
pasiekė R. Veitaitė iš Bostono
Ofiso telef. WA &-2670.
breaker" laimė jau buvo išsem jie sėdi v o s porą metrų n u o ta liepos 23 d. į Chicagą, iš kur
Reald. tel. WAlbrook 5-3048.
Grandies, laimėdama abu slalo
DR. IRENA KURAS
ta. Finale Muldrow pralaimi aikštės ribų ir ne vienas j ų s u pasuks pro St. Louis, Kansas
mus prieš D . Izbickaitę iš To
GYDYTOJA
IR CHIRURGfi
City, Omaną į Wichitą, iš kur TBL ofiso HE 4-5849; rėz. 388-2233
Rfl>IKIV IK VAIKŲ IAGOŠ
prieš Gunnar Bauska iš trijų revolveriu.
ronto. Abu slalomus jaunių
SPKCIAUSTft
DFL PETfiR T. BRAZIS
setų.
A. D. Bastia pas save nugali R. V o grįš dar vienoms rungtynėms
grupėje taip pat lengvai laimi
MEDICAL
BCTLDISG
į Chicagą. Rugpiūčio 13 išskren GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South We>tern A v e m e .
L . Stripinis iš Toronto Vyčio.
kietijos
Jeną
7-2.
da atgal į Hamburgą.
STALO TENISAS
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
84S4 Weat 71at Street
Paprastajame antrą vietą nusi
• iki i vai. popiet.
—
Pereito
Sporto,
radijo
ir
— * —
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
nešė P.. Kijauskas iš Clevelan
BIRUTES PLUeATTfcS
O
b
.
t
e
L B E 7-1168, re*. 239-2919
1:00
.
6:00
vai.
popiet,
trec.
ir
Seat
Anglų spauda sarkastiškai spaudos baliaus garbės svečias,
t i k saeftarua.
do Žaibo, o didžiajame P. Paukš ; i
LAIMĖJIMAI
Ola. H E 4-1818; ies. PB M891
kelia klausimą: "Kur yra tie V. Vokietijos rinktinės žaidėjas
tys iš Toronto Aušros. Senjorų!
"indėnai",.
kurie
turėtų
laimėti
Toronto
Aušros
žaidėja
Biru
W. Overath, dabar pasitraukęs Dr. JMat S. BYU-BYUITIS
BU. L MEiKAUSUS
klasėje abu slalomus gana už
rungtynes?
Pas
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daugiau
t
ė
Plučaitė
neseniai
grižo
iš
iš
sportinio
gyvenimo,
vyriau
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS t * STUBURO LIGOS
tikrintai laimi vytietis H. La
Anglijos,
kur
6
savaites
kartu'
vadų,
negu
bet
kuriame
pasausybės
buvo
apdovanotas
kry
Specialybė
vidaus ligos
We*t « r d Street
pas.
2454 West 71st Street
s
u
kitomis
Kanados
rinktinės
lio
krašte..."
Mat,
Anglijos
futžiumi,
o
savo
buv.
klubo
F.
C
Sekmadienį įvykusiose cross71-os ir Campbell Ave. kamp.
žaidėjomis praleido turnyruose bolo sąjunga nominavo net 1 0 Koeln paskelbtas garbės nariu.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvtrtad. tr
country varžybose tebuvo tik 9
•sL
—
478
SMS
penktad 3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.
ir parodomose rungtynėse. Ji trenerių yauovauti įvainom.3 Kaip esame minėję, Chicagos
dalyviai. Vyrų 10 klm. laimi R.
Valandos pagal susitarimą
Anglijos
rinktinėms.
Sting
bandė
jį
suvilioti
gan
ge
šiuo
metu
yra
puikioj
formoj,
OPTICAL
SttJD!©
Kalinauskas, Toronto Aušra,
ra pinigų suma, deja, jis atsi ( B c AML Badoko kaMseCą perimf
ką įrodė neseniai įvykusiame
VIOLETA KAROSAlTfi
7061 So. Washt«naw — Tet TTS-«TM
O. GeSventas
Scaborough open turnyre, lai
Pagal atškus šiuo m e t u g e  sakė.
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj*
BB. EDMUND L CIARA
mėdama pirmąsias vietas mo- riausios Europos
REGISTRACIJA P.L.S.
komandos
receptas.
TINKLINIS
OPTOMBTRISTAS
Didelis akinių rCmų paslrtpklinaa.
terų vienete, dvejete ir mišria-! yra: 1. olandų P S V Eindhoven IlttlIUIIIIUIIIIIlItlIlIlIlIlIUIIIIIIItlIttHIHl
ŽAIDYNĖMS
Vai.: pirm., antr.. penkt. lO-StfO.
ŽAROS ŽINIOS
2789 W«st 51«t Street
m e dvejete.
j su 16 taškų 2. anglų N o t t i n g A D V O K A T A I
Ketv. 1-8 v. vak. Se«t 10-4 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta.
Tei. — GR 6-2488
Kaip j a u buvo skelbta, preli
Besiruošdama Lietuvių olim
Vieneto finale ji įveikė savo h a m fr v o k i e « ų Gladbach p o
C
H
A
R
L
E
S
P.
KAI
Vai.: pasai susitarimą-: pirmad. ir
minarinė registracija visų šakų piadai Toronte, Žaros tinklinio draugę ir amžiną priešininke 1 4 t » 4 - P r a ° c « z ų Bastia — 1 3
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
*eteC.— 282- 4*56
ft A S S O C I A T E S l*-4; fteatad. 10-3 vai.
varžyboms P L S žaidynėse turi komanda įsijungė j įvairius tur Gloriją Nešukaityte 3-1. Dveje- *•• t o U a u Lia&bon*. Anderleekt,
DR. ROMAS PETKOS
Ofa. tel. 776-5162; rez. 737-504'J
būti atlikta pas tų šakų vado- nyrus. Neseniai, vasario 25 d. to finale su S. Kavallieran n u . _ Liverpool" ir t t.
AKTC UOOS — CtOKCtUSUŠ
2649 \V 63rd S L , Cicage, U .
vos. Krepšinio komanda regist-! Chicagos Navy Pier patalpose gali G. Nešukaityte ir C John
Ofisai:
DR. L 0ECKYS
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
111 NO. WABASH ATB.
Geriausi Europos įvarčių m u
ruojasi pas R. Korzoną Chica-1 dalyvavo "Mayor Daley s Youth son 2-1, o mišriame dvejete su
4SSS KO. CESrTRAli
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Trečiadieniais uždaryta.
goję, o tinklinio pas M. Leknic- j Foundation Volleyball Tourna- Kanados meisteriu £1. Galtano sėjai šiuo metu yra: 1. Bianchi,
Valandos pagal
Seštad.
atdara
pusę
dienos.
SpecĮaljaę '—- ^errs f
ką Toronte. Kai kuriose šių ša į ment".
vėl prieš G. Nešukaityte ir C Paryžius — 25 įvarčiai, 2.
l i e s duodame įvairios teisinius
Kranki, Viena — 2 2 įv., 3. Hankų amžiaus gruėse' komandų! žaidynėse žaidė mergaitės Sc^tt'2-1
DR. FRANK F U C U S
patarimus .' ,'^_j
WEDlCM*mtQ.
skaičius bu«. ribojįamas.ir bus' tarp 15^18 metų. žaros koman j J a u n i į *mereaiėhi kh«ėj^ per aen, Odeuse — 21 įv.
(Kalba lietuvilka!)
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«44a> Se.
reikalinga kvalifikacija apygar ^ ge^i. p a s isekė. N e t i k f a i - j g ^ . a t ^ k o • Glori^i ^:%rieš
OPTOMETRISTAS —dinese pirmenybėse.
M . k, B. 6LEVECKAS
; m ė p m o skyriuje, bet pataikė j c
J o h o s o n 2-0. č i a reikia priakis. PrKaiko akaatas k
Lidividualinese sporto šakose j f i n a l u s . Ten susitiko ypatin-; d ė t i > k a d G l o r i j a g i u o „ ^
^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
"Contac* laaaay*
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
dalyvių skaičius neribojamas, gai patyrusias žaidėjas. Pirmą j j g k j i į a u 8 i a mergaičių klasės žai
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W.
71a*
S I - VaL 7874148
m.
—
BC
S-889S
2557 W.69th Street Tel. 776^4363
ir visi, dar iki šiol neužsiregist žaidimą prieš "Spikettes Green" j d ė j a Kanadoje. Ji Vankuveryje
Vai. pasai susitarimą. UidaryU traSSpecialybė Aklų ligos
BU. LEONAS SdBBTIS
ravę, turi tuoju pasiųsti regist-' laimėjo, sekančius prieš "Chi-; l a i m ė j o Kanados meisterės tiJ. & J. P H A R M A C Y
INKSTŲ. PCSLtS XR
raciją sekantiems vadovams:' cago Regionai Ali Stars" i r ; ^ ^ fi h- 17 m kiaaėse ir
Valandos pagal stisftarimą
PROSTATO
CHIRURGIJA
— Arvydas Barzdukas. plau-' Spikettes Red" pralošė. Nors j Montrealio bei Ontario turnyVaistai vftarrrinai. Importuoti kvepalą!, gydomos žoles V t t
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kimas. 3322 Hartwell Court, i galėjo būti laimingiau. Žaros „ ^ ^
^ m g ^ geserimi
Važiuojamos kėdės, ramentai ir kt„ pirkti ar nuomoti;
VaL
antrad.
nuo
1-4
popiet
Nemokamai supakuojama dovanas.
Falls Church, V A 22042:
žaidėjos džiaugėsi, parsivežda- i ^^^ a t s t o v a v o Ontario rinktiBU JANINA JAKSEVI6I0S
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
— Algirdas Bielskus. lengv. mos ketvirtos vietos trofėjas. ! n e i k o m a n d i n ė s e varžybose D e t
IOIIA
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teC 718-2888, resM. 4484649
atletika. 3000 Hadden Rd..' Gale Šio mėnesio, kovo 25 d., • ^^
vienintelį ir netikėtą praPristatymas nemokamai
VAIKŲ
LIGOS
Euclid, Ohio 44117:
Žaros komanda keliauja j Illi laimėjimą ji g a v o Centrinės
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
BR. J. i. SIMONAITIS
8SM Wsst 68rd 8*nt*
— Jonas Nešukaitis. stalo t e ' nois universitetą,
Champaign Kanados turnyre, kur 17 m. kla
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt.
GYDYTOJAS
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki I vai.
nišas. 255 Silver Birch Ave.. — Urbana, dalyvauti "Chicago
Adresas
4255 W. 48rd Street
vak. šeStad. m o 1 M 4 i t l
s ė s finale pralaimėjo jaunutei
Ofiso t«lef. BE 6-4410
Toronto. Ont., Canada M4E Women's Volleyball AssociaLaimai Kuperskytei iš Hamilto
Reztdendjos telet. OR S-OS17
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3L6;
Ofs. PO 7-888S
Bes. OA 8-7278
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Kaip ten bebūtų, pasaulio lie
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wood, Chicago.. UI. 60632:
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8844 West <Srd Street
BR. V. TUMAS0NIS
moterų ir mergaičių stalo teni
— Kazys Merkis, šachmatai,
V\.'l T n (I F f A v M '
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
s a s žada būti aukštos klasės.
> FIT v n u i -.'
115 G Str.. So. Boston,. Ma.
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West 71st Strset
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Č.LT.K. "ROUND ROBIN"
Vai.:
pirm.,
antrad..
ketv. ir penktad
BR. R. A. JUČAS
— Juozas Usvaltas, šaudy
2-6 tr 6-7 — is anksto startams
Chicagos lietuvių teniso klu
DERMATOLOGIJA
mas. 75 Evelyn Ave. Toronto
TeL ofiso PB 8-8448
bo
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robin"
var
CHIRURGIJA
Canada, M 6 P 2Z2;
8214 Ne* weators AvesvjB
žybos įvyks kovo 18 d., šeštadie
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patalpose.
Forest Rd., Apt. 303. La Grange
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Registruotis pas Č. Žilionį 40
8187 West 71»t Stveet
Park, m . 60625.
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Valandos: 1-6 vaL popiet
Surrey Hill, Palos Heights, m .
T»© pačiu visi sportininkai
Tr««. ir seštad. pagal
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•AUMUPTO
60463. iki kovo 15 d. Paskuti
ir vadovai, suinteresuoti gauti
H s l f o s Ir bote t e i 852*1881
Ofs. teL 5SS4188; aasra 8814771
niu metu norinčių skaičius bu
nakvynę Toronto universiteto'
BR.
FERB.
VYT.
KAUNAS
BR. PETRAS tUOBA
v o visada didesnis negu vietų,
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Toronto, O n t , Canada M6H
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tik tokiems ir klubo nariams
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Visas progas

