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PARAMA PAKISTANUI

PELESOS APYLINKES
KAIMŲ PAREIŠKIMAS

Kodėl Pakistanas turety ginti Vakarus?

Wasbingtonas. — Vyriausy laisvąjį pasaulį prieš tarptauti
bės šaltiniai patvirtino, kad Pa nį komunizmą, o dabar tapo
kistanas liko patenkintas pata "laivų žmonėm". Kada Warėjo Brzezinskio pažadais remti shingtono elitas perka sezoni
BALTARUSIJOS TSR KP CK reiškiame, kad tai bergždžios
Pakistaną. Karinis diktatorius nius bilietus iš anksto į atei
PIRMAJAM SEKRETORIUI pastangos. Jokia jėga mūsų
gen. Zia buvo pareiškęs, kad nančių metų Bolšoj baleto spek
DRG. MOŠEROVUI
neatplėš nuo mūsų Tėvynės Lie
400 mil. dol. per dvejus metus taklius, kada Vakarų korporaci
tuvos, mūsų šventojo miesto
yra "peanuts", tačiau dabar jis jos svarsto daugelio bilijonų
LIETUVOS TSR KP CK
Vilniaus,
nuo
laisvų
ir
laimingų
svarsto su JAV karine delega projektus Sovietų Sąjungoje,
PIRMAJAM SEKRETORIUI
mūsų
brolių
ir
seserų
lietuvių.
cija, kaip sunaudoti pirmuosius negražu Vakarams prašyti tre
DRG. GRIŠKEVIČIUI
Lietuva ir Vilnius mums buvo ir
200 miL dol., skirtus šiems me čiojo pasaulio valstybių, kad
Pelesos apylinkes, Varėnos bus brangiausi vardai.
jos gintų "laisvąjį pasaulį" nuo
tams.
r. lietuviškų kaimų gyven
Šį pareiškimą mes adresuoja
Klausimas, ar Amerika turė komunizmo, rašo Amer Lodhi.
tojų
me Jums, Baltarusijos ir Lietu
tų ginti Pakistaną, jei jam gra
vos Komunistų partijos pirmie
sintų Sovietų Sąjunga, randa
P A S E I Š K I M A S
siems sekretoriams, kad. jūs,
Siūlo karinę
pritarimo Kongrese, kuris ta
''*>• $&: *
(Tęsinys)
gerbiamieji draugai, bendrai
čiau dar nepasisakė dėl karinės
Apie Žilinskajos darbelius pasitarę, visiems laikams išsąjungą su Kinija
paramos.
Pakistanas neteko
žinojo partijos rajono ir Gardi spręstumėte mūsų krašto lietu
Paryžius. — Prancūzijoje
*"**,
anksčiau duotų sumų dėl to, jog
no srities komitetai, bet jokių vių reikalus. Nuo Jūsų priklau
spaudos konferencijoje pasiro
kilo
įtarimas,
kad
jis
bando
pa
žygių nesiėmė. L. žilinskaja bu so mūsų egzistencija, o tuo pa
sigaminti atominių ginklų, sta dė Boris Bajanov, buvęs aukš
vo nušalinta nuo darbo, kai vi čiu ir baltarusių - lietuvių geri
tydamas urano gryninimo įren t a s Kremliaus pareigūnas, dik
siškai sužlugdė Ždanovo v. ko ir broliški santykiai.
gimus. Parama buvo sustab tatoriaus Salino sekretorius. Įs
mr: - lūkį, o doras, sumanus vadovas
Todėl
dar
kartą
prašome
pa
dyta
pernai balandžio mėnesį ir tojęs į komunistų partiją 1919
A. Lobko nebuvo gražintas į ko
Lake Placid, kur įvyks olimpinės žiemos žaidynės, sau^mo dalinio pareigūnai atliko pratimus. Olimpiniame kai
šalinti visas anksčiau darytas melyje sportininkus saugos šimtai ginkluotų vyrų. Kaime lis aptvertas keliomis aukštomis tvoromis. Po žaidynių nuo to laiko santykiai su Pa m. Bajanovas Kremliaus sekre
lūkio pirmininko postą.
toriumi tapo 1923 m., greit nu
kistanu atšalo.
Keista, kad pastaraisiais me kliūtis, suteikti mums visas pi čia bus atidarytas jaunų nusikaltėlių kalėjimas.
Iš kitos pusės, pakistaniečiai sivylė partija ir 1928 m. per
tais vis didėja kai kurių Balta lietines teises, garantuojamas
TSRS
Konstitucijoje.
klausia, kodėl Pakistanas turėtų Irano sieną pabėgo į Vakarus.
rusijos TSR respublikinių orga
Pripažinęs kad spaudos kon
Prašome:
atsistoti pirmose kovos linijose
nų noras izoliuoti mus nuo Lie
a) Pelesoje dar šįmet įsteigti
prieš komunizmą Azijoje, kada ferenciją sušaukti jį raginęs
tuvos, savo tautiečių, mums
lietuvių
dėstomąja
kalba
viduri
patys Vakarai ne tik nekovoja, rašytojas Solženicynas, Bajano
brangaus ir mylimo Vilniaus.
bet dar padeda komunizmą sti vas ragino Vakarų Europą su
Baltarusijos TSR partiniams or nę mokyklą nuo pirmos klasės,
printi. "New York Times" lai daryti karinę sąjungą su Ame
b) Sudaryti visas sąlygas
ganams reikalaujant, atitinka
— Japonija sustabdė naujų kraštyje skaitytojų laiškų sky rika ir Kinija. Vakarai, atsaky
mos Lietuvos TSR organizacijos kultūrinei veiklai, lietuviškos
kreditų Sovietų Sąjungai teiki riuje Amer Lodhi nurodo, kad dami į sovietų intervenciją Af
dabar draudžia ne tik organi meno saviveiklos išvystymui, or
mą.
Vyriausybės finansinių už metų detentė vėl žydės, tarp ganistane, turėtų apsiginkluo1
zuotai, bet ir individualiai Lie ganizuoti bibliotekose lietuviškų
Sovietai pažadėjo visckiariopą paramą
sluoksnių žiniomis, kreditai šiais tautinės biznio korporacijos vėl neutrono bombomis, parei"
tuvos gyventojams viešėti pas knygų skyrius, užprenumeruoti
Jeruzalė. — Izraelyje lankosi tyje. Tuo metu vyravo Mc metais būtų siekę 1.4 biL dol.
stiprins pelningus biznius su Bajanovas.
mus. Draudžiama pas mus lan pakankamą skaičių lietuviškų JAV teisingumo departamento Carthyizmas, antikomunizmas
—
Izraelio
gynybos
ministesovietais, padės jiems išnaudoti
kytis darbininkams ir įstaigų knygų ir žurnalų,
specialių investigacijų direkto buvo labai madoje, o dažnas tų ris Ezer Weizman pareiškė, jog Sibiro dujų ir naftos turtus.
Vilniaus teismas
c) Nutraukti visu3 lietuvių rius Walter Rockler ir jo pava
tarnautojams, o ypač inteligen
žmonių
buvo
antikomunistas.
Izraelis
nemano
pulti
Sirijos,
Autorius rašo, kad šiandien
tijai ir studentams. Ne vienas persekiojimus ir varžymus už duotojas AHan Ryan, ieškodami Buvo tendencijos juos, kaip pi
už apgavystes
tačiau kariuomenė esanti pasi Vakarų ministeriai važinėja į
vilnietis arba kaunietis nuken ryšius su LTSR įstaigomis ir or medžiagos apie nacių karo nusi liečius, vertinti pagal jų anti
Vilnius. — Amerikoj?
rengusi tvirtai atmušti sirų puo
tėjo, grįžęs iš Pelesos ar Pava- ganizacijomis,
kaltėlius. Sausio 26—31 dieno komunizmą, o ne pagal tai, ką limą, jei jie planuoja pradėti Pakistaną, pamokslaudami apie piuterių darbuotojams
d) Grąžinti tikintiesiems Pele mis jiedu lankėsi Sovietų Sąjun
komunizmo blogybes ir prašyda
lakės. LTSR valstybės saugumo
savaitinis žurnalas "Corr
jie darė "holocausto" laikais.
naują karą.
sos
bažnyčią,
mūsų
tėvų
ir
bro
mi, kad Pakistanas kovotų prieš
organai liepė dešimtims inteli
goje, kur susitiko su valstybės
world"
vasario 4 d. laid(
Pareigūnai atidengė, jog so
— Valstybės departamentas komunizmą iki paskutinio pa
gentų pasirašyti pasižadėjimą lių rankomis statytą, atstatyti prokuroru Roman Rudenko ir
skelbė
žinią
iš Vilniau
vietų pareigūnai pareiškė visiš paskelbė, jog sovietų karinės kistaniečio, kada V. Vokietijos,
nesilankyti pas Baltarusijos lie nugriautą bokštą ir leisti kuni su jo pavaduotoju Aleksandru
ką pritarimą, žadėjo išleisti liu jėgos pradėjo neįprasto masto Britanijos, Prancūzijos ir Itali teismas nubaudė tris mo
tuvius. Tokių neprotingu, drau gui laikyti pamaldas bei tenkin Rekunkovu.
dininkus iš Sovietų Sąjungos j manevrus prie Irano sienos, į jos korporacijos derasi dėl bili- nuo 8 iki 15 metų kalėjimo
dimų svečiuotis ir keliauti tur ti mūsų religinius poreikius lie
Ameriką
jei tie uudininkai no vakarus nuo Kaspijos jūros. joninių kontraktų su sovietais. apgavystę. Vienos įstaigos ka
Pasikalbėjime su reporteriais,
būt nesugalvojo ir neįgyvendi tuvių kalba.
abu amerikiečiai papasakojo, rėtų važiuoti ir būtų sveiki JAV žvalgyba pastebėjusi pa Finansų biržos neduoda Pakista- sininkė, susitarusi su dvien
1978 m. liepos mėn.
no nei viena mūsų šalies respu
jog jų biuras, įsteigtas pernai Prokurorai pažadėjo leisti ir sienio dalinių stiprinimą jau nui paskolų, tačiau vieni per ki kompiuterių specialistėm, įneš
(246 parašai).
blika.
davo per ketverius metus į įmo
gegužės mėnesį, šiuo metu veda arnorikieč'ams advokatams at prieš dvi savaites.
tus skolina lėšas Lenkijai, Ven
Todėl mes kategoriškai pa
(P«b«i*a)
nes algų lapus daugiau darbi
važiuoti
į
Sovietų
Sąjungą
klau
kelis šimtus bylų apie Amerikos
grijai ir Sovietų Sąjungai dar
—
Irane
laikomus
amerikie
ninkų, negu buvo, ir pasisavir
pilietybę gavusius žmones, ku sinėti liudininkų, rekorduoti jų
geresnėmis
sąlygomis
negu
čius
įkaitus
aplankė
graikų
or
davo jų algas. Įmonė neteku i
rie kolaboravo su vokiečiais pareiškimų. Sovietų Sąjunga
Portugalijai, Ispanijai ar Brazi
78,584 rublių (121,805 dol.}.
kaip pagalbiniai policininkai ar labai suinteresuota kolaboran todoksų arkivyskupas Hilarion lijai.
Capucci,
lydimas
ajatolos
KhoStraipsnis nesako, ar pinigr
tų
teisimu,
ką
parodo
praneši
kalėjimų, darbo stovyklų prižiū
meinio
sūnaus
Ahmado.
Vėliau
Laiške
sakoma,
kad
Pakista
buvo
atgauti. Nežinoma, kai'
rėtojai okupuotose žemėse: So mai apie vis naujus teismus ka
abu
pareiškė,
kad
visi
amerikie
nas,
rizikuodamas
savo
suvere
kompiuterio nuodėmes revizorių
vietų Sąjungoje, daugiausia Uk ro nusikaltėliams, kurie po tiek
čiai yra sveiki. Jaunasis Kho- numu, turi eiti ginti Persijos išaiškino.
rainoje, Gudijoje, Lietuvoje ir metų dar išaiškinami.
meinis pasakė, jog Amerikos įlankos naftos kelių, pasiimda
Latvijoje, šešiolika tokių bylų
Prokurorai pareiškė kores vyriausybė dar "neatėjo į pro mas geopolitinio dženitoriaus
Ragina protestuoti
šiu metu yra "in litigation". pondentams, kad šiuo metu bai
tą"
,nes
jau
būtų
sugrąžinusi
vaidmenį,
tačiau
pakistaniečiai
Ryan pripažino, kad vyriausybė giama byla prieš estą Kari Lui
Londono dienraštyje "Ob r
Iranui "kriminalistą Mohammed neturėtų pamiršti, kas atsitiko
Sirija nutarė pasitraukti iš Beiruto
neturi legalinio pagrindo teisti
ver"
(18. 9. 79) buvo išspausc ...
vietnamiečiams, kurie kovojo už
Jeruzalė, — Izraetio premje tų dviejų miesto dalių eina va už karo meto nusikaltimus, ta nas, gyvenantį Long Island. Jis Rėzą ir jo pagrobtus turtus".
tas
išsamus
Vladimiro Buk' vsras Beginąs savo kalboje užsie dinamoji "žalioji linija", kurią čiau siekia atimti pilietybę iš tačiau Sovietų Sąjungoje buvo
— Graikijos kariuomenės šta
kio
laiškas
apie
naujus are
nio spaudos korespondentams laikė Sirijos daliniai, čia pri tokių įtariamųjų, tuo pagrindu, jau teistas už akių ir nuteistas bo viršininkas gen. Agamemno
Sovietų Sąjungoje. Ilgai kau: Nepritarė Maskvai
pareiškė, kad Izraelis padės Li statyta bunkerių, atsparos taš kad jie, prašydami pilietybės, mirti, kaip koncentracijos sto nas Gratsios šiandien atvyksta į
tas ir tik neseniai į užsienį iš
bano krikščionims, jei jie atsi kų. Abi miesto dalis jungia suteikdami asmenines ir profesi vyklos Tartu, Estijoje, komen Briuselį tartis su karine NATO
Maskva.
—
Sovietų
žinių
agen
leistas rusų žmogaus teisių durtų pavojuje atitraukus iš vieškeus, tiltas. Ketvirtadienį nes istorijas, nuslėpė savo kola dantas.
vadovybe dėl Graikijos karo jė tūra pripažino, kad komunisti- kėjas rašo, kad "tarp suimt jų
Beiruto Sirijos
kariuomenę. čia nušauta automobiliu važia boravimą su vokiečiais.
gų įjungimo į pakto kariuome I nių valstybių parlamentarų su- yra ir lietuvis A. Terleckas, il
Analizuotojai d a r nesutaria, vusi moteris, du vyrai.
Į važiavime Bulgarijoje, tik dvi gai ir garbingai gynęs žmogaus
Amerikos liberale nės struktūrą
Gan keblus ir politiniai jaut
kas privertė Sirijos prezidentą
Padėtį apsunkina dar i r tai,
— Vakarų Vokietija uždarė i sąjungininkės nepasirašė komu- ir uetuvių tautines teises. Šio
Assadą paskelbti, kad jis nebe- kad kairiųjų musulmonų tarpe rus klausimas liečia tai, o kur
delegacija Irane
savo ambasadą Salvadore. Am , nikato, kuriuo išreiškiamas so- arešto priežastis atrodo aiški.
saugos Libano sostinės, kurioje veikia įvairios politinės libanie tokie pilietybės netekę asmenys
Teheranas. — Amerikiečių de basadorius Joachim Neukirsch f lidarumas Afganistano vyriau- Olimpiniai žaidimai nesiribos
vyko aršios kovos 1975-76 metų čių ir palestiniečių grupės, vi bus deportuojami. Rockler pa
legacija, susidedanti iš 49 as nusiskundė, jog Salvadoro vy : sybei, vadovaujamai premjero tik Maskva — irklavimo varžy
civiliniam kare. Vieni spėja, sos ginkluotos. Privačios ka sakė, kad sovietų prokurorai
menų, pakviesta radikalių JAV riausybė nesugeba apsaugoti į Babrako Karmalio. Iš 12 val bos vyks Pabaltijo uoste, Tali
kad Sirijos vyriausybė pasipik riuomenės, kaip buvusio prezi klausinėjo, ar nebūtų galima to
ambasados užpuolėjų, lankosi užsienio atstovybių, ką parodė stybių, dalyvaujančių šioje kon ne. Todėl Pabaltijo sritį taip
tino pačių libaniečių laikysena, dento Franjieh milicija ar prie kius karo nusikaltėlius atsiųsti
Irane. Delegacijai vadovauja Ispanijos ambasados užpuolimas ferencijoje, šiaurės Korėja ir pat reikia išvalyti. . . Jei netoli
visišku nenoru spręsti vidinius Izraelio sienos įsikūrusi Laisvojo į Sovietų Sąjungą ir čia juos
Rumunija atsisakė pasirašyti. moje ateityje Vakaruose nesu
Norman Forer, Kansas un-to ir įkaitų pagrobimas.
sunkumus, gydant civilinio ka Libano milicija, visos prisideda teisti, tačiau amerikiečiai atsa
Tuo
pačiu jos išreiškė savo ne siorganizuos platus protesto są
profesorius.
Delegatai
parinkti
—
Sovietų
Bolšoj
baleto
gas
ro paliktas žaizdas. Kiti spėlio prie smurto veiksmų tarpusavio kė, kad jie negalėtų duoti ga
pritarimą
Maskvos invazijai.
jūdis, ateinančių savaičių bėgy
iš
19
valstijų.
Tai
daugiausia
trolės Norvegijoje
atšaukia
rantijų.
ja, kad Sovietų Sąjunga, norė kovose.
Civilinių laisvių unijos nariai ir mos, pareiškė teatro atstovas
Kaip žinoma. Šiaurės Korėja je Maskvoje. Leningrade, Kije
dama nukreipti pasaulio dėmesį
Paklaustas,
kodėl
dabar,
po
Ketvirtadienį virš Beiruto
branduolinės energijos priešų Makarovas. Bolšoj gastrolės dažnai palaiko ne Maskvos, bet ve ir Pabaltijo respublikose bus
nuo Afganistano, įsakė Sirijai praskrido du Izraelio karo lėk 30 metų susirūpinta nacių tei
organizacijų atstovai. Amerikie- turėjo įvykti septyniuose norve Pekino liniją. Dar viena komu dar daugiau politinių areštų",
atitraukti kareivius iš Libano, tuvai, lyg įspėdami, kad Izraelis simu, Ryan atsakė, jog dėl to
(Elta).
kiečiai pakviesti "pradėti in gų miestuose ir turėjo prasidėti nistų valdoma valstybė — Jugo tvirtino Bukovskis.
kad ten vėl prasidėtų neramu nestovės nuošaliai, jei Libane kaltos antikomunistinės nuotai
tensyvų dialogą apie Irano re praėjusį šeštadienį. Makarovas slavija pakartojo invazijos Af
mai ir kovos.
prasidės pilietinis karas. Liba kos Amerikoje 1950 dešimtme- voliuciją''. Delegacija keturias pareiškė, jog bijoma "nedrau ganistane pasmerkimą bendra
KALENDORIUS
Libano vyriausybei prašant, no prezidentas Elias Šarkis pa
valandas turėjo laukti aerod giškų norvegų veiksmų".
me Jugoslavijos — Prancūzijos
Sirijos prezidentas paliko savo reiškė, kad sirų kareivių vietą sprendimas būtų, jei pavyktų rome, kol vyriausybė sutiko ją
komunikate po pasitarimų su
Vasario 11 d.: Paskalis, Fekareivius Beirute dar septy Beirute turėtų užimti reformuo atimti ginklus iš visų grupių, bet įsileisti.
Prancūzijos užsienio reikalų mi- lisė, Algirdas, Dailė.
nioms dienoms, tačiau, nujaus jama Libano kariuomenė. Jos prieš tai jau pasisakė Palesti
Dėl prezidento Bani Sadro traukė vyriausias televizijos pri nisteriu Poncetu. Jis Belgrade
Vasario 12 d.: Modestas, Eudami sirų pasitraukimą, dėl vadai. Sirijos kariuomenės vadai nos grupių vadas Yassir Arafa prisaikdinimo ceremonijų filma žiūrėtojas hojatolislam Asher viešėjo dvi dienas.
1 ai i ja. Gintenis, Deimantė.
pozicijų pradėjo kovoti pagrin-1 ir Beiruto policija turėtų nutarti. tas. Dar neatitraukus sirų ka vimo ir televizijos transliacijų Khoeiny, prisiimdamas visą at
Sofijoje, kur posėdžiavo ko
Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:16.
diniai priešai: Libano musulmo- kaip perimti sirų paliekamas reivių Libane, nušauti penki menko lygio televiziją kritikavo sakomybę. Transliacijoje pa munistinės valstybės, savo ats
i _
ORAS
nai ir krikščionys. Šie apsigyve poziciias. Pripažįstama, kad li žmonės, įvairioms grupėms besi keli Irano laikraščiai ir musul veikslas šokinėjo ir nesigirdėjo tovus turėjo be Rytų Europos
nę Beiruto rytinėje dalyje, o baniečiai dar negali pakeisti rengiant užimti sirų paliekamas monų dvasiškių sąjunga Quomo nei Bani Sadro nei ajatolos Kho- satelitų dar ir Kuba, Vietnamas
Debesuota, temperatūra dieną
•nusulmonai — vakarinėje. Tarp gerai ginkluotų, sirų. Geriausias pozicijas.
mieste. Dėl to iš pareigų pasi- meinio kalbų.
bei Pietų Jemenas.
33 I., naktį 20 1.
* *
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Libanui gresia
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 11 3 . J rupinhnas iš JAV iždo. Sis reiEa————————
—-——
i a s v r a t o k s (jpuj^ j 0 g j r a trodo,
kad mūsiškė spauda turėtu dar
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daugiau dėmesio tam skirti, d a r
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muose buv. gubernatorius Reaga jelį, jis, deja, nebuvo optimistas,
kiekvienas sekmadienis jau daro
centrinėse įstaigose dirba ma
nas kandidatavo JAV prezidento nes čia bus paliesti pinigai.
si vis įdomesnis. Štai, sekamdiePašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
žiausiai keturi lietuviai: G. Ka- pareigoms, L. Kojelis susipažino
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
O dabar žvilgsnis į savuosius
nį, vasario 3 d. gausiai susirink
