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„AU*RA" ir, 16 (56)

Mirė a. a, Juozas
Petrenas

PELESOS APYLINKES
KAIMŲ PAREIŠKIMAS

New Yorkas. — Vasario 5 d.
mirė a.a. Juozas Pettėnas, žurna
listas ir rašytojas, sulaukęs 80
metų amžiaus. Buvo gimęs Ute
nos valsčiuje. Nepriklausomybės
metais aktyviai dirbo lietuviško
je spaudoje, redagavo „Dieną",
„Dienos naujienas", leido ir reda
gavo humoro laikraštį „Kultu
vę". Buvo žurnalo „Keturi vėjai"
redaktorius. P. Tarulio (jo moti
na TaruJytė) slapyvardžiu iš
spausdino novelių rinkinį „Mė
lynos kelnės". 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją. Čia buvo 1948 m.
išleista jo antras novelių rinki
nys „Žirgeliai padebesiais". Gy
vendamas Brooklyne, N.Y., pri
klausė „Darbo" žurnalo redakci
niam kolektyvui, nuo 1968 m .
ilgesnį laiką redagavo SLA laik
raštį „Tėvynę". 1966 m. „Nidos"
klubas Londone išleido jo roma
ną „Vilniaus rūbas".
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BANĮ SADRUI SUNKU
PERIMTI VYRIAUSYBĘ
Irane daug norinčių valdyti

Teheranas. — Irano preziden nizmo agentu. Jis ilgai tvarkė
tas Bani Sadras, gavęs rinki Irano televiziją ir radiją. Įdo
muose apie 77 nuoš. visų balsų, mu, kad informacijos ministerį
tačiau nepriklausąs jokiai par suėmusi radikalų grupė, nors
tijai, pasakė korespondentams, apie areštą nieko nežinojo pre
kad radikalai, kurie laiko ame zidentas, gavo televizijoje daug
rikiečius diplomatus įkaitais, yra laiko įrodinėti ministerio kaltes
lyg maži vaikai, gavę per didelę ir ryšius su Amerika.
Naujasis prezidentas Bani
galią. Jis nepakęsiąs dviejų vy
Sadras pasikalbėjime su pran
riausybių Irane.
Jo paskutinį susikirtimą su cūzų "Le Monde" pasakė, jog
radikalais iššaukė informacijos prezidento rinkimuose Islamo
ministerio Nasser Minachi suė Respublikos partija buvo sunai
mimas. Revoliucijos sargai at kinta. Dvasiškija neturi jokio
vyko nakties vidury į jo butą ir vaidmens valstybės institucijo
ministerį išsivedė. Nei prezi se, jie turi būti virš valstybi
dentas, nei laikinoji vyriausybė nių įstaigų. Jis pareiškė inten
nieko apie šį areštą nežinojo. cijas išvalyti ir valstybinę tele
Radikalai studentai suradę tarp viziją ir radiją, kurį šiuo metu
okupuotos JAV ambasados do cenzūruoja įvairios grupės.
nę nesantaiką, pažeidinėjo bū
Ypač nemaloniai nuskambėjo
Bani Sadras galės laimėti
kumentų įrodymą, kad Minachis
tiniausius lietuvių nacionalinės 1959 m. ir 1970 m. gyventoju
informavęs amerikiečius, buvęs varžytines dėl galios tik tada,
mažumos teisinius reikalavimus. surašymai, kada lietuviai buvo
jei jį, kaip ligšiol, rems ajatola
jų agentas.
Tarybų valdžios priešai, buvę užrašinėjami lenkais. Todėl n e 
baltalenkiai, buožės, prisidengę nuostabu, kad pagal oficialius su
Į klausimą, kiek vyriausybių Khomeinis, susidraugavęs su
Abothassan
Banį
Sadr,
Irano
prezidentas,
ekonomikos
ir
finansų
ministedorų žmonių kaukėmis, pradėjo rašymo duomenis lietuvių Balta
Iranas turi, nelengva atsakyti. jaunu Bani Sadriu savo egziris, baigęs mokslus Prancūzijoje
vykdyti savo nešvarias užma rusijoje paprasčiausiai "nėra'*, o
Šalia išrinktojo prezidento ir Re lės metais Prancūzijoje. Ši bi
— Amerikos užsienio prekyba voliucinės tarybos, šalia ministe- čiulystė yra svarbiausias prezi
čias.
visi jų reikalavimai bei prašymai
pernai davė 29JL bil. dol. defici rių, veikią dar ir jauni fanati dento ginklas.
Pirmasis smūgis teko mokyk kažkur dingsta, alrba į juos ne
tą, daug mažesnį už 1978 m. kai, kurių tarpe, stebėtojų nuo
Prezidento artimieji pareiškė
loms. Rodūnės rajone neliko nei kreipiama nei mažiausio dėme
deficitą — 33.7 biL dol. P emone,
r
korespondentams,
kad amerikie
gali
būti
ir
komunistų.
vienos 'lietuviškos mokyklos. Kny sio.
1979 metus naftos kainos pašo Ši grupė pakvietė iš Amerikos čiai įkaitai bus perduoti kuriai
gos ir laikraščiai lietuviu kalba
ko 42 nuoš. ir Amerika išleido 49 asmenis, jų sąrašas dar ne nors tarptautinei organizacijai,
Didelę daugumą lietuviu kai
tapo neprieinami ne tik mokslei
užsienio naftai pirkti 60 bil. skelbiamas, atvykti į Iraną. Kai kaip Raudonasis Kryžius, arba
viams, bet ir suaugusiems; net lie mu gyventoju sudaro praktikuo
dol. Jei ne nafta, valstybė bū amerikiečiai, radikalų pakviesti, įstaigai, kaip Šveicarijos amba
tuviška tarybinė spauda tapo ne ją katalikai. Deja, pamaldų lie
tų turėjusi prekybos pertek- atvyko, Teherano aerodromas sada Teherane. Jie bus išleist
pageidautina... Tėvai, norėdami, tuviu kalba niekur nėra. N u o
liu.
jų neįleido, nes jų vizos esan iš Irano, kai tarptautinis tribu
Sniegas apsunkina kariuomenės tiekimą
kad vaikai nepamirštų gimtosios 1950 m. uždaryta Pelesos bažny
— Irano užsienio reikalų mi čios netvarkoje. Vi n a s iš radi nolas pradės svarstyti būvu?
čia,
nors
daug
kanu
buvo
kreip
kalbos, buvo priversti juos leisti
Kabulas. — Prieš savaitę bu- „banditų verkios" pagyvėjimą tri nisterijoje namų arešte laiko
mokytis ir dirbti į Lietuvą. Tad tasi į vietinius rr centrinius val vo paskelbta, kad Afganistane jose rytinėse provincijose, saky mas JAV ambasadorius Bruce kalų vadų nusiskundė korespon šacho nusikaltimus. Jungtu-.
nenuostabu, kad Rodūnės apylin džios organus. Mes su .pavydu žiū dingo trys vakariečiai korespon dama, kad afganų kareiviai sėk Laingen parašė laišką savo sū dentams, kad prieš mėnesį nieko Tautos turi šiomis dienomis ^ _
skelbti tarptautinio tribunole
kėje neliko savos lietuviškos in rime į Lietuvos TSR tikinčiuo dentai. Dabar patirta, kad visi mingai likviduoja banditu gau nui Bill, kariūnui JAV akade panašaus nebūtų įvykę.
sius,
kur
yra
užtikrintos
jų
teisės,
Nežiūrint prezidento išrinki suformavimą.
teligentijos — nei gydytojų, nei
trys gyvi ir sveiki. Jie buvo nu jas. Vakaru spauda pažymi, kad mijoje. Laiške sakoma, kad la
suteikiant
galimybę
tenkinti
reli
mokytoju, nei agronomu.
keliavę į šiaurinį Heiratano mies Afganistane jau seniai nebuvo to bai pavojinga plėsti pasaulyje mo, Islamo Revoliucijos Tary
ginius poreikius gimtąja kalba.
1949 m. susikūrus Dubinių kai
tą, prie Amu Darya upės, kuri kios sunkios žiemos ir tiek snie neapykantą. Tėvas patyręs, kad ba nepasitraukė, bet toliau vei
Bėga, kas gali
me Tairybų Sąjungos didvyrės M.
(Bus daugiau)
skiria Afganistaną nuo Sovietu go. Sukilėliai kalnuose tuo pasi kiekvienam žmoguje yra gerų kia. Joje daugumą sudaro fa
Vanoottver, B. C. — Kanado.
strateginėse
vietose savybių. Jis manąs, kad viskas natikų dvasiškių grupė — Isla prieglobsčio pasiprašė du sovie
Sąjungos. Korespondentu tarpe naudoja,
mo Respublikos partija, vado
buvusi anglė moteris Liz Thur- sprogdindami užtaisus ir sukel greit praeis.
vaujama
ajatolos Muhammed tų prekybos laivo grulos nariai:
ggod rašo Manchester Guardian, dami sniego slinkimą nuo kalnų
— Kanados užsienio reikalų
Aleksander Riaguzov ir valytoja
kad iš Sovietų Sąjungos dar ju 'Susisiekimas daugelyje vietų su ministerė Flora MacDonald pa Beheshti, kuris, sakoma, turi Jelina Terešova. Jiedu norį ap
da sunkvežimiai ir tankai. Vie stabdytas. Tas sukelia sovietų tie sakė, kad Kanada nebebūtų didelių ambicijų valstybinėje sigyventi Kanadoje ir susi
name konvojuje ji mačiusi 150 kimui daug sunkumų. Sovietų ka daugiau prieglauda amerikie politikoje. Jis tačiau netapo tuokti.
karinių sunkvežimių su karine reiviai, kurie kalba farsi, dari ir čiams, kurie vengia karinės prezidentu, lygiai kaip ir užsie
Į New Yorką atvyko sovietų
medžiaga, gazolinu, maišais bul kitomis 'kalbomis, susipažinę su prievolės, kaip būdavo Vietna nio reikalų tvarkytojas Ghot- užsipelniusi liaudies artistė, Bolbzadeh, kurį kai kurie Irano
vių ir svogūnų, su tiltu statybos vietiniais, dažnai skundžiasi blo mo karo laikais.
reikalų stebėtojai laiko komu Šoi baleto buvusi šokėja, dabar
gu maistu ir kitais trūkumais. Sa
medžiaga ir malkomis.
—
Rodezijos
prokomunistinių
mokytoja ir choreografė SouSovietai pinigais vilioja sportininkus
Panašias žinias paskelbė k Reu- koma, kad už maistą kareiviai sukilėlių vadas Robert Mugabe
lamif Messerer, 71 m, amžiaus,
Lake PlackL — Tarptautinio čempionu milijonierium. Vals terio agentūra, kurios Richard išmaino ne tik baterines lempu apkaltino britų gubernatorių
Mirė a. a. Adolfas j garsiosios sovietų balerinos Ma
Olimpinio komiteto pirmininkas tybės departamentas jį parinko Balmforth buvo vienas trijų re tes, bet „sukombinuoja" ir šovi lordą Soames, kad jis pataikau
jos Pliseckajos teta, ir jos 31
Venciauskas
airis lordas Kililanin pareiškė, vykti į Afriką raginti juodąsias porterių, nuvykusiu į Heirataną. nių. Sovietų kareiviai neturėję ži ja Muzorewos partijai o skriau
!
metų sūnus Michailas, baleto
kad atidėti ar atšaukti Maskvos valstybes boikotuoti
Maskvos Vietiniai gyventojai papasakojo, nių, kad jie siunčiami į Afganis džia jo grupės kandidatus. Ša
Worcester, Mass. — Vasario 6 šokėjas. Jiedu iš Bolšoi grupės
olimpinius žaidimus yra neįmano olimpiadą. Mėgstąs daug kalbė jog sovietu kariuomenė, kuri pra taną. Karininkai vėliau pasakė lia tų dviejų Rodezijos partijų d. Worcesterio universiteto medi pabėgo Japonijoje ir pareiškė
ma, nes yra duoti moraliniai ir ti, Ali padarė daug klaidų, paga dėjo invaziją gruodžio 27 d., pra jiems, kad teks kovoti su kinais vasario 27 cL parlamento rinki cinos centro ligoninėje mirė a.a. norą vykti į Ameriką. Baleto
teisiniai įsipareigojimai. Jis būtu liau, kaip rašo juodas kclum- dėjo statyti pantoninius tiltus ir amerikiečiais, kurie jau užėmę mams rengiasi sukilėlių grupė, Adolfas Venciauskas, pedagogas, mokytoja daug metų dirbo Ja
Afganistaną. Kareiviai buvę išsi vadovaujama Nkomo. Visos rašytojas, visuomenės veikėjas,
•labai liūdnas, jei JAV nesiųstu nistas Carl Rowan, jau pats Alio per upę jau gruodžio (19 d.
gandę. , vėliau pradėjo nusivilti, trys partijos viena kitą užpul skautininkas, sulaukęs 79 metų ponijoje, sovietų valdžiai leidus.
savo sportininku į Vasaros žaidy parinkimas įžeidė kai kurias Afri
Pranešimai apie sukilėliu kovas
Sakoma, kad ji jau seniai sva
nes.
kos valstybes. Tanzanijos prezi Afganistane pranašauja, kad so kad jiems tenka šaudyti į afga dinėja.
amžiaus.
jojo pabėgti į Vakarus i r Japo
Sovietu Sąjunga pažadėjo a p  dentas Nyerere atsisakė su juovietams teks privežti daugiau ka nus arba juos saugoti. Daugelis
— Prekybos departamentas
Velionis buvo gimęs 1900.V.10 nijos banke taupė pinigus.
mokėti Olimpiados sportininku susitikti. Juodi Afrikos korespon riuomenės, nes pasipriešinimas kareivių iš kaimyninių turkmė suvaržė trąšų pardavimą Sovie Kražių valsčiuje. 1927 m. baigė
keliones į Maskvą ir visas išlai dentai apipylė jį įžeidžiančiais auga. Sovietų spauda trečiadien* nų ir uzbekų respublikų siunčia tų Sąjungai.
Nebeišduodami Alytaus gimnaziją, vėliau gavo
— Joseph Luns, NATO gene
das 60-čiai nepasiturinčiu vals klausimais apie Piety Afrikos gau paskelbė, kad kartu su „bandi mi namo. Juos pakeičia kareiviai nauji eksporto leidimai f osfa- mokytojo teises. 1936 - 1938 m. ralinis sekretorius, pareiškė Is
tybių Afrikoje, Azijoje ir Piety namą iš Amerikos paramą, apie tais" kovose dalyvauja ir kinai iš toliau.
studijavo teisės mokslus. Nepri panijos spaudos agentūrai, kad
tama
Amerikoje, paskelbė Sovietu Są jo paties patarnavimus "reakci patarėjai, kurių esą „tūkstančiai".
— Tailandijoje apie 160 žino klausomybės metais buvo moky Ispanija tuoj būtų priimta j
jungos olimpinio komiteto pirmi nei JAV vyriausybei". Garsusis I'*Kandaharo mieste vietiniai pirk
šachas
negalįs
mų
žmogaus teisių kovotojų, tojas, pradžios mokyklų vedėjas, NATO, jei ji norėtų įstoti. Pri
:
ninkas Vitaly Smirnov Meksiko boksininkas visai pasimetė. Jis liai jau dvi savaites streikuoja,
dainininkų, kaip amerikietė Jo- inspektorius Alytuje, Telšiuose, klausymas NATO organizacijai
išvykti iš Panamos an Baez, surengė demonstraci Rokiškyje.
je Valdžiai ta parama kainuos pareiškė: „Man Rusija bloga ša-) protestuodami prieš sovietų inva
nerišamas su Europos Rinkos
apie 3 miL dol. Smimov atvyko Ah. Aš nežinau, ką rusai jums ziją. Smarkios kovos vyksta pn>
1923 m. dalyvavo Klaipėdos naryste.
Panama. — Panamos vyriau ją prie Kambodijos sienos, rei
i Meksiką pasitarti su Mario Vaz- davė. Jūs sakote, kad. Rusija jums Jalalabado miesto.
sybė paskelbė, kad Irano buvęs kalaudami įleisti 20 sunkvežimių krašto atvadavime, buvo veik
— Florencijos miesto taryba,
quez Rana, kuris pirmininkauja geresnė už Ameriką. Mes visi esa
Tasso agentūra pranešė apie šachas, kuris gyvena Contadora su maistu badaujantiems gy lus šaulių, jaunalietuvių, skautų komunistams nariams karštai
nacionaliniu olimpiniu komitetu me broliai ir aš esu arčiau JŪSŲ,
organizacijose.
Bendradarbiavo prieštaraujant, nubalsavo su
saloje nuo gruodžio mėn., gali ventojams.
negu balti rusai ar balti ameri kė klausinėjamas, kad
sąjungai.
„Trimite",
„Skautų
aide", „Jau teikti rusų disidentui Andrejui
važinėti
po
Panamą,
tačiau
ne
— Tokijo zoologijos sode su
jis esąs
Dėl olimpiniu žaidimų tarp kiečiai".
nojoj
Kartoj",
„Lietuvos
aide". Sacharovui Florencijos miesto
"greatest, not smartest".
gali išvažiuoti j užsienį. Jis yra choro dainomis ir kitomis ce
Maskvos ir Washingtono prasi
Nors Washingtone sakoma,
Prieš dvejus metus boksininkas nuolat saugomas Panamos sau remonijomis buvo sutikta pan Kurį laiką reiškėsi mėgėjų teat garbės piliečio titulą, tuo išreiš
dėjo įtemptas propagandinis ka kad Alis važinėja po Afriką kaip Ali buvo Maskvoje, susitiko su gumo pareigūnų ir praktiškai da, Kinijos padovanotas meškė ruose kaip aktorius ir režisierius, kiant protestą prieš jo ištrė
ras. Boksininkas Muhammad Ali privatus asmuo, jį lydi valstybės Brežnevu ir sugrįžęs pasakojo, gyvena lyg kalėjime, pareiškė nas "Huan Huan", patelė, kuri buvo baigęs J. Vaičkaus teatro mimą.
pasakė Kenijoje, kad Amerika fi departamento patarėjai ir jis kokia lygybė Maskvoje. Tie, ku užsienio reikalų mirdsteris Car- apgyvendinta šalia narvo, kur studiją. Suorganizavo 200 jauna
nansuotu atskirus tarptautinius skraido valdišku lėktuvu. Vals rie tvirtina, kad varžoma religi los Ozores.
laikomas "Kan Kan" — meškė lietuvių kaimo knygynėlių su
KALENDORIUS
žaidimus toms valstybėms, kurios tybės departamentas pasiuntė į ja, esą melagiai, Sovietų Sąjun
apie 40,000 knygų. Buvo apdo
Užsienio stebėtojai mano, kad nas patinas.
nedalyvautu Maskvos olimpiado Eutropą
pasekretorių
VVarren goje taikoje gyvenančios 100 tau Panama siekia nuraminti Irano
Vasario 8 d.: Jeronimas Em..
— Jaunas amerikietis Gary vanotas Vytauto Didžiojo ordinu
je. B Kenijos Ali išskrido į Libe Christopher, į Indiją — buvusį tų. Tik vėliau jis buvo įtikintas, vyriausybę, kad šachas niekur Bingham, atvykęs kaip turistas ir kitais žymenimis. 1957 m. emi Kointa, Dormantas, Nirma.
riją. Sekmadienį
jis grįš į gynybos sekretorių Cliffordą, į kad jam rusas parodė tik gražią neišbėgs.
Prezidentas Royo j į Maskvą, buvo klausinėjamas gravo Vokietijon, gyveno WorVasario 9 d.: Donatas, Apolo
;
Washingtoną.
Pakistaną ir Saudi Arabiją — pa ją Sovietų Sąjungos pusę.
cesteryje.
1979
m.
Worcesterio
sausio 22 d. davė Iranui 60 die- sovietų reporterių Jis labai nunija, Girvydas, Algė.
Muhammad Ali, buvęs Cassius tį prezidento patarėją Brzezinskį,
Kritikai sako, kad ne Alio kal n ų paruošti oficialų reikalavimą stebo, kai už kelių dienų paskai- akademikai skautai išleido jo ro
Saulė teka 6:57, leidžiasi 5:13.
Clay, Romos olimpiadoje 1960 o į Afriką atsiuntė juodą boksi tė, kad jis nepolitikas, nediplo- išduoti šachą. Reikalingi įvai-; tė sovietų spaudoje, ką jis pa- maną „Kovoje su milžinu", 232
ORAS
m. laimėjo už boksą aukso me ninką, kuris prieš 15 mėty nega matas ir nesugeba protingai kai- rūs dokumentai, o tik juos_gavu- į sakė. Jis nusiskundė užsienio pusi.
dalį. Vėliau jis tapo ilga 1 arki u lėjo įstoti į kariuomenę dėl in bėtis su juodais korespondentais I si Panamos vyriausybė pradės' spaudai, kad jo žodžiai labai įšDebesuota, pasnigs, tempera
Laidojamas
šį šeštadienį
sunkaus svorio pasauliniu bokso teligencijos stokos. Pats Ali pasa- Kalti tie, kurie jį pasiuntė.
tūra
dieną 29 1., naktį 20 L
Worcesteryje.
išvarstyti, ar išduoti šachą.
kraipyti.
BALTARUSIJOS TSR KP CK Melninkaitės vardo kolūkiui, jam
PIRMAJAM SEKRETORIUI vadovavo vietos lietuvis St. Luko
DRG. MOŠEROVUI
ševičius. Tai 'buvo pirmaujantis
rajone kolūkis. Nežiūrint to, pir
LIETUVOS TSR KP CK
mininką
greitai ipaikeitė kitas, ne
PIRMAJAM SEKRETORIUI
pažįstamas
vietos žmonių ir neži
DRG. GRIŠKEVIČIUI
nąs mūsų krašto ypatybių. Pama
Pelesos apylinkės, Varėnos žu neliko lietuvių IT vietinėse de
r. lietuviškų kaimų gyven putatų tarybose. Grynai lietuviš
tojų
kas kolūkis panaikintas, o dirbti
nai sulipdytas mišrus, kuriame
PAREIŠKIMAS
visokeriopai
ignoruojama lietuviu
(Tęsinys)
Pokario metais pradėjo reikš kalba, dalromos kliūtys palaikant
tis, netekę buvusių privilegijų, ryšius su Lietuvos TSR. O vėliau
lenkų nacionalistai. Pasinaudo net soclenktyniavimui buvo pa
Varėnos
dami kai kurių vietinių tarybi rinktas ne lietuviškas
nių organų politine trumpare rajonas, bet lenikiškas Šalčininkų
gyste, jie ir toliau kurstė tauti rajonas.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Rusai didina
jėgas Afganistane