PANAUDOTI LIETUVOS LABUI

-

PENKTAJAI DAINŲ ŠVENTEI
BESIRUOŠIANT

Mūsų tautos žmonėms svarbu apie lietuvius. Gal būt, mūsų
su dideliu rūpestingumu panau- draugijos veikia perdaug uždarai,
doti visas progas lietuviškam rei- Lietuvių istorikų draugijos ryšys
Pokalbis su muzikines komisijos pirm. Y. VerikaiČiu šventes reikalais
kalui. Tokių progų pasitaiko daug su Chicagos Istorikų draugija būir įvairių. Suminėkime keletą pa- tų galėjęs duoti vaisių ir šiame
KAZYS
MILERIS
Jnos, kurios galėjo patekti į šven
Ateinančią vasarą Amerikos ir
įvyzdžių. Mažėjant vaikų skaičiui leidiny. Žinoma, sunku viską, apiės repertuarą?
Kanados lietuvių išeivija, atžy
beveik visose mokyklose, parapi- rėpti ir viską apimti, bet reikia
— Į dainų šventės repertuarą
mėdama Lietuvos nepriklauso zikos centras. Tad ten ir vyksta
niuose mokyklų rūmuose ima at- ieškoti galimybių,
mybės atkūrimo 60 metų sukak visi didieji lietuvių renginiai. pateko dainos tokios, kokics ture- j
sirasti laisvesnių klasių. Tuo pa*
tį, Kanadoje organizuoja dideles Penktoji dainų šventė ruošiama jo patekti. Verčiant praėjusių:
sinaudodami pvz. Rochesterio
Džiaugėmės, kad Elenos Bra- iškilmes. Birželio 28 — liepos 3 čia, nes pas mus atsirado dau dainų švenčių repertuarus, pa
lietuviai vienoje klasėje įsteigė dūnaitės pastangomis kelios gru- d. Toronte ruošiamos laisvojo pa giau tos šventės ruošimo entuzi stebime, kad gal ten atlikti daEtniių lietuvių muziejų. Ekspo- pės tautosakininkų buvo atvykę saulio lietuvių dainų ir sporto astų. Tautiniu gyvastingumu pa Jykai buvo kiek sudėtingesni, dai
natais nukrauti stalai, nuotrau- į Chicagą rinkti tautosakinės me- šventės, suvažiuoja lietuvių sei sižymėję Kanados lietuviai nori nos, reikalaujančios pajėgesnių Diskusiniame pckalby Kanados ir JAV Lietuvių V-tosios Dainų šventės
rengimo komiteto nariai: kompoz. St. Gailevičius, K. Mileris ir muz. V.
komis nulipdytos sienos, — lietu- džiagos. Jos ieškojo ir tarp lietu
mas. Tas didysis įvykis pavadin matyti savo krašte {vykstant bent chorų, platesnio chorinio diapa Verikaitis
Nuotr. S. Dabkaus
vių tautodailės pavyzdžiai, istori- vių. I šį darbą buvo stengiamavieną didesnį pasaulinio masto zono ir t t Tie patys daininin- I
tas Pasaulio Lietuvių dienomis.
nės nuotraukos, gintaro puošme- s j įtraukti ir vietinius lietuvius,
„
,. .
lietuvišką renginį. Reikia duoti kai, kurie atvažiuos čia, buvo Į
nutraukti su šituo visada
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dieji dainų šventės ruošds dar
nors po vieną kūrinį čia gyve palikti ateities kartoms?
—
Bet
Amerikoje
yra
visi
di
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nančių ir kuriančių bei kūrusių
lonu bet kam užeiti. Primena ^ ^ ^ Paskočimo medžio dro- giama Toronte Kanadoje. Dainų dieji lietuvių chorai, mūsų mu kompozitorių. Tad repertuare yra. riu. Techniškai tie dalykai yra pa pažadėjo dar kada pakalbėti apie
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dėle
dirigentų reikalą? Kas šitoj
— Nemanau. Priešingai, to mokstamų. Reikėjo į daug ką at
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Viename laiške taip parašy
Kanadoje yra apie 35,000, o kur netas, į kurį įeina daug jaunų ir
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. . . . . .
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sius kolonijos žmones į jo vado- *"bai, disertacijos lietuviškomis tautinių
šokių šventę.
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I ti dar vieno klausimo. Lietuviško
dos ir Jungtinių Amerikos Vals komisija. Kokics turėjo būti dai- ir patį.
į tą valstiją įvairių tautų ateivių,
Patrauklus yra ir Viliaus Bražė- tybių, bet taip pat ir iš Austra
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Goveį mas Ulmanis, kuris buvęs žytyn
ir
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įvyku
lietuvių grupinių nuotraukų. Tik lapelius su pagrindinėmis jo pa tuvių dainų šventės yra
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do
asmeny.
Choru
ir
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rūpi-1
mus Latvijos valstybininkas,
— Ar galima techniškai iš to
gaila, kad tame leidiny gudai no- s kaitų mintimis, su jo kalbų ap- sios Chicagoje. Kodėl šita jau nekios didžiulės damų šventės pa nasl jo puikus administratorius J. ( Toks pasakymas sudomino meri savintis Vilnių ir visą Lietuvą, būdinimu ir jo nuotrauka. Žmo- beruošama Chicagoj,, o Toronte?
sidaryti sau plokštelę ar susukti Pleinys. Tikiu, kad Hamiltono j nininką ir jis paprašė nurodyti
— Taip, Chicagoje įvyko visos
Bet gerai, kad tame leidiny yra n ė s sukelia pritarimo ovacijas,
Muz. Vaclovas Verikaitis, vienas visų tada Toronte
vykstančių "Aidas" ir toliau gyvuos, ko aš: jam to agronomo kapą. Senastraipsnis apie Lietuvą ir lietuGal yra ir daugiau tokių pasto keturios mūsų ligi šiol suruoštos entuziastingųjų V Kanados ir JAV
{ sis sargas jam tą kapą ir nurokokiu nuoširdžiausiai ir linkiu.
vius, parašytas lietuvio profeso- viai įsijungusių į amerikiečių dainų šventės. Chicaga visą lai- Lietuvių dainų šventės organizato- įvykių filmą, sakysime,
Taip savo pasikalbėjimą ture- dęs.
A. T.
dienų
Nuotr. S. Dabkaus nors "Pasaulio 'lietuvių
riaus. Panašūs leidiniai galėjo kalbėtojų klubus lietuvių, bet a- ką buvo lietuvių kultūros ir m u - rių
atsirasti ir kitose valstijose. Ir at- p i fe tai negirdėti. O galėtų būti
siranda, nors ne visur lietuviškieji daugiau. Organizavimas viešoGal kokį puskilometrį sukorę pėsčiomis per bene jai, esą, kito kelio nėra: reikia patapti vegetarais. Aš
dalykai susilaukia reikiamo dė- s ios nuomonės prieš komunistiilgiausius pasauly koridorius, priėjome prie kitos lėk- dar pasiteiravau, kaip jie atskiria gyvybę nuo ne gymesio. Chicagos Istorinė draugi- n ę priespaudą yra vienas iš būtuvų linijos, kuri po poros valandų turėjo mus paimti vybės. Atsakė, kad privalu nusistatyti ribą Jų riba
ja neseniai išleido knygą "The dų paveikti, kad okupanto prieį Ekvadorą Žiūriu į Braniffo linijos patarnautoją, tik- dar leidžia valgyti kiaušinį, tik, žinoma, ne viščiuką
Ethnic Frontier". Čia yra straips- spauda Lietuvoje nebūtų tokia
rinantį mūsų kelionės bilietų knygutę, ir stebiuosi, žuvį, skruzdę ar moliuską... Mokslininkas daug kelia
nių apie prancūzus, lenkus, šve- kieta. Taip pat viena iš priemokaip j i s valdininkiška ironija nusišypso ir kreipiasi į vęs, išprusęs.; Pietuose dažniausia pasisako esąs ka
A N T A N A S MUSTEIKIS
dus, italus, žydus, meksikiečius ir nių įsąmoninti, kad amerikiečiai
kitą bendrabutį, tardamas, kad tokių šiais metais dar nadietis, nes vietiniai visus šunis karia ant amerikie
kitas tautas bei rases Chicagoje mokėtų spirtis prieč komunistų
neužtikęs. Mat, maršrute įrašytas persėdimas iš Mia čių.
,
ir kituose miestuose, bet nėra imperializmą.
J. Pr.
mi į Quito tokiu skrydžiu, kuris pirmadieniais iš viso
Kalba nukrypo į neišaiškintus dvuizacinius atsieJii savo gailestingosios neegzistuoja. Grįžtame vėl į Eastern liniją, aiškina
kimus
prieš keletą tūkstančių metų, apie priešistorinį
sesers profesiją buvo pakeitusi į linksmintojos ir vai mės, kad mes bėdoj, nes rytojaus dieną turime "re
r« i
šintojos specialybę. Dabargi diegliai ir kažkokios, sa zervacijas" į Limą ir t.t. Mums suranda kitą liniją, auksinį skiandytuvėlj, kurs tarp tobulai sukonstruo
Spaudoj ii gyvenime
kė, prezidentinės ligos įsimetė.
Blogiausia, kad jai Ecuatoriana vardu, kuri auštant mus nuskraidinsian tas, kad ir dabar vėjo tunely be jokio sutrikimo la
nepakenčiama ilgiau pasėdėti. Tad nenoromis jai te ti, taip pat pažada pasiųsti telegramą Danutei (į kioja. Moderniški mokslai tą greičio pusiausvyros
ko šios kelionės atsisakyti, o man liko kebliausia da Quito aeroportą) apie pakeistą atvykimą. Ir kad jų principą tik šiuo laiku atidengę... Bet mūsų pokalbis
nutrūko, kai aš lepterėjau, kad, mano nuomone, nėra
lis. Niekas dabar neparašys redakcijoms linkėjimų iš
Sunku ateistams, nes religiniai ant stovo kambaryje, paprastai įvairiausių svetimų miestų ir užkampių, ir nė šuva neminėtume bloguoju, parūpima mums kelių valan įtikinamų duomenų, jog tarpplanetiniai astronautai
dų naktigultą motely, netoli stoties.
jausmai yra žmogaus įgimta savy mokyklos salėje.
kažkada "skraidančiomis lėkštėmis" būtų atsidanginę
nesuampsės
puse
burnos,
kad
tokie
ir
tokie
įžymus
be. Tad sovietiniai žmonės rūpina
Dar tame paaiškinime kalbama
Nusiraminome ir net galvas pakėlėme: galėsime į mūsų planetą ir palikę neįspėjamų pėdsakų. Tuo tar
si sukurti naują pseudoreligiją, kur laikyti vėliavas, kur herbų re laikraščių skaitytojai išvažiavo atostogų į šiltuosius pasigirti, kad buvome T Miami, ne tik aeroporte. Taip
pu žmonai su vegetarais žodžių nepritrūko.
• - > ; bandant įvesti simbolius, reikalin produkcijas. Esą reikia nustatyti kraštus. Beje, pilnai ji vis dėlto nerezignavo ir neatsi
visiems
šauniems
vasarotojams
tinka.
gus sovietiniam kultui
ritualus, kad "valstybės simbolių kabino nuo mūsų, o tikino, kad bent jos dvasia mes
Žvelgiau pro siaurutį lėktuvo langelį žemyn, kur
Kai laimingai praskridome padangę ties Kuba ir
Okupuotos Latvijos "Skolotaju reikšmė pakiltų mokinių auklėji negalėsime atsikratyti. Tiktai man k a s iš t o ? Dvasios
viskas neryškiai mišo į pilkų vandenų ir debesų tyrę.
Aviže" (Mokytojų laikraštis) ry me."
niekas lėktuvo nepagrobė, susipažinom su įdomia pa
juk nesekretoriauja.
Paminėti astronautai, kad ir nepatikimi, vis dėlto ne
Kaip
jau
žinoma,
Sovietų
Sąjun
šiam su Sovietų Sąjungos nauju
keleivingų amerikiečių pora. Abudu vegetarai. Jis kaž
gos
naujojo
himno
pirmasis
pos
himno tekstu (senesnioji karta at
Tūptelėjom Philadelphijoj ir tuoj po vidurnakčio kokiame Oklahomoe universitete dėstęs bene geogra paliko manęs ramybėje. Kelių valandų miegas Miami
simena, kad senasis himno tekstas mas kalba apie laisvą ir galingą
motely dabar teko bent snauduliu papildyti. Keleivių
kalbėjo apie "dižiausią žmogų" ir respublikų šeimą kurią sutelkė atsidūrėme Miami. I š karto vožtelėjo galvon, kad gal fiją dabar vykstąs mokslo reikalais į Pietų Ameriką; kalbos garsai nutolo, tik motoras tyliai dūzgė. Prara
'Taisvą ir laimingą tarybų liaudj") amžiams didžioji Rusija. Ir tegu būsime paklydę, gal, ko gero, jau į nereikalingą kraš jinai — azartinga daržovių augintoja. Jis buvo labai
yra paskelbusi dekretą, lygų Sovie gyvuoja taurų valia sudaryta vie tą nusibaladoję. A š nieko, taip sakant, linksminančio dalykiškas ir taktiškas, nė nebandė manęs atversti į dau sąmonės pusiasvyrą, kai staiga praregėjau didžiu
tų Sąjungos Švietimo ministerijos ninga galinga Sovietų Sąjunga...
ar neblaivingo nebuvau išgėręs, bet gerai
supratau, "tikrą tikėjimą". Tik aiškino, jog auginti javus bei lį kaip kalną tarpplanetinį žirgą, skriejantį erdvėje su
Naujasis himnas ilgas, iš šešių
pranešimui su paaiškinimais ir nupasišiaušusiais karčiais ir alsuojantį karštomis žie
kad garsiakalbių informatoriai nekalba mūsiške kal daržoves ir jų vaisiais penėti gyvulius, kad žmonės
rodymais — "Sovietų valstybės posmų, jį giedant tenka gerą va
žirbomis. Toks širmis galėtų pakelti tūkstančius ast
landėlę pastovėti ir auklėtis himno ba. Tik kai po valandėlės, šalia ispaniškosios, įsiterpė jais mistų, yra visiškai neracionalu, neekonomiška, ne
simboliai ir mokyklų ritualai."
dvasioje.
(t) ir angliška informacija, susigavome, jog čia iŠ tik produktyvu, žodžiu, tai vien gamtos išteklių nepro ronautų, nors jų aš nepastebėjau. Šiurpas nukrėtė:
Visų mokyklų mokiniai "turi su
kad tik jisai nusileisdamas savo kanopomis neperrųjų Miami aeroportas. Pragyvena jisai ne tik ii ang tingas eikvojimas. Be to, gamtos pusiausvyra pažei
organizuoti
himno įsamonimą."
skeltų viso žemės rutulio per pusę ir kad mums ne
Nurodytos dienos, kada damuoja— Pasakytas žodis yra sida losaksų, bet ir iš Lotynų Amerikos keleivių, kurie tais džiama. Ir bene blogiausia, kad gyvybę skersti juk tektų nugarmėti visatos prarajon...
., mas himnas (dainuojant reikia at
pačiais doleriais apsimoka, nors tevartoja vien ispanų nemoralu. Štai kodėl jie tik vaisiais, daržovėmis ir
sistoti, pionieriai turi saliutuoti). brinis, o nepasakytas — auk(Bus daugiau)
citata m f * u < f m ^ r i * 1 ir j m f i i i i H<rt'T>c< 2xnonikalba.
U e t patarto
Hisao tekstas turi b'iti padėtas
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Stereo ir Oro Vėsintuvai
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Marini* — 17 metų. 5V„ kam*.. 3
miegami. Kabinetų virtuvė. Plyte
lių vonia. Sausas rūsys Garažas.
Marąaette Pke už Kedzie i vaka
rus. Geras. Šviesus. Nebrangus.
BROKERIS P. 2CMBAKIS
PR 8-6916
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ELECTRIOAN
£xperienced in all phases
of efectrieal worfc
Appiy in person
vVAUKEGAN P ARK mSTMCT
HIKJKSTON PARK
2896 Gtaad Aveuie
VVaukegan. QUao»