jeckas, J. Bobelis, J. Ramonas ir su kai kuriais jo štabo nariais.
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
dirvonus. L. Kojelis, nors ir jau
ta nuolatinėn vieton — serninaLinas Kojelis. Pastarasis yra ir Kadangi su Reaganu vicepreriniausias amžiumi, n u o praėju
rijos koplyčion šv. Mišiom. Po ju
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
LB Washingtono apylinkės vdento pareigoms kandidatavo sen. sios vasaros yra LB Washingtono
čia pat valgykloje pabendrauta,
metams V2 metų 3 mėn.
bos pirmininkas. Senatorių įstai
Chicago
ir
Cook
County
$40.00 $22.00 $15.00
Schweiker; tai buvęs j u spaudos apylinkės pirmininkas. Jo valdy
besivaišinant Jolandos Kerelienes
gų centrinį štabą sudaro nuo
Kanadoje
U.S.A
40.00
22.00
15.00
asistentas praėjusį pavasarį L. Ko- bą sudaro visi jau šioje šalyje
ir gos dukrelių Vilijos ir Svajo
25 iki 50 tarnautojų, kongres
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
jelį ir parekomendavo senatoriui, universitetus baigę ar daktaratus
nės paruošta kava ir pyragai
Kitur
38.00
20.00
13.00
manų — maždaug per pusę ma
kad priimtu į savo štabą. Tai gavę asmenys: E. Bradūnaitė, S.
čiais. O 2 vai. (p~p. susirinkta į
Savaitinis
_
25.00
15.00
žiau.
žinia, kad aukštesnėms pareigoms Kondratienė* D . Vaičiulaitytė,
Ateitininku namus. Cia įvytko
• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sa
Vieną dieną turėjau progos ypač pas politikus darbui gauti dr. S. Naujokaitis ir dr. V. Vengris,
„Draugo" kultūrinio priedo re
dien
nuo 8:30 iki 4:30, šešta-j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
kiek ilgiau šnektelėti su Linu neužtenka tik mokslo laipsnio, kuris yra ir Šviesos — Santaros
daktoriaus poeto Kazio Bradūno
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
' nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Kojelių, užaugusiu bei išsimoksli bet nemažai reiškia pažintys ir pa- cv pirm. LB apylinkės valdyba
poezijos rečitalis. Susirinko .per
I anksto susitarus. Redakcįją už
• Redakcija dirba k a s d i e n j skelbimų turinį neatsako. Skelnusiu Kalifornijoje. 1976 m. jis sitamavimas partijai.
savo kartotekoje turi apie 150
120 poeto gerbėjų ir poezijos mė
8:30
• 4:00. šestadit-mais į b i m ų ^^„05 prisiunčiamos gavus
bakalauro laipsniu UCLA uni
gėju. Nedaug lemontiškiu, bet
Tokių "legislative assistants" adresu, LB veikloje dalyvauja ir
12:00.
j prašymą.
versitete baigė istorijos ir eko įvairioms sritims kiekvienas se renginius aplanko iki šimto asme
daugiausia akagiškiu. O taipgi
nomijos mokslus, o 1978 m. Prin- natorius neturi daug, o vos kelis, nų. LB valdyba po vasaros su
svečias, poeto Kazio Bradūno ge
1 n
cetono universitete gavo magis kai kurie iki dešimties. Senato rengė gegužinę, bet lietus išbai
ras bičiulis, rašytojas Jurgis Jan
tro laipsnį iš tarptautinių moks rių štabuose dirbant, lengviau dė žmones ir nunešė pelną. Pa
kus iš Rochesterio, N.Y. Poetas toje vietoje (prie 127 S t , kuni
nu, paruoštu Lemonto -LB apy
tinas Kojelis
lų. L Kojelio žodžiais, baigusių pajusti ju ir artimiausių padė našiai įvyko ir su Vėlinių apei
rečitalį padalino į dvi dalis. Pir gu seminarijos kopryčioje) atna
linkės valdybos.
tarptautinius mokslus ateitis tik jėjų nuotaikas, interesus. L. Ko gomis kapinėse, kur apeigų at
moje skaitė savo naujus eilėraš šaujamos šv. Mišios. 3 vai. p.p.
Šią Lietuvos .nepriklausomybės
JAV rytuose: New Yorko — W a - jelis štabe laikomas ekspertu Ry mosfera būna žymiai originales šventės minėjimas, ne be reikalo čius, o antroje — iš savo išleis
—^ šventės parninėjimas Mairo
pajuokavo:
šiemet
susirinksim
shingtono — Bostono apylinkė tu Europos klausimais. Jei išky nė ir kultūringesnė, negu kartais
tos knygos "Donelaičio kapas".
nio lituanistinės mokyklos salė šventę ruošia Lemonto LB apy
s e Taip L. Kojelis praėjusį anks la klausimai Rytų Europos reika- Chicagos lietuviu kapinėse. Pas Lietuvos nepriklausomybės šven
linkės valdyba, vadovaujama inž.
Poetas, skaitydamas
eilėraš je (410McCarthy Rd.). Cia b u s
tyvą pavasarį ir pasirodė rytuose, lu, senatorius ar jo politiniai pa- Į mus žvakutės, giesmės, maldos, tės minėti už poros blokų nuo
trumpa dr. Lino Sidrio kalba ir Algio Kazlausko.
daugiausia dėmesio skirdamas tarėjai klausia ir Lino nuomonės. senoviškos raudos ir kraupi Vėli Baltyjų rūmu, o kitais metais čius, užtruko visą valandą, bet
meninė, mokyklos mokiniu atlie
Andrius Laukaitis
sostinei. Po kurio laiko jam nu L. Kojelio teigimu, pabaitiečius nių poezija. Toks jau jaunųjų gal jau minėsim ją pačiuose Bal atrodo visiems patiko ir visi ati
kama
programa. Taipgi bus m ū 
džiai
klausėsi.
Poetas
buvo
šil
sišypsojo laimė: gavo
darbą visi senatoriai bei kongresmanai akademikų įnašas šion rimties tuosiuose rūmuose...
sų mokyklos mokinių meno p a 
Juokai juokais, bet kai centri tai sutiktas.
Pennsylvanijos senat. Schweike- Į užjaučia ir supranta jų reikalus. šventėn.
rodėlė Bus renkamos aukos Lie
Žymiai geriau su kultūriniais niame VVashingtono spaudos klu
rio centriniame štabe, kur jis yra j Tik esą juos sunku prispausti,
Po rečitalio Ateitininku n a m u tuvos laisvinimo reikalams. Au
Advokatų Draugija
vienas iš senatoriaus "legislative j kad mūsų reikalu imtųsi dau- renginiais. JŲ neišlyja lietus, nes be netoli Baltųjų rūmu randi vadovybės visi buvo paprašyti kotojas p a t s galės, pasirinkti ku
VALDEMARAS
BYLAITIS
assistants". Jo žinioje — gamtos g i a u akcijos. Suprantama, juos priemiestyje yra puikūs ir lietu barą aptarnaujantį lietuvį ir lie vaišėms į žemiau esančias tam riam veiksniui :— LB, Altai a r
IR
viams n e taip jau brangiai priei tuvių ypač pasiilgusį J. Prokopą, specialias patalpas.
priežiūra ir jos vystymas, viešie- gula šimtai įvairiausių reikalu,
Vlikui tą savo. auką skiria.
VINCAS BRIZGYS
ji darbai, net ir religiniai klauVienas opiausių lietuvių da- nami Latvių namai. LB apyl. v- kai tau susipažinimui po Mišių
Teisių daktarai
Ta pačia proga norisi pranešti,
Pabaigus šventės
programą,
simai.
barties uždavinių — tai Lietu- ba šį rudenį surengė vakarones parapijoje savo kortelę paduoda
kad visais reikalais susijusiais su kaip ir visada, šventės dalyviai 2458 W. 69th Street, Chicago, TU.
Panašioms
pareigoms būna j vos diplomatijos pratęsimas ir su svečiais Ant. Gustaičiu ir E. su lietuviais vis didesnio ryšio
Visi teL 778-8000
Ateitininku namais, galima infor galės dar ir pasisvečiuoti, pa
šimtai kandidatų. Bet tik re-1 ypač jos išlaikymui finansų pa C i n z u Sostinės inteligentija gau ieškantis sostinės detektyvas Eu
Valandos
pagal, susitarimą
macijas
gauti
pas
Oną
Abromaibendrauti prie kavos ir skanumy
siai į jas rinkosi ir vakaronės bu genijus Jankauskas, dar labiau
vo tikrai neeilinė dvasinė atgai įsitikini, kad ir JAV sostinėje ša tienę, tel. 312-257-6675.
va. Teko girdėti, kad neužilgo lia pagrindinių lietuvių tarnau
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
kaimyninėje Baltimorėje pasiro tojų telkinių "Amerikos Balso"
DR.
K.
G.
BALUKAS
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
dys rašyt J. Jankus. Tikėkim, kad lietuvių tarnyboje ir Kongreso
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
VVashingtono ir apylinkių lietu bibliotekoje dar dirba nemaža lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
Vasario 17 d. (sekmadienį)
1443 So. 50th Ave.. Cicero
viams tai bus įdomus įvykis. LB tuvių ne tik įvairiose valdžios
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
bus
švenčiama
Lietuvos
nepri
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tet. LU 5-6446
"VVashingtono apyl. valdyba nu įstaigose, bet taip pat pas kontreč. šešt: 12 iki 4 vai. popiet
klausomybės
šventė.
Ji
prasidės
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
mačiusi atsikviesti ir iš V. Euro gresmanus, senatorius, policijoje
1:30
vai.
p.p.
Lietuvos
vėliavos
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
ir
centriniame
spaudos
klubo
ba
pos atvykstančius menininkus:
pakėlimu
prie
Lemonto
miestelio
re. Ir visi jie Jaučiasi esą lietuviu
Odinį ir dr. R. Lampsatytę.
DR. WALTEft j : KIBSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 3 - 2 2 3 3
O dabar prieš akis patys svar tautinės bendruomenės nariai. Jei mero įstaigos (Mąin St.). Po vė
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Streat
bieji įvykiai: Vasario 16 minėji kurie dar nėra įsiregistravę į LB liavos pakėlimo 2 vai. p.p. įprasGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
mai. Kaip žinia, LB VVashingto apylinkę, juos greit suras jaunasis
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vaf. vak. Treč. ir šešt
no apyl. v-bos ir L. Vyčių ben LB pirmininkas L. Kojelis ar ki
Vai ; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
dromis pastangomis sekmadienį, ti vaidybos nariai. Jei ateityje so
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
vasario 17 d- už Lietuvą bus lai lidarumo mokestis mūšy LB apy DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Telef. — 337-1285
GYDYTOJA IR CHIRURGE
komos pamaldos Šv. Mato kated linkėję būtų efektingiau renka
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
roje, vasario 19 d 5 vai. p. p. įvyks mas, tikiu, kad ji būtų pajėgi pa
DR. EDMUNDE. CIARA
SPECIALISTĖ
Ofteas:
OPT0METRISTAS
Lietuvos nepriklausomybės šven sikviesti šiandieninę mūsų sce 700 Nortii Mkbigui, Saite 409
MEDICAL
BUILDING
Klaipėdos krašto 57 metų atvadavimo sukakties minėjimo programos at
nos pažibą akt. J. Kelečių, hu
2709 West 51st Street
tės
minėjimas
kongreso
rūmuose,
Valandos
pagal
susitarimą
3200
W.
81st
Street
likėjai. Iš k. j d.: Lietuvos gen. kons Vyt. Čekanauskas, programos ve
Tel. - GR 6-2400
S. Aliūną ir gal kitus
moristą
dr.
o
vasario
24
d.
bendras
LB
ir
L.
dėja Marytė Saiidanavičiūte-Newsom, smuikininkas Rimas Mickus, komp.
Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
zodzio
lietuviško
Oia Metrikienė, kuop. pirm. Kazys Karuža, sol. Liucija Mažeikienė, paskai Vyčių rengiamas minėjimas iš originalius
Ofiso tel. RE 7-1168: rėzFd. 239-2919
iiiiniiuiminiimiiiniimtiinuiuiimuHt 7-9:antrad. ir penkt. .10-4; šeštad. 10-3 vai.
tininkas rašyt. Jurgis Gliaudą, Judita Paškauskienė. Trūksta Mažosios kilmingoje salėje netoli Baltųjų skelbėjus.
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
VL. R. S O P H I E
Lietuvos Bičiulių draugijos vicepirm. Vlado Bakūno.
BARČUS
rūmų, kur kalbės valstybės de
Nuotr. L. Kanto
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
DR. J. MEŠKAUSKAS
partamento pareigūnas kun. dr.
DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— Kas nebeturi entuziazmo lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
J. Šarauskas, Baltųjų rūmu at
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
. Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
stovė, meninėje dalyje bus rodo ugnies, tas nebegali ir kurti, penktadienio perduodama nuo 4:00
Emocinės
ligos
2454 West 71st Street
vaLp.p.
iki
4:30
vai.
p.p.
per
tą
pa
mas filmas iš nepriklausomos Lie nes menininkas tėra tik tas,
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
tuvos gyvenimo. Vienas iš bičiu kuri entuziazmas apima bent dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
6449 So. Pulaski Road
Val.:pirmad..antrad..ketvirtad.irpenktad
3 iki 7». p. p. Tik susitarus.
lių, sužinojęs, kur šiais metais akimojį, kada jis pats nebepa
Valandos pagal susitarimą
VASARIO 16-JI
Telef. 434-2413
PENSININKU KLUBE
Kun. K. Baras
vyks Lietuvos nepriklausomybės Į žįsta.
Telef. - 282-4422
1490 A M .
DR. A. B. GLEVECKAS
Vasario 15 d., penktadienį, prie
1978 m. spalio 8 d. A. Aud
Dr. ROMAS PETKUS
7131 S. MAPLEVVOOD AVS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ronio iniciatyva buvo įsteigtas Los Angeles miesto rotušės Ame Gieda parapijos choras, solistai.
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
CHICAGO, D X . 00829
pensininkų klubas, išrinkta val rikos ir Lietuvos vėliavų pakėli Vedėjas komp. B r. Budriūnas.
AMTANAS SALYS
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
miHiimiiumiinimiiiimtiiHiuiiniuiiiitt
111
NO.
VVABASH AVE.
Minėjimas 12:30 vai. Marshall
dyba: pirm. L. Reivydas, vice mas ir trumpa programa.
3 9 0 7 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
1 <«••«•••••«••••••••••••••••*••••••••••••
High School salėje. Pagrindinė
pirm. A. Šimkus, ižd. B. Žemai
Valandos pagai susitarimą
Vasario 17 d.,
sekmadienį,
Valandos pagal susitarimą.
kalbėtoja bus bostonietė Elena
taitis, sekr. A. Audronis ir nekil
I
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
nojamo turto kainų informato 10:15 vai. vėliavų pakėlimas Sv. Juciūtė, ilgametė Sibiro kalinė ir
Bendrinė kalba
DR. FRANK PLECKAS
Kazimiero
mokyklos
kieme. knygos „Pėdos mirties zonoje"
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
rius S. Sula.
(Kalba lietuviškai)
JUOZO
STANKŪNO
Mitalai:
JOKŠ A
Redegavo PIOTRAS JONIKAS
Klubo valdyba paruošė ir iš 10:30 vai. iškilmingos pamaldos autorė. Meninę programą atliks
0PT0METR1STAS '
VAIKŲ LIGOS
Nemunėlis. Per šilą jojau.
siuntinėjo pensininkams apklau su pritaikintu šventei pamokslu. i a tinimas.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Išleido Lietuvių Katalikų Moks
2656 West 63rd Street
"Contact tenses"
su lapą, iš kurio paaiškėjo, ko
lo Akademija, Roma, 1979. Didelio
Vyturėlis. Meilės balsai.
Valandos
pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149.
formato. 572 pusi.
pensininkai pageidauja. Pagal tą
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
šioje knygoje lietuvių bendrinės
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278
apklausų lapą ir buvo derinama
kalbos
kultūra
besirūpinantieji
ka. Sūpynių daina ir kitos.
veikla ir tiriamos tautiniu pensi
DR. A. JENKINS
skaitytojai ras reikalingų paaiš
DR. LEONAS SEIBUTIS
ninkų klubu gyvastingumo
ir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Plokšteles kaina su persiuntimu
kinimų bei patarimų. Kaina ra per
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
veiklos sąlygos, aiškinantis su
3844 West 63rd Street
$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri
siuntimu tSl.05.
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
kainuoja su persiuntimu $8.50.
valdžios paskirtais pareigūnais.
2656 W. 63rd Street
Užsakymus siųsti
5.m. vasario 24 d. 12 vai. po
VaJ.
antr
1-4 popiet irketv. 5-7vak
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Užsakymus siųsti:
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 *
lietuvišku pamaldų parapijos sa
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. DRAUGAS, 4545 W. 03rd S t
WA 5-2670 arba 489-4441
lėje kviečiamas Pietv CalifomiChicago, D. 60629
Chicago, ILi 00829
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
jos — Los Angeles lietuviu pen
ODOS LIGOS
Illinois gyventojai dar prideda
Illinois
gyventojai
dar
prideda
sininkų susirinkimas, jame daly
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
45 e t valstijos mokesčio.
$1.80 valstijos mokesčio.
Tel. - GR 6-0617.
vaus valdžios atstovas.
Valandos pagal susitarimą
6 9 5 8 S. Talman Ave.
•••••••••••*•••••••••••
Susirinkimui numatyta tokia
įstaigos
ir
buto
tel.
6
5
2
1
3
8
1
darbotvarkė: valdžios atstovo pra
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-619S
nešimas ir atsakymai į klausimus,
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
B. KRIKSTOPAITIS
DR. V. TUMAS0NIS
paskutinio susirinkimo protokolo
BENDROJI MEDICINA
CHIRURGAS
skaitymas, valdybos pirmininko
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2 4 5 4 West 71st Street
ir iždininko pranešimai, valdy
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt Vai.: pirm , antrad , ketv. ir penktad. 2 - ^ r
(
J
ū
n
j
kapitono
atsiminimai)
bos ir kontrolės komisijos rinki
6-7 — iš anksto susitarus
.
*.
mai, sumanymai ir bėgamieji rei
DR. IRENA KYRAS
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
Ofs tel 586-3166: namų 381 3772
kalai.
Klaipėdos kraite 57 metų atvadavimo sukakties minėjimo metu buvo ap
DANTŲ GYDYTOJA
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
DR. PETRAS 2U0BA
dovanoti
už nuopelnus Lietuvaj saulių sąjungos šaujių žvaigždės medaliais:
Piety
Califomijoje
gyvena
timu $1110. Užsakymus siųsti:
2659 W 59 St.. Chicago
Napoleonas
Nyerges
ir
stud.
Rimas
Paskauskas,
kuriems
žyminius
įteikė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS:
apie 300 lietuviu
pensininkų.
476-2112
Lietuvos gen. kons. Vytautas Čekanauskas, Sv. Kazimiero parapijos salėje.
6745 West 63rd Street
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd Street, Chicago, TU. 60629
Kviečiame visus pensininkus at Los Angeles. Calif. Iš k. į d.: kuop. pr-kas K. Karuža, J. Paškauskienė,
Vai pagai susitarimą. Pirm . antr.. treč.
Vai: pirm . antr ketv ir pėnkt
silankyti į susirinkimą.
Dunojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio
ketv lOiki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
R. Paskališkas, Napoleonas Nyerges ir Liet. gen. kons. Vyt. Čekanauskas.
2—7) šeštadieniais pagal susitanr4
Vaidyba
L. Kanto

