THE L13RARY ūF CO • -"..
RE/EREUCE DEPASTUEN,
SERIALS Diirtsioa

GRATI3

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63axi STRE3BT

"THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VoL LXXTV

Kaina 25 c

KET\'IRTADIENIS — THURSDAY,

•

TELEFONAS (312)

FEBRUARY 14, 1980

„AUtlU" Ir. 16 (56)

CHICAJGO,

ILLINOIS 60629

585-9500

Nr. 38

Maskva mėgina
suskaldyti Vakarus

Taip leidžiamos knygo
(Tęsinys)

niaus Universitetas, taip paminė
tas jo jubiliejus. Neužtenka vien
žodžiais niekinti jo praeitį...
Nelengva atsisakyti pelningos prekybos
Palaidota ir visa "Lituanisti
Vakarų Berlynas. — Sovietų ir Britanijos užsienio reikalų minė biblioteka". Neišeis nei ŠIŲ
invazija Afganistane pastatė Ame nisteriai. Vasario 11 d. Europos
metų "Vagos" leidyklos ka
rikos sąjunigininkus į nepatogią Rinkos finansų rninisteriai posė
taloge paskelbtoji "Dusburgo kro
svarstydami
padėtį. Vyriausybių vadai prita džiavo Briuselyje,
nika", nei užplanuotoji Jono Bret
sankcijų
Sovietų
Sąjungai
klausi
rė Amerikos reakcijai, tačiau „žo
kūno raštų rinktinė. Sie veika
džiais", o ne taiįp lengva pritar mą, o Prancūzijos delegacija tą
lai taip pat buvo kelerius metus
ti "darbais", kaip prekybos ry pačią dieną derėjosi Maskvoje su
ruošti ir gerai paruošti.
šių su sovietais mažinimu. Pra sovietų valdžios atstovais dėl pre
Taip elgiamasi su Lietuvos is
ėjusią savaitę Sovietų Sąjungos kybos ryšių.
torija ir jos veikalais.
ambasadorius Rytų Vokietijoje
Prancūzijos prezidentas p a
Ta pačia proga reikėtų prisi
turėjo retą pasikalbėjimą su Va smerkė Afganistano okupaciją, ta
minti ir didžiojo pedagogo hu
karų Vokietijos reporteriu. Am čiau jis prieš pasaulio skirstymą
manisto Jono Amoso Komenskio
basadorius Piotr Abrasimov pasa į atskirus blokus, kurie tik su
(1592— 1670) "Rinktinius peda
kė, ikad, jei Vakarų Europa seks stiprins sovietų baimę, kad jie ap
goginius raštus", "Šviesos" lei Tarptautinio Olimpinio komiteto prezidentas lordas Kilia nin iiptaria Maskvos olimpinių žaidimų boikoto klausimą paikui prezidentą Carterį ir paro supami priešiškų jėgų. Prancūzų
dyklos išleistus 1975 m. Kaune. su savo viceprezidentu Vitaly Smirnovu. Komitetas nutarė neatidėti žaidimų, jų neperkelti ir neatšaukti.
dys „vergišką paklusnumą", kils nuomone, ir Afganistano invazi
Tomas daugiau kaip 700 pusla
didelė grėsmė atoslūgiui, prasi ją sukėlė rusų baimė, kad juos
pių, didelio formato, gražiai iš
dės naujas šaltasis karas. O juk apsupa Amerika su Kinija.
leistas.
Tiražas
paženklintas
1971 m. susitarimas dėl Berly
Šveicarijoje praėjusią savaitę
skaitmeniu — 3000. Visa neleino irgi — „taikos elementas".
buvęs valstybės sekretorius Hen
mė ta, kad nė vienas egzemplio
Sovietai pradėjo didelę propa ry Kissingeris pasakė, jog „Euro
rius nebuvo parduotas! Partija
gandinę ofenzyvą, kurios tikslas pa šiuo pavojingu momentu ne
leteną' uždėjo knygai spaustuvė
— Irano užsienio reikalų mi- atitraukti Vakarų Europos sąjun- gali manyti, kad ji turi „susitai
je. Šiais "Raštais" pasidžiaugti
nisteris Ghotbzadeh paskelbė gminkus n u o Amerikos. Daromas kymo monopdlj", kada Ameri
mokytojai galėjo ir gali vien pa
išvykstąs į Graikiją, Prancūziją spaudimas neprisidėti prie Olimpi- kai paliekamas „gynybos monopo
veikslėly: "Naujų knygų" biu