ZS46 W 69th S t , to! 776-1488
Ona Žilinskienė, Irena SušmsSavininkas parduoda 2 aukš
kienė, Henrikas Stasas, Zenonas
iiHiiiiiiiimininiiiinimi tų mūrinj namą. Skambint po
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Viena iš populiariausių šiuo
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6
vai.
vak.
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metu lietuviu dainininkų-solistų
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tanas Garka. Jie prašo ir Šiemet
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Clevelande Vasario 16-sios minėjime dalyvavusiems ser.. John Glenn ir
Work na L«ibe. MBting, Drtll Press,
leris
atlieka
didelius
darbus
mū
Ateities klubo, vasario 25 d. da
w. esu* st.. auca*o, m. sflsae
Grindlng.
Pl«nty oi ©vertime avaijo žmonai įteikiamos gėlės ir lėkštė. Įteikia Motiejūnaitė ir KupreviTEIi. — WA S-87ST
lable.
Day Sbi*t
Cotnpaoy b a n t vė gražų ir įdomų koncertą. Nors sų persekiojamai Bažnyčiai.
4
vienetą
m
a
r
u
*r
garotos,
Marčiūtė
Nuotr VI. Bacevičiaus IIIIIUIIIIIIIIIIlllllllllHIIUUIlIlIHHIIIHHfM
fits. fcacL paid tos.. A. femily bosp.
qwette
Parke.
Nauja*
gazu
Mldymaa
Aukas siųsti paštu: Mrs. O. Ži
solistai ir ne pirmą kartą svečia
$eo« p r n MKKK B H t u y a s
N&dlS atiduoda už $38,800.
linskas,
1840 Caronia Dr., Lyndvosi Clevelande, bet nežiūrint ne
¥KJRY rOSSIBLE.
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LIETUVI
5 kamb. labai modernui mllro na
CaU or Apply
tikro oro, didelio šalčio ir snie hurst, Ohio 44124.
mas
ant
plataus
sklypo,
tinkamas
n
į
rūpestingą
gydymą
ir
pacien
mokslai 9 vai. ryto ir 7 vai. vak.
ii
kitus
kraštus
ieimai
žavingai
gyventi.
Arti
72
ir
AERO PBECISION
Religinės šalpos globėjai yra
go, per trys šimtai džiaugėsi jų
Kedzie.
$39.800.
šv. Mišios, pamokslas ir bus klau tais rūpinimąsi.
MACHINING
COMPAXY
išpildomomis dainomis, arijomis, liet. parapijų klebonai: kun. Ba soma išpažinčių
NEDZINSKAS. 4865 Archer Ava. GraiuN platu* sklypai ** garagaa
3S26 Coaaty U a e Rd.
KAZIUKO
MUGft
lys
Ivanauskas
ir
kun.
Gedimi
solo ir duetais. Monteverdi, Ba
F«Mkl«n Park. flttaoto
Cfekago, HL 60632. teML 927-3086 MaiMuette Pke. Vertingas p i i k e j n l
T«toC. TO-OTlį
ČIURLIONIO ANSAMBLIS
cho, Corneliaus, Mendelssoh.no, nas Kijauskas, SJ.
Liuksu*
"rancto".
Beveik
naujas
Ir šių metų Kaziuko mugė,
Aak for RICHARD or AKN1E
romSnų
mūras.
3
mieg.
Radiant
šil
Per 10 metų Religinės šalpos
Saint-Saens, Gounod, Mozarto,
dymo dvi kontroles.
2 auto mftro
Čiurlionio ansamblis šį savait vykusi kaip tik per šv. Kazimie
garažą*. Daug priedų.
Tik narnate
Naujalio ir Jakubėno kūriniai komitetas be tiesioginio aukų galį išvyksta į Rytus, kur šešta j rą, kovo 4 d. Dievo Motinos N P
HELP WA3iTED — MOTEBYS
nupirksite už $40,000..
įspūdingai nuaidėjo erdvioje Die rinkimo darbo, buvo pasikvietęs dienį. kovo 11 d., 7 vai. vak. į salėje, sutraukė daug žmonių,
ŠERĖNAS perkrausto tekius tr
Tvirtas 2-)u aukštu mūras. 2 butai
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos vysk. V. Brizgį, prel. J. Balkūną, duos koncertą Sacred Heart; Nuo 4 vai. iki 9 vai. Clevelando kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei i- maloni biznio patalpa. 2 auto
UE8AL SECRETAIY
jraražaa.
Savininkas
nusileido
Iki
parapijos auditorijoje.
Antrąją kun. St. Railą šios idėjos propo- universiteto didžiojoje audito- i skautija patiekė pietus šimtam dimai ir pilna apdrauda.
$38,500.
Marąuette Parke.
koncerto dalį reprezentavo liau gavimui ir surengė Bruno Mar- rijoje, Bridgeport, Conn., o sek j įvairiausio
SaMfi Loop lawfim
amžiaus asmenų,
TEL. — WA 5-8068
dies dainos, harmonizuotos D . kaičio, ir Stasio Baro — Jono Vazdali Sharoa Mood>
madienį, kovo 12 d, 3 vai. j turėjo įvairių rankdarbių, kuLapinsko, V. K. Banaičio, V. Klo- Į n e i i o koncertus bei išplatino per
Christ the King HS gimnazijoj, j rių įsigijo parodos lankytojai. MiniHiiiiiiiiiitiminitiimimitiHHiHHMi
vos, B. Prapuolenio, St. Šimkaus, j 500 egz. knygos T h e War against
236-0015
2625 West 7lst Strojet
Vyksta moterų vyrų ir mišrus i Visa mugė buvo užbaigta skau
M. A. Š I M K U S
V. Paltanavičiaus, Bašinsko, V. j God in Lithuania.
VOTARY PUBLIC
chorai, tautinių šokių grupė ir j tiška programa, kurią atliko
Kairiūkščio, A. Račiūno ir B.' Kai kilni idėja, prasmingi tiksTel. 737-7200 ar 737-8534
rjiOOME TAX SERVICE
kanklių orkestras. Ansamblio: gausi Clevelando skautija su
Budriūno. Publikai triukšmingai lai ir konkretūs darbai daromi,
4359 S«. Maplerood, tei. J54-7450
vadovas — maestro Alfonsas j savo šauniu jaunimu.
Aaajstant to Bookkeeper Billing.
• kamb. mOr. Z Iniaail 65 tr Tai- posting and secretarial typing 50
prašant, solistai pildė dar du du-'nesigailima ir nuoširdžios aukos,
Taip pat daromi VERTIMAI.
Mikulskis, kanklių vadovė Onai šiuo m e t u Clevelando skauti
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
$27,500.
etus Plaukia sau laivelis ir Suba-|Būkime šių darbų rėmėjai!
PrUETYBftS PRASTMAJ Ir
Mikulskienė.
i jai vadovauja: Pilėnų tuntui ps.
Gražm
liaaąiiiiia — 6 kamb. 2 tidl- wpm, accurate and good w/numtos vakarėlį. Akompanavo Mar
kitokie blankai
bers and g^ood w. phone
aM. 83 ir Kedzie. $64^00.
j Gediminas Puškorius. Neringos
III
TALTYBIU CENTRAS
15 meto Maumo. 5 ^ kmate. 3 Btojie Adler.
CLEVELANDO KLINIKOS
LAMZI CANDY OOMPANY
tuntui s. Eleaa Nainienė, Jūrų iiiiiiumiuiuHUiiiiiiHuiuuiimmnnuiif
' gami. Daug rūbinių. 2 ^ mai. gTafai
Clevelande
veikianti
T
h
e
Na
1144 W. Cliicago A m Z. 666-9408
Per ilgus žiemos mėnesius ir
Garsi visoje Amerikoje ir už skautams s. Dženaras Kižys.
163 ir Narraganset-. $54.000.
Clevelande kultūrinis ir pramo tional ities Services Center agentū sieny ligoninė ir tyrinėjimo
V. R. Jvatrhj prekta pastrtaktmaa nebnui- I M i aaUD) — 2 po 6 kamb. mOr.
Ask for EreJja
ra
tautybių
bendruomenių
reika
ginis gyvenimas buvo gerokai
centras turi arti 6,000 gydytojų
(Nukelta j 5 psl.)
OOSMOS PABCEL8 EXFRESS 66 tr Talman. S32J5C0.
apslopintas. Kultūrinės vakaro lams padeda, pataria pilietybės, ir specialistų, medicinos seserų
I UETUV4 oi akrą.
nės su nedideliais klausyojų skai imigracijos, dokumentų sudary ir kito personalo. Klinikose dir ii II—IIII i m \mmmmmm\\n\v\mvwmmmm\SSSSSIUNTINIAI
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
S. Halsted SC, ChtMgo, BĮ 10111
čiais, vienas kitas susirinkimas ir mo, įvairių emigrantų reikalais. ba ir nemažai lietuvių, jų tarpe
«80i w. «*tb sc, cfaicmgo, m. eaesa
Š I M A I T I S R E A L T Y Bnuom. 6 kamb. butas 2-me aokaS0PHIE
BARČUS
Telef.: »2a-2T37 — 254-8823
nedideli baliukai užėmė beveik vi Agentūra yra viena iš Torch ir dr. Antanas Butkus tyrinėji
RADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
Tax
į te. 7034 S. RockweU S t
sus gruodžio, iausio ir vasario Drive institucijų, kurios patarna mų centre. Šiuo metu specia
Vfees
programom
ii
WOPA
mėnesius. Iš tikrųjų Clevelandas vimais gali pasinaudoti visų tau
TeL 471-0078
2951 W. 63rd St., 436-7870