MŪSIĮ

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

kolonijose

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

RASTAI

SODŽIAUS GARSAI

JŪRŲ

KELIAIS

VAIZDUOJAMASI PASAULINIO
KARO PRADŽIA

Pasisakome

UŽ LAISVĄ IR TVIRTĄ AMERIKĄ

Gal būt greita p a b a i g a , jei J A V n e s p ė s padėti d r a u g a m s
Strateginių studijų institutas Lon
d o n e kuris renka žinias ir tyrinėja visų
valstybių apsiginklavimą, paskelbė ty
rimų rezultatus, iš kurių matyti, kad
Sovietų Sąjungos karinis pasiruoši
mas j a u kuris laikas yra peržengęs
gynimosi ribas. Vadinasi, Sovietai tu
ri daugiau j ė g ų , kokių reikėtų n u o
priešų apsiginti. Iš to galima pasi
daryti išvadą, kad Sovietai ruošiasi ir
gal j a u yra pasiruošę puolimo karui.
Sovietų karinio ruošimosi tempas
yra žymiai didesnis, kaip JAV-bių,
Vakarų Europos kraštų ar komunis
tinės Kinijos. Šiandien neabejojama,
kad Sovietų Sąjunga yra kariniu po
žiūriu stipriausia valstybė pasaulyje.
Ji viena įstengtų kariauti ir, gal būt,
laimėti karą prieš bet kurią kitą pa
saulio valstybę. Neatrodo, kad atsi
rastų kita ginkluota pajėga, kuri pra
šoktų Sovietus savo ginklo jėga.
Tačiau Vakarų Vokietijos kariniai
strategai teigia, kad būsimo I I I pa
saulinio karo atveju, jeigu jis kada
įvyktų. Sovietams netektų kariauti,
sakysime, tiktai prieš vieną Ameriką,
vieną Kiniją, Vakarų Vokietiją ar ku
rią kitą didžiiąją valstybę. Būsimojo
karo atveju Sovietai turėtų n e vieną,
bet 2-3 frontus.
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nuomone jo jokiu būdu neužtektų
apsaugoti sieną nuo gausiausios skai
čiumi valstybės galimo puolimo.
Komunistinės Kinijos karinės pa
jėgos sudaro daugiau kaip 4 milijo
nus karių. Prie jų reikia priskirti dar
apie 20 milijonų vadinamosios "liau
dies milicijos", kuri taip pat esanti
neblogai paruošta. O karinių rezer
vistų skaičius tiesiog fantastiškas —
apie 200 milijonų!..
Visa bėda, kad Kinijos kariuo
menė, nors yra pakankamai draus
minga, tebėra menkai apginkluota:
trūksta moderniškų ginklų ir kitose
karinės technikos. Tačiau ją, reikalui
esant, galėtų paskubinti tempu kitur
įsigyti.

Kai Amerikos politikai pralaimėjo
šiam kraštui nedėkingą ir labai sun
kų Vietnamo karą, JAV-bėse karinis
pasiruošimas
nebuvo
populiarus.
1973.1.27 gynybos sekretorius Melvin
R. Laird pranešė apie priverčiamos
karinės prievolės (drafto) panaikini
mą. N u o to laiko prasidėjo palaipsnis
23.
visų rūšių kariuomenės mažinimas.
Truputis statistikos d u o m e n ų apie
JAV armiją. 1945 m., II pasauliniam
karui baigiantis, armijoje tarnavo
8,226,378 kariai: laivyne — 320,293,
aviacijoje
— 1,153,373
kariai.
....
1979.V.31 armijoje tebuvo 757,822,
laivyne — 62,400, karinėje aviacijoje
— 551,856 kariai. (Duomenys imti "iš
"Chicago Tribūne" išleisto "The
Worl<! Almanac 1980").
Karinės prievolės panaikinimas su, » . T . „ ^ p n i n o Amerikos karines pajėgas ne
tiktai skaičiumi, bet ir dvasia. Kan
d i d a t ų į kareivius skaičius sumažėjo.
1979 m. armijoje buvo 50,271 mo
teris. Rezervistų skaičius, palyginti,
nedidelis.

Sovietų invazija į Afganistaną pa
rodė, kad jie turėjo nemaža karinių
sunkumų. Reikėjo iš Turkmėnijos ir
Kaukazo karinių apygardų atšaukti
daugelį dalinių, reikėjo ir nemaža
atsarginių pašaukti. Pasiuntimas ka
riuomenės į Afganistaną susilpnino
kitas karines pozicijas. Taigi vesti ka
rą dviejuose — trijuose frontuose iš
karto Sovietams būtų labai sunku ir
nebūtų galimybės laimėti.
Padėtį sunkina kai kurios aplin
kybės. Pirmiausia satelitų kariuo
menė. Ji silpnai ginkluota vien jau to
dėl, kad Sovietai ja nepasitiki ir tai
ne be pagrindo. Antra, mobilizacijos
pravedimas Sovietuose dėl tolimų ats
tumų ir transporto aplinkybių (ypač
blogų kelių) būtų labai sunkus. Va
karų strategai yra apskaičiavę, kad
rezerviniai daliniai galėtų į Vakarų
frontą atvykti tiktai po mėnesio
mobilizaciją paskelbus. Per tą laiką
Amerika turėtų gerą galimybę savo
karinius dalinius ir ginklus į Europą
pasiųsti.
Vakarų Vokietijos kariniai specia
listai teigia, kad Sovietų daliniai Rei
no per 48 valandas tikrai nepasiektų,
nes būtų atmušti. Sovietai vienu me
tu kariauti Vakaruose, Kinijos ir Ira
no — arabų frontuose tikrai nebūtų

Detentės dvasia palaužė Amerikos
kariuomenės dvasią ir sulėtino apsi
ginklavimą. Mat. detentė. kurios ak
lai laikėsi Amerika, neleido tikėtis
kilsiant naują karą.
T u o tarpu Sovietai intensyviai ruo
šėsi ir ruošėsi daug stipriau, kaip
Amerika ar bet kuri kita Vakarų ša
lis, šiandien j o s kariniuose daliniuo
se aktyvioje tarnyboje yra 3,5 — 4
milijonai gerai paruoštų karių. Rezer
vistų skaičius — apie 25 milijonai.
Vien tiktai sausumos kariuomenėje
dabar tarnauja 2 milijonai karių, ku
rie paskirstyti į 173 tankų, mororizuotas šaulių ir parašiutininkų divi
zijas, kurių vidutinis skaičius siekia
13.000 karių.
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Pagrindinė Sovietų puolimo kryp
tis ligi šiol buvo Vakarų Europa, kur
buvo sutelkti apie d u trečdaliai visų
divizijų, kurios veikia Varšuvos pak
to sudėtyje. 31 divizija stovi prieš
NATO vidurinį frontą, iš jų 20 Rytų
Vokietijoje, taigi visiškai arti Vakarų
Vokietijos. Kituose Varšuvos pakto
kraštuose stovi 29 divizijos, kuriose
yra 770,000 vyrų. Iš Vakarų pusės
prieš jas stovi 27 NATO divizijos. 66
Sovietų divizijos stovi atokiau NATO
fronto — jos paruoštos Vakarų puoli
m o antrajai bangai.
Centrinėje Rusijoje ir Uralo srityje
laikomos 6 divizijos, bet Kaukaze yra
net 24 divizijos. Jos paruoštos karui
prieš NATO partnerius Graikiją ir
Turkiją, taip pat ir galimai Irano
okupacijai.