nių žaidimų boikoto, nes tas labai lis". •
ir Italiją.
Afganistanas skelbia amnestiją dezertyrams
letenio 1976 m. Nr. 6, 15 psl. įdėta
Dar sunkiau tarp didžiųjų vals
— Tailandijos vyriausybėje iš pakenktų atoslūgiui (detentei).
JŲ viršelio fotografija...
New Delhi. —Indijos vyriau-, kas naktį girdi šaudymą 'J Z
tybių
išlaikyti pusiausvyrą yra
44 kabineto narių pasalinti ar Sovietu centro komiteto informa
Kaip bedieviai duos mokytojui sybė paskelbė, kad premjerė Indi- ! miesto.
cijos departamento pareigūnas V. Vokietijos vyriausybei. Artėja
knygą, kuri "Didžiojoj didakti ra Gandhi, susitikusi su vizituo- j Indijoje lankėsi Afganistano su- sukeisti 22, j ų tarpe atleisti už
Nikolai Portugalov pareiškė už parlamento rinkimai IT konserva
koj" moko auklėti žmogų "kaip jančiu sovietų užsienio reikalų i kilėlių atstovai, priklausę afganų sienio i r vidaus reikalų ministesienio korespondentams, kad ne toriai giriasi, kad tik jie gali iš
paskutinį ir tobuliausią Dievo ministeriu Andrejum Gromyko, Į socialistų partijai. Jie pasakojo riai.
— Mirė sovietų užsienio rei-, įmanoma, kaip kai kurios NATO gelbėti Vokietiją, o ne socialde
kūrinį"!
pakartojo jam, kad sovietų inva Indijos vyriausybės
atstovams
valstybės daro, tuo pačiu metu mokratai, kurie sukūrė „ostipoliKomenskio "Raštų" tiražas bu zija Afganistane yra neleistina ir apie komunistų atneštą žmonių kalų viceministeris Jacob Malik,
siekti Europoje santykių gerėjimo tik" ir žymiai prisidėjo prie so
vo atiduotas į popieriaus fabri Sovietų Sąjunga turi išvežti savo persekiojimą ir žud\mą. D a u g j pradėjęs diplomatinę tarnybą
ir, iš kitos pusės, pareikšti soli vietams naudingo atoslūgio au
ką, o keli egzemplioriai per V. Ka karines jėgas iš Afganistano. In kairiųjų afganų, kurie kovojo į Japonijoje, vėliau 7 m e t u s buvęs
darumą Amerikos politikai, kuri ginimo.
zakevičių pasiųsti užsienio lietu dijos užsienio reikalų ministerija prieš monarchiją, J ^bar dinge ambasadorium Londone ir po to
siekia tuos santykius trukdyti,
viams: žiūrėkit, mes ir krikščio pabrėžė, kad premjerės žodžiai kalėjimuose. Vienu metu afganų Jungtinėse Tautose. J i s buvo
boikotuoti
olimpinius žaidimus ir
niškų knygų leisti nebijom!
buvo panašūs į jos bendrą pa komunistų režimas „likviduoda 73 metų.
Prasidejo olimpines
nutraukti
ryšius su Sovietų Są
— Italijoje teroristai nušovė
K. Širvintas reiškimą sausio 27 d., padarytą vo" apie 30 žmonių kasdien.
junga. Afganistano įvykiai negali
žiemos žaidynes
kartu su besilankančiu Prancūzi
Afganistano režimas paskelbė žymų teisėją Vittorio Bachelet.
ir neturi jokiu būdu pažeisti ato
Šiais
metais
nušauta
j
a
u
12
ko
jos prezidentu Giscard d'Estaing. amnestiją kareiviams, kurie pa
slūgio Europoje, pasakė Portuga
Lake Placid, N.Y. — Vakar
Premjerė Gandhi
paaiškino bėgo iš kariuomenės. Sakoma, munizmo aukų. Šį a t e n t a t ą pa
lov.
smerkė
popiežius
J
o
n
a
s
Paulius
prasidėjo
Žiemos olimpinės žai
svečiui Gromyko, kad Indijai pa kad Afganistano kariuomenė pra
Sovietų
agitacija
Europos
sosti
II-sis,
pavadindamas
jį
nežmo
dynės.
Šioje
vietovėje panašios
vojingas jėgų didinimas šioje pa rado daug kareivių kovose su
nėse
didžiausią
atgarsį
randa
nišku,
laukiniu
nusikaltimu.
sportininkų varžybos įvyko 1932
saulio dalyje, nes jautrioje zono musulmonais