lioms studijoms yra atvykęs dr. Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
108 rn. laikotarpy (nuo tada pra tybių žmonės.
madienio
iki
penktadienio
3:60
—
Vytautas Astrauskas iš Vil
2818 WESt 64TH STBEBt
dėta registruoti temperatūros, kri
Tautybių centras, kuriam šiuo
niaus universiteto eksperimen- 3:30 vaL popiet. — šeštadienį ir
Išnuomojamas 2-ji) ntegaiBų
tulių ir harometrinio. spaudimo metu pirmininkauja dr. Fem
sekznad, nuo 8:S0 *ki 9:30 v ryto.
KILIMUS IR BALDUS
talinės ir klinikinės medicinos
MARQUETTE
P
A
B
K
Tetef.: 434-2413
duomenys) šiemet turėjo Šal Long ir vienas jo pavaduotojų
Imtas. $196.00 min.
tyrinėjimo centro.
S-kj bota ia«rlnb pe 5
1498 A. M.
vte« atPaj i M i
čiausią su daugiausia sniego žie- yra ir Juozas Stempužis, jau se
McKBY « POAOTJB
7158 S. MAPLEvfOOD A VE.
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 Oaaa Šildymas. Mūr. garažas. Arti
ligoninė turi L100 lovų.
mą. Dažnai rengėjai, bijodami niai ir aktyviai įsijungęs į tauty86-os tr Talman. Žemiau $34,000.
CiaCAGO, ILL. 66629
TeL —
tSSMm
Daug lietuvių yra ieškoję ir te mmmmmmammatommmmmmmmmmm
nuostolių ir kitų nepatogumų, ne Ibių sąjūdį Clevelande.
BUTŲ NUOMA VIMAS
vieną parengimą atšaukė.
Centras išleis Tautybių žinyną beieško sveikatos šioje institu
iiuiiiiiiimnnniiiiinmnHiiiniiiiinnHii
Todėl Nerijos Linkevičiūtės ir (Directory) naują laidą. Parapi cijoje. Klinikos ypač garsėja
IEŠKO PIRKTI
STATOME NAUJUS NAMUS
Bernardo Prapuolenio koncertas joms ir organizacijoms bus *š- širdies ir inkstų specialybėse. i
Atliekame
buvo tikrai maloni staigmena įgri siuntinėtos anketos, kur bus pra
Ieškome pirkti ii savininko (ba jo
Šiomis dienomis Clevelando
senąp namu pataisymus.
susios žiemos siautėjime. Solistų šoma atsakyti į klausimus, kad klinikos gavo aukščiausią įver
kim agentų) 2-jų ar daugiau butų
Apdraustas
perkraustymas
PETRAUSKAS
namo Marąuette Pke. arba Gage
dainos ir arijos, parinktos iš įvai tai būtų galima įtraukti i šį nau tinimą iš Joint Commission on
Jvairuj atstumų
OONSTBLTCTION
COMP ANT
Pke. Skambint 863-3879
dingą
informacinį
leidinį.
rių kompozitorių kūrinių, skam
i.
BACEVIČIUM
the Accreditation of Hospital
1>l — H47 7564
TeL: S76-1882
Šiais ir kitais klausimais, no
bėjo plačiai harmoninguose to
Ha. Kadai* Ava. — 778-22S8
skambint po 6 vai. vakaro
nuose. Cia klausytojai tikrai su rint gauti išsamesnės informaci fittiiiiHiiiiniiiiiHiiiiiimiimiiMiMHmmi
MllintilMIlIMIVIIIIIHIMIII
D I M E 8 1 v
prato, kodėl šie solistai yra kvie jos, prašoma teirautis pas Juozą
DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ
čiami koncertams ne tik čia Ame Stempužį. ar^tiesiog skambinti į
rikoje,, bet ir kituose kontinen Tautybių centro įstaigą, tel. 781PASAULIAI
m RtTTA
tuose.
5460.
Mes sa 5§ Mtom nsmų oardavtsjo TIK 1 4 IUJ0 U SPADOeS
I l. Burkus
Ateities klubo valdyba: pirm.
Tautybių centro patikėtinių ta
R A U K Z A P 0 L I S įstaigom aptarnaujame
J- t Kiaževskio
Pavadinta pagal šv. Augustino
Romas Bridžius ir nariai; Juozas ryba nutarė, naudojant tautybių
Cbieaga — tas daug
išsireiškimą:
Du
priešingų
siekių
pardavimą
ir
ptiUnu.
Rol
t«4«tilra
A
Darnusis, Roma Degesienė, Ire laikraščius, radiją ir kitas infor
Beletristika
na Sušinskienė ir Birutė Skrins- macijos priemones padidinti na miestai, kurių "vieną sudaro gerieji
NORINTIEJI
angelai ir žmonės, o antrąjį tiė,
Macai be kraujo. Pievos žydi, Skirkienė po koncerto suruošė vai rių skaičių, vėl pradėti leisti ži kurie yra blogi". Knyga parašyta tingos kojinės, Paslėpta Tardu, Až
PARDUOTI AB PIRKTI
kurią "AUŠROJ laikų veikėjai
šes, kuriose dalyvavo programos nių biuletenį. Apie tautybių cent lengvu stiliumi ir joje svarstomos tau sakydavau. a5 tau sakau ir kiti
vadino lietuvių epu ir lygiųo HD
atlikėjai ir daug svečių.
MERO ILUADAL Vaizduoja lietu
ro veiklą duodama informacijos populiarios šių dienų žmonių, tau Jdomū$ oasakojuasi.
Įs^ULTeigojimo
scamosua
tų
ir
dvasių
problemos.
444
pusi.,
bs
Jono
vių
tautos priešistorini gyvenimą,
kiekvieną šeštadienį 6:00 A.M.
Spaudė Pranciškonų ą«ustuvė 1977
23,000 DOL.
kaina
su
persiuntimu
$8.90.
IS
lenkų
kalbos vertė Povilas Gaumums.
108 FM per W D M T ir sekmadie
m. lOuna su persiuntimu $4^0. Ulėys. Knygą puošia 50 medžio raižiTaip pat, abejojant dėl tarimo
Užsakymus siųsti: Drangas, sakysius siųsti: BBAUGAS, 4M6 W.
Religinės šaipos komitetas Cle- niais 8:00 AM per W G C L 98.5
Seniausia Lietuvių Radio progra DRAUDIMO, ar norint apdrausti m* dail T . Smakausko attikti 19
63rd
St,
Chicago,
HL
4545
W.
63rd
St~
Chics
,
.
DL
68629
lande
šiemet
švenčia
savo FM stotį, kooperuojant su Cleve
ma Naujoj Ansįlrjo} i! Stoties NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ !r amž. pradžioje. 286 pusi. &^ina au
persiuntimu $6.80.
llllllilHHIIUHHKHIIINIIt
veiklos pirmąjį dešimtmetį. Būre lando Viešąja biblioteka.
VNSR, 1369 banga, veikia sekma SVEIKATĄ maloniai Jums
lis pasišventusių žmonių per tą
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai po
Užsakymus siųsti:
REKOLEKCIJOS
pietų — perduodama vėliausių, pa
laiką surinko per 23,000 dol šiam
BALYS BUDRAITIS
•
saulinių žinių santrauką ir komsn©RAUGAS, 4845 W. 69M S t ,
kilniam tikslui iš maždaug 200Dievo Motinos Nuolatinės Patarai. muzika, damos ir Magdutes 4243 W. 68rd St„ CUcaflOv BL
300 aukotojų. Pereitais metais gąlbos parapijos metinės rekolek
U O
pasaka. Sią programą veda Stepo
767-4600 arba 7 1 8 4 1 7 1
buvo surinkta per 3,000 dol. Sie ei jas pradedamos kovo 12 d. 10
nas ir Valentina Minkai. Biznio
reikalais kreiptis | BeWc ftsrists HllllllliltlIliNIlIlIlIlIHIlIilinililIlIlNHIKI
1914 MetŲ
met rinkimas vyksta Gavėnios vai. pamaldomis. Rekolekcijas ves
—
geuu bei dovanų krautuve, 90C
metu. Atskiros rinkliavos bus pra kun. Leonas Zaremba, SJ., Lietu- j
Midland Savmgs aptar
HAMU PARDAVIMAS
E. BroadVay. So Bosjton, Mase
vestos abiejose lietuvių parapijo- vių jėzuitų provincijolas. Papras- Į
nauja taupymo ir namų
02127. Telefonas 268-6480 Ten pat
Namus veltui įkainuoju.
paskelų reikalais visas
gaunamas dienraštis "Draugas" ir
Galiu namus parduoti.
se. Šiuo metu komitetą sudaro tomis dienomis pamaldos ir pa-1
LflHUANIA IN CRISK, Nationalmūsų apylinkes.
rasite dideli ĮMirtriuslmą Betuvtfks
Turiu gerus pirkėjus.
ism
to Conunnnism 193&-1940 Au
Dėkojame Jums už mu
KEAL ĮSTATE BROKERI
torius politikos mokslų prof. Leo
mis parodyta pasitikė
SABAU0NA8. Išleido ladaana
P. ŽUMBAKIS — PR 8-6SI6 nas
&%<&9*r&*wo
jimą. Mes norėtume būti
University Press, Hoonttugton «r
Jums naudingi ir atettyIxmdoa, 294 vusl- kietais riršettssj
niHIII
su aplanku.
Radrjo Valanda tau vht 38 m. tamaDSąskaitas apdraustas
Si knyga yra labai vertinga do
)s N«w Jsrsfly, New York ir
iki S40.000.M
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Clevelande prie paminklo žuvusiems ankštiaji asaerikieeiai svečiai.
3ūaienaxos sasjaąata skclbr
Matyti teisėjas E Katalinaa, sen. J. Glenn, lietuvių demokratų pjrm. i
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I VASARIO 16 D. CLEVELANDO
I SV. KAZIMIERO MOKYKLOJE