Labai opus Sovietams yra Kinijos
frontas. Daugiau kaip 6000 k m ilgu
m o sieną saugo 46 divizijos (maždaug
dvigubai tiek. kiek buvo prieš 10 metų). Tačiau Sis skaičius, turint gaivoje
labai ilgą sieną, yra aiškiai nepakan
kama* ir Vakarų Europos strategų

pajėgūs,

Taigi visomis išgalėmis reikia veik
ti, kad galimos naujos Sovietų agre
sijos atveju Sovietams būtų sudaryti
ne vienas, bet 2 — 3 frontai. Tai būtų
galima, jeigu Amerika galimai grei
čiau apginkluotų Kiniją ir ją patrauk
tų kaip sąjungininką.
Šiandieną jau niekas neabejoja, kad
Sovietų žygis j Afganistaną yra ne j ų
naujos agresijos pabaiga, bet naujos
agresijos pradžia. Nepasižymįs savo
turtais Afganistanas nėra tikslas, o
tiktai prietiltis naujiems puolimams,
kas matyti iš Sovietų karinių dalinių
koncentravimo prie Pakistano sie
nos. Iranas ir Pakistanas yra dvi vals
tybės, kurias Sovietai greičiausia ban
dys artimiausioje ateityje užimti.
Sovietų žygis į Pakistaną dar var
giai sukels III-jį pasaulinį karą, bet
žygis į Iraną ir į gretimus arabų naf
tos laukus jau galėtų iššaukti rimtą
Amerikos ir jos sąjungininkų karinį
pasipriešinimą. Tuo atveju greičiau
sia šaltasis karas virstų šiltu.

Karo temomis tikrai nemalonu
rašyti. Ypač man pergyvenusiam
I-jį pasaulini karą, tikėjusiam į
gražią ateitį nepriklausomoje tevynėje. Taip pat išgyvenusiam II-jo
pas. karo baisumus. O dabar, po iigų klajojimų įsikūrus šiame laisvių
krašte, nesinori tikėti, kad ir vėl
bus karas, naikinąs branduoliniais
ginklais bet kokią gyvybe. Šiurpu
apie tai pagalvoti. Tačiau apie tai
verta rašyti, nes vis dažniau šia tema rašoma, kad "Sovietai žūt būt
pasirengę užimti šį pasaulį".
,
. . .
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Naudos A — ginklus

BR. AUŠROTAS

b.kr.

Art. Rytuose

Beveik sulikvidavus pietinį
Palestiniečiai, Sovietų padedami,
vakarais", samprotavo šis buvęs NATO sparną, Varšuvos pakto
išžudo Saudi Arabijos princus ir
Sovietų pareigūnas.
kraštai paskelbia pilną mobiliza užima valdžią, paskelbdami is
"Žiūrėdami j pasaulį, lyg j šach- ciją. Jai tebevykstant puolama V.
lamo respubliką. J ą tuoj pripažįsta
matų lentą, pagalvokime, kur So- Europa "visiems laikams panai
Pietų Jemenas, Etiopija, Libija, Af
vietai pastūmėtų savo svarbiąsias kinti tikrąjį pasaulinės taikos ar
ganistanas ir Kuba. Kubiečių ir Je
figūras, žaisdami prieš Ameri- dymo šaltinį".
meno parašiutininkai ir tankų dali
ką". (Past.: toks ruso samprotaviMasiškai sutelktos Sovietų tan n i a i
atskuba
palestiniečių
mas yra visiškai logiškas. Šiuo mekų kolonos, remiamos motorizuo vyriausybei Ryade į pagalbą.
tu beliko tik dvi didžiosios jėgos,
tos pėstijos bei nenutrūkstamų
Tuo pat metu, Sovietų tankų kolo
lyg tie du šachmatų žaidėjai, kurie bombardavimų iš oro, griaunančių
nos ir motorizuotoji pėstija iŠ
ir stumdo figūras, lemdami kitų artilerijos sviedinių sprogimų bei
Afganistano per Baluchistano ly
tautų likimą — aut.)
cheminio, bakteriologinio karo, ne gumas rieda prie Hormuzo sąsiau
"Atsimintina, k a d po kiekvieno sulaikomai ritasi į Vakarus gerais
rio ir, jį pasiekusi, užblokuoja aly
/-_
*- • o • * • • * u Europos keliais.
vos išvežimą į Vakarus.
9
tiguros pastūmėjo Sovietai vis stabSovietų nardlaivių
rinktinės,
Europa nugalėta
Vasario 2 d. dienraštis "NY teli, kad tik JAV jiems nepaskelbtų
žinomos "Tango — klasės" vardu,
Times" ir "Washington Post" rašė, karo",
Tuo p a t metu mėginantieji prie remiamos Backfire bombonešių,
kad JAV bus priversta naudoti
•„
(i^.
šintis NATO daliniai bei karo avia apsupa JAV karo laivyną, sutelktą
branduolinius taktinius ginklus,
cijos vienetai patiria naikinančius Indijos vandenyne. Šie pusėtinai
jeigu bus priversta kariauti prieš
Prileiskime, kad lyg kokiame ge- ir triuškinančius smūgius: 20,000 persenę laivai yra nepajėgūs prie
Sovietus Persijos įlankoje". Taip rai surežisuotame filme, tuoj po Ti- Varšuvos pakto valstybių tankų šintis žymiai pranašesniems Sovie
pat ir prezidento siųstas specialus to mirties Varšuvos pakto kraštai lengvai "sumala" 5000 NATO šar tų laivyno ir aviacijos vienetams.
pasiuntinys į Indiją Clark Clifford ima ir surengia milžiniškus kariš- vuočių. Komunistų daliniai užima
Šios katastrofos akivaizdoje JAV
Indijos sostinėje New Delhi pareis- kus žaidimus - manevrus. Jie gali V. Vokietiją, Prancūziją, Belgiją ir
prezidentas įsako d a r likusiems lai
kė, kad "jeigu Sovietai veršis į Art. būti vykdomi, kai tik Jugoslavijoje Olandiją. Vos po trijų karo dienų
vams pasitraukti į Subiko įlanką
Rytų žibalo versmes, Amerika ka- prasidėtų stambūs, Sovietų inspiagresoriai pasiekia Šiaurės jūros ir Filipinuose. Ar tai galėtų įvykti?
riaus prieš Sovietus šį veržimąsi ruoti, vidaus neramumai ir riaušės,
Atlanto vandenyno pakrantes.
Sunku būtų patikėti, bet, kaip toje
sustabdyti." Tai ne tušti žodžiai, Taigi Sovietų ir jų satelitų kariškos
D. B r i t a n i j o s
v y r i a u s y b ė patarlėje, "tik kokių šposų velnias
skirti propagandai. Tokiais pareis- jėgos, remiamos stiprių karo aviakapituliuoja,
kai marksistinės neišgalvoja, kai Viešpats prisnūskimais nesišvaistoma, kai būklė cijos junginių, įsiveržia į Jugosprofesinės s-gos paskelbia visuoti ta".
yra įsitempusi ir tik laukiama deg- laviją. Mat, Sovietai iš savo agennį streiką.
tuko parakui padegti.
tų žino, kad NATO jėgos negins
JAV nesusigaudo
Ir kitų JAV draugiškų vyriau- Jugoslavijos. Šių post factum įvyNEGIRDĖJO TRIUKŠMO
sybių galvos pritarė Amerikos kių akivaizdoje prezidentas CarteTrijų karo dienų laikotarpuje
griežtai
prieš
Sovietus
laikysenai,
tai priima kaip
neišvengiamą
tarptautinės
padėties
pasikei JAV prezidentas tūpčioja, nežino
Tik JAV
gynybos
sekretorius
H. ris
Prancūzijoje viename mieste, 81
Brovvn, liudydamas senate kariško timą . New Yorke Saugumo tary ką daryti, ir tik stebisi, kas čia da 'metų Eli Tiburs iš Seni Medaro net
biudžeto reikalu, abejojo, ar JAV ba svarsto JAV rezoliuciją, rei- bar vyksta. Po to paskelbia, kad nesukrutėjo, kai naktį jos virtuvėje
galėtų Sovietus sumušti Art. Rytų kalaujančią^ kad Sovietai tuojau "būtų nesąmonė" panaudoti bran sprogo dujų balionas. Namo stogo
karo laukuose. Jo nuomone nei pasitrauktų iš Jugoslavijos, na, o duolinius ginklus prieš puolančias kaip ir nebūta, o dujinė viryklė nu
JAV, nei Sovietai šio susidūrimo Sovietai panaudoja veto teisę,
tankų mases, nes "bet koks pasi lėkė net už 40 metrų nuo namo. Tik
nelaimėtų . Tai jau tikrai ne per
Italija ir Turkija
priešinimas tik dar labiau pratęstų atskubėjusių
kaimynų
sukeltas
drąsus JAV gynybos ministerio sa
baisias žmonių kančias, "skelbia triukšmas prižadino senutę. J a i at
vo karinių pajėgų vertinimas. O gal
Šios agresijos akivaizdoje Italija Washingtonas.
rodė, k a d tai tik sapnas... jm.
tai tik netyčia išsprūdęs pareis- ir Turkija, sudarančios NATO jėgų
kimas. Kas žino?!
pietinį frontą, vykstant nuolatin - j i - x -L. . •
niams sabotažo veiksmams, kaiZaidžia šachmatais
• •
,.
u
nųjų grupių spaudimui bei neSavaitraštis "The Revievv of the s i l i a u j a n č i a m
terorizmui,
News" savo 1.30 laidoje, nr. 5, pla- nusilenkia "liaudies valiai". Jos iščiai nagrinėja Sovietų JAV ateities stoja iš NATO valstybių sudėties,
NATO valstybiųkkariai
apleistų
jų
karo
galimybes,
jauPentagono
net ir 80 reikalaudamos,
a d "JAV
ir kitų
metais.
Esą, kaigal
kurie
teritorijas".
aukšti pareigūnai nepaprastai susi
Nenutrūkstamo
spaudimo
rūpinę Amerikos silpnumu, tačiau
tie asmenys netiki, kad pasaulinis pasėkoje griūva Italijos vyriau
sybė. Vietoje krikščionių demokra
karas greit prasidėtų.
Straipsnio pabaigoje įdėtos vie tų prie vairo atsiranda komunistų
no Sovietų aukšto pareigūno, da — socialistų "liaudies frontas".
bar gyvenančio JAV (pabėgėlio) Panikos ištikti italai maldauja
pažiūros apie esamą tarptautinę "frontą" užstoti juos Maskvoje. Vi
būklę. Savaitraščio redaktoriams sos krašto finansinės ir ūkinės bšis pabėgėlis priminęs, kad "per vės suvalstybinamos, Italijos kom.
pastaruosius 30 metų amerikiečiai, partijos vyriausybė prašo Varšu
stebėdami tarptautinės būklės pasi vos pakto ir Sovietų vyriausybių at
keitimus, juos vertino kaip domino siųsti Italijon savo ūkinius žinovus
žaidimą. Tačiau Sovietai nežaidžia "išgelbėti nuo galutinio sugriu
domino, o šachmatus. Na, ir šis žai vimo krašto žlungantį ūkį".
dimas yra tapęs beveik tautiniu ru
Tuo tarpu Turkijoje įsiliepsnoja
su žaidimu, galima sakyti, hobby. pilietinis karas, nenutrūkstami
Taigi gal ir vertėtų pagavoti, kaip ginklų tiekimai iš Sovietų Rusijos,
Sovietai pajudintų savo rikius ir Bulgarijos plačia srove plaukia
Sovietų Rusijos tankai manevruose, o dabar Afganistane.
bokštus, žaisdami šachmatais su sukilusiems turkams.

PALIKAU MIELĄ,
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS PEMPĖ

šiandieną Vakarų kraštai b e i Ame
rika išgyvena kritiškas dienas. Kai
kurie stebėtojai tvirtina, kad So
vietų Sąjunga, būdama kariškai ge
riau pasiruošusi kaip vakariečiai ir
Kinija, gali nebelaukti savo priešų di
desnio pasiruošimo ir pradėti karą,
kaip padarė Hitleris 1939 metais.
Ar taip bus ar ne — galime tik spė
lioti. Bet viena tikra, kad Sovietai
anksčiau, ar vėliau Vakarų kraštus,
Kiniją puls tiesioginiu ar netesioginiu būdu. sakysime, per Pakistaną,
Iraną. Taigi Amerika turi nedels
dama taisyti savo klaidas — stiprinti
ginkluotas pajėgas ir įvesti privalomą
karo tarnybą. \ isais atvejais reikia
remti JAV prezidento pastangas kraš
to gynimą stiprinant. Kiekvienas ge
ros valios Amerikos gyventojas turi
aiškiai ir tvirtai pasisakvti už laisvą ir
tvirtą Ameriką, o šj kraštą laisvą bus
galima išlaikyti tiktai ginkluotas pa
jėgas stiprinant, glaudžiai ir sutar
tinai veikiant su sąjungininkais.