sukilėliais, bet
Prancūzijoje,
kuri
visada
didžiuo
—
Jei
būtų
sugrąžinta
kari
m. Tuo metu dalyvavo 300 atle
je ir taip užtenka grėsmės ir pa daug daugiau prarado dėl dezer
davosi,
k
a
d
ji
nuo
Amerikos
nepri
nė
prievolė,
pirmiausia
ji
palies
tų
iš 17 valstybių, o šiemet da
vojų taikai.
tyravimo. Šiuo metu kariuomenė
klauso.
Prezidento
Carterio
politi
tų
20
metų
amžiaus
vyrus,
ku
lyvauja
1,400 sportininkų iš 37
Indija yra trečia valstybė, ku je liko tik apie 40 nuoš. karei
Svaro verte — 3 amerikiesiški centai
ka
sovietų
atžvilgiu
vadinama
kraštų. Žaidynes suruošti kaina
rią Gromyko aplankė po Afganis vių. Valdžia žada nieko nebaus rie būtų šaukiami loterijos bū
Tel Avivas. — Izraelis pradėjo tobuso bilietas mieste — 45 ago- tano invazijos. Jo uždavinys su ti, jei kareiviai vėl grįžtų į savo du, pareiškė prezidentas Car- „zigzagais". Prancūzų spaudoje vo 178 mil. dol. Dar 15,5 mil.
'pabrėžiama, kad Carteris pasisu dol. sumokėjo ABC už teisę or
teris.
kovą su nepaprasta infliacija. Į rotai. Šiandien tas pats bilietas mažinti pasaulyje kilusią opozi dalinius.
ko nuo "boy-scoutizme" į "cow- ganizuoti televizijos transliaci
—
Salvadore
kariuomenės
su
Vasario 10 d. vyriausybė, svars- į kainuoja jau šeši svarai. Preky- ciją. Jis buvo Sirijoje, Rumunijo
Kabule lankėsi aukštas Indijos
boyisme".
Dar neaišku, ar Pran jas. Vien sportininkų ir palydo
tydama naują biudžetą, praside- į bininkai dažnai visai nebenaudo- je ir dabar — Indijoje. Sakoma, diplomatas Singh, išbuvęs Afga sikirtimuose su komunistų t e 
cūzija dalyvaus vasario 20 d. su vų apsauga kainuoja apie 3 mil.
dantį balandžio
1 d., įsakė vi-į ja agorotų, nes jie nieko nebe- kad Gromyko pažadėjo Indijai nistane penkias dienas. Jis atvežė roristais žuvo 10 žmonių.
sitikime su valstybės sekretoriu dol. Kai kurie komentatoriai pik
—
Izraelio
žvalgybos
žinio
paramą, jei atsirastų grėsmė iš premjerės Gandhi asmeninį laiš
soms ministerijoms sumažinti sa verti.
mi Cyrus Vance. Susitikimas nu tinasi biznio įsivėlimu į sportą.
mis,
Libano
palestiniečiai
gavo
Izraelio svaras 1948 m. buvo Pakistano, kurį stiprinti ginklais ką prezidentui Karmalui.
vo išlaidas 6 nuoš. Išimtis daro
matytas
V. Vokietijoje, pakviesti Miestelyje viskas labai pabranPaskutinieji sovietų spaudos ko per Siriją 60 sovietų tankų ir
ma gynybai, butų ministerijai ir lygus su britų svaru, o šiandien pažadėjo Amerika.
V. Vokietijos, Prancūzijos, Italijos į go, pardavinėjami žaidimų ženkAfganistane sukilėlių šaltiniai mentarai apie Afganistaną rodo, lengvų artilerijos pabūklų.
policijai. Visos kitos turės mažin jis vertas 3 Amerikos centus. Blo
.
' lėliai, įvairūs suvenyrai, žaidynės
ti tarnautojų skaičių. Biudžetas giausia, kad nulieti naują svaro pasigyrė kad netoli Jalalabado jog propaganda ėmėsi įrodinėti,
tapo komercine turgaviete.
pramatomas 17.5 bil. dol. Kai ku monetą, kaip paskelbė Izraelio pavyko numušti sovietų šarvuo kad žygis į Afganistaną buvo pra
Kongreso
medaliai
Irano
šventėje
rie vyriausybės patarnavimai bu banko pirmininkas Samuel Avie- tą malūnsparnį. Korespondentai iš dėtas ne todėl, kad draugiškai
Rado lėktuvo
vo nemokami, vyriausybės subsi zer, kainuoja pusantro svaro, apie sostinės Kabulo praneša, jog ten vyriausybei reikėjo paramos, bet
Washingtonas. — Atstovų Rū