MOŠŲ KOLONIJOSE

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. kovo mėn, 10 d,

GREITASIS LĖKTUVAS
250 LELTŲ
Visa mokykla susirinko prie
jau dvejus metus vadovavusiai
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės
Už garsą greitesnis lėktuvas Kungsholmo Lėlių operos Chivaldybai — pirm. B. Kondratui
paminklo mokyklos kieme. Kel
ii sekr.-iSd. Z. Raieckienei suti- F-104 dabar pakabintas Mokslo cagoje, tą teatrą likvidavus,
dami vėliavas sugiedojome Lie RETĖJAME, BET LAIKOMĖS kus toliau dirbti, apylinkės veikla j ir pramonės muziejuje, Chica- 250 lėlių BU scenos įrengimais
tuvos himną. M. Palūnaitė ir D. Dėl įvairių priežasčių (perkė
goję, šiaurinėj daly. Tai JAV dabar išstatyta Mokslo ir pra
Barzdukas padėjo vainiką prie pa limo, persikėlimo ar sumažinimo bus tęsiama.
monės muziejuje Chicagoje.
Minėiimas praėio labai kukliai aviacijos dovana.
minklo. V. Juodišiūtė, 12 sk. se darbovietėse, mirties) mūsų LB
— šeimyniškai. Pirm. B. Kondniūnė, pasakė trumpą kalba.
apylinkė retėja. Kyia balsų, ar
Po to, visi ėjome į bažnyčią pa nereikėtų ją visai likviduoti ir ratas tarė trumpą, bet prasmingą
simelsti už Lietuvą. Kun. S. Ki- nariams įsijungti į Putnam, Hart- žodį, pagerbti mirusieji, paskai
jauskas kalbėjo apie Sadūnaitę, ford ar New Havep apylinkes, o tyta gubernatorės proklamacija,
jos pasiaukojimą ir kančią. Jis fta turėti tik. lyg ir atstovybę, padeklamuotas eilėtaštis ir kitas
taip pat priminė, kad tą vieną Toks klausimas buvo svarstomas perduotas įkalbėtas okup. Lietu
šeštadienį, suėję j lietuvišką mo-. vasario 26 d. susirinkime, kuria- voje, sugiedotas Lietuvos himnas.
kyklą, kalbėtume tik lietuviškai. m e buvo paminėta ir Lietuvos ne- Vlikui, L.B. ir Altai suaukota
Kun. Kijauskas sakė, kad Vasario priklausomybės atkūrimo sukak- 216 dol.
••• •
va
v*
16 d. bus geriausiai įprasminta, tjs.
jeigu mes visi vieningai kovosi
lietuvoe nepriklausomybė* atkūrimo 60 metų sukakties minėjimo metu
Susirinko tik 20 asmenų, tarp
Clevelande suaitikę (iš k.): Jonas Nasvytis, Clevelando miesto vyr. tei- me dėl Lietuvos laisvės. Visų sky kurių trys mažamečiai vaikai ir
— JAV iš 10,000 mirčių vieDALIA ir VLADAS BŪTĖNAI
Bėjas B. F. Katalinas, senatorius J. Glenn ir jo palydovai — Pat Blus- rių atstovai uždegė po žvakutę ir viena moksleivė. Pasikalbėjus ir na mirtis yra nužudymas.
so, A. Katalinas. L. Blusso
Nuotr. Jono Garlos paskaitė maldelę.
Pasimeldę, ėjome į klases, kur
turėjome tris trumpas pamokas.
Brangiam Šeimos draugui
Paskutinę pamoką rinkomės į sa
lę, pačių mokinių
paruoštam
minėjimui. Minėjimui vadovavo
naujieji ateiviai — Jagai, dr. n _ t 0 s k. mokinė M. Bankaitytė.
(Atkelta ii 4 pusi.)
P. Baltrukėnas, dr. Jolita Kava- Programą paruošė 11 ir 12 sk. moSUSIRINKIMUI PRAĖJUS
liūnaitė su seserim Aldona ir kiniai su kai kurių mokytojų pajo žmonai ALDONAI mirus, reiškiu giliausią užuo
LKVS "Ramovės" Clevelando švogeriu. Visi iš netolimo Akro- j ga iba. Įnešus vėliavas ir sugiedoLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
jautą.
skr. visuotinas narių susirinki- no. Visi buvo nuvežti į restora- j u s himną, prasidėjo programa,
Antanina Butkuviene
mas įvyko sausio 29 d. Lietuvių ;ną pietums. Atskirame kamba- p Alšėnas parodė skaidrių iš
90VY0AS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. OAiMIt
St
Petersbnrg,
Fla.
namuose.
| ryje, dalyvaujant kleb. Meintyre Lietuvos istorijos ir dabartinės
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Skyriaus pirm. V. Stuogis atida- j ir seselei Evelyn, buvo pasida-' Lietuvos gyvenimo. Aukštesnių:
rė susirinkimą ir pakvietė susirin-; linta tos dienos įspūdžiais. Kle- ;ų skyrių mokiniai M .Bankai433044 So Califomia Avea^t
kimui pirmininkauti A. Jonaitį, bonas savo kalboje pasidžiaugė, t y t ^ R Kazlauskaitė, A. Miškisekretoriauti J. Citulį. Pirminin- j galėjęs išgirsti lietuvičkas gies- ni< . n Palūnas ir R. Urbaitis,
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 98SV
kas susirinkimui pranešė apie pra-; mes, darnų chorą, kuris jam pri s^itį
Maironio "Čičinską". M.
r
4605 0? iourr. Kermitage Aveaue
eitų metų veiklą, kas sapudoje, minė seminarijos laikus, kada Bankaitytė kanklėmis paskambijo žmoną SOFIJJį, sūnus RIMVYDE ir LIUCIJŲ su
Teletonas - YArds 7 1741-2
Jau buvo minėta. Kasininkas pra- jis mokęsis su lietuviais kuni- n o ^ ^ "Mergaitės svajonė"
Šeimomis ir kitus gimines nu:širdžiai užjaučia
nešė apie kasos stovi, o revizi- gaiš Petreikiu,, Angelaičiu ir k o m p Mikulskio. Mok- Grigaliu
je* komisija apie kasos ir knygų a. a. Barčiu. P. Baldauskas su n i e n e s paruošti trečiojo skyriaus
Anastazija, Flori|onas ir
vedimą. Rasta, kad kasa ir kny- ašaromis akyse dėkojo vyrams m o kiniai, mažieji "Žiburėliai",
gos vedamos tvarkingai.
j už giesmę, kuri jį nukėlė į šalį, a l i i k o Lietuvą. A Bublytė paEdvardas Tallat-Kelpša
Po pirmininko, kasininko ir re- kur jis kūdikėliu žaidęs ir die-1 deklamavo Minelgos "Lietuva".
vizijos komisijos pranešimų sekė, nas jaunystės yra praleidęs. Dė- p Q tQ s e k ė mo^ Stasienės penkto
diskusijos ir naujos valdybos rin- kojo vadovui J. Kazėnui ne tik skyriaus mokinių suvaidinta iš
khnai. Buvusiai valdybai sutikus už šią dieną, bet ir visą jo dar- trauka iš "Eglės žalčių karalie
kandujbtuoti sekančiam terminui, bą lietuvybei, kurį jis seniai pa nės". Programą užbaigė aukštesvisuotino narių susirinkimo vien-! žįsta iš jo darbo lituanistinėje tesniųjų skyrių mokinių kvar
Laidotuvių Direktoriai
balsiai buvo perrinkta ta pati val- mokykloje ir organizuojant cho tetas, M. Bankaitytė, V. Juodi
VALANČIŪTE
dybarpririnkus pora naujų J. Šiu rus ir programas minėjimuose. šiūtė. R. Kazlauskaitė ir R. Ur6 8 4 5 SOUTH W E S T E R N W E
Gyveno
Cicero,
Illinois.
pinį ir P. Vencių. Tuo būdu, sky- įteikė jam sayo^darbo Gedimino j
^ ^ ^ 0 ^ 0 "Lietuva bran
Mirė kovo 9 d. 1978, 11:30 vai. ryto.
riaus»valdybą sudaro: V. Stuogis! stulpus su dviem vėliavėlėm,
g
i
Gimė
Lietuvoje, Raseinių, apskrityje,
-į- pirm. E. Pranekas — I vkre- \ kaip simbolį jo darbo laisvoje
Trys Modemiškos Koplyčios
Amerikoje išgyveno 65 m.
Paulius
Ramūnas
pirm. J. Šiupinys — II vicepirm., į Amerikoje. J. Kazėnas, priimPasiliko dideliame nuliūdime krikšto dukra Salomėja Maks
Mašinoms Vieta
I. Stankus — sekr., P. Mainelis —: damas dovaną, padėkojo kleb.
vytis, giminaičiai Juozas Maksvytis su žmona Elena, ir Pranas
Tel. 737-8600
Maksvytis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
kas., V. Skirpstas — parengimų. Meintyre, seselei Evelynai ir
—
Nėra
pagalvės
tokio
minkš
Tet 737-8601
vadovas ir P. Vencius — narys.
Baldauskams už suteiktą progą
Priklausė Dievo Motinos Sopulingos dr-jai.
tumo,
kaip
gryna
sąžinė.
Kartu Clevelando skyriaus vai- j vyrų chorui prisidėti prie šio
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South
Prancūzų patarlė
dyba. praneša, LKVS "Ramo įspūdingo minėjimo.
O. G.\
50th Avenue, Cicero.
vė" skyrU valdyboms ir pavie
Laidotuvės įvyks žeštad., kovo 11 d. iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
niams' lietuviams, kad dar yra ir
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
galima per skyriaus valdybą už
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
sisakyti Clevelando
ramovėnų
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
vyrų choro ilgo grojimo išleistą
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
plokštelę "Kur dangus ugnim
,;
Nuliūdę: Giminė*.
"
. +—-'••'
liepsnoja;'. jo dukteriai GRA2BCU ii žentui JOKŪBUI GRA
1..
E. Pronckus
Laid. direkt, Vasaitis"- Butkūs, tel. 652-1003
ŽIAMS bei anūkams reiškiame gilią užuojautą.
JtAMOVENŲ CHORAS
MODERNIŠKOS
•ėlJYAHOGA FALLS