BOKSININKO ALIO
MISIJA AFRIKOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 8 d. mirusio Ronald Mac Kenide),
žinomas savo energinga ir su
mania veikimo plotme, drąsiai
laukia vasario 13 d., kai jo ir
Tarptautinio olimpinio k-to p-ko
lordo Kilanin, lydimas JAV
prezidentas Jimmy Carter, šiais
žodžiais atidarys žaidimus: ' 1
Bed. Vytautas Grybauskas, 4144 So. M*plewood, Cfafcago, DL 60652 declare open the Gamės of Lake
Telefc
847-1729, darbe 269-7557
Placid celebrating Xmth Olympic Winters Gamės of the modern
era".
Lietuvos sportinis sąjūdis pradžioje buvo abejingai
Aukščiausiojo
ir olim
sutiktas ir net nepriklausomybes laikotarpy buvo daug pinė dvasia telydipalaima
žaidimus!
I

kliūčių. Tačiau dviejų Europos krepšinio pirmenybių
laimėjimai staigiai pakeitė visos tautos ir vadovybes
pažiūrą.
Tad laiduokime sąlygas sporto dalinių veiklai ir jų
iškilesniems sportininkams.
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SPORTO VTJ8SCNIŲ
PASITARIMAI DETROITE

Sausio 12 d čia suvažiavo
pačios iškiliausios mūsų vado Detroito sporto ifcbo Kovo vdovyfaė. Edis Kasputis, pirm., Rita Matvėsekr., Lmas **ifcn«i«nis ir AEocsas Vešs-vifiius. Trūksta Vytauto Pet
vaujančios sporto pajėgos ak kaitė,
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sarulio, jr.
Nuotr. J. Urbono
tualesniems klausimams aptar
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
Į nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
ti: 6ALFAS S-gos p-kas Pr.
! anksto susitarus Redakcija už
XIII-JI LAKE PLACID ŽIEMOS
Berneckas, P. L B-nės sporto šios pasaulio futbolo pirmeny kai nevyks šioms rungtynėms).
• Redakcija dirba kasdien | j ^ n , ^ tun^ neatsako. Skelatstovas ir narys Z. Žiupsnys, bės, kurias laimėjo pats Urug Trečiasis susitikimas įvyko pe
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
reitą savaitgalį Vilniuje. Sov.
JAV Krašto o-bos p-kas inž. V. vajus.
8:30 — 12:00.
j prasymą.
— Borussia — Dortmund fut Sąjungą atstovavo t r y s lietu
Kutkus (labai palankus sporto
BR. KETURAKIS
veiklai) ir JAV LB vicepirm. ir bolo klubas priglaudė vieną viai: A. Jančiauskas, R, Salabėbilonia
_
Randny
Gardner,
daj
į į S į į ^ į įjT ^
R u g i e - Vietnamo pabėgėlių šeimą su 6 jus ir J. Silevičius.
Teroro ir karo grėsmės aplin
Pirmos lygos pirmenybėse
PATOGI V1CTA
bartiniai
pasaulio
nugalėtojai,,
^
^
^ vaikais tarp 9 ir 20 metų am
— Futbolo komanda Vilniaus
Kanadog
kybėse 1980 olimpiniai metai
Vaikas
aškino, kodėl jis mėgs
. J A y n e b u v o žiaus. Puikus žestas ir pavyz Žalgiris šių metų sezoną pradė Panevėžio Iietkabelio komanda
yra smarkiai sukrėsti. Rinkti turėtų įUkmanoai prisidėti prie į t o v a g
ta
sėdėti
.paskutiniame
suole.
. , . ^
"
•»
•• *..
dys.
jo anksčiau. Po trumpos tre du kartus laimi prieš Krasnodanis pasaulio tautų sportinis jau aukso derliaus .
— Sėdint tenai, mokytojas gali
1
įleistas,
nes pamiršo pasiimta as— Garsusis Franz Becken- niruotės ji išvyko gastrolėms į rą 102—96 ir 101—95 ir laiko tave paskiausiai paklausti. Tada
Slidžių visos rungtys (šiaurie mens
nimas, kuriam olimpinių žaidimų,
dokumentus.
vardas ir įsirikiavimas j daly čių ir alpinistinės) vargu prasi trečioje vietoje.
Svarstybų eigoje buvo nagri- bauer, kurs šiuo metu žaidžia Gvinėją.
beveik niekad nesuklysL
vių eiles yra būdingiausiu spor siskverbs į I-jį trejetą. Rusai i n ė t į ^ r įj£ ala į' : "T^B ir SAL- už New Yorko Cosmos, o anks
— Stalo teniso sąjungos pir
tinės karjeros požymiu, politi ir skandinavų tautos, perbėgi FASS bendradarbiavimas, išvy čiau už F. C. Bayern ir 103 menybėse J. Danilevičiūtė jau
nio sąmyšio spaudžiamas, skau muose (15, 30, 50 ir 3 x 1 0 0 ka į Australijos lietuvių dienas, kartus už Vak. Vokietijos rink nių klasėje įveikė visas varžo
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
džiai pergyvena. Tarptautinio klm estafetėj), turi lemiamą sportinis skyrius "Pasaulio lie tinę, pakartotinai tvirtina, kad ves, neatiduodama nei vieno se
Olimpinio k-to ir Tautinių olim žodį ir pergalę. Visi nusileidi tuvy", fizinio lavinimo progra Amerikos futbolo silpnybė yra to. Ji laimėjo visus tris titulus:
2557 W.69th Street Tet 776-4363
pinių pastangos atremti šį ant mai, kaip didysis, mažasis sla mos įvedimas į lituanistines mo gerų trenerių stoka.
jaunių vieneto, moterų ir miš
puolį ir išsaugoti olimpinės idė lomas, įskaitant ir nusileidimą kyklas, ŠALFASS žiemos žai
— "Kicker" sporto žurnalo raus dvejeto.
J.&J.PHARMACY
jos paskirtį, greičiausiai laimės. abiejose klasėse (vyrų ir mote dynės Detroite balandžio 25— i redaktorius rašo, kad V. Vokie
Sąjungos stalo teniso federaci
VUMalvtttti*ial. Importuoti kMiMlal. gydomos žoles r t t
Šitokiose sukrėstose aplinky rų) bus laimikiu austrų, šveica 27 d , Sporto vadovų kursai tijos futbolas
nuostabiai
"
' *' * greit jos geriausių žaidėjų sąraše J.
Vaifcjofcmoa
toMft*.ramantal \r kt, pirkti ar nuomoti:
rų
ir'švedo
Stenmark.
Dideliu
bėse, ypač JAV krašte, kurį
atsigavo nuo Argentinoje išgy
JAV ir Kanadoj.
Danilevičiūtė
yra
9-ta,
o
vilnie
Nemokamai supakuojama dovana*.
pergalių
aruodu
rusės
bus
5,
vargina daug kitų sunkumų,
Iš pasikalbėjimo su Pr. Ber- vento smukimo. Rinktinė kva- tis M. Krejeris — šeštas.
smarkiu ir sveikos linkmės 10 ir 3 x 5 klm. slidžių rungty necku paaiškėjo, kad konkrečiai lifikavosi Europos
pirmeny
— Tinklinio pirmos lygos
Pristatymas nemokamai
žingsniu, atidaromi žiemos žai nėse, šuoliai 70 ir 90 mtr. nuo pasisakyta dėl punkto 3, kur P. bėms Italijoje ir net 6 klubai da
pirmenybėse
Taškente
vilniečių
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAl savininkai
nuosklandų turėtų pakliūti į L. sporto skyrių redaguoti kvie lyvauja Europos įvairių taurių
dimai.
Kuro Aparatūros komanda lai
austrų
ar
rytų
vokiečių
sąskai
Garsioji Lake Placid vietovė
varžybose.
čiamas Vyt. Grybauskas.
mėjo 4 rungtynes, bet pralaimi
jau antrukart bando šį egza tą, nors čia daugiausiai neti
— V. Vokietijos pirmenybėse
Kas liečia žaidynes Detroite,
prieš Minską ir atsistoja antroje
miną. 1932 m. X-tosios olim kėtumų įvyksta.
s-gos p-kas jau dabar prašo ir pirmauja trejukė H. S. V. Ham- vietoje.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2*4159
į
Ledo ritulio šiųmetinė olim ragina, kad komandų pasiruo burg, F. C. Bayern ir F . C.
piados Los Angeles vardu, čia
DR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
buvo pravesti JJX-ji ž. o. žaidi pinė komanda, kuri prieš Kalė šimas, sportininkų elgsena ir vi Koeln. Tarp tų trijų komandų
Akušerija ir motetu ligos
— Leng. atletikos sales var
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
mai, šeimininkų amerikiečių di das laimėjo tarptautinį turny sa žaidynių eiga turi būti ge bus išspręstas V. Vokietijos žybose Vilniuje, kur dalyvavo ir
1443
So.
50th
A ve.. Cicero
delį pranašumą aptemdė labai rą, yra labai stipri
meisteris.
bulgarai A. Sabonis nušoko į 6449 So. Pulaski Road (Crawford
riausiai pravesta.
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
nevykęs pravedimas greitojo
Lake Placid čiuožimo halėje
— Pagal spaudą, Italija yra tolį 7.75 cm, ir laimi prieš bul Medicai Building). Tef. LU 5-6446 treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Kokie gi kiti aiškesni žings
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
čiuožimo rungčių, kai buvo leis nugalėjo švedus, čekus ir baig niai likusiems reikalams numa stiprus favoritas laimėti Euro garą A čocev, kurs padarė
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
tas bendras startas — pradmė. mėje -5:3 rusus. JAV vyrai tyti, Pr. B. nepaminėjo. Lau pos pirmenybes, kurios įvyks 7.55 cm. 10 klm. ėjime A. Ša
Stumdymasis ir alkūnių darbas j 1967 m. Insbrucke užėmė 5-tą kiame skubiai šių sp. viršūnių pačioje Italijoje. V. Vokietijos kalys pagerino Lietuvos re Tei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
tlėtuvis gydytoja?' ?
šiaurės tautas išmušė iš vėžių vietą, bet šiuose žaidimuose, pasitarimų — nutarimų paskel- įvertinimas vos vidutiniškas; ji kordą, kurs priklausė A. Mikė
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925 West 59th Street
yra grupėje su Čekoslovakija, nui nuo 1959 metų.
ir visas keturias rungtis jankiai nors yra stipriųjų grupėj (pagal įjj~į
Br. K,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
Olandija ir Graikija. Žurnalistai
nušlavė, bet istorijoj liko juodai burtus), kur sėdi čekai, švedai
2434 West 71st Street
— Krepšinio antrojo rato Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
spėlioja,
kad finalinės rungty
atžymėti. Nūdien padėtis, iš or ir gana sustiprėję vakarų vokie- pTjTgQLAS
uždaryta
nės bus tarp Italijos ir Čeko varžybos baigėsi Rygoje Kauno vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
ganizacinio ir varžybinio taško čiai, turės susiimti, kad patektų i
DR. IRENA KURAS
SALĖS PIRMENYBĖS
slovakijos. Anglai galvoja, kad Žalgirio pralaimėjimu paskuti Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
stebint, yra skirtinga, plius, be į baigminį ratą, kurį sudarys
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nėse
sekundėse
79—80
prieš
minėtų "alkūnių darbo", ameri abiejis (A ir B) grupių I ir n
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Ir trečiąsias salės pirmeny jie įveiktų Belgiją ir Ispaniją, Kijevo ASK ir Vilniaus Staty
DR. EDMUND E. CIARA
kiečiai greitajame ir dailiajame v. v. nugalėtojai. Rusams gi, bių rungtynes Lituanicos ko tačiau turės bėdos su Italija. O
SPECIALISTĖ
•
0PT0METRISTAS
bos pralaimėjimu prieš Mask
MEDICAL BUILDING
Čiuožime, yra itin stiprūs.
stipresnis priešininkas tik ka manda praėjusį penktadienio Ispanijos treneris Kubala tiki.
2709 West 51st Street
vos Dinamo 101—119. Žalgiris
3200 W. 81st Street
nadiečiai, kurie paskutiniam vakarą sužaidė lygiomis 2:2 kad jo komanda turi daug
Tel. - GR 6-2400
vis laikosi antroje vietojo, o
šansų.
O.
Gešventas
Kas laimės?
dešimtmety yra nusmukę ir se prieš
pagal susitarimą: pirrnad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
meksikiečių komandą
Statyba — septintoje. Sekantis Vai.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 va Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
nąsias
pozicijas
negreit
atgaus,
Tanners. Visose trijose rungty
Garsioji pasaulio sporto isto
ratas tuoj prasidės Kaune.
todėl
kelias
į
baigmės
ketvertą
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
nėse mūsiškiai pirmavo, bet vi
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
rijoj porelė — brolis ir sesutė
ĮVAIRENYBES
Vilniuje
prasidėjo
moterų
pir
lengvas.
sus
kartus
buvo
pasivyti
ir
iš
Erick ir Beth Heiden (protėviai
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
— Raimundas Knvečka, bu menybių antrasis ratas. Ki
Remiantis ligšiolinėmis tarp lyginta. Paskutinį kartą tik ke
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iš Rytprūsių), dabartiniai grei
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
tojo čiuožimo pasaulio nugalėto tautinių susitikimų lentelėmis ir lios sekundės prieš galą žaidė vęs New Yorko garsiosios fut birkštis įveikia Alma Ata u-tą
76—70
ir
Penzos
Spartaką
79—
bolo
komandos
Cosmos
treneris,
Emocinės
ligos
2454 West 71st Street
jams
susimaišius
dėl
tariamo
palyginimais,
ypač
Europos
jai, iš esamų rungčių, greičiau
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
67
ir
pakyla
į
6-tą
vietą.
iš
šių
pareigų
pasitraukė.
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
rungtynių
baigiamojo
švilpuko,
siai, gali laimėti 6 ar 7, o prie kraštuose gruodžio mėn. ir
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.,antrad, ketvirtad.irpenktad.
—
Oleg
Liška,
69
metų
am
kurio
nebuvo.
Žaidėjai,
pagaliau,
geros sėkmės, net ir visas. Ki 1980 m. pirmomis savaitėmis,
Valandos pagal susitarime
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
tos amerikiečių pajėgos, kaip drąsiai galima teigti, kad rusai I turėtų įsisamoninti kad rung- žiaus, Prahoje atidarydamas va
Telef. - 282-4422 ,
Leah Poulos — Miller, kuri prieš 1976 m. Insbrucko pergalių, ku- • tynėms vadovauja teisėjas: jis dinamas "ruonių" varžybas, pa
DR. A. B. GLEVECKAS
sakė,
kad
žiemos
meto
30
laips
rių
net
11-ka
aukso
medalių
prij
žaidimą
pradeda,
jis
ir
užbaikelias dienas Šveicarijoj praūžė
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
1000 mtr. geriau, negu pasauilo skaitė, čia nepakartos. Jie vi-į gįa. Jis ir žaidėjus priverčia nių temperatūra yra geriausia JUOZO STANKŪNO karintai:
Ofisai:
ir
sveikiausia
plaukimui
ir
mau
Specialybė Akiu ligos
rekordas, jos vyras Miller 1967 sur yra, kiek tik įmanoma, pa-• paklusti jo valiai ir taisyklėms,
111
NO.
WABASH AVE.
Nemunėlis.
Per
šilą
jojau.
dymuisi.
Varžybose
dalyvavo
3907 West 103rd Street
m. Insbrucke 1000 mtr. aukso siruošę, nes neturėdami "bobs-j Kitaip ir būti negali
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos
pagal
susitarimą
Vyturėlis. Meilės balsai
med. laimėtojas ir dr. "VVoods, tai ley" ir "luge" rogučių rungčių, Lituanicos įvarčius įkirto St. 150 plaukikų, kurių 24 mote
Valandos pagal susitarimą.
rys. Keli tūkstančiai žiūrovų
Ofiso tel. - PR 8-2220
geriausieji pasauly (šiuo metu). ir taip pat visada tusti alpinis- j j e nigas ir Henris Jenigas, jr.
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
stebėjo varžybas šiltai apsi
Iš europiečių pusės, skandinavų tinėse, likusias sritis turi išnau
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
Šį penktadienio vakarą, 11:05 rengę.
ka. Sūpynių daina ir kitos.
(Kalba lietuviškai)
čiuožėjų pasekmes vertinant, doti 100%. Amerikiečių planin vai., Lituanica žais prieš lenkų
J0KŠA
0PT0METRISTAS
yra stiprus 2—3 dalyviai: Rytų gi žygiai ėjo sėkmingai (ne taip Royal Wavel, kuri yra naujo
Plokšteles kaina s u persiuntimu
VAIKŲ LIGOS
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
$8.75.
Galima
gauti
ir
kasetę,
kuri
vokietaitė 500 ir 1000 mtr. Rot- kaip politiniai) ir jei gamtos kas salės pirmenybėse, bet dan
2656 West 63rd Street
"Contact lenses"
Iš
OKUPUOTOS
LIETUVOS
kamuoja
su
persiuntimu
$8.50.
henburg ir 500 m. norvegas An- sąlygos bus geros, aukštas pa-1 _ e l h l i . . į k ^ - . įerokai įvarValandos pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
—
Bokso
rungtynės
tarp
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Užsakymus siųsti:
derson. Rusų vyrai, iš turimų; sėkmių lygis ir tikriausiai tvar- j fi v i s a i nek lausdami kredenOfs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
Amerikos ir Sov. Sąjungos jau
DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t
duomenų Europos tarptautinė- j ka, atestuos gerą pasirengimą. . c i a i
j j
DR. A. JENKINS
įvyko Tbilisyje ir Maskvoje, ir
DR. LEONAS SEIBUTIS
Chicago, IL, 60629
se varžybose, veik neturi gali-' Metodistų kunigas J. B. Fele'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
abejas
laimėjo
Sov.
Sąjunga
mybių į pirmąsias aukso pozici- j 56 m., kilimo irgi iš Lake PI. 't MERGAIČIŲ TRENIRUOTĖS
Ulinois gyventojai dar prideda
3844 West 63rd Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA
5—4
(o
buvo
galvojama,
kad
su
45 et. valstijos mokesčio.
Valandos pagal susitarimą
jas. Dailiajame čiuožime Lin- Į vietovės, dabartinis organizaciLituanicos futbolo klubo mer2656 W. 63rd Street
olimpiados boikotu, ir boksininda Frabenne ir poriniam Tai Ba-1 nio ž. k-to p-kas (vietoj staiga i ^ ^ komJU1 dos treniruotės pra
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
dėtos MdOnley parko FieldWA 5-2670 arba 489-4441
'jiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiHiiiiijĮ
house mažojoje salėje. Jos pra
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
vedamos ketvirtadienio vakarais
ODOS LIGOS
6—7 vai. Žaidėjos ir norinčios
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Te!.-GR6-0617 .
priklausyti komandai, kviečia I
Valandos
paga' susitarimą
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS
6958
S. Talman Ave.
mos į treniruotes atvykti laiku.
•

SODŽIAUS GARSAI

:

*

*

*

•

•

TRUMPOS ŽINIOS

į

LITHUANIAN NATIONAL C05TUMES

I
S

Published by litboanian Folk A r t Instttote,
Toronto, Oansds, 1979

*

— Urugvajuje tarp gruodžio 5
Veikalas didelio, liuksiKinio formato, 258 psl., gausiai ilius28 d ir sausio 10 d. 1981 m. ( S truotas nuotraukomis, istoriniais ir Šiaip piešiniais, gera dalis
įvyks buvusių pasaulio meisterių
iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija.
Taip
pat graži, vertinga dovana bent kokia proga.
turnyras. Dalyvaus Urugvajus,
Italija, Brazilija, Anglija, Vak.
Knygos kaina m persiuntimu — $27.50
Vokietija ir dabartinis meiste
Užsakymus siusti:
ris Argentina. Už kiekvienas
rungtynes komandos gaus po
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
150,000 doL, o nugalėtojas dar
Ulinois gyventojai dar prideda $ 1 5 6 valstijos mokesčio.
100.000 dol. priedo. Prieš 50
90 ir 70 metru Suetiy tranpfynai

•siejo Lake Placid

metų Urugvajuje įvyko pirmo-
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Jstaigos ir buto tei. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt
i

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St, Chicago
476-2112
Vai pagai susitarimą. Pirm., antr., treč.
ketv 10 iki 6 vai. Seštad. 10 iki 1 vai.

Ofiso tel HE 4-2123 namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai. pirm., antrad . ketv. ir penktad 2-5 ir
6 7 — iš anksto susitarus.

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772

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

ATOMAS PADEDA NEPRIKLAUSOMYBEI IR PAŽANGAI

Pasaulio spauda

KIETAI KOVOJA PRIEŠ
KREMLIŲ
Neseniai išėjo iš spaudos buvu
sio valstybės sekretoriaus Kissingerio atsiminimai "White House
Years". Tame veikale, turinčiame
1521 puslapį, Kissingeris atsklei
džia daug diplomatinės istorijos pa
slapčių iš to laikotarpio, kai jis buvo J A V užsienio
reikalų
sekretorius. Tačiau ypač taiklus
yra Kremliaus valdovų apibūdini
mas. Kissingeris skelbia: "Nė vie-j
nas iš jų nepasiekė komunistinės
hierarchijos viršūnių kitaip, kaip;
tik negailestingu kietaširdiškumu.
Aišku, ir Kremliaus soste jie to
kiais pasiliko. Bet užtat, kaip
Kissingeris pabrėžia, "nė vieno iš
sovietinių vadų, išskyrus Lenino,
geras vardas neišliko po jo mir
ties".
Tas kaskart labiau išryškėja,
ypač dabar po Afganistano įvykių.
Tą lietuviai žino ir skelbė jau ketu
ris dešimtmečius, amerikiečiai ir ki
ti ryškiau teįžvelgė tik dabar.
Washingtone veikiančios Europos
saugumo ir bendradarbiavimo ko
misijos biuletenis "CSCE Digest"
sausio 26 d. numerį pradeda žo
džiais: "Sovietų Sąjunga užsitrau
kė viso pasaulio pasmerkimą ne
vien okupuodama Afganistaną sa
vo ginkluotomis jėgomis, bet ir
atimdama žmogaus teises akty
vistui ir Nobelio laureatui Andriui
Sacharovui". Toliau skelbiama,
kad ta komisija Afganistano už
grobimą ir Sacharovo areštą pa
smerkė savo rezoliucijoje kaip
baisų pažeidimą Helsinkio susi
tarimo, kurį pasirašė ir Sov. Sąjun
ga. T a komisija kreipėsi į visas Hel
sinkio susitarimą
pasirašiusias
valstybes, skatindama jungtis į
bendrą protestą ir imtis akcijos,
imant ir Maskvos olimpiados boi
kotą, sustabdant prekybinius, eko-_* tMMjinius ir komercinius ryšius ir
imtis prieš Sovietų Sąjungą tokių
sankcijų, kokios tik yra įmanomos.

Tas nuosprendis rado atgarsį pa
saulio spaudos balsuose. "New
York Times" redakcinis str. sausio
24 d. skelbė: "Užmirškime Mask
vos olimpiadą". Amerikiečių pasi
traukimas iš olimpiados ilgam
įskaudins Sovietų Sąjungą. Tas
pats "New York Times" sausio 19
d. priminė, kad Sovietų Sąjungos
pasirašytas Helsinkio susitarimas,
UNESCO čarteris ir Tarptautinio
olimpiados komiteto kodeksas aiš
kiai sako, jog olimpiados atveju tu
ri būti laisvė kitų kraštų spaudai
pasiekti olimpiados vietovę. Ta
čiau leidėjai nuogąstauja, kad ir
šiuo atveju Maskva, gal būt, lau
žys, tarptautinius nuostatus, kaip ji
konfiskavo tuzinus amerikiečių
knygų praeitų metų parodoje Mask
voje. "New York Times" žiniomis,
prancūzų intelektualai ir žymieji to
krašto žmonės nuo kairės iki de
šinės ėmė organizuoti sąjūdį, kad
Prancūzijos vyriausybė boikotuotų
Maskvos olimpiadą.
Vokiečių laikraštis "General —
Anzeiger" sausio 24 d. pabrėžė, kad
Sacharovo likimas yra matomas vi
suose svarstymuose apie Maskvos
olimpiados boikotą. Laikraštis "Les
Echos" dar griežčiau prabilo: Jei
europiečiai akivaizdoje Sacharovo
ištrėmimo sutiktų dalyvauti olim-.
piniuose žaidimuose, "tai būtų veid
mainystė, kurią garbingiems žmo
nėms būtų sunku s u p r a s t i " .
Reikšminga, kad net liberalus šve
dų laikraštis Stockholme "Goteborgs - Posten" paskelbė: "Argi tik
rai demokratiniai atletai nori
dalyvauti olimpiadoje to krašto, ku
ris, nepaisant rūpestingų perspėji
mų, toliau tebetęsia tyčiojimąsi iš
laisvės idealų".