buvo
žuvusiu
todėl, kad Rusija buvo pradėta
dijomis išlaikomi. Dabar pilie 3 centus. Metalas ir nuliejimas
grobiko pinigus
mai 362 — 1 balsais nutarė pa
Teheranas. — Irano revoliuci
penkių
svarų
monetos
kainuoja
apsupti
imperialistinių
jėgų.
No
čiai už kai kuriuos patarnavimus
Atmetė boikote
gerbti kanadietį Ksnneth Tayrima sudaryti sovietų liaudyje jos demonstracijos turėjo žmonių lor, buvusį Kanados ambasado
turės mokėti. Daugiau kainuos 1.60 svaro. Pusės svaro monetos
Vancousver, Wash. — Prieš 9
Lake Placid, N.Y. — Tarp įspūdį, kad valstybės saugumui ki aukų. Keturi asmenys buvo su
nuliejimas kainuoja bankui visą
maisto produktai, transportas.
metus
dinamitu grasindamas vy
rių Irane, specialiu
Kongreso
tautinis Olimpinis komitetas ant lo grėsmė ir reikėjo ginti „didžią triuškinti kariuomenės
tankų,
svarą.
ras
pagrobė
keleivinį lėktuvą, pa
Daugiausia ginčų kabinete irmedaliu už jo nuopelnus gelbs
radienį
vienbalsiai
nutarė
praves
56
žmonės
buvo
sužeisti,
kai
su
ją
tėvynę".
Tuo
bandoma
sukelti
Izraelitai skundžiasi, kad eida
vėliau parlamente sukėlė suma
tint Irane šešis
amerikiečius kilusį Portland, Oregone ir pareinymas apriboti sveikatos patar mi apsipirkti, jie turi neštis visą ti Vasaros žaidimus Maskvoje. piliečių patriotizmo jausmus, nes griuvo parado aikštėje stovėjusi diplomatus, kuriuos pavyko išvež kcJlavo 200,000 dol. ir parašiutų.
Jo reikalavimas buvo patenkinnavimus, sumažinti ligoninėse lo lagaminą pinigų. Siūloma spaus Tuo buvo atmestas JAV vyriau kasdien iš Afganistano grįžta lėk žmonių pilna tribūna. T a r p su ti iš Teherano.
žeistųjų
buvę
ir
keli
amerikie
sybės
nusistatymas,
kad
Afganis
tuvai
su
jaunų
kareivių
karstais.
dinti
daugiau
popierinių
svarų.
kintas ir jis iššoko iš lėktuvo su
vų skaičių ir daktarų personalą.
Bankų pakomitetis kongrese
čiai
iš
49
svečių
grupės,
kurią
tano
invazija
laužo
Olimpiadų
į
Propaganda
nebenaudoja
„Afga
pinigais. Nežiūrint visų pastangų
Izraelio Medicinos draugija pa Nuo 1977 m. jau spausdinami
pareiškė, kad Kongreso meda
skelbė protestą ir žada imtis griež 500 svarų banknotai, planuoja statutą. JAV prašė komitetą per nistano revoliucijos gelbėjimo" pakvietė radikalai ambasados dip liai yra nemaži, sveria apie 14 jį surasti, nepavyko. Antradienį
vietinė šeima, bevaikščiodama
tų veiksmų prieš vyriausybės pla ma spausdinti 1,000 sv. Banko pir kelti, atidėti arba atšaukti Vasa motyvŲ, bet tvirtina, kad tėvy lomatų kalintojai.
uncijų ir kainuoja apie 10,000
ros
žaidimus.
D
u
amerikiečiai
nė
buvo
atsidūrusi
pavojuje.
mininkas
nusiskundė,
kad
naujus
netoli Columbia upės, rado 12
nus uždaryti kai kurias klinikas.
dol. Prieš šį sumanymą balsavo
Liūdnos
žinios
komitete:
Julian
Roosevelt
iš
ryšulių su 20 dol. banknotais.
Izraelio ekonominius sunku banknotus suplanuoti, išspaus Oystor Bay, N.Y. ir Douglas Roatstovė Millicent Fenwick, saky
dinti
ir
paleisti
į
rinką
trunka
ket
Bankas
nustatė, kad tai tie patys
lenkų kongrese
mus bando padėti išspręsti užsie
dama kad ne auksu reikia atsi
by iš Ypsilanti, Mich. balsavo už
Ginčai
Italijos
veri
metai.
Metalines
monetas
pinigai,
sužymėti slaptais ženk
nio žydai. Pemai Izraelio Bonų or
Varšuva. — Lenkijos komu dėkoti ambasadoriui, bet šilta pa lais, kurie 1971 m. buvo įteikti
Maskvą.
Izraelis