New London* Conn.

Netekusią brangaus tėvelio

VERONIKA JANUSA1T1ENĘ
IR JOS SEIMĄ

giliai užjaučia

CLEVELANDO ŽINIOS

MARIJUI BLYNUI ir jo dukrelėms
DAIVAI ir JŪRATEI,

EUDEIKIS

A. t A. KAZIMIERUI PIENIUI mirus

Mažeikai Evans

A. t A. ONA MAKSVYTIS

-

A. f A.
„Dr. J O R U I G E Č U I m i r u s ,

MARQUETTE FUNERAL HOME

Sofija ir Herman Barstei*

Vasario 12 d. Cuyahoga Falls
bažnyčioje buvo prisiminta Lie
tuvos nepriklausomybes diena.
Ifinfejimo iniciatoriai — P. B.
Baldauskai 4 iškilmes pakvietė
Clevelando Ramovėnų chorą.
prieš pradedant iškilmingas pa
maldas, seselė Evelyne pranešė,
kad bos minima Lietuvos sukak
tis iir kad pamaldų metu giedos
specialiai atvykęs choras. Baž
nyčia talpina 1500 žmonių. Pa
ilginto didingos giesmės, kurių
visi dalyviai atidžiai klausėsi.
Klebonas kun. Meintyre išreiškė
savo pasitenkinimą darniu gie
dojimu Buvo perskaitytas vys
kupo laiškas, o pamokslas buvo
skiriamas Lietuvai ir lietuviam,
gv. SCšių auką prie altoriaus
atnešė" Baldauskų dukrelės, pa
sipuošusios tautiniais drabuiiaia. Iš viso pamaldos ir jų gie
dojimai buvo labai įspūdingi.
Susirinkus į salę, choristus
apsupo seni ir jauni. Jie prisi
minė, kad jų tėveliai ir seneliai
kalbėję lietuviškai, ir jie di
džiuojasi esą lietuviai, nors kai
bėti lietuviškai ir nebemoką.
. Cia matėsi ir mūsų veiklesnieji
Gėlės visom* progoms
aCfBtLT HILLS GtLINYCIA
| | 0 WEST Orri STREET
Tdrfoaai: PR M63S ir PR 8-0*34
Taip pat naujoji Barboros ir
ftjtatJV krautuv*
TKEDAISY STORE
Ode

LCWB

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus,
dukrai GRA2IKM ii lentai JOKŪBUI GRAŽIAMS
bei fpčtor™« reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
Eleonora ir Edvardas Juškevieiai
Dalė Ir Vytautas JuškevMHai
. Regina Richmond

Mielai MAMYTEI Vokietijoje mirus, sūnui

ALFREDUI ir m i r a i VIDAI BLYSKIAMS
nuoširdžiausią užuojautą reiškia
Vladas Ir Julyte Žukauskai
Klemensas ir Anele Žukauskai

Mylimam broliui ir dėdei

A. f A.
JUOZUI EUČIUI Australijoje mirus,
seserį EMILIJC GUČIŪTC-KULB1ENC ir jos dukterį
DALIC nuoširdžiai užjaučiame ii kartu liūdime.
Klemensas Ir AnUi Žukauskai

A. f A.
KAZIMIERUI PLBHUI mirus,
žmonai SOFIJAI, sūnums THMVYDUI ii LIUCIJUI su
ieimomis ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.
Jokūbas !? Srallr.a Gražiai
Craestina Gražleite
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DRAUGAS, perfSaHietiia, 1978 m. kovo mėn 10 d.
"