Atsidengia kortas

(Past.: Šis įsivaizduojamo Euro
pos užėmimo scenarijus yra su
kurtas po 1978 m. vykusių NATO
rudens manevrų. Išvada: JAV ne
turinti pakankamai normalių gink
lų kovoti prieš ne branduoliniais
ginklais aprūpintas Varšuvos pak
to karines jėgas).
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Aš buvau ką tik 1940.III.1 d. iš Kudirkos
Naumiečio perkeltas toms pat pareigoms į Laz
dijų paštą. Nespėjau dar gerai nė susipažinti su
Lazdijų miestu ir jo apylinkėmis, kai 1940 bir
želio 15 d. ryte per Kauno radiją pranešė labai
nemalonią ir lietuvių tautai skaudžią žinią, kad
Stalino "saulė" jau "užtekėjo" ir Lietuvoje, t.y.
bolševikų kariuomenė jau Lietuvą okupuojanti.
Taip pat buvo pranešta, kad valstybės pre
zidentas Antanas Smetona protestuodamas
pasitraukė užsienin.
Apsiverkiau tą žinią išgirdęs, kad mūsų mie
la tėvynė Lietuva jau netenka nepriklauso
mybės, kurią buvo iškovoję garbingi Lietuvos
sūnūs. Atėjęs į pašto įstaigą radau savo bend
radarbius — paštininkus kaip perkūno pri
trenktus, nusiminusius. Valdininkas Valeika
manęs paklausė: "Ar girdėjote, viršininke, šio
ryto radijo pranešimą, kad rusai į Lietuvą įsi
veržė ir ją okupuoja"? Aš liūdnai jam atsakiau:
"Taip, girdėjau". Tuo mūsų pasikalbėjimas ir
baigėsi. Mano žmona su abiem dukrelėm
buvo prieš savaitę išvykusi pas savo tėvus į
Balbieriškį atostogų. Ir aš ruošiausi greitai vyk

ti ten vasaros atostogas praleisti. Bet šis nema
lonus įvykis mano atostogas kuriam laikui su
laikė. Atostogų išvykau tik kito mėnesio
pradžioj.
Porai dienų praėjus nuo tos radijo žinios pa
skelbimo, atžygiavo ir į Lazdijus Sovietų Ru
sijos kariuomenės daliniai saugoti Lietuvos —
Vokietijos valstybių sienos, kurią iki to laiko
saugojo mūsų pasienio policijos pareigūnai.
Drauge su kariuomene atvažiavo NKVD (sau
gumo) policijos keli sunkvežimiai ir įvairūs
"patarėjai". Juos visus iškilmingai sutikti mies
to priešakyje susirinko nemažas būrys mūsų
"tautiečių" ir Lazdijų apylinkės kaimuose gy
veną rusai kolonistai. Tame būryje buvo ir keli
lietuviai, kurie Staliną vadino savo tėvu ir iš
laisvintoju.
Stalino gerbėjai ir jo atvykstančių valdinių
sveikinti atvykusieji buvo "pasipuošę" raudo
nos spalvos įvairiais lopais ir kaspinėliais savo
krūtines, moterys "apsiginklavusios" gėlių
puokštėmis, o vyrai pasigaminę ir ant lazdų iš
kėlę laikė plakatus su įvairiais"išlaisvintam"
sveikinimais. Bet kariai, kurių daugumas pėsti
žygiavo, atrodė labai išvargę, apdulkėję, kiti
vos kojas vilko (buvo pritrynę kojas nuo ilgo žy
giavimo). Tad visai prie susirinkusių juos svei
kinti nė nestabtelėjo, o nužygiavo į priešingą
miesto pusę. Ten poilsiui sustojo, įsirengė pa
lapines ir tvarkėsi, poilsiavo. Susirinkusi svei
kintojų gauja po to išsiskirstė "apsidžiaugusi"
"išlaisvintojus" sutikusi.
Kitą dieną būriais pasipylė "išlaisvintojai"
miesto apžiūrėti. Kiekvienas skubėjo kokį nors
suvenyrą krautuvėse nusipirkti, savo žygiui į
I>azdijus prisiminti. Pirmiausia jie apgulė visas

laikrodžių krautuves ir viską, ką ten tik rado,
tuojau išpirko. Net ir pasenusios mados laikro
džius žadintuvus išpirko.
Pardavėjai labai apsidžiaugė tokiais dos
niais klijentais. Po to teko girdėti, kad tie par
davėjai tuojau užsakė Kauno sandėliuose dau
giau panašių prekių jiems atsiųsti, bet jų nė
vienas pardavėjas negavo, nes, ir į Kauną at
vykę Sovietų Rusijos daliniai ir pamatę pri
kimštas krautuvių vitrinas įvairių prekių ir
krautuvių lentynas linkstančias nuo jų gausu
mo ir įvairumo, suskubo išpirkti ir viską pirko,
ką tik pirkti gavo, ir per trumpą laiką viską iš
graibstė. Visos krautuvės greitai paliko tuščios,
kaip iššluotos.
Atėjūnai pamatė, kaip svetur žmonės gyve
na ir visko turi. Ne taip kaip Sovietų Rusijoj,
kur net ir kasdieninės duonelės nusipirkti rei
kia ilgose eilėse išstovėti, pakol gauna. O apie
kitokias "prabangias" prekes dažnai nė sap
nuoti jiems netenka.
*
Kitą dienos rytą į paštą atėjo uniformuotas
enkavedistas, prisistatęs kaip saugumo polici
jos valdininkas, atėjęs pradėjo tarnautojus
klausinti. kuris kokių svetimų kalbų moka.
Pašto valdininkas Žiūra jam pirmas pri
sistatė kaip mokąs rusų ir vokiečių kalbas. Kiti
tarnautojai vienas kitas pasisakė, kad šiek tiek
rusų kalbą moka. Pasikalbėjęs su mokančiais
rusiškai iš pašto išėjo. Kitą dieną vėl tas pat ti
pelis atėjo ir atėjęs pareikalavo, kad tuojau iš
mieste esančios vienos laiškams pašto dėžutės,
kurią jis nurodė, būtų išimti laiškai ir pateikti
jam patikrinti.
. (Bus daugiau)

>
pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 11 d. buvo 27,780 d o l ) , kitos išlai- į šioji tautinių šokių grupė Ameridos, kuras 10,000 dol., maistas koje, jau 40 metų dirbanti tautinį
3,300 dol. (1979 m. 6,700 d o l . ) , ! d a r b ą mūsų jaunimo tarpe. Apypataisymai ir kt. Viso 34,560 dol. į linkės lietuviai yra kviečiami kuo
Šį pranešimą vasario 3 d. pamal- • gausiausiai atsilankyti,
1980 m. sausio 26 d. Chicago-1 tuvius atsisakyti dalyvauti ar bet dų metu prieš Mišias padarė pa
je buvo susirinkusi Pasaulio Lietu- į kokiu būdu remti
olimpijadą rapijos komiteto narys Raimun
viu Bendruomenės Visuomeninių Maskvoje.
Į T A R T I N I GAISRAI
das Liutkus, pastebėdamas, kad
3. Kiek tai liečia išeivijos san senieji lietuviai mažai uždirbda
reikalu komisija, kuri svarstė So
Per
paskutinius
penkerius
vietu Sąjungos agresiįą Afganis tykius su lietuviais okupuotoje mi įstengė sukurti parapiją, pa
m
e
t
u
s
Chiiagos
šiaurinėj
daly,
tane ir pasaulio lietuviu laikyse tėvynėje, pabrėžiame, kad lietu statyti depresijos metu bažnyčią,
v a d i n a m o j Uptown, už įtartinus
ną šiuo metu. Skelbiame komisi vių tauta nėra atsakinga už sovie kleboniją ir dviejų aukštų salę
g a i s r u s n a m ų savininkai surin
jos sutartas išvadas ir prašymus. tinius imperializmo veiksmus.To- su rūsiu (visi mūro). Todėl rei
Sovietų Sąjungos agresija prieš dėl būtų klaidinga jai taikyti bet kia rimtai pagalvoti apie toli k o a p d r a u d o s apie 560,000 dol.
savarankiškai gyventi siekiančią kokias sankcijas, nes Lietuva yra mesnį parapijos likimą, kur b u 
auka, riasi visas religinis ir tautinis vei IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
afganų tautą sukrėtė viso pasau tokia pat imperializmo
lio taiką ir laisvę mylinčius žmo kaip ir Afganistanas. Išeivijos pa kimas.
nes, įskaitant iir trečiojo pasaulio reiga yra toliau remti lietuvių
tautas. Lietuviu tauta šį naują tautą įvairiausiais būdais šiais
Lowell, M a s s .
Sovietų imperialistinį veiksmą jai pasunkėjusiais laikais. Turė
R a d i j o V a l a n d a j a u 38 m e t u s t a r 
ypatingai pergyvena ir reiškia tume atsiriboti n u o siūlymų sa
n a u j a New Jersey, New York ir Consimpatijas afganų
tautai, nes vo veiksmais izoliuoti pačią pa VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS n e c t i c u t lietuviams !
K a s šeštadienį nuo * iki 5 vai. p o 
prieš 40 metų lietuviai buvo to vergtą lietuvių tautą, lyg ji būtų
piet iš W E V D Stoties NTew Yorke
Lietuvos
Neprikalusomybės
pačio Sovietų imperializmo auka. atsakinga už Sovietų agresiją.
1330 kil., AM ir n u o 7 iki 8 vai
Sis rimtas pasikėsinimas į pa Turime skirti okupantą nuo oku šventė Lowellyje bus minima va vak. 97.9 meg. F M .
sario 17 d., sekmadienį, 3 vai.
Direkt. Dr. J o k ū b a s J. Štokas
saulio taiką reikalauja iš visų mū puoto lietuvio.
1467 F o r o e Drlve
Lietuvių
Piliečių
klubo
salėje,
344
Mountainskle, X. J. 07092
sų stiprios reakcijos, todėl Pasau
Santykiuose su pavergtoje Lie
Tel. 232-5565 (code) 201
tautiečiais į Central gatvėje Programos velio Lietuvių Bendruomenės Visuo :uva-:e r.ver.ar.e:a:s
Kviečiame
taip p a t klausytis Lietu
meninių reikalų komisija, apsvars kviečiame ir toliau laikytis visų Į deja bus Jūrate Norkunaite-Auks- viškų kultūrinių
valandų anglų k a l b a
čiusi susidariusią padėtį ir tautos išeivijos veiksnių bendrai sutartų tikalnienė. Ji kalbės ir apie disi iš Seton Hali Universiteto radijo sto
t i e s (New Jersey WSOU, 89.5 meg.
interesus, kreipiasi į visus pašau- j išvadų 1974 metais White Plains. dentus. Pagrindine kalbėtoja bus F M ) P i r m a d . 7:30 - 8:30 v a i . vakaro.
iio lietuvius, tiek užsienyje, tiek New Yorke, įvykusioje Lietuvos Elena Vasyliūnienė. Meninę pro(Vadovauja prof. J. Stukas)
iaisvinimo"'darb^""konferencijoje, gramos dalį atliks Lietuvių tautiir tėvynėje su šiais prašymais
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ii. Visame pasaulyje, kur d k kur sakoma: „...visa lietuvių išei-1 nis sambūris iš So. Bostono, vagyvena lietuviai, turi būti reiš vija protestuoja prieš okupanto dovaujamas Ivaškų. T a i seniaukiamas protestas prieš Sovietų vykdomą pagrindinių žmogaus
agresiją Afganistane. Prašom ati teisių paneigimą Lietuvoje, ypač 2 4 H 0 U R
T 0 W I N G Seniausia Lietuvių Radio programa
tinkamais žygiais (demonstraci prieš religijos persekiojimą ir Lie
AND
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
jomis, laiškais, telegramomis, te tuvos žmonių bendravimo su ki
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
QŪICK S T A R T
lefonais, asmeniškais pasikalbė tais kraštais varžymą. Kiek įma
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
jimais ir t.t.) reikšti šį protestą noma okupacinio režimo varžtų
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
TEL — 582-8130
per kraštų valdžios įstaigas, spau ribose, laisvojo pasaulio lietu
trauką ir komentarai, muzika, dainos
ir Magdutes pasaka, šią programą
dą, radiją, televiziją ir kitas insti viams tikslinga puoselėti ir plės
tucijas kartu su visais laisvę ger ti ryšius su pavergtoje Lietuvoje iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiit į veda Steponas ir Valentina Minkai
i Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo
biančiais žmonėmis ir organizaci gyvenančiais tautiečiais išeivijos
j riste — gelių bei dovanų krautuvę.
jomis. Būtina pasauliui priminti, tautiniam tapatumui su savo tau
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ypatingai Vasario 16 dienos pro ta išlaikyti ir solidarumui su ja
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
ga, kad ir Lietuva prarado savo ugdyti. Tuos ryšius mezgant, ir
Pardavimas ir Taisymas.
site didelį pasirinkimą lietuviškų knytenka
vadovautis
savo
sveika
nuo
laisvę ir nepriklausomybę prieš
M I GLINAS TV
40 metų dėl Sovietų Sąjungos ag- voka, sąžinės jautrumu ir tauti
2346 W. 69th St., tel. 776-1486
iresijos, ir reikalauti, kad sovieti niu sąmoningumu, vengiant bet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlIlHllllll
nės kariuomenės būtų ištrauktos kurių veiksmų, kurie galėtų pa
ne vien tik iŠ Afganistano, bet kenkti Lietuvos valstybiniam tęs
WCEY (1450 AM RADIJO SKALI) SIŪLO JUMS
ir iš Lietuvos ir kitų pavergtų tinumui ar lietuvių tautos paį stangoms išlikti ir išsivaduoti iš
kraštų,
PASIKLAUSYTI SEKANČIŲ LIET. RADIJO LAIDŲ
2. Šiuo metu vienas iš veiksmin- \ okupacijos'
MUZIKINIS K A L E I D O S K O P A S Vytautas Kamantas
gV būdų sovietiniam agresoriui
- PLB valdybos h
nubausti y r a rėmimas daugelio
pirmacL-penktad. 7:05-8:00 vai. vak.
PLB Visuomeniniu reikalu
kraštu reikalavimo iškelti olimpi
Vasario 11 d. Rimtos muzikos koncertas: PastoreUa, Vaga, Bella
komisijos pirmininkas
nes žaidynes iš Maskvos aT jas
Vasario 12 d. Diplomato Dovo Zauniaus 40 metų mirties sukaktis
atidėti, kol agresija tęsis. Kvie
Vaikų pasakaites valandėle
Saulius Kuprys
čiam ypač pasaulio lietuviu spor
Vasario 13 d. Estrados koncertas: Ten, kur dingo vasara. . .
PLB valdybos ir
tininkus šia linkme įtaigoti savo
Sporto apžvalga
Vasario 14 d. Pianisto Andriaus Kuprevičiaus kūrybos vakaras
PLB Visuomeniniu reikalų
gyvenamu kraštu olimpinius ko
Vasario 15 d. Tautos Švente. Prez. A. Smetonos kalba {rašyta 1941 m.
komisijos vicepirmininkas
mitetus ir vyriausybes ir visus lie-

M%

DRAUGAS,

CLASSIFIED

KREIPIMASIS l PASAULIO LIETUVIUS

Lietuvos atsiminimai

RADIO PROGRAMA

TELEVIZIJOS

MOŠŲ KOLONUOSE

LIETUVIŲ BALSAS (talk show)
sekmai 8:05-10:00 vai. vak.
Vasario 17 d. Tautos Švente: žvigsms į praeitį k ateitį.

KEAL

E S T A T E

GUIDE

IŠNUOMOJAMA — POR KENT

KOGI LAUKTI

Išnuom. 5 kamb. butas
Gage Parke. Skambint po 6 v. v.

Puikiausio muro 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. —
$52,500.

tel. 434-1513
MISCELLANEOU S

JUNK CARS WAMTED

D Ė M E S I O !

VIZITINIŲ KORTELIŲ
BEIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi*
tinęs korteles.
~-

RUNNING OR NOT

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Marquette Parke. Kaina $67,500.

Free Fast Towing
TEL — 582-8130

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
Illlllllllillllllllllliuiiliuillllllllllilllllllll
tas $46,900.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.

A. V I L I M A S
M OV I N G

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
Tel. 376-1882 a r b a 376-5996

Valdis Real Estate

lllllllilliilllllllllllllllllllllllliuillllllllllll

2625 West 7lst Street

iiiuiiiiiiiiitiiiiiHiiiimiiiiiiiunuittiiiiiii

Tel. 737-7200 ar 737-8534
Cicero. — Dėl išvažiavimo — savi
ninkas parduoda mūr. bungalow. 17
m. senumo. 3 mieg., salionas, virtu
vė - valgomasis, vonia. Apyvokos
įrengimai. Po visu namu pusrūsis. 2
auto garažas. Netoli prekybos, auto
busų, mokyklų ir bažnyčios. Kaina
$49,000. TeL 863-3849.

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais,
Busite patenkinti mūsų patama ri
mu

V ALO M E
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168
M M » > M M > > > l t l U I M M M I

HELP WANTED

VHLal

P L U M B I N G MACHINIST
Licensed, Bonded, Insared
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass blocks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

Experience<l person capable of aetting u p his own machine, r e a d i a g
blue prins arui be responsible for nia
own w<xrk. Eaccellent wagea a n d
f ringe benefits. Apply in person.
•"
NALBACH E N G I N E E R I N G CO.
6139 W. Ogden, Cicero, m .