Ypatingai jautriai visur buvo su
tikta žinia apie Sacharovo ištrė
mimą. "Miami Herald" sausio 24 d.
rašė: "Vidinis disidento Sacharovo
ištrėmimas kalba balsiau, negu kai
jis iškeldavo žiaurias priespaudas
ir šlykštų nepaisymą žmogaus tei
sių", o "New York Times" tą pačią

Branduolinės energijos
Apie netolimuose horizontuose
slypinčius energijos trūkumus jau
senokai skelbiama šio krašto
gyventojams. Tuos trūkumus gal
įsakmiausiai liudija tik praėjusiais
metais „Energijos d-to" įsteigimas.
Kai įvairių medžiagų, gaminančių
energiją, buvo su kaupu, tai jos
niekam neatėjo į galvą varžyti.
Medžiagų gamintojai be jokių val
džios suvaržymų jas parduodavo
jos reikalingiems.
J a u 1973 m., kai arabai suvaržė
žibalo išvežimą į JAV, suskambėjo
pirmasis varpas: šiame krašte per
daug eikvojama visokia energija.
Tačiau, kai po kelių mėnesių šie rei
kalai šiek tiek apsitvarkė, buvo su
grįžta prie beatodairinio energijos
eikvojimo.

panaudojimas būtinas p a ž a n g

BR. AUŠROTAS
įvykdydami Afganistano oku
paciją jie siekia užimti Art. Rytus.
Juos užėmę jie kontroliuos okupuo
tų Vid. Rytų žibalo šaltinius. Tada
nuo Maskvos malonės priklausys
visas laisvasis Vakarų pasaulis.
Ne paslaptis, kad Amerika ir kiti
laisvieji
demokratiniai
kraštai
trokšta tik taikos. Laisviesiems
taika yra svarbesnė už jėgą. Tačiau
Kremliui yra daug svarbiau sutelk
ti jėgą savo rankose ir diktuoti savo
valią laisviesiems, paversti pasaulį
komunistiniu. Todėl katastrofa gali
mus anksčiau užklupti, negu mes
apie tai galvojame.

dieną paskelbė: "Andriaus Sacha
rovo priespauda yra biauresnis iš
ryškinimas, kokios mintys šian
dien viešpatauja Kremliuje, negu
buvo Afganistano okupacija. Nie
kas neturi turėti jokių iliuzijų apie
Sovietų Sąjungos pagarbą žmo
gaus teisėms ar apie jų ištikimumą
susitarimams, pasirašytiems Hel
sinky". "Washington Post" prane
šė, kad JAV Mokslo akademijos
prezidentas Philip Handler pareiš
kė, jog Sacharovo areštas atsklei
džia Sovietų Sąjungos sąmoningai
pareikštą blogą valią. Ir tad daro
mokslinio bendradarbiavimo tęsi
P a s i p r i e š i n i m a s A energijai
P r a b i l o fizikas
mą neįmanomą.
Ed Teller tiki, kad pasi
Prancūzų "Le Monde", analizuo
Pasaulinio garso asmenybė fizi priešinimas prieš branduoline ener
damas šiuos įvykius, pabrėžia, jog, kas dr. Edward Teller neseniai iš gija kūrenamų elektros jėgainių
matyt, Kremlius jau jaučia, kad leido knygą vardu „Energija iš statybą JAV esąs žymiai persū
"atsargumo laikas jau bus pasibai dangaus ir žemės — Energy from dytas. Šio reikalo išpūtimui labai
gęs". Vokiečių "Berliner Morgen- Heaven and Earth" (W.H. Freeman, daug pasitarnauja sensacijų ištroš
post" pabrėžia, jog tie įvykiai at San Francisco). Joje jis skatina kusios šio krašto TV ir kitos žinių
skleidžia, kaip "neprotinga yra amerikiečius naudoti visokius jiems tarnybos. „Kiekviename referen
dabartinė Sovietų Sąjungos poli prieinamus energijos
šaltinius, dume, liečiančiame branduolinės
tika". Net italų komunistų laikraš neatsisakant ir branduolinės. Au energijos panaudojimą, pasisakė už
tis "L'Unita" sausio 23 d. šiuos toriaus nuomone, derinant visus jos naudojimą santykiu 2:1", teigė
Kremliaus veiksmus
pavadino įmanomus energijai išgauti būdus fizikas. Tik nežymi mažuma visada
"nesugebėjimu Sovietų visuomenė būtų galima išvengti gresiančios buvusi tam priešinga. Tas prieši
je iškylančių įtampų išspręsti tole gal ir netolimos katastrofos.
nimasis žinių tarnybų buvęs išpu
rancijos keliu. Kietumas monoliti
Ryšium su minėto veikalo pasi čiamas, lyg koks balionas. Atsinės s a n t v a r k o s
( š v e l n e s n i s rodymu „The Review of the News" mintina, kad eiliniai piliečiai šiuose
diktatūros pavadinimas) yra per
savaitraštis 1.23 laidoje, nr. 4 at reikaluose beveik nenusivokia ir
daug ryškus." Ir prancūzų ko
spausdino J o h n Rees pasikal dažnai tiki žinių tarnyboms.
munistų dienraštis "L'Humanitė"
bėjimą su minėtu fiziku. Apie fizi Žinotina, kad laisvajame pasau
sausio 24 d. pareiškė nepritarimą
ko pažiūras, liečiančias branduo lyje šiandien veikia apie 200 dide
Sacharovo areštui, tardamas: "Mes
linės energijos panaudojimą tai lių branduolinių reaktorių. Jeigu jie
atvirai, be svyravimų sakome, kad
kingiems tikslams ir komunistų visi veiktų JAV, tada patenkintų
sprendimas Sacharovą uždaryti į
kliuvinius šiuose baruose, at daugiau, negu vieną trečdalį visos
namų areštą yra nepriimtinas".
pasakosiu suglaustai.
elektros energijos poreikių. Tie
"New York Times" pabrėžė rei
reaktoriai veikia daugiau kaip
kalą, kad reikia pagausinti radijo
Siekia vyravimo
dešimt metų. Per tą laikotarpį dar
transliacijas į islamiškus kraštus,
nežuvo nė vienas asmuo, aptar
Mokslininkas
galvoja,
kad
pasta
išryškinant įvykius Afganistane.
rieji įvykiai Irane ir Afganistane naująs šias jėgaines. Tiesa, yra
"Washington Post" sausio 24 d. pa
yra labai rimti gresiančio pavojaus įvykę kitokių technikinių nelaimių,
skelbė, kad Bendrosios rinkos vals
ženklai. „Tai, kas dabar vyksta, ga bet dėl jų niekas nebuvo sužeistas.
tybių užsienio reikalų ministeriai
li būti tik priešveįksmis surežisuoto Tie sutrikimai tekainavo šiek tiek
sausio 15 d. pasmerkė Sovietų Są
būsimo vaidinimo. Galimas daly pinigų, tai ir viskas.
jungos agresiją Agganistane, pažy
kas, kad tai, ką Sovietai dabar paro Prisilaikant griežtų saugumo tai
mėdami, kad tai "rimtas pažei
dė pasauliui, tėra tik jų pasaulinės syklių yra galima išvengti bet
dimas
tarptautinius
santykius
kokių nelaimingų atvejų, net ir
strategijos pirmasis žingsnis".
tvarkančių principų" ir kad
Bendrosios rinkos kraštai sutarė
sulaikyti grūdų pardavinėjimus So
vietų Sąjungai, laikantis tik da
bartinių kiekių". Vakarų Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt savo
kalboje, perduotoje per Koelno Vo
kietijos radijo tinklą, patvirtino Bo
nos solidarumą su JAV ir pažadėjo
veikti išvien su Europos bendrija ir
su Prekybos politikos komitetu,
imantis ekonominių atkirčio prie
monių.
"Washington Porst" priminė, kad
Madrido konferencija peržvelgs pa
žangą žmogaus teisių srityje, ką
Maskva ignoruoja. Gal būt, tie
Maskvos prievartai taip stipriai
priešingi pasaulio balsai bus pa
veikę, kad, kaip praneša New Yorko ir Washingtono laikraščiai,
Čekoslovakijoje išleistas trejus me
tus Prahos kalėjime išlaikytas disi
dentas Jiri Lederer, vienas iš
pasirašiusių Chartą — 77. Esą, iš
leisti ir keli kalinti Čekoslovakijos
katalikai, jų tarpe ir vienas jėzui
tas kunigas, kuris buvo įkalintas už
religinės literatūros skleidimą, nors
"New York Times" sausio 16 d. pa
skelbė, kad paskutiniu metu areš
tuota ar teista daugiau kaip 40 disi
dentų Sovietų Sąjungoje
"už
beprievartinį naudojimąsi žmo
gaus teisėmis". Paryžius "Le Matin" skelbia, kad disidente Tatjana
Šipkova Maskvos teismo apkaltin
ta chuliganizmu ir nuteista tre
jiems metams.
Jeigu anksčiau tik pavergtų tautų
žmonės skelbdavo apie Maskvos
prievartą, žmogaus ir tautų laužy
mą, dabar tas plačiai išryškėjo vi
sam pasauliui. Dabar ir Pabaltijo
valstybių skundus ir šauksmas dėl
skriaudų ir neteisybių atras at
viresnes širdis. Mes turime ener
gingiau įsijungti į ugdymą viešo
sios pasaulio nuomonės prieš
Maskvos skriaudas ir neteisybes,
kad, išsklaidžius Kremliaus pro
pagandos dūmus, visi ryškiau pa
matyti, kas yra dabar Kremliaus
soste.
J. Pr.
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Turistai lanko Trijų mylių saloje įruoštą atominę jėgainę. Pereitais metais čia įvyko
kai kurių sutrikimų.

PALIKAU MIELĄj
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS PEMPĖ

Kapinėse, kur palaidotas dr. Vincas Kudir
ka, a n t jo kapo pastatytas akmeninis pamink
las, kuriame buvo iškaltos himno keturios eilu
tės, bet rusų valdžios pareigūnai jas pašalino —
iškapojo, kad Kudirka, nors ir miręs būdamas,
neskelbtų laisvės žodžių, kad nežadintų savo
brolių lietuvių numesti vergijos jungą ir tapti
laisvais.
Kud. Naumiesčio pašte buvo ir Taupomųjų
Valstybės kasų skyrius, kuris turėjo nemažą
skaičių taupytojų ir gražią sumele santaupų.
Paštais mainėsi su pašto vagonais Vilkaviškio
gelež. stotyje. Tarnautojų turėjo 11. Paštas bu
vo prie pat bažnyčios. Namas — Stanaičių
nuosavybė. Sekančiame name gyveno miesto
burmistras Zigmas Skirgaila, su šeima. Prie jo
namo užpakalyje buvo gražus sodas.
Kud. Naumiestyje begyvenant vėl teko tos
pačios pareigos vietos organizacijose: būti Kud.
Naumiesčio šaulių būrio vadu, savanorių ug
niagesių komandos viršininku ir kt ir dar da
lyvauti šaulių būrio chore, kurio dirgentas bu
vo burmistras muzikas Z. Skirgaila.
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tokių, kaip įvyko Trijų Mylių saloje
prie Harrisburgo.
A m e r i k o s silpninimas
Visuose agitaciniuose susibū
rimuose, kuriuose būdavo protes
tuojama prieš branduolinių elekt
rinių statymą, komunistai visada
padėdavo suorganizuoti tokius są
skrydžius. Tokių agitacijų tikslas:
susilpninti JAV ir stiprinti Sovie
tus. Pastaroji, prisidengusi komu
nizmo priedanga, siekia jėgos įsi
viešpatauti pasaulyje. Kiekviena
JAV nepastatyta elektros jėgainė
silpnina JAV ir stiprina Sov.
Rusiją.
Sov. S-ga, nebodama jokių susi
tarimų, žengia pirmyn savo užsi
brėžtu keliu, stiprindama visokį
savo karišką pasiruošimą. Kai JAV-bių gynybos sekretorius H.
kom. Kinijos apžiūri naujus
Sovietai namuose stiprėja, tai savo Brovvnas
kiniečių ginklus.
propagandos mašinos
pagalba
stengiasi kliudyti, kad JAV nesuMylių salos nelaimės atveju ten
stiprėtų.
Čia ir glūdi tikroji SALT II susi gyvenantieji piliečiai. Pastarasis
tarimo paslaptis. „Uždrauskime palyginimas su merginomis esąs
JAV panaudoti branduolinius gink daug tikslesnis, negu su pacientu,
lus", šaukia Sovietų agitatoriai. sėdinčiu dantų gydytojo kėdėje ir
Suprantama, kad laisvame krašte laukiančio danties nuotraukos.
to jau ne taip sunku pasiekti. O tam Mat, pastaruoju atveju spindulia
į pagalbą visada atskuba ar libe vimas paliečia tik vieną kūno dalį.
Fizikas mokslininkas Ed. Teller
rališkoji, ar komunistinė spauda.
„O kaip pas Sovietus namuose, tiki, kad „branduolinė energija
kur viskas pridengta paslapčių ir galinti Amerikai žymiai padėti atsi
draudimų tinklais, kas pas juos ginti nuo užgriūvančių visokių
energijos bėdų. Žinoma negalima
gali protestuoti?", klausia fizikas.
vien šia energija pasitikėti, bet
būtina dirbti visokiuose energijos
Suklydėliai ar n e i š m a n ė l i a i
suradimo baruose", skatina fizikas
Amerikiečiams turėtų būti visiš Ed. Telleris.
kai aišku: tik tas, kas nori susilp
ninti JAV, stengiasi čia uždrausti
saugų ir ūkiškai naudingą bran
BIOSFEROS DRAUSTINIAI
duolinės energijos panaudojimą tai
kingiems tikslams.
Prieš kelerius metus VVashingtone
Tiesa, protestuotojų eilėse gal ir
jvyko UNESCO iniciatyva vykdomos
ne visi nori pakenkti savo kraštui.
„Žmogaus ir biosferos" programos tarp
Vieni iš jų gali būti suklaidinti, kiti tautinės koordinavimo tarybos gausus
gal ieško nuotykių, o, gal būt, yra ir posėdis. Dalyvavo 150 ekspertų iš jvairių
tokių, kurie yra įsitikinę ir bijo tos saliu, aptarė pasaulinio biosferos drauenergijos platesnio panaudojimo. Ir dinių tinklo kūrimo praktinius klau
juo daugiau pasakojama tų baisių simus, šiuose draudiniuose turi būti
istorijų, juo labiau tokie asmenys išsaugota visa augalijos ir gyvūnijos
genetinio fondo jvairovė, ištisos ekolo
tampa psichiniais paliegėliais.
Spinduliavimo p a v o j u s
Fizikas sako, kad „branduolinio
spinduliavimo pavojai gyvenan
tiems netoliese šia energija varomų
— kūrenamų elektros stočių yra
mažesni, negu asmuo būna palie
čiamas šio pobūdžio spindulių, kai
jis lankosi pas savo dantų gydytoją
ir jam fotografuoja dantį".
Arba dar kitas aiškesnis pavyz
dys. Šio orinio susisiekimo amžiuje
šimtai lėktuvų skraido dideliuose
aukščiuose. Juose keleivius aptar
naujančios merginos yra palie
čiamos iš žemės gelmių besiver
žiančio spinduliavimo. Ir daug
daugiau, negu tos išgarsintos Trijų

Iš Merkinės j Kud. Naumiestį atvažiavau
sunkvežimiu. Tame sunkvežimyje taip pat at
važiavo mano žmona a.a. Erna ir abi dukrelės:
Irutė ir Edita. Atsivežėme ir baldus bei visus ki
tus namų ruošos reikmenis. Kud. Naumiestį pa
siekėm dienai baigiantis. Rudens pavakarys bu
vo saulėtas, oras šiltas ir malonus. Kud.
Naumiesčio pašto įstaigą atradome prie pat
bažnyčios.
Atsivežtus daiktus iš sunkvežimio iškrau
nant ir juos į pašto butą sunešant (pašto v-kai
turėjo gyventi tame pat name, kuriame ir pašto
įstaiga buvo įkurta), ten juos tvarkant, užtruko
nemažai laiko. Tuo metu abi dukras palikome
lauke žaisti su kaimynų vaikais prie pašto na
mo. Baigus atsivežtų daiktų tvarkymą apsi
žiūrėjome, kad jauniausios dukros Editos, tuo
metu buvusios apie 2,5 metų amžiaus, žaidžian
čių vaikų tarpe nėra. Paklausta vyriausioji duk
ra Irutė, kur yra Edita, atsakė: "Nežinau". Kiti
vaikai klausiami irgi tą patį atsakė. Tuomet abu su žmona pasileidome jos ieškoti.
Žmona skubėjo tos gatvės viena kryptimi, o
aš — antra. Klausinėjome ir sutiktus asmenis,
bet ir iš jų gaudavome vieną atsakymą: "Ne
matėme".Pasibaigus tai gatvei vykome į gre
timas gatves ieškoti. Neradome jos ir ten. Po ge
ro pusvalandžio ieškojimo, atėjęs į vidurį miesto
prie turgavietės, dairiausi ten į rinkos visas pu
ses, ar nepamatysiu kur nors savo dukrelės.
Žiūriu, kitoj turgavietės pusėj kažkoks ma
žas vaikas pamažu slampinėja. Paskubėjau ir
aš ton pusėn. Atvykęs žiūriu — mūsų Edita ten
vaikštinėja. Priėjęs prie jos paklausiau, kodėl ji
čia atsiradusi? Kodėl ji nežaidžianti su kitais.
•

.

ginės sistemos ir atliekami aplinkos
apsaugos moksliniai tyrimai. Posėdyje
buvo pranešta, kokias zonas valstybės
paskyrė biosferos draustiniams. Pavyz
džiui, Austrijoje draustiniai jsikurs Aukštojojo Tauerno kalnuose ir prie Neuzidierio
ežero.
Brazilijoje
draustinio
teritorija paskirta Amazonės slėnyje. Ang
lijoje tokia zona taps Murhauzo nacio
nalinis rezervatas Peninų kalnuose, Pran
cūzijoje
— nacionalinis
rezervatas
Kamarge (Ronos delta), Pilipinuose —
dalis Mindoro salos. JAV biosferos draus
tiniams numatyta 20 rajonu jvainose ša
lies vietose. Sovietų Sąjunga biosferos
draustinius jkurs Kaukaze, Volgos del
toje ir tundroje.