užsako
Kanados,
Austra
ganizacija surinko 394.5 mil. dol.
komunistų tarpe
nistų partijos kongresas, kuria dėka, priimant specialią rezoliu lėktuvo grobikui D. B. Cooperi.ui
Baltieji Rūmai pareiškė nusi
Izraelio reikalams. Tai yra 24.7 lijos ir Šveicarijos liejyklose. vylimą
komiteto
sprendimu.
Roma. — Sovietų invazija Af me dalyvauja 1,700 delegatų, ciją.
Kur jis dingo, niekas nežino. Lau
mil. dol. daugiau negu 1978 m., Banknotai irgi spausdinami už Klausimas toliau svarstomas. Vi
Neseniai sen, George McGo- kiama, kad apylinkės žmonės pra
ganistane sukėlė I • a 1 i jos komunisprasidėjo vasario 11 d. Parti
sieniuose,
tačiau
neskelbiama
paskelbė organizacijos pirminin
si nacionaliniai olimpiniai komi- tų partijoje sąmyši. Vadas Berlin- jos vadu kalbose vengiama gir vern pasiūlė senate ir Chris Dodd dės uoliau ieškoti likusių pinigų.
kur.
kas Sam Rothberg New Yorke.
I tetai turi atsakyti į pakvietimus gueris invaziją pasmerkė, tačiau tis laimėjimais, pranašaujama, iš Connecticuto — Atstovų Rū
Izraelio
infliacija
pagimdė
Daug rūpesčių Izraelio valsty
i dalyvauti žaidimuose iki gegužės jam nepritarė no tik daug aukš- kad Lenkijos laukia sunkios die muose, kad specialius medalis bū
anekdotų, kurių vienas sako: „Jei
biniam bankui sudaro metalų
KALENDORIUS
į 24 d. Iki to laiko, pareiškė komi- tų partijos veikėju, kaip Amcn- nos, trūkumai, deficitai i r teks tu įteiktas pasaulinio garso na
nori rw dvigubinti svaro monetos
"suveržti
diržus",
t
a
u
p
y
t
i
i
r
kainų pakilimas. Izraelio valiuta
cių karo nusikaltėlių medžioto
teto pirininkas lordas Killanin,, dola, Pajetta ir kiti, bet ir partiVasario 14 d.: Kirilas, Valen
yra svaras, dalinamas į 100 ago vertę, išgrcžk dvi skylutes ir par da r daug kas gali pasikeisti.
įjos skyriuose, įmonių susirinki- pakentėti. Partijos v a d a s Giere- jui Simonui Wiessenthaliui. Sen. tinas, Saulis, Žynė.
rotų- Šis vėl turėjo 10 prutu. Inf duok ją kaip sagą".
Komitetas nutarė raginti Sovie- muose daug narių pritarė Mas-, k a s pripažino, kad šie metai ne- McGov^rn kreipėsi į JAV žydų
Vasario 15 d.: Faustinas, Jovi
liacijai nesulaikomai^bėgant, va
tų Sąjungos olimpinį komitetą irjkvos linijai ir smetfcė įtalų pa r-j bus lengvi, y r a problemų su spaudą, prašydamas laiškais ir ta, Kintibutas Girdenė.
liutos vertei krintant, mažosios
— Irane jau penkios dienos i Maskvos organizacinį komitetą : tijos vadovybę. Europos parla-' transportu, žaliavomis, užsienio telegramomis "spausti Kongresą,
Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:21.
monetos — prutai jau išimti iš vyksta kovos Gonbad-eKavus informuoti savo vyriausybę apie, mente BeTlingueris baUsavo už so- Į prekyba i r skolomis.
Lenkijai kad pagerbtų tą didįjį žmogaus
apyvartos. Tas pat gresia ir ago- mieste, 30 mylių nuo sovietų Į aplinkybes, kurios
kurio
vieno
ORAS
sukėlė tiek vietus smerkiančia rezoliuciją. Jį į reikės ištvermingumo ir pasiau- teisių čempioną,
rotams. Prieš kiek metų litras pie sienos. Žuvusių ir sužeistų skai ;sunkumų pasaulio valstybių komi- remia senas komunistu vadas! kojimo dvasios, pasakė Giere- pastangomis teisme atsidūrė 1,100
Saulėta,
temperatūra dieną
no kainuodavo 32 agorotus, au- čius siekia 150.
i nacių karo nusikaltėlių".
į tetams.
Pietiro Ingrao.
l kas.
30 L, naktį 15 L