SERAPINAS — 636-2960
iiHutiiniiuimimniuutuimuuiHimuHi

HELP WANTED — MOTERYS

BILIHGUAL SECRETARY

iiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Lietuviškas restoranas su namu ir imiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiuii
visais moderniais įrengimais —
M. A. Š I M K U S
German/English.
Knowledge
of
Marąuette Parko centre. Lengvos
INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBUC
shorthand preferred. Mušt be~
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
4259 So. Maptorood, teL 254-7450 good typist. For interview call
nis. Beta proga.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz
Notary Public

2951 W.63rdSt. / 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568
IIIIIIIIIIIIIIiIIIIIiIIIIIIIIIiillIlIlIiUiUIIIIIII
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BUTŲ NUOMAVIMAS

Taip pat daromi VERTIMAI,
(JrlMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.

imuiiiimiiunHiHimiHimiiHiiuiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave.
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980

Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX

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

FRAHK

Notariatas — Vertimai

Tetef. GA 4-8654
3266% W. 1501 Street

BELL REALTY
J.

ZAPOLIS

5745 E . River Road
CHICAGO

693-7050

We have immediate need f o r
SENIOB SECRETARY
International marketing dept. of industrlal controla manufacturer. M u š t
be proticient a t dictaphone t r a n s c r i p tion & work well under pressure.
Desire to learn export documentation
& traffic. Other clerical & reception
duties iavolved. Mature person w i t h
professional bearing only. Mušt b e
bilingual in German. Lota of work.
Amiable co--w«rkers.

SDfGER CONTROLS
9655 W. Soreng Ave.
Schffler Park, I L —618-4150
An Equal Opportunity Employar l t / 7
VY1VAI IR MOTERYS

B A C E V I Č I U S

- - •

M OVIN G

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiiiuiiiiiiniiiu

FERALL0T CORPORATION

• - • - •

TAX

• .

PREPARERS

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
FULL OR PART TIME
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Hourly wage, plūs bonus plan. If
pilna apdrauda.
interested call:
Tel. — W A 5-8063
M R GAETANO a t 286-0989
iiiiiiiuiittiiiiiiiiiiuiiiiiminiiiiimiinnii
I vairių prekių pasirinkimas ne
brangiai 15 mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS
BRIGHT, ENERGETIC
2561 W. 69 St, Chicago, m. 66629

P R I E GRAŽAUS EŽERO
kimą, nes įpr. metais dėl nepa
Base Lake, Indiana
Rochester, N . Y.
W0EV, 5356 West Relnrnnt, Chicago, IL 60641
kankamo skaičiaus svečiu, N. MeParduodamas ištisiems metams gy
tu sutikimo parengimas baigtas ] Į
venti 6 kamb. namas su pilnu rūsiu.
telefonas: 282-8787
LIETUVOS
Židinys. Visi namų reikmenys (apsu nuostoliu. Gaila, kad ir šio- NEPRIKLAUSOMYBĖS
piiances).
Centr. oro vėsinimas. 2
je buvusioje judrioje lietuviu vie
MINĖJIMAS
maš.
garažas.
100 p. prie ežero x
tovėje bendruomeninis gyveni
300
p.
sklypas.
Plius 4 kamb. sve
Čia Lietuvos nepriklausomybės mas pradeda išblėsti, pradedama
čiams
namukas
arba
išnuomavimui
Y0UNG PERSON HEEŪED
atstatymo minėjimas įvyks vasa kas sau išsivaikščioti.
pajamoms už 200 dol. į sav. Kaina
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
to work in general accounting derio 17 d., sekmadienį. Programo
PIRMAS AR ANTRAS SPAŠAS KNYGŲ — TAI
Tetef. — 925-2737
partment. o — 2 years experience
NAUJI LEIDINIAI
je: 11 vaL ryto Šv. Jurgio para
Skambinti 219—772-5426
necessary. Some previous auditing
Vytautas
Valantinas
PUIKI
IR
NEBRANGI
DOVANA
BET
KURIA
PROGA
pijos bažnyčioje šv. Mišios už
helpful. 40 hour week, Vacation
IlIflIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIItUUIlHIIIIIIUIlUl
Lietuviu
spaudos
kioske
šiuo
žuvusius ir mirusius Lietuvos lais
and
benefit package included.
vės kovotojus. Mišių metu gieda metu yra gautos šios naujos lie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiHuiniin
For Iniormation Call
Jono Adomaičio vadovaujamas tuviu kalba knygos: J. Jankaus
Dr. Jur. Martynas Anysas
pasakojimai
„Kol
esu
čia",
dr.
choras. Visos liet. organizacijos
LYNN JOHNSON 235-9100
kviečiamos pamaldose dalyvauti VI. Juodeikos „Didžioji iliuzija",
Excellent Opportuaities
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moKasu savo vėliavomis. 3 vai. p.p. II t. Marksizmas teorijoj ir prak
U.S.AT
For:
tikoje,
A.
Landsbergio
novelės
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
parapijos salėje iškilmingas Lietu
ATSIMINIMAI
Well help you make the right movė
vos Nepriklausomybės atstatymo „Muzika, įžengianti į neregėtus
SECRET ARIES
Spaudai pamos* Dr. M. G.
Siuntinys No. I
minėjimas, kurio metu Lietuvos miestus" ir kt. Be to, spaudos
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Angių rašytojų novelių
RECEPTIONIST
laisvinimo klausimu .pranešimą kioske yra didelis pasirinkimas
antotogiia. 460 psl.
lietuvišku
dainų
ir
šokių
plokš
padarys svečias iš Chicagos kun.
Į Juozas Jakštas. Išleido KultuTYPISTS — CLERKS
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
PIRKTI AR PARDUOTI,
Į m i Remti Draugija Chicagoje.
A. Stasys, ilgametis Altos c.v. na telių bei gintaro išdirbiniu.
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
AND TELLERS
nuomoti a r apdrausti savo nuosa- Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina
rys. Meninėje programoje J. Ado
REIKĖS AUKAS PAKELTI
VYSK.
P.
P.
BCCIO
ATSIMINIMAI.
Surašė
prof.
Z.
Ivinskis.
Reda
vybę
CMoagoje
ar
bet
kur
Ameripersiuntimu
$10.91.
su
maičio vadovaujamas choras, tau
BENT 25 PROCENTUS
(Exper. or WU1 Train)
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
koje, prašome skambinti ar užeiti
tiniu šokių grupė Lazdynas, vad.
Užsakymus
siųsti
Draugas
Comprehensive benefit program.
PIRMASIS RCPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
Šv. Jurgio lietuviu parapijos
J. Reginienės ir lituanistinės mo
4545 W. SSrd S t Chicago, m.
ruošė
jums
patarnauti
Apply m person
kitos
novelės.
213
pusi.
bažnytinio komiteto pranešime
kyklos mokiniai.
60629
Mes
priklausome
MIS
ir
turime
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko
skelbiama, kad 1979 metais para
NAT10NRL SECURITY
komputeri.
Visi Rochesrterio ix apylinkės pija turėjo išlaidų 62,100 dol.
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
iiiiimiimtimiiiiiiimiiimiiiiiiitiiiuiiiro
BANK
lietuviai kviečiami vasario 17 d. Pajamos nenurodytos. 1980 me
Viri 500-tai narni) pasirinkimui
BREKŠMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.
1030
W.
Chicago Avenae
Perskaitę "Draugą" duokit*
skirti Lietuvos nepriklausomybės tais išlaidu numatoma
turėti
Chicago,
IU. 60622
BUDRAITIS
REALTY
CO.
Siuntinys No. 2
atstatymo minėjimui ir dalyvau 63,300 d o l , gi .pajamų 5,800 dol.
ji kitiems pasiskaityti.
TEL. — 666-9000
ti minėjimo programoje. Rengia mažiau, t.y. trk 57,000 dol. Esą
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat
6600 S. Pulaskl Road
Aa Equal Opportunltr Kmploy«r M/I1
$12.00.
vietos Altos valdyba.
santaupos baigiasi ir todėl rei
Tel. — 76741600
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi.
H E L P W A N T E D — MALĖ
kės aukas padidinti bent 25 proc.,
independently ovvned and operated.
B ALFO R I N K U AVA
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi. • « • • • * * • • • • • • • • • • • • • « • • « > • • * • • • > « • • • • • • ^'uiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiumiiiiiiuiniiiniiiiiuiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
kad parapija galėtu ir toliau veik
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi.
Gruodžio mėnesį Balfo naudai ti, gi priešingu atveju teksią pa
s
pravestos piniginės rinkliavos me rapiją uždaryti, taip kalbėjo pa
MARIJA DANGUJE IR 2EMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE
tu viso buvo surinkta 900 dol. rapijos bažnytinio k-to finansinis
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas.
B H jis plsčisusiai skaitoma* U*- | D.O.T. ąualiiied with tandem axle tractor foi piggy
Daugiausia buvo surinkta Šv Jur vadovas Raimundas Liutkus. Di 273 pusi.
džiausią
pajamų
dalį
sudaro
pa
gio liet. parapijos bažnyčioje. Pi
tjvių diesrsitis. gi skelbimų kai | back operation. Pick up and delivery vrithin 400 mile
SCNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 pus*.
nigai persiusti Balfo c. valdybai. ra piečiu aukos, kuriu 1980 m.
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. nos yra visiems prieinamos.
numatoma surinkti apie 46,000
| radius. Chicago-based. Excellent pay package.
NEPAJĖGĖM SURENGTI
dol., kitą dalį birego, bazaras ir
Užsakymus siųsti:
N . M E T Ų SUTIKIMO
kt. Išlaidu didžiausią dalį sudaro
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St., Chicago, IL 60629
Biznieriams apsimoka skelbtis I
TEL - 3 1 2 - 2 2 6 - 7 8 2 8
administracija
(drauge
su
kunigu
Pirmą kartą L.B. apyl. valdyUlinojaus gyventojai dar prideda prideda 5C et. valstijos mokesčio.
1 dienraštyje "Drauge".
ba atsisakė rengti N . Metu šuti-1 alfomis) 28,740 d o l (1979 m.
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f galėtų atvykti į šį kraštą ir įsi
kurti, kartu tikėdamos, kad dau
gelis moterų stos į mūsų organi
zaciją ir darbuosis kartu su mu
mis. Deja, mažas skaičius prisira
šė. Laimingos tos kuopos, kurios
gavo naujų, sumanių, darbščių
moterų, dirbančių iki šiol Mo
terų sąjungoje. Jos padėjo n e tik
geriau pažinti Lietuvą, lietuvių
kultūrą, bet ir sukėlė didesnę už
uojautą pavergtai tautai.

VUKO ATSIŠAUKIMAS - NEAIŠKUMAI
IR RŪPESTIS

Ryšium su Sovietu Sąjungos lionė. Mano jausmai b u v o giliai
Afganistano okupacija, 1980 sau sujudinti. Galima sakyti, kad jausio 23 d. „Drauge' ' paskelbtas čiuosei kaip pilnesnis žmogus su
Vliko atsišaukimas į lietuvius. didesniu praeities supratimu.
Jaftne pasisakoma, kad Vliko pa
Tenka kartas n u o k a r t o m a n
skirtis yra atstovauti Lietuvos
pasvajoti
apie nežinomą ateitį
Taigi kviečiame visas iš naujo
valstybei ir lietuviu tautos reika
bet
dabar
tai
darau
su
didesne
į pagalbą Moterų sąjungai, kad
lams ir kad jis siekia dirbti arti
ji galėtų gyvuoti ir siekti savo
m a m ryšyje ne tik su Diploma šviesa, ateinančia iš lietuviškos
tikslų. Reikia sukurti kuopas iš
tine tarnyba, bet ir su visais pa savo praeities".
dešimties ar daugiau narių ar
triotiškų tikslu lietuviais ir viso
Čia netenka aiškinti, koks d i 
ba stoti į kuopas, kurios jau vei
mis organizacijomis.
delis kontrastas tų dviejų .pasisa Via. reik. tarybos pirm., inž. R. Bričkus ir valstybinio saugumo tarybos
kia.
Kviečiame visas stoti į vieną,
Susitikimas
Baltuosiuose
rūmuose
sausio
15
d.
Iš
kaires:
Alg.
Gečys,
LB
JCetvirtas b. punktas kelia susi kymų: pirmasis išmoktas, bet pil
narys
David
Aaron.
Nuotr.
K.
Ambrazaičio
pirmutinę
ir vienintelę centrinę
rūpinimą ir neaiškumus. T e n sa nai neįsisąmonintas, todėl abst
Moterų
sąjungą,
kad ši organi
koma, kad Vlikas „Apeliuoja į raktus, paviršutiniškas. O antra
zacija liktų kaip pirmasis Ameri
visus laivojo pasaulio lietuvius sis išgyventas, suprastas ir labai,
koje lietuvių moterų žygis lai
teisiogiai ir per visu kraštu lietu labai gilus.
mėti savo tautinius ir religinius
viu organizacijų vadovybes, kad
Amerikos
Lietuvių
Katalikių
j
sius
su
savo
senatoriais
dėl
rezotikslus,
Yra
daugybė
pavyzdžių
ir
JAV,
nė vienas lietuvis nevažiuotu į
Julia Mack
moterų
sąjunga
praeitais
metais
liucijų
priėmimo.
Buvo
išsiunti-,
kiek
Lietuvos
aplankymas
prisi
okupuotą Lietuvą ir olimpiadą
atšventė
65-rių
metų
gyvavimo
nėti laiškai ir raginimai iš cent
ALRK Moterų s-gos
Maskvoje, jei ji ten vyktų, tuo deda prie jaunuolių .patriotiško
sukaktį.
T
a
i
buvo
laikas
didžiuo
ro
narėms,
laiškų
pavyzdžiai,
tautiško
išsivystymo.
Kad
jie
su
centro pirmininkė
prisidėdami prie kitu vaslstybių
tis, kad sąjunga tiek laiko augo kad tik visos rūpintųsi ir Lietu
grįžę
nebijo
reikštis,
aiškiai
m
a