Nors daug laiko praėjo, bet ne visos
šalys prie biosferos draustinių kūrimosi

Drisijungė.
/m

atsakė: "Čia vaikai negeri, su manim nežaidžia.
Aš einu žaisti pas Danutę".
Danutė buvo Žilinskų dukra, gyveno Mer
kinėje ir ji dažnai su ja žaisdavo. Tad ir dabar
atsiskyrusi nuo savo naujų kaimynų jį "žygia
vo" pas buvusią savo draugę Danutę. Po to.
pasiaiškinimo paėmiau ją ant rankų ir nešiausi
namo. Mudviem beeinant iš kito turgavietės
kampo išniro ir mano žmona, ieškodama tos pa
čios "pabėgėlės". Mudu pamačiusi apsidžiaugė
dukros suradimu ir visi trys sugrįžome į pašto
namą.
1938 m. pradžioje, vieną pavakarę baigęs
lentpiūvėj dienos darbą, staiga, širdies smūgio
ištiktas, mirė mano uošvis Jurgis Rydelis.
Mums visiems jo artimiesiems buvo didelis
tusir geras žmogus. Gavęs iš valdžios parceliuo
jamo Balbieriškio dvaro žemės sklypą netoli
miestelio, pasistatė gyvenamą namą, lent
pjūvę, po to tvartą ir kluoną po vienu stogu ir
vertėsi ūkininkams patarnaudamas: jiems nuo
savoj lentpjūvėj pigiau kaip kitose dvejose žy
dų lentpjūvėse medžius į lentas pjaudamas.
1939 m. per Jonines, Lietuvos Šaulių s-gos
20-ties metų sukakties proga, su Kud. Naumies
čio šaulių būrio choru teko dalyvauti jungti
niame apie 2000 šaulių chore Kaune. Vytauto
kalne, dainų slėnyje. Bendras choras buvo su
darytas iš 80 šaulių chorų ir 500 šaulių dūdų or
kestro, atliko nustatytą programą ir susirinku
siai gausiai visuomenei paliko gerą įspūdį.

Bus daugiau)

1I

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m, vasario mėn. 8 <L vėliavos iškėlime.
| LAISVINIMO K0YA
Minėjimo metu bus renkamos
DARBU IR AUKA
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams pagal aukotojų apsispren
Ateina Lietuvos nepriklausomy
dimą, Ly. Vlikui, Lietuvių Bend bės atkūrimo šventė —Vasario
K E AL E S T A T E
16-toji. Šią džiaugsmingą sukak
ruomenei ir Altai.
Racine, Wi&.
tį vis d a r tebedengia liūdesio šy
Waterbury, Conn.
Aurora, III,
das: mūsų tėvų žemė jau ketuVietos Altos
skyrius ruošia
Artinantis Vasario 16-jai vietos
iasdešimt metų yra grubaus So
Puikiausio mūro 22-jų metų bualietuviu bendruomenės ąpylin- Lietuvos nepriklausomybės šven
vietų
okupanto pavergta.
LB Auroros apylinkė nedaug
galow.
2 miegami. Pušų sausas beiskės valdybos pastangomis jau tės minėjimą, kuris įvyks vasario turi narių. Nedaug ir pajamų,
mentas.
Graži vonia ir ekstra tuale
Bet Lietuva tebėra gyva, stipri
kuris laikas planuojama šią lie 24 d. Šv. Kazimiero parapijos sve nes veik pusė narių yra pensi
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
tuviu tautinę šventę
galimai tainėje. 9 vai. 30 min. iš ryto bus ninkai. Menkos ir jos iždo meti IT kovojanti numesti vergijos pan Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
laikomos pamaldos už Lietu nės pajamos, bet atiduoda dalį čius. Mūsų kraujo broliai ir sesės, lite užimti. Marquette Parke. —
prasmingiau paminėti.
vą. 4 vai. p. p. įvyks iškilmin labiau reikalingiems LB porei nors tebėra kalinami vergų dar 552,500.
Šiemet ji bus švenčiama sekan goji ir meninė minėjimo dalys.
bų stovyklose Sibire, nuodijami
kiams.
Puikus marinis. Apie $10,000 pa
čia tvarka: šeštadienį, vasario
beprotnamiuose
ir žiauriai įvai- jamų.
Kalbės Vladas Šoliūnas. Meni
Moderniai patobulintas namas
Vasario 16-os proga parenka
16 d. 9 vai. ryto bus vėliavos pa
nėje programoje dalyvaus sol. Bi aukų Altai, LB ir Tautos fondui, riais būdais persekiojami, yra be- Į Manjuette parke. Kaina $67,500.
kėlimas prie miesto rotušės, da
rutė Kemėžaitė, Racine Lietuvių kuris palaiko Vliko veiklą. Gau sądyginiai užsispyrę laisvės troš
Svarus 2jų aukštų maras. Apie
lyvaus kongres. William RatchMoterų kvartetas, vad. J. Grims- tos aukos išdalinamos tiems veiks kime.
$7,000
pajamų. Manjuette Parke. Ver
ford, miesto meras E. D. Bergin,
kio ir kiti.
tas
$46.900.
niams,
kuriems
aukotojas
aukoja.
Lietuvoje kovojančių lietuvių
JT., policijos, ugniagesiu, vetera
Po minėjimo bendri užkandžiai Taip pagerbiama aukotojo valia pasiaukojimas ir kova įpareigoja
Platu* sklypas. Geroje vietoje in
nu garbės sargybos ir lietuvių
ir pavakarojimas. Visi maloniai ir nevaržoma jo teisė kam aukoti. mus vieningomis jėgomis, nepa vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
organizacijų atstovai.
kviečiami dalyvauti.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
1980.1.4 apylinkė pradėjo aukų laužiamu ryžtu, nenuilstamu pa ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Jurgis Milas
Sekmadieni, vasario 17 d. 11
sišventimu
perduoti
pasauliui
So
skirstymą iš savo kuklios kasos.
bei pavardę, kada jums patogu namus
vai. ryto Šv. Juozapo bažnyčioje iš
Pirmiausia paskirta 25 dol. auka vietų okupantų pavergtos tautos apžiurau.
Paterson,
N
.
J.
kilmingos Mišios už ' Lietuvą.
P. Amerikos — Argentinos ir laisvės šauksmą.
Šventei pritaikintą pamokslą pa
Lietuvos nepriklausomybės at Uragvajaus šokių ir dainų vie
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
sakys kun. Jurgis Vilčiauskas. statymo 62 m. sukaktuvių pami
netams.
mo
komitetas ir Amerikos Lietu
Muz. Jono Beinoriaus vadovau nėjimą vietos LB apylinkės val
2625 Wesi 7lst Street
vių
taryba, jau ketvirtas dešimt
Spauda ir radijo valandėlės ga
jamas choras giedos šventei pa dyba ruošia vasario 17 d., sekma
rinktų giesmių. Po pietų 3 vai. dienį. Tą dieną 10 vai. 30 min. Šv. vo po kuklesnę sumą: dienraštis metis vadovaudami politinei lais Tel. 737-7200 ar 737-8534
mokyklos salėje įvyks iškilmingas Kazimiero parapijos bažnyčioje "Draugas" 15, "Laiškai Lietu vės kovai, visus kviečia jungti
minėjimas, dalyvauja garbės sve bus aukojamos Šv. Mišios už Lie viams" 10 ir "Lituanus" 10 dol.; patriotines pastangas. Mus remia
MAItE AN OFFER!
čiai, vietos valdžios atstovai ir or tuvą, o pats minėjimas įvyiks 3 radijo valandėlės: "Margutis" ir galingiausios pasaulyje valstybės Start now to build for your family*s
"Sofija Barčus" po 10 dol. Šiomis Amerikos vyriausybė, nepripažin future with this 2 unit apt. bldg. in a
ganizacijos su vėliavomis.
vai. p p. tos pat parapijos salėj,
kukliomis aukomis pradėta 1980 dama Lietuvos užgrobimo, ir re convenient Marąuette Pk. location.
Pagrindinę kalbą pasakys LB Montgomery Place. Čia pagrindi metų aukojimo ir aukų rinkimo mia JAV kongresas, savo priimta Asking $65,000.00.
tarybos pirm. inž. Vytautas Iz- nę kalbą pasakys visuomeninin veikla.
rezoliucija skelbdamas .pasauliui JOYCE REALTORS
349-8525
kas dr. Vytautas Vygantas, solo
bickas iš Bostono.
lietuvių laisvo apsisprendimo tei
padainuos Mečys Razgaitis, pianu
Tie,
kurie skaito
daugiau
Prie 72-os ir Albany — 6 kamb.
Meninėje programos dalyje da pritars Patersono diocezijos mu- spaudos leidinių, klausosi minėtų sę ir reikalavimą, kad vergijos
nešėjas
Sovietų
okupantas
su
sa
mūr.
namas. 3 miegamieji ir valgo
lyvaus solistė Genė Ugianskienė zikos direktorė Alice Maleski — radijo valandėlių, mato, kad jie
masis.
vo
įgulomis
trauktųsi
iš
mūsų
tė
iš Xew Fairfield, Ct. Jai akom Maliuškevičiūtė, eilėraščiu (pade atlieka didelį darbą, kol išleidžia
Mūrinis — 23-jų metu. 2 gražūs
vynės.
panuos muz. J. Beinoris.
butai. Namas, kaip naujas.
klamuos Maironio lituanistinės leidinį, o radijo valandėlės paPalikimas — Murtnfe. 4 butai Arti
Bręsta reikalas ir galimybė
Tautinės
gyvybės išlaikymui mokyklos mokinė Kristina Matu ruošia turiningą ir klausytojams
72-os
ir California. Geras. Pigus.
Madrido konferencijoje perduoti
išeivijoje ir pavergtos Lietuvos iš saitytė. Minėjime pažadėjo da- patrauklią programą
Prie
61-os ir Whippte. Mūr. namas.
pasaulio tautoms kraujuojančios
laisvinimo siekimo pastangoms •lyvauti ir susirinkusius pasveikin
Pasaulio LB prikėlė iš miego Lietuvos nepriklausomybės reika- 2 butai po 5 kamb. Palikimas. Na
remti aukos bus renkamos pagal ti Patersono meras Mr. LawP. Amerikos lietuvius Aukomis l a v ^ Burkimės prie Vliko Ir mas geras.
aukotojo apsisprendimą: Lietuvių rence F. Kramer. Jis taip pat su
ir žmonių pagalba išjudino ten ^
y e d a m o s laisvinimo kovos,
BROKERIS P. 2TJMBAKES
Bendruomenei, Lietuvių Tary tiko paskelbti ta proga specialią
nutautėjusi jaunimą
lietuviškai parerrlkirne Vilflco įveikia ir įna
Tel — 778-6916
bai ir Vyriausiam Lietuvos Iš proklamaciją ir iškelti Lietuvos
veiklai. Šios veiklos padariniai šais į Tautos Fondą, o Altos pa
laisvinimo komitetui.
vėliavą prie miesto rotušės.
(vienetai) greit pasirodys
Chiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiinniiiiiiiiini
Vėliava bus iškeliama vasario cagoje. Keliaudami po Amerikos stangas iparernkirne aukomis Va Lietuviškas restoranas su narna ir
Vietos ir apylinkės lietuvių vi
16 d., šeštadienį, ;IO:30 v. r. Apy ir Kanados lietuviu telkinius sa sario 16 d. Jurtkimės į laisvės ko visais moderniais įrengimais —
suomenė kviečiama gausiai atsi
linkėj gyveną lietuviai yra kvie vo sugebėjimais parodys, kad mū vą ne vien lėšomis, bet ir ener Marųuette Parko centre. Lengvos
lankyti ir paremti lietuvių inčiami tą. dieną kiek anksčiau su sų aukos ir PLB parama žmonė gingu sutartiniu darbu. Tikėtkime, pirkimo sąlygos. Labai geras biz
stituciias savo auka.
Beta proga.
sirinkti jprie miesto rotušės ir da- mis nebuvo dovanai išleisti, > ver kad ateitis priklauso ne okupan nis,
tu koionialinės vergijos nešėjams,
vav i lyvautr iškilmingame
Lietuvos tingai sunaudota.
ŠIMAITIS REALTY
o trispalvę laisvės vėliavą kelian
Insurance — Ineome Tas
čiai mūsų tautai.
Notary Public

CLASSIFIED

VASARIO 16 MINĖJIMAI

KOGI LAUKTI

K E A L

E 8 I A T Į

GUIDE
HELP WANTED — MOTERYS

GIRL FRIDAY

8 BUTŲ MORINIS

IDEALUS INVESTAVIMUI F o r office in Schiller P a r k . Mušt
Virš $16,000. bruto pajamų. Pil know German. Call
nas rūsys. Arti 65-os ir California
671-2825
Ave. A-1587.
t o schedule appointment.
YVOLSKI REALTY CO.
TeL — 586-0340
VYsVAl 1B MOTERYS
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

TAX

BOL GAETA.NO s i 2864988

Išnuom. 5 k a m b . b u t a s
Gage P a r k e . S k a m b i n t po 6 v. v.
tel. 434-1513

D £ M E S I O !

24

HOUR

M I S C E L L A N E O I I S

Valdis Real Estate

T0WINe

A N D

Q Ū I C K START
TEL — 582-8130

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 405* Archer Ave.
Chicago, m. 65632, tel. 527-5580

JUNK CARS WARTiD
BCNNING OB NOT

Free Fast Towing
TEL — 582-8130

10% — 20% — 30% pigiau moMo*
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa mus.

FRA M K

ZAP0LIS

M t f . GA 44654
»y, W. Kth Street

ĮSIGYKITE

DABAB

HiiiintiiiHiiiitiiiiiitiiiiiuiiitiHiuiitma
Tai puiki dovana — bet kark
proga!

M O V I N G

Popular Ljfhuanian
R EC f PE S

ŠER£NAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
TeL — YV A 5-8063

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
Įvairių prekių pasirinkimus ne
brangiai
Ū
mūsų
sandelio.
Suredagavo
COSMOS PARCELS EXPRESS
Juozapo*, DaaivardJeae
2501 W. 69 St, Chicago, DL
Šiom dienom Draugo spaustuve
SIUNTINIAI f LIETUVĄ
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos: J. DaužvardieTetef. — 925-2737
nė vėl patikslino ir pagražino šią
Vytautas Vaiantinas laidą naujais paruošimais.

Kviečiame Vasario (16 d. proga 2951 W. 63rd St., 436-7878
aukoti Lietuvos laisvinimo reika
lams ir aukas siusti Amerikos Lie TeL 839-1784 arba 839-5568
tuviu Tarybai, kuri savo keliu (IltlIlIlIltlIlIlHIIUlilIlIlIlIlUIIIIIUllllUIIII
parems Vliką specialiems uždavi UMiiiiiiiiiiiiiiiiiuimimiuimniiuiiim!
niams atlikti.