Chicagoje
u apylinkėse

; kevičienė, žinoma cikagiškė, prisimindama

x Lietuvos Dukterų d r - f c * |
***<> " ^ ^ f ***[visuotinis narių susirinkimas i m u o s m 3 - f- f; ^
?*P»»
'kviečiamas balandžio 2 d. jau.lTvmjoną, tekinis, gmim^čms
' nimo centro kavinėje 12:30 v a i . ! " gener^ P ^ T a i n a s a u s k ą ,
VASARIO 16-TOJI
popiet. Narės prašomos da- ^^^
Tamašauską j kitus g>
KR. DONELAIČIO
r^autl
'
iminės, kūne gyvendami yra
MOKYKLOSE
x LKVS "Ramovė" Chica- į *"»? ?™ P « £ * ^ T d o l 2
a tumi ui
8 3,
gos skvriaus narių susirinkimas i ^
f ^Pf ^ .,, . . ,.
Kr. Donelaičio pradinės ir
x Jonas Simanavičius, P . W s kovo 12 d., 12 vai. Jau- j £ ^ ~ t ė
» £
£
aukštesniosios lit. mokyklos Lie
.šaulio Uetuvių dienų švenfcs, | nimo centre.
prasmingai buvo pagerbtas
tuvos nepriklausomybės minė
kuri bus birželio 28 - liepos 2' x PreL dr. Petras Cehesms,:
^
^
J
£
r
f
3
jimas įvyko vasario 18 d. pa
už
d. Toronte, Kanadoje, komiteto • \ okie yos vykęs , Los A n g e - ^
mokų metu McKay mokyklos
n u c š ! r d ž i a i dėk ojame.
J
pirmininkas, lankėsi Chicagoje les, Calif., o dabar atvyko j;
^ ^
salėje. Iškilmingai įnešus vėlia
ir turėjo išsamius pasitarimus Gary, Ind., ir apsistojo pas| X Dailininkė Austrą Puzinievas, salėje nuskambėjo Ameri
su PLB pirmininku inž. Bro-ikun. Igną Urboną. Jis greitu j nė. San Mateo, Cali., maloniu
kos ir Lietuvos himnai Vėliau
nium Nainiu, šventės informa-', kuku vėl grįžta į Vokietiją, kur i laiškeliu padėkojo "Draugui
žodį tadė mokyklų direktorius
!
cijos reikalais jis, lydimas savo jo laukia pareigos.
«* atliktą mažą pjummvuaą. Brighton Parko lituanistinės mokyklos mokiniai išpildė dalį programos Lietuvos nepriklausomybės šven J. širka, visiems primindamas,
Nuotr. P. Maletos kad šiemet Vasario 16 yra ypa
brolio Vinco Simanavičiaus, dar! X Vtiko ir Altos pasitarimai; Šia proga u rašo: įdedu ir 1U tes minėjime metu, kurį suruošė vietos LB apylinkė
lankėsi "Draugo" redakcijoje ir New Yorke bus kovo 19 d. Iš,dolerių auką visada teisingą m
tinga šventė, nes minime 60 me
formaciją suteikiančiam, visada
tarėsi, kaip tinkamai pranešti ; Cbicagos vyks Altos atstovai laukiamam 'Draugui" stiprinti".
tų nuo Lietuvos nepriklauso
visiems lietuviams apie PLB dr. K. Bobelis, dr. L. Kriauče- Už sveikinimus ir paramą nuo
mybės paskelbimo. "Nepavar
seimą, Dainų šventę ir sporto liūnas, T. Blinstrubas, nuolati- širdžiai dėkojame.
kite", kalbėjo direktorius, "bū
varžybas, kurios įvyks Toronte, j n*3 ryšininkas prie Vliko, ir kt.
dami Lietuvos žemės vantai,
X lietuvių Moterų federaoix Dr. Raymondas Petkus,
X Televizijos antrojo kanalo'įjos Chicagos klubas, įvertinda
mes turime tęsti kovą, Įdek lei
— "Dalias Times Herald" Hed\rig-Stift). Jubiliatui pri džia mūsų jėgos ir sąlygos**.
Grant ligoninės Ophthalmologi- stotis Common Ground progra
j
.
A.
VALSTYBĖSE
mas kun. dr. J. Prunskio visuo
laikraštis kovo 5 d. laidoje įsi siųsta daug linkėjimų ir dova
jos departamento direktorius, moję kovo 11 ir kovo 17 d. nak
Taip pat buvo perskaitytaa
- "Ateities" Literatūros fon- dėjo platų straipsnį apie S. Ru nų, o "Oldenburgische Volksmeninę veiklą, talkininkauja jo
gydytojų suvažiavime Conrad tį rodys pasikalbėjimą su dr. K
^ ^ a p s i l a n k y . zeitung" įsidėjo platų apie St. specialus sveikinimas mokyk
j 70 m. sukakties pagerbime, ka- das neseniai išleido Danguolės teą v^am
Hilton viešbutyje, Chicagoje, Į Bobeliu ir kun. J. Prunskiu apie į
a
įteiks 1,000 doL Sadūnaitės eilėraščių nnkuų m u k e l i o g e aukšt esnio3iose mo- Motuzą straipsnį ir nuotraukų. lai, atsiųstas Lietuvos gen. konkovo 12 d., sekmadienį, turės Chicagos lietuvius.
sulės J. Daužvardienės, kuri
į
^. [
..
.U. . LL ,».. ^ i "Baltas Ievos medis". Šis nn- k y k l o s e . straipsnyje pinčiai pa
Straipsnio autorius, laikraščio
paskaitą iš savo specialybės. 1
pati minėjime negalėjo daly
i_i «•_! J
» o* J*X- premiją Amerikos Lietuvių
DI- kinys jau pasiekė St. Peters- i m m ė t a ^^ s. Kudirkos pabėgiVakaronė
vyr. red. Klostermann rašo ne
Suvažiavime bus trys paskaitos
vauti. Tėvų komiteto pirm. 'J.
X Inž. Algirdas J. Stepaitis, i f . •« , . . . , .
Tr»uow™i burgo, Fla., uetuvhis ir jo č i a ; m 0 ^ į J A V a t v y k i m o fetorija.
tik apie jubiliatą, bet iškelia ir
ir įvairus svarstymai.
Variakojis pakvietė | sceną
4_i^L.
tr • u*.~ -m kovo
bhotekos
17 d.leidyklai.
įėjimas ir Vakaronė
vaišės vi nemažai išplatinta.
pavergtos
Lietuvos
reikalus.
Kaip
laikraštis
rašo,
mokiniai
laX Dr. D. Fainhanzas rink gvvenęs Arlington Heights. UI., i. ' T . *
naujuosius mokyklų rėmėjus —
- - —siems nemokamai
— Teis&iinkas Antanas Rage- j bai norėjo susitikti su Simu ir jį
b
damas medžiagą apie Ameri Z
V.
Sendą h- Užupius. Jiems pa
..
. ,? . c
ivyks
Jaummo
centro
kavinėje
0KUP. LIETUVOJE
X Don Varnas Posto paget- lis tvarko St, Petersburg, Fla,' i r vertėją R. Mironienę apdova
kos lietuvius ir Lietuvos istori Į kompanijos yra perkeltas j San;*
dėkodamas, prisegė po gėlę.
f ^ M ,.,..
.
.*. :
taip patCalif.,
išvyksta
į San b i n i s M o t e r n V l e n e t a s ^ ^ | Lietuvių k'ubo knygyną. Kas nojo. Platus reportažas ilius — Keista informacija. "Li
jai, šiuo metu ypatingai domisi Diego,
kur pasvyra
jis jau pradė
Minėjimo programoje VIH ld.
kauliukų žaidimo popietę sek sekmadienį išstatoma naujausių truotas S. Kudirkos ir mokinių teratūros barai" sausio mėn. nu
Šv. Kazimiero seserų vienuoly Diego
miestą,
kur mėgins
pa
jo dirbti.
Jo žmona
sol. Laima
mok.
V. Rėklaitytė perskaitė
madienį, kovo 19 d., 3 vai p. p. leidinių. Dažnas nusiperka, o nuotraukomis.
meryje paskelbė ilgesnį straips
no lituanistine biblioteka, ku stoviai
įsikurti.
Stepaitienė
šiomis dienomis \
Steigiamojo seimo deklaraciją,
Don Varnas posto name, 6816 knygyne gauna veltui pasiskai
St. Petersburge, Fla., Va nį apie išeivijos lietuvių teatrą. o tada pasirodė Įriti įvairių sky
rioje jis randa nepaprastai
x Vincas Tiknevičius, Cice So. Western Ave. Moterų vie
sario 16-tosios proga aukų su- Jo autorius Vyt. Kazakevičius rių ir klasių mokiniai. Vaikų
tyti.
daug vertingos istorinės me ro, Dl., nusipirko "Drauge" di
aptaria Uetuvių išeivijos teatrą,
neto pirmininkė Anelė Pocienė
— JAV LB Kultūros taryba rinkta 4023 dol. Altai 1,570,
džiagos. Taip pat jis labai do desnį kieki lietuviškų knygų ir
gana
deta'iai "paskelbdamas, kiek darželis ir I skyrius gražiai pa
praneša, kad bilietai yra plati globoja PL archyvą, įsikūrusį LB — 825 ir Vlikui 625 doL
misi kun, A Stanrukyno gyve *"Uo parėmė mūsų knygos leidi
išeiviai
Amerikoje pastatė vai deklamavo eilėraštį "Mes lietu
nami per nares ir tą žaidimų į Jaunimo centro patalpose, Chi- _ m j ? Cadzow džiaunimu ir istorinėmis žiniomis mo darbą.
dinimų. Daugiausia mini A. viai esam'*. L Regienės ir O.
dieną prie įėjimo. Komitetą su cagoje. Archyvo vedėjas yra g ^
y ^ W a y n e v a l s t Kairį ir jo ruoštus teatro festi Jagėlienės vaizdelį apie Vasario
kad
apie jį. Bibliotekai vadovauja ir
daro: Jean Pargauskas, Vale- Česlovas Grincevičius ir archy-, ^ ^ ^ ^ ^ hetmių
Taip pat skundžiasi B.' T
.atliko
. . . V* "T
.mokiniai,
I
ITr. rn. sk.
k a m barys. valius.
ją pavyzdingai tvarko ses. M.
16
sk.
ria Stanaitis, Joane Sobeckia, varas L. Kerulis. PL archyvas . t D a l y v a u d a m a s a t i d a r v m o i s . _ . , . .»..." ^
...
, . . . mokiniai garsiai u* aiškiai paPerpetua, kuri turi ilgą patirtį
Bernice Ambrose, Violet Jo-: yra išlaikomas Lietuvių Fondo
Pukeleviciutes
antitarybiniais
&££
d ^ k l a m a v o j WxielgOB
k i l m ė s e ^ p a j u t a u ^ įBivaizda.
bibliotekininkės specialybėje.
cius. Rita Dadclif, Stella Wabol' f m a D S m e
straipsniais vr A Landsbergio
^ deklamavo ^
^
ft
ereita
X Lietuvių Istorijos draugi
ir Marv Jurgel. Bus daug v e r - |
*"**""£,
.
/
^
vau
Detroito
Uetuvių
įdėto
dar.
.
,„
tingų
dovanų, bus visi pavaišin-1 ™%?L g h y ^ . ^ I ^ f f > ir pasiaukojimo dydį. Jis antitarybine drama. Tarp kitų ~ . . „. . . ,
jos narių ir jų bičiu'ių susirin
S4
,
,
_„
,
„
»
„_r_
2.,
Dainė
Kerelytė
apie
piemenėlį,
v
3
žinių
rašoma,
kad
A
Kairys
po
,
.- , ._ ,___!
,. rJ^__
; 1642.36 doL Pajamos 1,000 doL'„ k r a i vertas
^ ^ ė r ė i i m o "' .
v p r t M pas;gėrėjimo
kimas įvyks kovo 15 i 6 vai.
ti kava ir pyragais. Pelnas M
skl is Lietuvių Fondo, 500 dol. iš tikrai
o V k L mok. R. Stroputė paauto avarijos 1970 m. negalėjo skaitė
savo klasės draugės L,
vak. A Rūgytės bute. Paskai
narnas^ kariams ligoninėse ir j ų j į į J į j j j į ; J^į^^
2s"doL
suruošti ketvirtojo teatro festi Didžbalytės rasini apie karalių
VOKIETIJOJ
tą skaitys prof. dr. Balys Pa
šeimoms.
valio, tuo tarpu avarija įvyko Mindaugą.
Č. Grincevičiaus auka. Šiais
Labai įspūdingai
liokas tema: "Pažink savo
X
švč.
M.
M.
Gimimo
parapi1976 m. pabaigoje, o festivalis pasirodė A. Eitutytė, VĮ ld.,
metais Lietuvių Fondo paskirti
priešą".
.'os sporto salėje kovo 12 d. ber 5.000 dok yra žymi parama,
tų metų pradžioje. Žodžiu, su kanklėmis paskambindama J.
X Cicero ateitininkų kuopos
niukų
mokinių
krepšinio
komanplaktos net septynių metų da Švedo kūrinį. Publika susiža