moralinio ir ekonominio boikotyti iš garsiojo j a u n i m o žygio ir klestėjo. Per tiek pat metų vos reikalo neapleistų. Narėms
tayimo Sovietu Sąjungai".
ŠUO IŠDAVfc P A S L A P T Į
"VVashingtone, kurio organizato daugelis organizacijų sunyko, kai tereikėjo tik pasirašyti. Buvau
Šį punktą perskaičius, tenka pa
kurios
išgyvenusios
tik
kelerius
pakviesta kalbėti užsienių politi
riai, k.a. Viktoras Nakas, VioleVokietijoje Hamburgo polici
klausti
metus, o Moterų sąjunga didelė kos svarstymuose Worcestery ir
ta Abariūte
lai ėsi Li u
LNejaugi Vlikas laiko Lietuvą i
* į*>
*
* - ir vienintelė moterų centrinė or
jai buvo pranešta, k a d kažkas
pasirinkau temą " T h e Baltic Reintegralia Sovietų Sąjungos dali troij'e. Lietuvą aplankiusi Joana Ku- ganizacija išsilaikė ir žvelgia į ry
su šuniu išplėšė maisto produk
publics a n d United States Policy".
m!?
raitė buvo apvainikuota L. Kriau- tojų su viltimi ir pasiryžimais.
tų parduotuvę. Atvykę į nusi
T a i buvo proga papasakoti apie
čeliūno premija, o P. Kisielius la
kaltimo vietą policininkai r a 
2. Ar Vlikas draudžia
lietu
Sukaktis, kurią minėjome, yra Lietuvos Bažnyčios būklę, pasa
bai aktyviai reiškėsi P L Jaunimo
do išdaužytą lango stiklą ir šei
viams aplankyti savo tėvų žemę
priminimas žmogaus ir laiko — kyti apie "Kronikas" ir kt. Pasi
kongrese. T a m e kongrese Vakarų
mininko
belaukiantį šunį. Su
ir- ten įgyvenančius artimuosius Europoje buvo labai stipriai, už- tai išsipildymas vilčių, užsimoji rodo, kad didelis skaičius buvo
g
a
u
t
a
s
parvedė
policininkus na
visam laikui.ar tik Maskvos olim siangazuota už paramą lietu- m ų ir laimėjimų. Sukaktis ir bu pamiršęs Pabaltijo problemas. O
mo ir prie durų džiaugsmingai
piados metu? Pacituotam Vliko viams ir už glaudų bendradar- vo žmogiškas minėjimas savo iš tai reikia dažnai priminti.
sulojo. Duris atvėrė j a u n a s vyvaizda ir savo pasižadėjimais atei
atsišaukimo tekste atrodo, kad biavimą.
Kaip
kitoms
rgar.izacijoms,
neseniai įpiauta ranka.
riškis
čiai.
tos kelionės draudžiamos visą lai
Pagaliau ir W h i t e Plains veiks
ką-. Nejaugi?
Organizaciją galima palyginti taip ir mūsų sąjungai reikia nau Apžiūrėję butą, policininkai be
nių
konferencija
1974
spalio
24su jaunu vaikučiu, kuriam pra- jų narių. Kadaise dirbome daug, j jokio vargo surado pavogtas
Pritardami Vliko pageidavimui
26
d.
teigiamai
ir
aiškiai
pasisa
pxx.
į džioje trūksta savistovumo ir drą kad pabėgusieji nuo bolševikų 1 prekes.
boikotuoti olimpiadą Maskvoje
(tą jau prez. Carteris pirmiau pa kė tuo klausimu. Ar Vlikas, tos sos. Jis turi žiūrėti į vyresnius,
darė), negalime suprasti, ką tas konferencijos dalyvis IT signata sekti jais, susidaryti savo charakboikotas turi bendro su lietuvių ras, jau t o nutarimo atsisakė ir j terį i r s u p r a s t i ^vo t i k s i U S j p a s i
skelbia
„naują ruošimą ateičiai ir pažinimą sa
apsilankymu pas lietuvius. Mes savarankiškai
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad H o t
didžiuojamės ir remiame JAV ir doktriną"? Nejaugi mūsų jauni vo gyvenimo prasmės. Ir mums
Springs,
Arkansas, 1980 m. vasario 8 dieną staiga mirė
kitų vadstybių nepripažinimą Lie mas, paklausęs šio Vliko draugi- atrodo, kad mes galime greitai
tuvos okupacijos. Dabar gi pats mo, praras geriausias priemones užaugti, įsigyti stiprumo ir visas
Vlikas suplaka lietuvį su jį pa tapti sąmoningais žmonėmis ir gi problemas tuoj išspręsti. Tačiau
liai Lietuvą mylinčiais patriotais? gyvenimas nėra toks lengvas,
vergusiu okupantu.
Salia čia suminėtų neaiškumų, kaip iš šalies žiūrint atrodo. Ir
Jeigu iš tiesų Vlikas skelbia
vienas
veiksnys neturi įsakančios organizacija, kaip ir vaikas, turi
toki apsilankymo visuotinį boiko
galiosr
Vlikas n e t neturi tiesiogi išmokti pagrindinius gyvenimo
tą,-tai" jo paties atsišaukimo tre
nių
ryšių
su daugeliu Lietuvių dėsnius ir suprasti savo skirtin
čiam punkte išdėstytas pageida
Laidojamas vasario 11 d. Iš Gross koplyčios 10 vai.
vimas — „Savo tėvų išlaikytą Bendruomenių laisvajam pasau gumus. Turi susikurti savo tapa
lyje.
Ar
nebuvo
tiksliau
šį
reikatybę,
prisimenant
organizacines
ryto bus išlydėtas į Šv. Jono bažnyčią. Po gedulingų pa
Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis
veiksnių konferen- klaidas ir pozityvius darbus.
maldų
bus nulydėtas į Calvary kapines.
perduoda ateities kartoms, kad Įclą išdiskutuoti
e
prai]'°J
?
Jeigu
būtų
pasiektas
vie
amžinai gintume Lietuvą" Moterų sąjunga džiaugiasi, iš
Žmona Lydia ir sūnus Jonas
randa -labai didelį ir stiprų talki ningas sutarimas šį atsišaukimą gyvenusi 65-rius metus, bet ji turi
ninką, ypatingai jaunime. T a m paskelbti, tai neabejotinai jis tu- suprasti, kas mes esame, kur mes
pagrįsti noriu pacituoti Toronto i ^ t ų žymiai didesnį svorį. Antra, buvome, ką mes atlikome, ir pri
aukštesniųjų lituanistinių kursų i tikriausiai būtų išvengta termi- siminti tas moteris, kurios prieš
studentų laiškų
ištraukas „Ką I nologinių nesusipratimų, atsira- 65-rius metus suprato savo aplin
ketvirta ką ir pasiekė tų užsimojimų, ku
man reiškia Lietuva?", paskelbtą dusių šio atsišaukimo
me
punkte.
1980 sausio 24 d. „Tėviškės Ži
riems su Dievo pagalba ryžosi.
buriuose".
Mūsų
ateitis — eiti tais keliais, ku
Vlikas sakosi norįs artimo bend
jo žmonai STASEI, sūnums ALGIUI, RIMUI ir dukrai
riuos
nurodo
mūsų šūkis "Die
Ten paskelbti 8 pasisakymai. radarbiavimo su visom organiza
LAIMUTEI nuoširdžią užuojautą reiškia
vui ir Tėvynei". Mes negalime
Šeši tų laiškų autoriai Lietuvos cijom. Tačiau jo posėdyje VVa
stovėti vietoje, turime suprasti
TREMTIES DIENŲ DRAUGĖS:
nematė, vieno ten lankėsi gimi shingtone kilęs incidentas su PL
B
ryšininku
tariamom
jo
pastan3
j o l a i k o ^ reikalavimus^ ir rasti
nės ir iš jų daug sužinota apie
Valė Sabonfenė
Birutė Podienė
jiems išpildyti naujus kelius. Rei
tikrąją padėti Lietuvoje, o vienas gom uždeda neaiškumo šydą. Pakia
kartais
priimti,
o
kartais
at
Vanda Petkuvienė Praurimė Ragienė
pats lankėsi. Lietuvoje nebuvęs galiau ir šiam atsišaukime pra
mesti
tai,
kas
neliečia
mūsų
orga
G. Sendžikas rašo: „Nors nesu šymas paremti šį. atsišaukimą
nizacinių tikslų.
Turime vi
gimęs Lietuvoje, jaučiu kad Lie nėra ypatingai geras būdas t o su
suomet
atsiminti,
kad
praleista
tuva yra tėvynė. Aš jaučiu, kad tarimo ieškoti. Daug geriau būtų
diena
be
naudos
niekada
nesu
esu lietuvis, didžiuojuosi Lietuvos buvę pirma pasitarti, išsiaiškinti
grįžta.
Tauriam lietuviui, neramiais laikais sumaniai tvarpapročiais ir garbinga .praeitimi. ir tik susitarus paskelbti boikotą
Moterų
sąjunga
per
65-rius
kusiam Lietuvos finansus,
Galvojant apie tai, ką man Maskvos olimpiadai, o jo jokiu
metus yra daug padariusi, rūpin
būdu
nesurišti
su
boikotu
lietu
reiškia Lietuva, m a n iškilo daug
damasi Lietuvos reikalais, religi
jausmų, bet visi yra taip susimai viams aplankyti savuosius bro
jos, mokslo, kultūros, apdraudos
šę ir neaiškūs, kad man sunku lius ir seseris gimtajam krašte.
jo ŽMONAI, DUKRAI, giminėms ir artimiesiems reiškiu
ir šalpos klausimais.
juos aprašyti.
Pabaigai tenka paklausti: ne
nuoširdžią užuojautą.
Kuopos vėl rūpinasi Lietuvos
Mano mintys apie Lietuvą yra jaugi šis Vliko atsišaukimas reiš nepriklausomybe, kaip ja rūpino
Petras Kudukis
labai abstrakčios, ir joms pritai kia lietuvos okupacijos pripažini si 1914 — 1916 metais, nors me
kyti žodžius labai sunku. Vis dėl mą?
todai šiuo metu jau skirtingi. Vi
to jaučiu, kad esu lietuvis".
Antanas Butkus sos kuopos prašomos palaikyti ryG. S. perteiktas noras išlikti
lietuviu yra labai teigiamas. Ta
čiau jam,Lietuvoje nebuvus, sun
Mielai motinai
ku apie ją konkrečiai išsireikšti,
nes jos sąvoka „susimaišiusi ir
neaiški", tad ir mintys „neaiš
1980 M. BIRŽELIO 1 2 - 2 7 DIENOMIS
Lietuvoje mirusiai, mielą KUN. JUOZĄ KLUONIŲ giliai
kios ir abstrakčios". Labai malo
Aplankysime Liurdą. — lisieux, Sv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus;
užjaučiame ir drauge liūdime skausmo valandose.
nu ir tiek iš Lietuvos nemačiusio
—Ars, Sv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas šventoves, kai
išgirsti.
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
Kun. E d . Statkus, Pr. Turūta
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas
Tačiau daug konkrečiau ir są
ir dukra Eghrtė
Brizgys.
moningiau Tašo Dana Sukauskaitė: „Visai netikėtai m a n teko ap
Kaina $1,979.00 dol, asmeniui (dviese kambaryje).
lankyti Lietuvą prieš kelerius me
Dėl informacijos kreiptis į
tus. Gyvenau mėnesį savo tėvy
• \ i
MATILDĄ MARCINKUTE - GAUC1ENC
nėje — savo tėvų ir protėvi v
krašte. Trk tada pajutau, kad
Edmundu Kaodb ir Jonas Gtrijatu jdainavo 27 poputiariąsi&i
Lietuva yra mano ryšys su pro
harmonizuotas
liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
tėviais ir su visais lietuviais. Pa
TEL — 332-4111
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
jutau, kad vienas didžiausių ma
vedėjas, gyv Mou&tainskte, N. J.
no turtų yra lietuvių kalba. Pra
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kamuoja 114.95. m. gyv.
dėjau didžiuotis ir domėtis Lietu
prideda 70 c. valstijos mokesčio.
vos istorija, kultūra, daile, kūry
Užsakymui siųsti: DRAUGAS, M W. Ord Street, Ckteafe, OL
ba ir veikla. Sunku net išreikš
ti, kaip įtakinga buvo mano ke-

MOTERŲ SĄJUNGOS ŽVILGSNIS I ATEITĮ

DR. ZENONAS MINGINAS

A. t JL VLADUI TAMAŠAUSKUI mirus

A. t K JONUI MATONIUI minis,

KELIONE i PRANCŪZIJA IR ITALIJA

A. t JL MARIJAI KLUONIUVIENEI

f

VVORLD

EXPRESS

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge".

'

DRAUGAS,

pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 11 d.
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- O k * l i š k * m metų m . ^ v o fiemo. ^
ro
301«ip^
žiaus, Prahoje a t i d a r y d a m a s ^ temperatūra. Varžybose d a ,
tradicines "ruonių" varžybas, l y V f ° **J^***
* « į
*
moterys, žiūrovų buvo net kepasakė: "Tai puikiausios saly- l e t a 3 tūkstančių, visi šiltai apsigos plaukimui i r maudymuisi. O rengę.

1980 m. sausio 15 d Lietuvoje savo žemišką kelio
nę užbaigė buvusi Stefanijos Rūkienės ir Onutės Tamosaitės tolimų šiaurės kelionių draugė

A. f A. JANINA NAGLIENE
MATULEVIčAITe
Palaidota Blinstrubiškiuose, Raseinių r a j .
Šv. Mišios už j o s sielą bus atnašaujamos kun. Andr.
Senkaus savo namų koplytėlėje, Lake Worth, F l a . 1980
m. vasario 17 d., 7:30 vai. ryte.
P r a š a u giminių
maldose.

ir pažįstamų

prisiminti

Pusbr. Juozas

ją savo

Juozaitis

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3-9852
4b05-O7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av\, Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W 6oth STREET
1102^ Southvsest Highvvay, Palos Hills. 111.

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel.

974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. forfi Ave.. CK FRO. III..