BUTŲ NUOMAVIMAS

T u o pačiu atkreipiame dėme
sį, kad Tautos Fondui, kuris fi- Namų pirkimas — P a r d a v i m a s
nansiškai išlaiko Vliką, įnašus
Draudimai — Valdymas
ir aukas galima siusti per ištil sus metus.
Dr. Kazys Bobelis
Notariatas — Vertimai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
komiteto pirmininkas
J.
B A C E V I Č I U S
D r . Kazys Šidlauskas
Amerikos Lietuviu tarybos
6529 S. Kedzte Av. — 778-2233
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiuuiiiuuiuiiiiiiuu
pirmininkas

INCOME TAX

BELL REALTY

iimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii

tiuiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuauuiuiiiuuiii

iiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiii

A.

VILIMAS
M OV I NG

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
TeL 376-1882 a r b a 376-5996

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose.
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
Į su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui.

imiiimiiiimiiuiimiiuiiiiiiuiiiiiiiiiuiii
IIItlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIItlUUlIUUUUIHH

P L U M B I NG

Andrius Kuprevičius

TELEVIZIJOS

CLEVELANDO ŽINIOS

V A L O M E

JEI G A L V O J A T E

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Knyga Skyriai
4545 W. «Srd Street
Chicago, Illinois 60629

Licensed, Bonded, Imured
Kaina su persiuntimu $4.75
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
niinoia gyventojai pridėkite dar
plytelės. Giass biocks. Sinkos vamz 20 centų mokesčiams.
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar KIIHIHIIIIIIIUIIItlIlIlIlMIMIIIIIMIIIMIHM
dę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960
P R I E GRAŽAUS E Ž E R O
lnnilllllimniiniiiMmnimnmttf.nl.
i l l l l l K t l I l I l t l I l I l l l t l I l I l t t f l l l l l I l I l
Basa Lake, Indiana
Parduodamas ištisiems metams gy tmiiiiiiiiiiitumiiiiiimiimiiiimimiiiiiit
venti 6 kamb. namas su pilnu rūsiu. !
dovi s. Sližys O o S l r ^ u s d e Š r i f
" ^ ™*" ^ ^ ansambliui. Matvi ansamblalio važidinys. Visi namų reikmenys (ap- j
Lietuvių kompozitorių
Nuotr. J. Gartos
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
piiances). Centr. oro vėsinimas. 2
maš. garažas. 100 p. prie ežero x,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
darbai
vo lietuvio dėmesio. Paremkime
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve-;
Pardavimas ir Taisymas.
juos pagal savo išgales ir tau Lietuviškajam piano reper čiams namukas arba išnuomavimui į
MIGLINAS
TV
tinę sąžinę.
V. M.
tuarui plokštelėj atstovauja: pajamoms už 200 dol. į sav. Kaina
n* W. Otb St., tei. 77t-14M
miiimiimMiiiiiiiHiiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiii
St. Šimkus, K V. Banaitis, V. Ja"GYVOJI H E T U V A "
( vak. Dievo Motinos Nuolatinės
Skambint
215—772-5426
V. BacevičiuSj D. Lapinskas ir J.
Tokia tema įvyks jaunimo i P a S a l b o s parapijos salėje Clevekubėnas, J. Gruodis, J. Gaidelis,
V. Baceviččius, D. Lapinskas ir J.
svarstybos LB Clevelando a p y - ! i a n d o ^etuviams dainuos mer- S O P H I E B A R Č U S
ičiu
švedas.
Visų jų kūrybą plokštelės
linkės vakaronėje vasario 21 d.. Į ^
choras "Žibutės" iš ArKILIMUS I R B A L D U S
aplanke
taikliai aptaria muz. A.
ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. gentinos, o mūsų liaudies šokius RAOIO ŠEIMOS VALANDOS
Plauname ir vaškuojame
Kučiūnas. O meistriškas Andriaus
Visos programos UI Wt)PA
Dievo Motinos Nuolatinės Pa šoks "Ąžuolynas" iš Urugva
visų rūSlu grindis.
J Kuprevičiaus atlikimas žavi pačią
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki reikliausią ausi.
galbos parapijos mažojoje salė jaus.
BUBNYS — TeL B E 7-5168
U.S.A:
Pietų Amerikos lietuvių jauni penktadienio perduodama nuo 4 ?al.
je. Svarstybose dalyvaus jauni
Plokštelė su persiuntimu $8.25
We'll help you make Ihe nghf movė
klevelandiečiai, praėjusią vasarą mo pasirodymus organizuoja p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stotj.
Šeštadieniais
ir
sekmadieniais
Užsakymus siųsti:
viešėję okup. Lietuvoje. Savo LB Clevelando apylinkės val nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllItlIlHIIIIIIUI
dyba.
kelionių įspūdžius ir vertinimus
M, A. Š I M K U S
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
Telef. 434-2413
pateiks Dalia Cepulytė, Kristina
IX<X»CE TAX SERVICE
1490 AM
Chicago, IL 60629
NOTARY PTJBUC
PIRKTI AR PARDUOTI,
Rociūnaitė, Augustinas Idzelis
LAISVINIMO VEIKLOS
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
425d So. Maplevrood, teL 254-7450
ir Tomas Palubinskas. Svarsty
INFORMACIJA
Illinois gyventojai dar prideda nuomoti ar apdrausti savo nuosa
CHICAGO, DLL. 6*629
Taip pat daromi
VERTIMAI.
vybę
Chioagoje
ar
bet
kur
Ameri
t a s organizuoja ir praves Ingri
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Marąuette Parke, prie 72nd ir S.
FULiL OR PART TIKĘ
Francisco Ave. išnuomojamas šviesus
kambarys. Atskiras įėjimas. Vonia. Hourly wage, plūs bonus plan. If
TeL 778-1740.
interested call:

Prof. Dr. Br. Povilaitis

Žemės Okio Akademija
Tai trumpa istorija apie Žemės
Ūkio Akademiją, vienintelę lietuvos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m.
Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25.
Illinois gyv. prideda $L00 valsti
jos mokesčio.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St,
Chicago, IL 60629
m'iiiiimimiimiiiiiiiimiimuiiiiiimtiiii

AUŠRA • AUŠRA
(lf75-1977

•

l»77-lf7$)

Rsdagavo JONAS DAINAUSKAS
Greta "L.K.B. Kronikos", rusų oku.
puotoje Lietuvoje ein», kad ir nere
guliariai, periodinis leidinys AUŠRA,
kuri informuoja apie kultūrini ir po
litini lietuvių genocidą.
AUŠROS I ir n tomai turi po 222
pusi. Išleido Akademines Skautijos leidykla. Kaina kiekvienos
knygos su persiuntimu $5.73. Utsakvmus siusti DRAUGO adreso. D.
gyv. prideda 25 et valstijos aokes«ų.
"•HinnmmintiiiiHHHHiiHiiunnmmu
Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

•

MOSU KOLONIJOSE

rapiečius mirtis skina be gailes
čio.
Parapijos klebonas kviečia gau
siai dalyvauti ypatingai lietuviš
kose pamaldose, kurios būna sek
madieniais 10 valandą.
/č.

šusiems su Vizgirdais giminystės
ryšiais, sukaupta 185 dol.
Staigmeną padarė Irena ir
Arūnas Draugeliai. Į gautą iš ne
pažįstamo rinkėjo laišką atsakė
40 dol. auka. Dosni šeima.
Kasmet iš Clinton miesto, Iowa

St), kur įvyks oficialioji dalis.
Pagrindinis kalbėtojas yra pa
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS kviestas Kento universiteto prof.
John Cadzow, kuris yra puikiai
Lietuvos nepriklausomybės at susipažinęs su pavergtosios Lietu Aurora, I1L
gavimo minėjimą Baltimorės lie vos padėtimi.
tuviai švęs du savaitgalius. Va
Meninę programą atliks Čiur BALFUI DAUGIAU 400 DOL.
sario 10 d. Šv. Alfonso parapijos lionio ansamblio kanklininkų or
"Kaip du stos, visados daugiau
bažnyčioje atnašaujamos Mišios kestras su ansamblio solistais.
i padarys". Aukų surinkime Bal- į
už pavergtą Lietuvą, užprašytos
įėjimas į minėjimą yra nemo- | fui rūpinosi Domicėlė Vizgirdie- Į
LB apylinkės valdybos ir Balti karnas. Įeinant ir laike progra-. nė ir B. Jablonskis. Parenka au- Į
morės draugijų tarybos. Mišiose mos pertraukos bus priimamos kų pinigais Balfo šelpiamiesiems,:
;
su vėliavomis dalyvaus Amerikos Į a u k o s Uetwos
I a i s v i n i m 0 reika- nes dar nemažai yra į vargą pate- į
Legiono lietuvių 154 posto nanai Į l a m s ^ Kiekvienas aukotojas ga-'kusiu laisvajame pasaulyje, o j
.: giecos m*rus ^ : r . ,s ::....-,. fe j
^ pasirinkti, kuriam; dar daugiau užgrobtoje Lietuvo-i
Antrą vai. po piety Lietuvių na veiksniui skiria auką. Šią įdomią; je. Tie 400 Šimtai dosnių ir geramų didžiojoje salėje įvyks ban tautos šventės programą rengia' širdžių tautiečių aukos, surinkketas, kuriame tikima, kad daly Lietuvių kultūrinis komitetas ku- į tos dviejų pasišventėlių.
)
vaus Marylando valstijos guber riams energingai vadovauja Al
Aukas rinkti nėra lengva,ypač
natorius ir Baltimorės miesto me dona Ryan.
laiškais. Ne visi skiria dėmesio į
ras. Banketą, kaip ir kasmet,ruoparašytą laišką, prašantį aukos.
Mus visus lietuvius jungia
šia lietuvių draugijų taryba, gi
Laiško autorius nežinomas, nepa
kalbėtoja pakviesta žinoma Vyčių bendra kova dėl lietuvos laisvės. žįstamas ir nepatikimas. Bet kar
veikėja Eva Migonis. Čia bus mini Kviečiame visus daytoniškius ir tais ir kietaširdžius pavyksta įti
ma ne tik Vasario 16-sios sukak iš plačios apylinkės gausiai daly kinti, kokiam prasmingam tikslui
tis, bet taip pat ir 729-rių me vauti mūsų brangios šventės at renkamos aukos.
tų Mindaugo Lietuvos valstybės kūrimo minėjime ir programoje.
D. Vizgirdienė lanko Auroros
ir 65-rių metų Baltimorės Lietuvių
senuosius ir naujuosius ateivius
PARAPIJOS APYSKAITA
namų sukaktys.
lietuvius, o B. Jablonskis rašinė
Vasario 17 dieną, 2 vai. p. p.
Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų ja laiškus ir mėgina įrodyti aukos
Lietuvių namų didžiojoje salėje parapijos 1979 metu apyskaiti- tikslą.
įvyks Lietuvos nepriklausomybės niame pranešime skaitome, kad
1979 rudenį rinkėjai D. Vizgir
atgavimo
šventės minėjimas, 1979 metais parapija turėjo dienė ir B. Jablonskis išjudėjo au
rengiamas LB. Prelegente yra 51,756.44 dol. pajamų, gi išlai kų rinkti. Gražią ir prasmingą
pakviesta dr. Elona Vaišnie- dy 42,917.03 dol. Pajamas suda pradžią padarė D. ir J. Vizgirdai
nė iš Connecticuto, pasižymėjusi rė parapiečių savaitinės aukos, su 50 dol. auka, kuri surišta su
savo veikla Batūne, LB, jaunimo j bmgo"ir kitos^'amos!"
jų 1979 rudenį 50 metų vedybi
stovyklose, rašanti mūsų spaudo-į P e f 1 9 ? 9 m e t u s m i r ė 4 p a r a . ne sukaktimi.
je visuomeniniais, politiniais, kul-į p i e č i a J j y e d ė 2 k r i k š t o 2 p r i e _
Tėvų pėdomis pasekė ir sū
tūriniais ir švietimo reikalais. Mi- a u g I i o ' j ^ i r ' n ė r a j n e s j a u n i . nus Vytautas su 50 dol. Prisidė
nėjimę taip pat dalyvaus Amen- m a s v e d ę s i š s i k n m s t o j prie mies- jus su stambesnėmis aukomis dar
kos Legiono lietuvių postas, gi me- č i u s fr m}!tTgivkla s u parapija jy. dviems broliams ir pusbroliui bei
ninę programą atliks Dainos miš sius. Be to senesniosios kartos pa- S. ir J. Kakšteinų šeimai, susirirus choras, tautinių šokių grupė
Kalvelis ir pati jauniausioji gru
pė Ratelis. Minėjime, kaip ir vi
sada, bus renkamos aukos Lietu
A . f A.
vos laisvinimo reikalams, o prieš
ir po minėjimo naujai išdekoruoADOLFUI VENCLAUSKUI
tame Palangos kambaryje Kalve
lio grupės jaunimas vaišins susi
Worcesteryįe, Mass., 1980 m. vasario 6 d., po il
rinkusius šiltais pietumis.
gos ir sunkios ligos mirus, jo žmonai, mūsų mielai
Oro bangomis, Baltimorės lie
Aldonai ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir
tuvių radijo valandėlės dėka,
džią užuojautą ir kartu liūdime.
amerikte4is__klausyto1^ net ..tris
savaitgalius bus supažindintas su
Lietuvos tragedija specialiomis
Olegas ir Ludmiffa Gesventai
programomis, paruoštomis Altos
ir LB krašto valdybos. Baltimo
rės Lietuvių Muziejus vasario 10
f r 17 dienomis savo patalpose tu
rės senosios ir prieškarinės Lietu
vos pinigų, medalių, karinių uni
formų, dokumentų ir įvairių ki
r
tų karinių eksponatų parodą. Mu
jo žmonai STASEI, dukrai LAIMAI, sūnui ALGIUI
ziejų šį Tetų eksponatų rinkinį
pasiskolino iš trečiosios kartos.
ir jų SUMOMS ir sūnui RIMUI reiškiame gilią
Amerikos lietuvio Henry Gaidžio,:
užuojautą ir drauge liūdime.
kuris yra nepaprastas lietuviškų
kariškų dalykų rinkėjas.

Baltimore, Md.

A. t A. VUDUI TAMAŠAUSKUI mirus

Elzbieta ir Jokūbas Skudrai
Brone ir Gediminas Brazaičiai
Elena ir Algis Skudrai

[VAIRIŲ RENGINIŲ
KALENDORIUS
LB apylinkės valdyba pradėjo!
vesti Baltimorės lietuviškų orga-!
nizacijų renginių kalendorių. Juo
rūpinasi valdybos narė Birutė
Gailienė, tad rengėjai prašomi
jai skambinti telefonu 465-1263,
pasitikrinant ar rezervuojant da
tas renginiams. Iki šiol, po Va
sario 16-sios, yra numatyti šie
renginiai:
Vasario 24 d. sporto klubo me
tinis susirinkimas ir pietūs.
Kovo 2 d. Lietuvių namų bend
rovės jautienos kepsnių balius.
Kovo 16 d. Amerikos Legijono
lietuvių 154 posto jautienos keps
nių balius.
Balandžio 19 d. Mišraus cho
ro Daina koncertas ir balius.
Balandžio 27 d. LB ruošiama
popietė su poetu Bernardu Braz
džioniu ir dail. Prano Baltuonio
medžio šaknų drožinių paroda.
Juozas Gaila

DaytoiL Ohio
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
Lietuvių Kultūrinis komitetas,
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimą Daytone, rengia vasario 24 dieną. Prog
rama prasidės 10 vai. Šv. Kryžiaus
lietuvių bažnyčioje, kur bus iš
kilmingos šv. Mišios už Lietuvą
ir kenčiančius lietuvius. Po pie
tų 1:30 vai. bus tęsiamas minėji
mas lietuvių klube, (922 Wailey

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
ADOLFAS

PUPELIS

Mirė 1979 m. vasario 12 d., St. Feterfeburg Beacfa, Flori
doje. Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. Chicagoje.
Už jo sielą bus aukojamos Iv. Mišios: vasario 10 d.. 9 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, Hot Springs, Ark.
ir vasario 12 d., 9 vai. ryto Tėvų Pranciškonų koplyčioje, S t
Peterburg Beach, Floridoje.

valstybės, po 25 dol atsiunčia S, DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn, 8 d.
ir V. Mažeikai. Ir daugiau po tiek
aukojo, bet nėra galimybės visu
išvardyti. Keista, aukotojų skai
čius kiek sumažėjo, bet aukų su
ma ne
B. Obeliūnas
Sunkios ir ilgos ligos išvargintas, 1960 m. sausio 16 d mirė
mūsų mielas brolis ir dėdė

A. + A.
ZIGMAS PALUJŪNAS
Sausio 19 d palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chi
cagoje.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
pagerbusiems velionį Sv. Mišių aukomis, apsilankymu koplyčioje,
dalyvavimu pamaldose bažnyčioje ir palydint į amžino poilsio
vietą. Taip pat reiškusiems mums liūdesio dienomis užuojautą žo
džiu, spaudoje ir laiškais.
A.