kuri padengs
archyvo šių metų
&
šventė įvyksta ši šeštadienį
•^a žais rpnes mokytojų ir tėvų;: .,, ., *
._, . ,
,
tos.
,
,
r..
?
•
•
1
islaikvmo
išlaidas
nsudarvs
vėjusi klausėsi švelnių kanklių
7 vai. vak. parapijos bažnyčio
komandą, o mergaitės žais prieš i ,. *,
....
Z
— Okupuotosios Lietuves tonų ir labai plojo.
i
. ...
galimybę padidinti
archyvo
v
je Mišios, o po to iškilmės ir
mokj-tojų ir motinų rinktinę.
=••'**-^
aukščiausias
sovietas
geriausia
turtą.
Buvo pašokti 6 tautiniai to
vaišės parapijos salėje. Visi
X J. Masifionio paskaita
propagandiste pripažino Vil kiai: trys pradinės mokyklos ir
kviečiami.
— Veronikos Kulboldenės rū
apie ekamenines idėjas Dobilo
niaus inžinerinio statybos insti trys aukštesniosios mokinių. Šo
pesčiu
buvo išleista kompoziromans
"Blūdas"
bus
kovo
12
X Šachmatininkų susirinki
tuto docentę Niną Nikolajevą, kėjus paruošė mokytojos L
i., sekmadienį, Jaunimo centre toriaus vilniečio Siniaus dainos
mas įvyks penktadienį, kovo 10
įvertinant jos "ilgametį vaisin Smieliauskienė ir V. Atldnson,
106 kambaryje 2 vaL po pietų, j ir giesmės.
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
gą darbą". Ji apdovanota spe o akordeonais palydėjo L Kontre. Kviečiami registruotis ir
Kviec-ami visi besidomintys.
_ Kun. KarinKeras PetreBds,
cialiu "garbės" raštu. Reikia čiūtė ir E. Šflkaitis.
x Juozas
Los Annauji šachmatininkai. Taip pat j Dainė Kei-elytė deklamuoja K. T)c
tik džiaugtis, kad šis gėdingas
_ .., Kaributą?.
.
_
šv.
Kazimiero
Akademijoj
Liev
Kr. DonelaičiD abiejų mokyk
organizuojama jaunųjų šachma- ( nelaičio lit. mok. Vasario 16-tosi x geles, (jalif.. žinomas mušu ..... . . ^
titulas suteiktas nelietuvių tau lų jungtinis choras, paruostas
„.
t
n .
tininkų grupė, kviečiami ir jau- j minėjime
Nuotr. J. Tamulaiiic j
tybės asmeniui
, , .
„ . ... . tuvių klube S t
Petersburge,
dainavimo mokytojų A. Rama
ak orius, paraše ir įšlei- .-- ,
..
- .
nieji. Po susirinkimo bus trum- j x Bronius Astašauskas. Bal- dramos
j .,
!L* *. • .
' Fla,'
buvo pagerbtas kovo 1 d.
Kun
Gutausko
knvgą
'Teatrinio var- ] vv
,, ~ . ...
.
— '•Garbės" raštais okup. nauskaitės ir V.
T.
*Xo juomią
keliais",
pas šachmatų turnyras.
timore, MD,
atnaujindamas do
^ kuri
*&H verta visų dė ' vo'e.
"" K. Petre:kis gimė Laetumesio. Autorius yra uolus
Stasys Motuzas, gyv. Lietuvoje apdovanoti šie Lietu rVardžiai padainavo keturias
metų
su tėvais
atvyko Keturių
Amer'kon.
Aukštuos
us
x Pianistas Manigirdas Mo- prenumeratą atsiuntė ir 9 doleGlėbas Bačini- da-nas. įdomu, kad chorą
"Draugo" skaitytojas ir rėmė
d\-asininko mokslus ėjo Cleve- Vechtoj, atšventė 80 metų am-j vos rusintojai:
tekaitts akompanuos sol. Prau- ™J auką. Labai ačiū.
žiaus sukaktuves, šis lietuvis nas, Jurijus Bagrovas, Lilija ^ a r e heveik 300 mokinių. Simjas. Neseniai atsiųstame la ške
lando
mokyklose.
Dirbo
Ohio
rimei Ragienei išpudant Rosshd
X Jonas Bemys yra L'etuvių j s rašo: "Kaip bebūtų ir kokios
medžio drožėjas ir seniau Lie- Kniežina, Genadijus Konoplio- t* 3 iš jų važiuos į V Dainų
Stabat Mater religiniame kon Styginio Ansambho smiukinin- nuotaikos kartais besiaustų, miestuose. Akrone ir Yaungs- tuvoj buvęs burmistru Stasys vas, Jurijus Novikovas, D. P o - ' 5 ^ 1 1 ^ Toronte, Kanadoje, tocerte kovo 12 d., 5 vai. popiet kas ir knygininkas. E>ėka jo "Draugas" yra visada mielas ir towne. Antrojo Pasaulinio ka Motūzas — šiandien gyv. šv. liakova. L. Rodioniovas, Leiba dėl
ir~ visos *~~*
keturios
dainos
"' "
* -»-*~~.
Jaunimo centre.
(pr.). perrašytų partitūrų pavieniems į laukiamas svečias". Šia proga ro metu penkerius metus dirbo Jadvygos prieglaudoje (St.-iRudaševskis ir daugelis kitų.
buvo iš šios šventės repertuaro.
karo kapelionu. Dabar St Pe
Programai vadovavo VIH kL
X Ponia Stropienė visus ska orkestro nariams, ir lietuviški Į jis pridėjo ir 20 dolerių auką. tersburge diocezijos katedros
mokinė
Aldona Pleirytė. Minė
,
..
.,
_. .
niai pavaišins atsilankiusus į kūriniai pasiekia savuosius klau- i Labai ačiū.
jime
dalyvavo
labai daug tėvu,
(pr.).
x A Smilgys, Vancouver. 1 ?**t***->
J™?***
*+
Putnamo seselių rėmėjų vaka sytojus.
tU
ir svečių.
Ramunė Triėyt*
JZ
H « I.H,K.
Kanadoje, maloniu laiškeliu pa-į " ^ ^ nuo Raseinių,
rienę kovo 19 d. Jaunimo cent
x ZarasisKių klubo nanų su- _ ...
,.
_, . - . . +. „ „.
maĖ
, ,^
Z^.
,
^„ j sveikino savo dienraštį, atsiun-] — Tarptautinis festrvahs St.
re. Bilietai gaunami Margi sirinkimas
įvyks kovo 12 d., tė prenumeratos mokestį ir Petersburge, Fla., įvyksta kovo
UNIVERSITETAS IB
. NAUJAI ESUIADAI
1000 DOL. UŽ RADIMĄ
niuose
(pr.). sekmadieni, 2 vai. popiet šau
MOTERYS
BERNIUKO
7 dol. auką. Ačiū.
17—19 d. Bayfront centre. DaGrant Parke, Chicagoje, bus
x Futbolo klubas Lituanica nų namuose, 2417 W. 43 S t
x Antanas Masiulis, Chica- I lyvauja 33 etmnė3 grupės. AtiChicagos universitetas sutiko
šaukia svarbų metinį susirin Visų klubo narių dalyvavimas go, DL, aukojo 7 dolerius, Dė-' darymas kovo 17 d. Lietuvių L. Meyers, 11 m. berniukas,' iškirsta apie 2,000 krūmų ir daugiau samdyti moterų ir ma
dingo Chicagoje kovo 2 d. Su- apie 50 medžių, ruošiant vietą
kimą sekmad., kovo 12 d-, 2 būtinas. Po susirinkimo vaišės. kojame.
(liaudies meno paviljono įrengisirūpinęs tėvas Harold Myers, naujai estradai. Paskiau bus žumų žmonių, kitaip būtų ne
Klubo valdyba
vai popiet. Naujose klubo pa
X A Šalkauskas, Pittsburg,'' mui vadovauja dail. J. Juodis,
tekęs 1.7 milijonų federalinio
(pr.). Pa, užsisakė "Drauge" lietu- virtuvei ir visais maisto reika- 39 m., paskelbė duosiąs 1000 tam tikras skaičius atsodintas,
talpose. 2614 W. 69 St. Visi
užsakymo sudaryti satelitų ieš
nariai maloniai kviečiami, (pr.).
x "Audra" — Jaunimo centro viškų knygų ir atsiuntė auką, lais — M. Jucdienė. Meninei dol. asmeniui, kuris sugrąžins Nauja estrada bus statoma prie kojimo įtaisus. Samdymai lie
sūnų. Policija mano, kad ber- Columbus kelio ir Jackson gatj programai — A. Karnienė.
čia profesūrą ir kitus tarnau
X Lietuvaitės studentės, no jaunių choras ruošia vakarą — Ačiū.
niukas gali būti pabėgęs, bet vės sankryžos. Kainuos 2.6 miL
balių
šeštadienį,
kovo
11
d.,
tojus.
rinčios per vasaros atostogas
tėvas įsitikinęs, kad jis pagrob- dolerių,
7:30
vaL
vak.
Jaunimo
centro
dirbti lietuvių senelių namuose,
SENAS, BET GERAS
tas. Namuose rastas išmuštas
NELAIMĖS GAISRE
gali kreiptis: Matulaitis Nursing kavinėje. Programą atliks jau
langas, kaimynai sako dingimo
Chicagos Auditorium teatras
Home, Hurber Rd„ Pumam, 3 * 3 c h o n s t a a ' *°ke*i ir mun
metu matę prie namų automo-' Antradienio naktį apie 11 vaL buvo atidarytas 1889 m. Rū
kantai vadovaujami muz. Faus
06260.
bili su trimis nepažįstamais nubudęs 10 m. berniukas L. De mus pastatė L. Sullivan ir D.
(ak.).
to Strolios. Seks turtingas bu
ramus pamatė, kad dega jų na
vyrais.
X Julija CijuneKenė dirba fetas ir šokiai, kuriuose tėveAdler. Teatro patalpos tada bu
mas Markham priemiesty. Geinekilnojamo turto pardavimo i kai ir jaunimas galės pasilinksSKAUČIŲ SAUSAINIAI
bedamas savo broliukus 4 ir 2 vo laikomos dailės ir skambe
įstaigoje Cicero, Dl Jei norite! minti
(pr.).
Siekiant sutelkti lėšų veiklai m., griebė abudu ir bandė iš- sio stebuklu, bet dar vr dabar
parduoti savo namus Cicero ir
JAV skaučių, kurių Chicagoje nešti, tačiau vyresnis iškrito ir šis teatro pastatas gerai tar
y
Bobas,
napoleomis,
paską,
Benvyno apylinkėje, mes jiems
yra 34,720, kovo 10—19 d.'mirtinai apdegė, o mažesnį is- nauja.
tortus
jūsų
Velykų
stalui
paga
turime gerų pirkėju. Įkainuo
mieste skautės pardavinės sau- nešė, nors pats slpriai apdeg
jame ir įvertiname jūsų namus mins Venta Delieatessen. skam
damas. Tėvai tuo metu buvo
samius.
be jokio atlyginimo. Dėl visų bint 476-4622. Atidarą kasdien
smuklėje.
Ad»okatat JONAS t l U I T I S
informacijų skambinkite Towne nuo 8 v. r. iki 8 v. v. Gamina
FILMAS APIE INDIJA
R^nrtv tH. 6T»6-S««rt
fflk > me skanų lietuvišką maistą:
PLANETARIUME
6247 So. Kemue A v m e
Field Gamtos ir istorijos mu
Kugelis, bulviniai blynai, kuldūTet: 776-S560
ziejuje, 12 gatvėj prie ežero,1 Chicagos planetariume pradėX Akiniai siuntiniui f Lieto-! nai, cepelinai, skanios dešros,
vą Kreipkitės į V. Karosaitę s'lkės vinegretai ir daug ki l ko.
Chicagoje, kovo 11 d, šešta- ta nauja programa — "Cosmic
Vasario
16
minėjimo
metu
Marijos
aukšt
mokyklos
salėje,
Chicagoje,
Optical
3. ^RsnteWasht Į v? ims pasirinkimas importuotų Nepriklausomybe* Šventes proga. Cicero. Dl., LB suruoštame minėjime dienį, 2:30 vai. p. p. bus rodo- Roots", perteikianti astronomi- Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak.
ai Studio.
Stumo. 7051
7<Jol S.
naw Ave., Chicago, Dl. 6062fl pr-k;ų.
Seštad. 9 v a i iki 1 vaL d.
Venta Delicatessen, j lietuvaitis prisega gėles savanoriam! kurėjami: U- Kliknai, J. Rūbui, mas filmas apie Indiją. Įėjimas jos duomenia apie visatos susiW . 778-6766,
Xik.). .2419 W. 6d S t
(ak.), 1 S. Situlftui ir £. gungmhrgui
Nuotr- J. Kuprio j nemokamaa,
darymą,
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