Tel. OLympic 2-1003

-M.;.::
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DRAUGAS,

pirma'dienis, 1980 m. vasario mėn. 11

i

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Vladas Vailionis, romano
"Likimo audrose" autorius, siųs
I J E T T V O S VYČIŲ VEIKLA tono mieste rugpiūčio 6-10 die
damas "Draugui" prenumeratos
nomis.
E. Laurinaitė
Lietuvos Vyčių susirinkimas
mokestį t a r p kitko r a š o : ''Linkiu
CICERO JŪRŲ ŠAULIAI
įvyko Vyčių salėje. Buvo prane
"Draugo" redaktoriams i r jo
šimai apie sėkmingą seimą Či
visam štabui geriausios sėk
Sausio 6 d. 3 vai. po pietų
kagoje.
Centro valdybos n a r ė s
mės, o u ž pasigėrėtinai gerą
šaulių R. B . Latožų namuose
Ann Marie Kassel, Teresė S t r o "Draugo" turinį pridedu 30 dol.
Klaipėdos šaulių kuopos valdy
lia ir I r e n a Šankus pranešė, k a s
auką". Už auką nuoširdžiai dė
ba susirinko posėdžio. Posėdyje
X Kun. dr. J u o z a s Vaišnora,
buvo n u t a r t a centro valdybos
kojame.
dalyvavo 6 valdybos nariai.
MIC, generalinis postuliatorius
susirinkime New Yorke.
Posėdžiui vadovavo kuopos
vesti arkiv. J u r g i o Matulaičio
X Korespondencijoje "Vil
Buvo nutarta pagerbti Liet.
pirm. K. Milkovaitis. Buvo pri
beatifikacijos bylai, porą savai niaus Lietuvių Sąjungoje",
iš
Operos chorą per metinį Vyčių
siminta praeitų metų kuopos
čių paviešėjęs Chicagoje, vasa "Draugo" 1980 m. sausio 25 die- j
Liet. nepriklausomybės banke
veikla. Patvirtintos surengtos
rio 9 d. išskrido į New Yorką, nos, išvardinant pavardes narių,
tą "Lietuvos atsiminimai", ku
k u r dar turi s u
beatifikacija kurios gamino ir patiekė kūčių
gegužinės Union Pier i r Švytu-.
ris vėl šiemet bus Martinique
susijusių reikalų. Už savaitės valgius, perrašant apleista pa
rio baliaus apyskaitos. K u o p o s
restorane, sekmadienį, vasario
jis išvyks atgal į Romą.
kasininkas Dekeris supažindino^
vardė J. Gaigalienės. Už klaidą
17 d.
atsiprašau.
V. G.
visus su kuopos kasos stoviu.
Vyčių pirmi ir antri laipsniai
X Dr. Petras i r Stefa Kisie
Taip pat p a d a r y t a s pranešimas^
X V. Matulaitis iš Weston,
bus įteikti užsitarnavusiems na
liai buvo savaitei išvykę poilsio
apie kuopos išleistos knygos —-:
riams
vasario
19
d.
Š.
M.
M.
Kanadoj,
siųsdamas
auką
Kra
į Floridą. Pereitą sekmadienį
Lietuva bolševikų okupacijoje
Gimimo parapijos salėje 8:30
jie jau grįžo namo, ir dr. P . Ki žių monografijai r a š o : "Kražių
— platinimo eigą. Paaiškėjoj
v. v. Apskričio sendraugių kuo
sielius šiandien vėl pradėjo pri skerdynių paminėjimas yra su
kad j a u yra išplatinta 745 kny
pa šiemet suruoš metinį šv.
siaurinamas visiškai be reikalo,
imti savo pacientus.
gos ir jų platinimas vyksta sėkKazimiero paminėjimą kovo 2
priskiriant tai tik žemaičių naš
Kalbant apie
x Cicero LB apylinkės ruo tai — išleidimui. Kova prieš
....,
. .
,,.v.
mmgai toliau,
Lietuviai dalyvavę PhHadelphijoje įvykusiame bankete prez. J. Carterio kandidatūra, paremti. Iš kairės (pirmo
ir j o s finansinį stovį,'
šiamas Vasario 16-sios minėji rusus, kaip ir prieš komunistus, je eilėje): Feliksas Andriūnas, JAV LB Visuomeninių reik. tarybos narys, JAV iždo sekretorius William Miller, su iškilmingomis sv. Misiomis Į knygą
w _ ° ^
mas įvyks ateinantį sekmadienį. nėra atskiros vietovės reikalas, JAV LB tarybos prezidiumo vicepirm. inž. Romas Veitas iš Bostono, Teresė Gečienė, JAV LB! Philadeiphijos 10 vai. r. Nekalto Prasidėjimo I pirmininkui pasiūlius ir valdy
Tuoj po sumos akademinė da bet visų lietuvių — visos Lietu apylinkės pirm., (stovi): JAV LB Visuom. reik. tarybos narys Rimas Česonis, Danutė Pliuškonytė, Philad. LB bažnyčioje. Įvairios liet. o r g a bos nariams pritariant, n u t a r t a
lis įvyks salėje, kur paskaitą vos. Taip ir šiuo reikalu Kražių vicepirm. Kęstutis Pliuškonis ir Roma Česonienė.
nizacijos dalyvaus bažnyčioje ir minėtą knygą išleisti ir anglų
skaitys
prof. M. Saulaitytė monografijos išleidimui reikia
pusryčiuose, kurie įvyks po šv. kalba. Mes beveik visi esame
matę ir gerai žinome bolševi
Stankuvienė, o meninę progra kreiptis į visus lietuvius. Džiu
Mišių Vyčių salėje.
mą atliks sol. D . Stankaitytė, gu, kad žemaičiai pradeda or
Jaunamečių kuopos "bowling" kų p a d a r y t a s skriaudas ir žu
akompanuos muz. Al. Vasaitis. ganizuoti".
parengimas bus kovo 19 dieną dynes mūsų tautai, bet svarbu,
Dalyvau3 ir kongreso narys H.
VVoodmac Bowling Lanes. Vy kad apie tai kuo plačiau sužino
keldamas ir savo lietuvišką kil- j ir jaunimo — 13. Klubo veikla čių šokėjai ruošia banketą su tų angliškai kalbanti visuome
X Petras Petrutis, "Margu
Hyde.
j . A. VALSTYBĖSE
mę. Gruodžio 10 d., minint 2mo- reiškiasi tik narių socialinio
čio" radijo programos vedėjas,
patalpose nė.
— Lietuvos gen . kons. Vyt. gaus teisių dieną, tilpo jo išsa- | bendradarbiavimo, pramogų ir šokiais Martinique
X Lietuvių Istorijos draugi buvo užsukęs į "Draugą" ir nu
Šiame posėdyje paskirta au
balandžio 18 d. Nori surinkti
jos narių ir jų bičiulių susirinki sipirko didesnį kiekį naujų lietu Čekanauskas, mirus evangelikų mus straipsnis "Laisvė gyva lie poilsio sąlygų n a r i a m s sudary
kų spaudai i r radijo valandėlėms
lėšų
paramą
tautinių
šokių
šven
kun. M. Preikšaičiui, Lietuvos
mas įvyks vasario 14 d., 6 vai. viškos muzikos plokštelių.
tuviuose visame pasaulyje". Lie mu. Šiam tikslui 1964 m . buvo t ė t
paremti.
Nepamiršta ir ser
protestantų sąjungai pareiškė
vak. A. Rūgytės bute. Paskai
tuvių kalba kalbėtoju y r a pa nupirktas miško 500 a k r ų plo
Vyčių choro metinis banketas ganti (šiuo metu jau kritiškoje
X Fred Paukšta yra penkio-1 užuojautą: "Žinia apie jūsų mytą tema "Lietuvos laisvinimo
kviestas
ilgametis
Amerikos t a s prie Debows ežero, apie 160 ir šokiai įvyks balandžio 19 d. padėtyje) kuopos sesė F . Dvidarbai išeivijoje", skaitys A. liktame vvarde koordinatorius Į limo ir visų gerbiamo kun. M. Lietuvių Jaunimo sąjungos dar- mylių nuo Toronto, 30 mylių į
Vyčių salėje, bus šilta vakarie laitienė, kuriai nupirkta dova
E d Burke komitete, kuris kan Preikšaičio mirtį skaudžiai pa
Rūgytė.
buotojas, Washingtono L B apy- į šiaurės r y t u s nuo P e r r y Sound nė. Nariai raginami dalyvauti nėlė. Viso aukų p a s k i r s t y t a
didatuoja į Cook apskričio pro lietė ne tik jūsų bendriją, b e t
linkės pirmininkas Linas Koje miestelio. Čia y r a p a s t a t a s , ku su draugais ir paremti chorą.
225 dol.
x Cicero Šv. Antano parapi kurorus.
ir visus Los Angeles lietuvius. lis, dabartiniu metu dirbąs JAV riame nariai gali apsistoti ir
Brighton Parko 36 kp. rengia
joj kovo 2 d., t u o j po lietuviš
N u t a r t a rengti J ū r o s diena
x Stasė Taučytė iš Wauke- I J o asmenyje netekote savo dva- sen. Richard S. Schvveiker šta praleisti savaitgalius.
P
a
s
t
a
t
e
šokių
vakarą geg. 3 d. Vyčių sa
kos sumos, parapijos salėj ren gano padėkojo už korteles ir I s i o s v a d o - ° lietuviška visuomeUnion Pier vasarvietėje. Lai
giamas priešvelykinis susikau- atsiuntė 10 dol. auką. Labai | n ė — patrioto lietuvio, nes vi- be. Minėjimą ruošia Philadel y r a 4 miegamieji s u 16 lovų. Ši lėje. B u s užkandžių ir šokiams kas bus paskelbtas vėliau. Me
phijos ir Pietinės New Jersey klubo nuosavybė šiuo m e t u y r a gros 10 narių 47-tos gatvės
mas. Kalbės kun. L. Zaremba, čiū_
tinis kuopos narių susirinkimas
į šiems yra gerai žinoma, k a d LB apylinkės, talkinamos vietos verta apie 200 tūkstančių dole- koncertų muzikantai.
a
SJ. Visi kviečiami.
j kiekviena religinė bendrija, t a r rių. Klubas skolų neturi, vai-, Nariai vienbalsiai nutarė pa- šaukiamas kovo 9 d. tuoj p o
lietuvių organizacijų.
x
Greg.
W.
Radvenls,
losan-j
g
^
žmonėms,
k
a
r
t
u
n
a
u
d
a
m
a
x Marijos a u k š t . mok. Rū
džios įstaigose užregistruotas I r e m t l s P a u d a ' « * * > b l a n d a s , pamaldų 12 vai. Šv. Antano pa
—
Inž.
Antanas
Mažeika,
tre
geliškis,
prie
prenumeratos
mo
t a r n a u j a ir savo tautai. Taigi,
kam socialinė organizacija, n e . i Jraugjjas ir institucijas. Aukos rapijos salėje. Po posėdžio R,
tos ratelis visai mokyklai ruo
čios
kartos
lietuvis,
iš
rytų
pa
kesčio
pridėjo
12
dol.
auką.
La
jūsų nuostolis yra ir mūsų t a u 
• bus išsiųstos vasano mėnesį. Latožienė visus pavaišino.
šia Vasario 16-sios minėjimą
kraščio persikėlė į Californiją siekianti pelno. " T a u r o " klubo
bai
ačiū.
Ap. Skopas
tos
nuostolis,
kuris
ypač
šiais
1980 metų seimas įvyks Bosšį trečiadienį. Į minėjimą pa
reikalus t v a r k o 10 direktorių
ir
apsigyveno
Newport
Beach.
X
Ben.
Neverauskas,
Sterling
laikais yra taip sunkiai pergy
kviesta aukštesnių svečių. Pro
Šis trečiosios kartos lietuvis, vi valdyba, kurią šiuo metu suda
Hts., atsiuntė Garbės prenume venamas".
— Kalėdų eglutė Vasario 16
gramą atliks R ū t o s ratelio mer
sa širdimi susirišęs su lietuviš r o : pirm. W. Drešeris, vicepirm.
ratos mokestį. Maloniai dėkoja
gaitės ir "Suktinio" šokėjai.
— "America", Amerikos ka kais rūpesčiais, buvo vienas iš ir kasininkas V. Jankaitis, se gimnazijoje įvyko gruodžio 20
me.
talikų laikraštis, sausio 26 d. pagrindinių "Jaunimo žygio į kretorius J. R a š y s , parengimų d. vakare. Kun. Fr. Skėrys šią
x Lietuvių Prekybos rūmų
X Vytautas Montvilas, to- ,
......
...,.
. . - r t , . . v._ ! laidoje paskelbė labai ilgą n- įs- Jungtines Tautas" organizato vadovas W. Dauginis, ūkio va šventę suorganizavo ir pravedė.
susirinkimas ir Vasario 16-sios rontiskis,
auKojo 10 dol. Acm. i
^ .
. T 1 *.
Gimnazijos katalikų kapelio
minėjimas įvyks šį trečiadienį,
j
samų
straipsnį
apie
Lietuvą, rius, buv. LB Visuomenės ta dovai J. Zenkevičius i r A. Kax Br. Gudinskas,
ziulis,
meškeriotojų
vadovas
J.
nas kun. J. Dėdinas paskaitė
Simcoe, | primindamas jos istoriją, kovas rybos narys, daug dirbęs Simo
vasario 13 d., Dariaus Girėno Ont., dėkodamas už kalendorių,
už laisvę ir dabartinę padėtį. Kudirkos gelbėjimo akcijoje. K. K u d i r k a federacijos atstovas evangeliją, o evangelikų dvasios
veteranų posto salėje, 4416 S.
Vvestern Ave. Kalbės dr. Jo prie prenumeratosjnokesčio pri S u m i m disidentus, uždarytas baž Californijoje Antano Mažeikos dr. Saikus ir ūkvedys V. Stanai vadovas kun. Fr. Skėrys per
dėjo 9 dol. auką. Dėkojame.
nyčias. Lietuvių Katalikų Baž- visuomenei veiklai dirva plati tis. Nario įstojamasis mokes skaitė kalėdinę ir stalo maldą.
nas Valaitis. P o t o pabendravi
x
Dr.
J
.
Jurgilas,
Rancho
nyčios kroniką ir kt. Straips ir derlinga
tis — $200 ir metinis mokestis Kalėdinės eglutės žvakučių už
mas ir atsigaivinimas.
Santa Fe., prie prenumeratos nio autorius Anglijos gyvento
$25.
degimą atliko Vasario 16 gim
x George Taurat, Chicago, mokesčio pridėjo 10 dol. auką. j a s James A. Brown.
(MADOJE
nazijos direktorius V. Natkevi
UI., parėmė mūsų spaudos dar Ačiū.
VOKIETIJOJE
j
čius, kuratorijos valdybos pirm.
— A. a Andrius Supronas,
., .
-v»,, , ^ ,
—
Philadelphijoje
Vasario
bus 10 dol. auka. Dėkojame.
x Algimantas Dikmis, P a r k ' , _ .
— Lieuvių šalpos draugijos kun. A. Bernatonis ir kunigai
....
..
. . 29 m. amžiaus, rastas negyvas
X Sol. Dalia Kučėnienė va-, Forest, m., žinomas aktorius 16-sios minėjimas šiais metais savo bute. Velionis yra Antano labdaros veikla k a s m e t plečias. Fr. Skėrys ir J. Dėdinas. V.
sario 24 d. atliks programą Cle- parėmė mūsų spaudos darbus įvyks vasario 17 d., sekmadienį, Suprono, veiklaus "Vyčio" spor 1979-siais metais jos pajamos Natkevičius kalbėjo apie šven
velande ruošiamoje kultūrinėje 10 dol. auka. Dėkojame.
3 vai. p. p . Lietuvių namuose. to klubo nario, s ū n u s Baigęs pasiekė DM 16,232, kuriose šal čių tradicijas ir reikšmę. Bai
X Alfonsas Blekys, žinomas Pagrindiniu
vakaronėje.
kalbėtoju
anglų Toronto universitetą, mokyto pai aukų g a u t a DM 13,889. Vi g u s valgyti kūčias, prasidėjo Srnuikirdnkas V. Mickus atlieka pro
čikagiškis. mus pasveikino
ir kalba sutiko būti antros k a r t o s javo katalikų mokykloje. Veuo- sa suma šalpai išleista. Palygi- kultūrinė programa Mergaičių gramą Klaipėdos krašto atgavimo
sukakties minėjime Los Angeles.
x Karolis Mflkovaitis, Lie atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū.
amerikietis lietuvis Thomas J. nis planavo išvykti su draugu nus su 1978 m. šalpai g a u t a per Į chorelis iš Vokietijos (R. Ber- Calif.
Nuotr. L. Kanto
tuvių Šaulių s-gos c. v. pirmi
X Stefa Pročkienė, čikagiškė. Brazaitis, VVashingtone vado
DM 3,000 daugiau. Į pašalpas, tulaitytė, B. Dirgėlaitė, L Keatostogų
į
Floridą.
Velionis
paninkas, minint Vasario 16-ją. parėmė mūsų spaudos darbus 10
vaująs
Clevelando
laikraščio
"The Plain
Dealer*' žinių
biurui. I laidotas iš Lietuvos Kankinių jtraukta Brazilijos moksleivija, i meraitytė, L. Kairytė, K. Lankalbės prie paminklo žuvusiems dol. auka. Ačiū.
bininkas Zigmas Zinkevičius.
Minėtame laikraštyje T. Brazai-j šventovės, dalyvaujant dauge-į gymiai padidėjo rūbų siuntiniai gyte, B. Preusaitė ir K. VeršeJaunimo centro sodelyje vasa160 puslapių knygelė išleista
X Aleksas Pabrėža, Chicago, j tis t u r i nuolatinę skiltį ir joje i liui tautiečių, ypač jaunimo. Ve Moksleivijai. Prasidėjo antropi lytė) sugiedojo keletą giesmių.
tio 17 d., po 11 vai. šv. Mišių
mokslo metų pusė " L a b d a r o s " Deklamavo R. Šlavikas, L Kai Vilniuje pereitų 4|retų gale ir
jėzuitų koplyčioj. Minėjimą ren 111.. aukojo 10 dolerių. Nuošir- reguliariai paliečia ir pavergtos lionis buvo nevedęs. Paliko tė
draugijos valdyba, dėkodama už rytė. Mergaitės iš Šiaurės Ame skirta žinomo mūsų lituanisto
I Lietuvos problemas, visada iš- vus ir seserį.
džiai dėkojame.
gia Gage Parko LB apylinkė.
sukakčiai.
paramą mokslo metų pirmoje rikos (K. Mačiūnaitė, R. Mor- 100 metų gimimo
— Toronte veikia medžiotojų pusėje, tikisi, kad mūsų visuo kūnaitė, D. Kairytė ir jauna Knygelė skirta platesniems skai
X "Cicero Life" laikraštis
ir
žuvautojų klubas "Tauras". menė ir liet. organizacijos pa mokytoja D. Grybinaitė) pagie- tytojų sluoksniams, lingvistikos
plačiai informuoja apie Cicero
Klubas
nariais nėra gausus, tu alnkiai vertins draugijos vykdo- dojo. Mokinės iš Pietų Ameri- ! d a l y k * i joje aptarti populiariu
kolonijoj įvykstančius Vasario
j . _ u - :
i „ : i _ -r-: „ , :
„ _
,r>
*
*mmm*
TN „ , .
iidll
T51(Mrin
M o k s l o " leidyk
lpiHvkri narių vyresnio amžiaus 45 mą darbą
Išleido ""Mokslo"
16-sios minėjimus, o taip pat įsi
ir suteiks
jai galimy- Ij ikos
(B. TBacevičiūtė,
D. Silic- i hbūdu.
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