A

SES. M. PETRONELLft. SSC
ELENA

BARcsEVLeirrre

Mūsų mylima, SeaelS mirS Mo
tiniškojo Namo u-.firmaj-ijoj 1980
m. vasario 5-tą. dieną.
VelionS buvo duktž Martino ii
Onos < Jonevičiutes) Rarusevičių.
Į vienuolyną. įstojo 15 Sv. Juo
zapo parap., Nacucoke, Pa. Vie
nuolyne tt^yveno 62 metus.
Paliko nuliūdime Sv. Kazimie
ro Seseris, savo sesutę Viola Cominski. krik&to dukterį Seselę M.
Delphine, SSC, taipgi kitus gimi
nes ir pažįstamus.
V e l i o n ė bus nulydėta į koplyčią
penktadienio vakare 7-tą. vai., o
laidotuves įvyks šeštadienį, vasa
rio 9-tą d. su gedulingomis pa
maldomis, kurios prastdes 9:80
vai. ryte Šv. Kazimiero Seserų ko
plyčioje. 2601 W Marųuette Rd..
Chicagroj. P o pamaldų b u s nulydSta į Sv. Kazimiero kapines.
P r a š o m e gimines ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse ir pa
simelsti už Seseles siela.
SV. KAZIMIERO S E S E R Y S
— ir —
Barosevi."iu š e i m a
L&id. direkt. Gaidas ir Doimid
- telef. — L A 3-0440.

direki. Petras Bieliūnas. — Tel. LA 3-3572,

Laidotuvių direktoriui D. Petkui už sklandų ir nuoširdų pa
tarnavimą.
Liūdintis braus Jonas su teima

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
MašinomsVieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A, f A. BRONISLAVA LINKUS
TOA5KYTS
Gyveno Šventos šeimos Viloje Lemont, Ui.
Mirė" vasario 5 d., 1960 m., sulaukusi 91 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskr., Pasvalio miestely.
Amerikoje išgyveno 70 m.
Paliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, marti Paulina,
marti Anoa, (našle mirusio sūnaus Leonardo), 3 anūkai, 6 proanūkai, pusseserg Stefanija Pivariūnienė su šeima, brolio Adolio vaikai:
Raimundas Traškis ir Eleonora Pocius su šeima. Lietuvoje sesuo
Marija Paškevicienš, j o s sūnus Raimondas, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
Priklausė" Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Amžino rožančiaus.
Gyvojo rožančiaus, Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų, Sv. Sakramento ir
Tikėjimo praplėtimui draugijoms.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Wastem Avenue.
Laidotuvės jvyks penktadienį, vasario 8<L B koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta J Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Sflnus, marčios, anūkai ir proanukai.
Laid. direkt. Jonas Evans jr., ir Stasys Evans. Td. 737-8600.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 470-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITL'ANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 6<>th STREET
11020 Soutrmest Highvvay, Palos Hills, 111.

Tel. VTrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

A. f A. SIMAS APANAVIČIUS

Lajd

Esame dėkingi kun. kleb. A. Zakarauskui už pamaldas baž
nyčioje, o kun. Juozevičiui už maldas koplyčioje ir kapinėse.

Mažeika & Evans

:k"JS i r pa z; : j 3 . m U 5
Maloniai prašome artimuos ii s <
siminti a. a. Adolfą savo maldose.
2M0NA, DUKTĖ ir ŽENTAS

Gyveno 2543 W. 39th Place. Chicago, Efinois.
Mirė vasario 5 d., 1980 m., 2:07 vai. popiet, sulaukės 58 m.
Gimė" Lietuvoje, Trakų apskr., Semeliškes miestelyje ir valsč.
Amerikoje išgyveno 31 m
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Caiifomia
Avenue.
Laidotuvės įvyks seStadienį, vasario 9 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydytas j Svč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už veiionies siela
Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti *-'ose iaidotuvSse
Nuliūdę? žmona Jeva, dukterys ir ataus su sdraomls,
Lietuvoje motina, brolis ir seserys.

PADĖKA

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

Mielam jaunystes Draugui,

A. t A. Dr. KAZIUI ALMINUI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai UODAI,
sūnums dr. KAZIUI ULMENUI ir ir. HENRIKUI AL
MINUI ir ju šeimom*.
Jadvyga ir Simnas Kontrimai

3319 SO. LITUANTCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 501* \v e .. CICERO. 1LI.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m.

vasario mėn. 8 3 .

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Ona Pulkauninkienė, t i k !
sovietams komunistams p r a d e - !
ISTORIKAI PAMINĖJO
ristų lankoma vietovė. Tuo bai s t u d e n t a m s t i k 5 dol.
j u s didžiąją invaziją į Afganis
S u a u g ę sutikime žiemą, k a i p
DONELAITĮ
gė savo paskaitą A. Bagdonas.
taną, pirmoji iškėlė mintį, k a d ;
nerūpestingi
vaikai, pasinaudo
Susirinkimas buvo dėkingas
reikia priešintis ir nevažiuoti j
Lietuvių Istorijos draugijos
už kruopščiai paruoštą paskai dami Rudžių, svetingai suteikta
Maskvos ruošiamą olimpiadą.
narių susirinkimas įvyko sausio
tą ir toliau apie tai kalbėjosi proga. Žiemos šventė vyks n u o
Tuo reikalu ji didžiosioms orga
24 d. A. Rūgytės bute. Istori
prie A. Rūgytės paruoštos ka 11 vai. r y t o iki sutemos Dėl
nizacijoms p a r a š ė laiškus. Ji
jos mėgėjų narių susirinko apie
vutės.
S. i. smulkesnių informacijų ir bi
ragina jaunimą organizuoti de
20. Susirinkimą atidarė reika
X Švč. M. M. Gimimo p a r a p .
lietų skambinti Albinai R a m a 
monstracijas, priminti visiems
lų vedėja A. Rūgytė, pasveikin ATVYKSTA P . AMERIKOS
Šv. Vardo dr-jos vyrai priims
nauskienei ( H E 4-8428). Pagei
prieš 40 metų įvykdytą Lietu
dama susirinkus pirmą kartą
JAUNIMAS
šv. Komuniją per 8 vai. šv. Mi
d a u j a m a atsivežti s a v a s s p o r t o
vos, Latvijos, Estijos okupaciją.
1980 m. ir palinkėdama visiems
siąs. Po šv. Mišių b u s pusryčiai
Vasario 21 d. į Chicagą at priemones ir praleisti popietę
x J A V lietuviu; jaunimo są
gerų ir sveikų metų. Pasidžiau
ir trumpas susirinkimas mūsų
—nm
vyksta du stiprūs meniniai vie gražioj aplinkoj.
jungos t a r y b a b u s renkama va
gė naujai įstojusiais nariais E.
salėje.
netai
iš
P.
Amerikos:
tautinių
sario 23-24 dienomis visuose
Vilkiene ir A Simonaičiu ir pri
KRIKŠČIONIŠKOJO
šokių grupė "Ąžuolynas" ir vo
X l i e t u v i u Pensininku s ą j u n - ! J A V L J S skyriuose. Jaunimas
minė, k a d du nariai tebeserga,
S U A R T Ė J I M O PAMALDOS
kalinis vienetas "Žibutės".
gos narių susirinkimas įvyks į 18-30 metų kviečiamas kandidakuriems pasirašyta pasveikini
tuoti
Vasario
22
d.,
penktadienį,
vasario 14 d., ketvirtadienį, 2 J
i tarybą. Prašoma tuo
J a u visą eilę metų Chicagos
mai
7:30
v.
v.
Pasaulio
Liet.
Jau
vaL p. p. Šaulių namuose. P o ; reikalu kreiptis į savo skyrių
ekumeninis ratelis ruošia k r i k š 
Toliau A. Rūgytė pristatė ži nimo sąjunga rengia jaunimo čionių suartėjimo pamaldas k r i k
susirinkimo bus kava, užkan-1 valdybas arba į Praną Pransnomą žemaičių poetą Apolinarą susipažinimo vakarą — šokius ščionių vienybės oktavoje. T o s
džiai ir dovanų p a s k i r s t y m a s . i kevičių, telf. (312) 652-6215.
Nuotrauka
iš
senesniųjų
laikų.
Pianistas
Andrius
Kuprevičius,
iš
Bue
x
Nariai yra prašomi d a l y v a u t i |
A t s p a r u m o didinimas — nos Aires _atvykęs
. . . . r . į Chicagą,
_._._,. _aerodrome sutinkamas Margučio vedėjos Bagdoną, kuris yra baigęs Vii- Jaunimo centre. Vasario 23 d. pamaldos rengiamos pamaino
vienetas
koncertuos mis katalikų i r protestantų baž
susirinkime, atnešti ką n o r s do- į geriausia kova s u ligomis — Į Lilijos Vanagaatienes ir Antano Olio. A. Kuprevičius pirmą kartą Chica- niaus u-tą ir čia, Chicagoj, ga meninis
vanų paskirstymui ir nepamirš- į gydytojo pranešimas Lietuvio j goję koncertavo 1952 m. gruodžio 28 d. Orchestra Hali. Vasario 8 d., penk vęs magistro laipsnį iš klasiki pirmą kartą Chicagoje Jaunimo nyčiose. Tik pernai dėl sniego
ti sumokėti nario mokestį.
j sodybos pažmonyje šį sekma- \ tadienį, 7:30 vai. vak. Margutis, talkininkaujant L. D. K. Birutės d-jai, nių kalbų. O kadangi šiemet centre 6:30 v. v. Vasario 24 d., tokios pamaldos negalėjo įvyk
sueina 200 metų nuo mūsų žy sekmadienį, 11 v. r. "Žibutės" ti. U ž t a t šįmet sausio 20 d. į
', dienį, nuo 2 vai. po pietų. TJž- rengia A. Kuprevičiaus plokštelės sutiktuves Jaunimo centro kavinėje.
maus poeto Kristijono Donelai giedos Jėzuitų koplyčioje pamal Jėzuitų koplyčią prie Jaunimo
x Morkus Rudis, Marijos ir Į kandis. Visi laukiami.
čio mirties, t a i A. Bagdonas dų metu. 12 vai. Chicagos Auš centro susirinko nemažas bū
Antano Rudžių sūnus, baigė tei-1 x Cicero J u r u šauliu kuox Antanas Jucėnas, Juno
kalbėjo
apie K r . Donelaitį ir j o ros Vartų Kernavės, Nerijos ir rys besisielojančių krikščionių
sių studijas Lojolos universitete j p o S Klaipėdos nariai vasario 9 Beach, Floridoje, atsiuntė Gar-1
kūrybą.
Lituanicos tuntų skautai ruo suartėjimu i r vienybe. J ų bu
ir dabar atlieka reikiamą p r a k - j ± 12 vai. uniformuoti rengasi j bės prenumeratos mokestį. NuoPrelegentas A. Bagdonas pir šia svečiams susipažinimą — vo daugiau negu bet k a d a anks
tiką Felony teisme Chicagoj.
j p r i e Cicero miesto administra- j širdžiai dėkojame.
miausia davė trumpą istorinę pietus. 3 v. koncertas Jaunimo i čiau.
_
„v. „ , ! cijos p a s t a t o Lietuvos tautinės
m M. m
x Dr. J.
Šalna, medžio sak- ...
. ...
... ., .
x E. Degutis, Chicago, EI.,
Mažosios Lietuvos apžvalgą i r centro didžiojoje salėje.
Po
. . ,
. ..
., . ! vėliavos pakėlimo iškilmėms.
nų menininkas, t u r e i o pasitari- _
—.
. .
,
pratęsė "Draugo" prenumeratą
J.
A.
VALSTYBĖSE
P a m a l d ų pradžioj — A. Kal
dabartinį
jos
likimą.
Toliau
iš
koncerto
6
v.
v.
visuomenė
yra
, J . , ., . ^
Irena
Petrauskiene sugiedos
mą savo darbų ir daū. A n t a n o , , .
_
.
...
trims asmenims. Už gražų
— Teresės Gečienės, J A V L B kėlė Karaliaučiaus u-to reikšmę kviečiama dalyvauti svečių pa vaičio vargonais grojamas pre
_Tr
...
T.
. himnus. Tautine vėliava prie
3
Petrikomo tapybos parodos
rei-,
.
•>, ..
.
a
v.
paudos
rėmimą
esame
dėkingi.;
p
^
, i l ^ j į j į , a p y l m k ė s v a l d y . bekuriant lietuvišką religinę li gerbimo vakarienėje J. C. ka liudas. Šiltą sveikinimo žodį ta
_
, . ,
, - ^ j i miesto rotušes b u s įskelta visą
kalu. Paroda įvyks spalio 2 d. savaitę. Vasario 10 d. 10:30
X Jadvyga Kliorienė, South bos pirmininkės, rūpesčiu Phila- teratūrą, nes K. Donelaitis bu vinėje. Vasario 26 d. pietų me rė jėzuitų provincijolas kun. L.
Čiurlionio galerijoj J a u n i m o cen i vai. Šv. A n t a n o parapijos baž- j Euclid, Ohio, prie prenumera delphijos klasikinė muzikos sto vo baigęs tą u-tą. Taip pat pa tu — 12 vai. "Ąžuolynas" ir Zaremba, SJ, nurodydamas di
tre. Parodą rengia ir globoja įI nyčioje b u s laikomos pamaldos, j t o s mokesčio pridėjo 12 dol. au tis W F L N vasario 17 d., sek brėžė, kad šalia Donelaičio bu t "žibutės" koncertuos Chicagos delį s k i r t u m ą t a r p anksčiau buPutnamo seselių rėmėjai.
madienį, transliuos pusės valan- vo dar ir daugiau, kaip Šulcas, j miesto Daley Center. 2:30 v. p. j v u s i o s neapykantos ir dabartij Uniformuoti šauliai su vėliavo- Į ką. Labai ačiū.
m o
draugiškumo
krikščionių
X Lietuvių Tautinių; kapinių j mis ir čia dalyvauja. Šį Vasa- Į
j f i r a t ė Jakševičiūtė — Mo- I d o s P 1 " 0 ^ * 1 1 1 ^ " ^ l k a l b a L » kuris pirmasis išvertė Eisopoįp. dalyvaus Chicagos miesto
t
a
r
p
e
.
tUVOS n e r i k l a u s o m b ė s
pasakas
į
lietuvių
kalbą,
pagrinĮ
burmistrės
Byrne
priėmime.
administratorius S t a s y s K a s i a s Į rio 16 d. minėjimą rengia Ci- j
c ^ t o n _ Hudson N Y."I
P
y
šventės
S k a i t y m u s iš Senojo Ir Naujo
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Programa
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95.7 dan paimdamas Gumbinės apy-j Meninių vienetų atsikvietimu
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pergyveno labai rimtą operaci
i prie prenumeratos mokesčio p n - i l _ r ,
. „ LJ° .
, ,-,=- linkės kaimo žmonių kalbą, kuri
į Š. Ameriką ir koncertais rū jo T e s t a m e n t o perskaitė A. Liuj . . \» , . .
,
.»
„ , FM bangomis,
6:30 vai. vakaro,
x Gen. T. Daukanto juros dėjo
&
ją. Operacija pavyko labai ge12 dolenų auką. TL z para-1
vėliau
i
r
pasidarė
bendrinės
lie
pinasi PLB Kultūrinės talkos levičienė ir K. Pabedinskas. Ty
rai ir laimingai. Ligoninėje iš- šaulių kuopos nariai u n i f o r m u o - | r
,
.. „ ^
— A n t Masionis, J A V LB tuvių kalbos pagrindas.
komisija, vadovaujama dr. Leo lią susikaupimo valandėlę, ap
buvo dvi savaites, d a b a r j a u ' ti vė vėliava dalyvauja Chica- r ^
tarybos narys, katalikų akcijos
Kristijonas Donelaitis gimė no Kriaučiūno.
R. K. m ą s t a n t Dievo žodį, palydėjo
y r a namuose ir jaučiasi gana \ gos Altos rengiamo Vasario 16į
X Paulina Kankalienė, čika- klausimais dažnai rašo Paterv a r g o n ų muzika. Įkvepiantį žo
;
1714
m.
Gumbinės
par.
Lazdygerai. Sugrįžti į d a r b ą d a r ne- i minėjimo iškilmėse. Vasario 9 giškė, džiaugiasi "Draugu", kudį į susirinkusius t a r ė evangeli
vyskupijos
laikraštyje | n ė l i u o s e l a i s v o j o ūkininko šei
galės kokį mėnesį a r gal i r dau- i d-, šeštadienį, 12 vaL renkasi j rį skaito jau 35 metus. Šia pro- sono
ŽIEMA LIETUVOJE —
"The Beacon". Sausio 3 d. lai moje. Tėvai buvo neturtingi, i r
kų r e f o r m a t ų kun. E . Gerulis.
SVAJONĖSE
giau. Kas norėtų pasiųsti gerųj prie Laisvės kovų paminklo ga atnaujino prenumeratą
ir doje, rašydamas sėkmingo pa
P r i e š kelerius m e t u s jis iš t o s
Kristijonas
mokėsi
Karaliau
linkėjimų kortelę, jo n a m ų ad- j Jaunimo centre, vasario 10, paliko 10 dolerių auką. Malo mokslavimo reikalu, jis iškėlė
Ant
kūdros
čiuožėjai
su
pa
pačios vietos buvo prabilęs pa
čiaus Knypavo katedros mo
resas y r a t o k s : Stanley Kasias, ] sekmadieni, 10:30 % dalyvauja niai dėkojame.
ateistines priemones, k u r i a s oku kykloj, gyvendamas prieglau čiūžomis raižo ledą. Ten lau našia proga kaip pasaulietis, da
8244 So. Kean Ave., Willow i pamaldose Marąuette parko liet.
x Vytas A. VUčiauskas, Ros- pantas naudoja tikėjimu Lietu
kuos per baltučio sniego apklo b a r jis, k a i p kunigas, aiškino
par. bažnyčioje ir 2 vai. p. p. Iweil, N. M., užsisakė "Drauge" voje palaužti ir jaunimui suate- doj, už kurią turėjo atsilyginti,
Springs, I L . 60480.
dalyvaudamas bažnyčios chore tas kalvas ir slėnius "irstosi" šių metų ekumeninio šūkio pras
akademijoje Marijos aukšt. mo- į knygų ir atsiuntė 10 dolerių au istinti.
X LB Marąuette P a r k o apy kyklos salėje.
ir dirbdamas kitus darbus. 1736 j slidininkai. O su apšarmojusio- mę "Teateinie Tavo karalystė",
ką lietuviškos knygos leidimui
1
linkės valdyba vasario 17 d. Švč.
m. įstojo į Karaliaučiaus u-tą,jaus šnervėmis žirgo tempiamos o p o t o suminėjo keletą naujų
X Žurnalistė SteUa Norvil
Mergelės Gimimo parapijos sa- (Stasė Norvilas), ilgus metus! paremti. Dėkojame.
kurį baigus buvo paskirtas — , rogės, pripildytos nerūpestingai ekumeninių pastangų. Nuosta
Stalupėnų kantorium, o 1743 j klykaujančių jaunuauų, skrie bu, k a d jis, b ū d a m a s evangeli
lėj.e tuo po sumos, 11:30 vai. dirbusi Sun-Times redaktorė, Į X Dėkodami už "Draugo" karuošia rezistencijos ir pogrin pasitraukė iš einamųjų parei- lendorių, po 5 dol. aukojo: Ly
Tolminkiemio klebonu. G a kle ja per laukus ir miškus. Trobo k a s reformatas, daugiau kalbė
džio spaudos parninėjimą. Apie gų ir r a š o knygą. Ji y r a uoli dija A. Matonienė, Anatolijus
bonaudamas parodė gerus ad je, vaikai šalčio gnybtelėtais ru- jo apie katalikų
ekumenines
susispietę p a s t a n g a s .
pavergtos Lietuvos pogrindį ir ' D r a u g o " skaitytoja.
ministracinius gabumus, sutvar žavais skruostais,
Miltinas, dr. Tomas ir Rita Ki
jo spaudą paskaitą s k a i t y s J o 
kė bažnyčią, nevengdamas fizi prie židinio, įspūdžiais dalinasi. P r i e altoriaus prisiartino evan
sieliai, A. ir L Jurkūnai, Aldo-i
Dažnai svajonėse išgyvena gelikų reformatų k u n . P Dilys
nių darbų. Donelaitis sakė pa
nas Damauskas. Po t o b u s ir
x Lietuvių Tautinių kapinių n a G i r č i e n ė ^ ^
nilMlll¥llJ
mokslus lietuviškai, mokė žmo mus mūsų bočių idiliškus vaiz ir katalikų kun. K. Trimakas.
meninė dalis, kurioje dalyvaus i sklypų savininkų metinis s u s i - j P o v i l a s G r i ž a S ) Leonas Gūdis,!
nes, mylėjo būrus, aprašė jų gy dus turėsime progą atkurti rea J i e m s vadovaujant tęsėsi pa
soilstės Margarita Momkienė ir | rinkimas šiais metais įvyks sek- j N d ė Garbačauskienė, Rita GeGenovaitė Mažeikienė. Taip p a t : madienį, kovo (March) 9 d.,i cevičienė, dr. J. B. Dičpinigaivenimą ir darbus. Poemoj "Me lybėje vasario 24 d., nukeliavę maldos. Visi dalyviai išreiškė
tai" vaizduojama Mažosios Lie į Rudžių puošnų dvarą, Monee, bendrą tikėjimą Apaštalų tikėsavo naujausios poezijos p a s k a i - ; 1 : 3 0 v a l - P° P i e t u Amerikos te-|tis, Jurgis Dumbrys, Br. Pe- l
o n o
tuvos gamta su įvairių metų DL, k u r vyks žiemos šventė, jimo išpažinimu. Sekė prasmintys ir Apolinaras Bagdonas. B u s ^
D a r i a u s Girėno salėje trauskas. Visiems dėkojame.
(4416 s
laikų
pasikeitimais jų augalais Jeigu žiemos sportas ir gamta ga giesmė; prasidedanti žodžiais
renkamas solidarumo mokestis
- W e s t e m Ave. Chicago,
n
ir gyvūnais ir būrų darbais.
ir priimamos aukos Lietuvos. ->- Nariai, kurie persikėlė kinepatrauks į laukus, svečiai ga "Ryšio dvasioje ieškokim, su
laisvinimo reikalams.
į t u r gyventi, t u r i kapinių admilės
dvaro rūmų pastogėje pra sijungę širdimis..." Toliau pa
Kol Kr. Donelaitis buvo gy
j nistracijai pranešti savo naują
vas, j o poema "Metai" nebuvo leisti laiką prie įvairių žaidimų maldų vadovai skaitė litanijas,
X P e t r a s Žukauskas, m o n t r e - į adresą (taip p a t ir seną), nes
— Indrė Gaškaite, gyvenanti žinoma, tik k a i kur buvo žino- bei traukiant sutartines, gra į k u r i a s sutartinai atsiliepdavo
ališkis, paprašė išsiųsti "Drau-; kitaip negaus pakvietimo į suMidland, Michigan, buvo išrink- mos jos atskiros dalys,, rašytos žias liaudies dainas, akordeonui kiti.
go" kale ndorių ir atsiuntė 101 sirinkimą.
Rašyti Lithuanian
į ta Midland Down aukšt. mo- laiškuose. "Metai" buvo iš palydint prie spinksiančio ži
"Mes iš naujo priimam savo
dol. auką. Ačiū.
National Cemetery. 8201 South
KATALIKŲ MOKYKLOSE
! kyklos mergaičių krepšinio ko- spausdinti tik 38 metams pra- dinio. Ten bus apkrauti stalai pašaukimą daryti regima mūsų
X P r a n a s Visockis, Madison, Kean Ave. Justice, 111. 60458.
Chicagos katalikų mokyklų-,mandos vertingiausia žaidėja. ėjus nuo poeto mirties. Spau-isu skanumynais, kuriais gar vienybę Kristuje",
skambėjo
X Balys Saulis, čikagiškis,
Wis., padėkojo už šventines kor
mokytojų atlyginimas arkivys- j Indrė pasižymėjo ginimu ir ypač dai paruošė ir į vokiečių kalbą džiuosis visi svečiai
visų pasižadėjimo žodžiai. Se
Visos pajamos skiriamos fi kė palaiminimas ir užbaigiamo
teles ir atsiuntė 10 dolerių auką. įteikė 10 dol. auką. Labai ačiū. kupijos švietimo tarybos n u t a - j ^ v o taiklia ranka, rinkdama išvertė prof. Liudvikas Gedimi
Ačiū.
X D r . Aleksandras Broel Pla rimu pakeliamas 6-9 y 2 % D a - | krepšius 48% tikslumu. Nors nas Rėza. šiandien Donelaičio nansuoti VI Tautinių šokių ji vargonų muzika
telis. Bethesda, MD, y r a nuo- bar pradinis mokytojo atlygi-j Indrė dar tik šešiolikos metų, "Metai" yra išversti į vokiečių, šventę. Visi supranta, kiek svar
X Minėdami 62-rus m e t a s
P o pamaldų visi pasišildę ka
lenkų, rusų, latvių, anglų, čekų bus y r a tas reikalas išeivijos
nuo Lietuvos nepriklausomybės latinis ir dosnus "Draugo" rė-1 nimas bus 9000 dol.. mokytojai! ši aukšta (5.9") žaidėja jau ir japonų kalbas.
va
ir bendra a r t u m o nuotaika.
lietuviams. Kuo daugiau mes
Ir dabar, atnaujinda-; su 15 m. patyrimu, gaus 13.670 i antri metai žaidžia gimnazijos
akto paskelbimo tvirtai tikime, mėjas.
Dabar nebėra Tolminkiemio paremsime finansiškai, tuo ge Šios k a s m e t ruošiamos pamal
w-^ T ;^„-,r„-i — - 1 • A ! mas prenumeratą, jis atsiuntė dol.. o mokytojavę 20 ar dau- \ pagrindinėje komandoje. Pažy- — jis yra okupanto pavadintas riau sutiksime šokėjus bei kitus dos nurodo reikalą ir pastan
mėtina, kad paskutinius dvejus
Jį skelbia giau metų gaus 14.250 dol.
Kact
išaus laisves
. 25
„_ dolerių
. auką.
7
T.
rytas.Lietuvai
Būdamivel
sąmoningais
lie ir
g a s ; reikalą krikščionių vieny
metus Indrė taip p a t žaidžia Cistyje Prudy. Bet senoji Tol- svečius. Mes prašome visų lie
tuviais, konkrečiais ir pozity me Garbės prenumeratorium ir
bės ir p a s t a n g a s t o s vienybes
krepšin} už Chicagos ASK I i - minkienio mažnyčia atstatyta tuvių paramos ruošiamai žieKNYGŲ GROBDIAS
viais darbais t u r i m e prisidėti už didelę p a r a m ą dėkojame.
siekti.
K. Tr.
ir
paversta
Donelaičio
muziejų]
mos
šventei.
Įžengiant
į
dvaro
tuanicą, šiuometinį Š. Amerikos
x Danguolė Jurgutienė* ži
prie J A V LB K r a š t o valdybos
Iš Chicagos priemiesčių bib lietuvių moterų lcrepšinio meis mi. Ten palaidoti ir jo kaulai, i teritoriją, auka vienam asmeLietuvos laisvinimo pastangų. noma Detroito lietuvių organiza liotekų buvo išimtos 152 kny
Šis muziejus dabar pasidarė tu-iniui 10 dol.. šeimai 25 dol., o
terį.
Vidurio Vakarų a p y g a r d o s val cijų darbuotoja, atsiuntė 20 do gos apie TI pasaulinį karą ir
ANTANAS SALYS
dyba kviečia gausiai dalyvauti lerių a u k ą savo dienraščiui stip nebebuvo grąžintos. Knygas iš
AUSTRALIJOJE
Lietuvos nepriklausomybės at rinti. Labai ačiū.
imtos Lynne P. Baeton vardu
— Mdbonmo lietuvių biblio
x Lietuvių Fondo narių su- (kuris manoma yra netikras)
kūrimo minėjimuose ruošiamuo
teką,
pasitraukus iš pareigų P .
I
se
Melrose
Parko.
Cicero, važiavimo ir pavasario vajaus T a r p dingusių knygų yra ir A. i r ^ . ^ T T ™ * " 8 * % * % ! £ £ *
Veda R
Brigthon Parko. M a r ą u e t tte
e P a r - užbaigtumų
uzbaigtuvių proga gegužės
gegužes 3ii d.
a. R
Barono
Spėja:
Bendrinė
^ n o veikalas. Spėjama,
kad; ^ ^
^
**""*
ko Lemonto ir kitų L B apylin-' J. Centro kavinėje bus vakarie- \ knygas pasilaikė buvęs karo veRedegavo PETRAS JONIKAS
kių valdybų, o k a s negalės d a - ; nė. Nariai a r nauji nariai padi- teranas.
MKNO VAGIS
Išleido Lietuvių Katalikų Moks
lyvauti, aukas siųsti i š r a š a n t dinę s a v o įnašą 100.00 dol. au- į
lo
Akademija, Roma, 1979. Didelio
Rastas kaltu Laud Spencer
formato. 572 pusi.
čekius: Lithuanian
A m r r i r a n ka g a u n a vieną bilietą j vakaSICLO UŽDARYTI 30
Pace, 29 m., iš Chicagos Meni
Communrty of U. S. A., Ine, j rienę. Aukas jau dabar galima
MOKYKLŲ
Šioje knygoje lietuvių bendrinės
instituto pavogęs t r i s aukštos
vardu ir adresuoti: Kazys Lau- siųsti į L. F. rastinę — 2422 W.
kalbos
kultūra
besirūpinantieji
Finansinių sunkumų spaudžia- vertės Zezano paveiksltus ir ban
skaitytojai ras reikalingų paaiš
kaitis 17 W. 050—91st Street, Marąuette Rd. Chicago, TU.
ma Chicagos miesto švietimo i dęs už juos gauti 220,000 dol.
kinimų bei patarimų. Kaina s u per
Hinsdalp. T1J. f^v'Z^
(pr.)
(pr.)
siuntimu SS1.06.
svarsto pasiūlymą uždaryti 20- j Jo pavogti paveikslai vertinaX Albinas Knrkuiis, akcijų
X Muzikų — Petre Odinio 30 mokyklų. Mere J. Byrne pra- mi 4.3 mil. dol. Pace y r a buvęs
Užsakymus siųsti
nrokp"- dirbąs su Ftodman A ir Ramintas r^mpsatytės knn- sitarė, kad rudenį gali būti už- meno instituto tarnautojos. VaDRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
Bradshaw. Inc.. p a t a r n a u j a ak- cfrtas bus kovo 16 d. J. Centre, darytos 65 mokyklos, kuriose! gystei įvykus, jis pirmiausia ir
cijų bonų. fondų bei kitų v e r t y - ; Bilietai gaunami J. Vaznelio, sumažėjo mokinių. Tada būtų buvo įtariamas. Buvo areštuoChicago, a 60629
hr-i nirkim^ ir pa~iavimp SUK:- prekyboje i" M ^ r r - ' y > Rengia uždaryta daugiau r-f-eu dešim- tas r į derybų, kai už vaduotpi*%.
Dlinois gyventojai dar prideda
•įomeję skambinkite 977-7916. PLB Kultūrinės taikos komi- 'adalis Chicagos miesto mo- nigius sutiko grąžinti paveiksf
$1.30 v-aistijoe mokesčio.
(ak.) I sija.
(pr.) | kyklų.
j lus.
žiemos vaizdas Lietuvoje
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