1979 m. minėjime Vilniaus uni
versiteto 400 metu sukaktuves.
T a proga buvo pasiryžta išleisti
vieno iš jo profesorių ir rektorių
Alberto Kojelavičiaus — Vijūko
(1609 — 1677) stambią, dvito
m ę "Lietuvos istoriją". Veikalas
iš lotynų kalbos buvo išverstas
daugiau kaip prieš dešimtį me
tų. Šiemet jis spaustuvėje buvo
jau surinktas ir sustatytas į spaus
dinimo
mašiną.
Atspausdinti
korektūros lapai. Spaudos riktai
"parūpo" glavlftui
(politinei
cenzūrai), kuri seniau nesidomė
davo senoviškais verstiniais lei
diniais. Pirmoji "ideologiją" ap
tiko kalbininko J. Senkaus našlė.
Ji parodė šefui Gurvičiui, tam
pačiam, kuris seniau A. Vienuo
lio "Puodžiūnkiemiui" "pakėlė
idėjinį lygį". Gurvičius nubėgo į
Centro
Komitetą.
Duobkasio
vaidmenį čia suvaidino "istorijų
daktaras" Jonas Aničas: argi gali
ma "vyresnįjį brolį" vaizduoti tokj, koks jis buvo ir yra ir kaip jo
darbus aprašo Kojelavičius! Ani
čas pagalbos kreipėsi į ŠIŲ die
nų muravjovą Dybenką. Ir "Lie
tuvos istorijos" raidės spaustuvė
je buvo išbarstytos... O kai kas
buvo net nubausti už šitą "nusi
kaltimą" — kaip drįso mėginti
išleisti. Redakcinė kolegija: K.
Korsakas, R. Šemaitis, J. Jurginis
liko sausi — jie iš "neliečiamų
jų". Nukentėjo "Vagos" leidyk
los žmonės, kurie šio veikalo dar
nė matyti nebuvo matę. Kaltas
visada iešmininkas...
Šitaip pagerbtas senasis Vil

Nukrito Izraelio
valiutos vertė

:

Indija pasmerkė
rusų invaziją
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Detroito tautinių šokių grupė "šilainė" su vadove Galina Gobiene. Grupė ruošiasi tautinių Šokių šventei, kuri
Nuotr. Joao Urbono
įvyks šią vasarą Chicagoje.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
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22.00
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Užsienyje
40.00
22.00
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Kitur
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20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

Kai baltas Lincoln Contkien-1 cepirmininke jaunučiu reikalams
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso satai automobilis sustojo prie mū — Zita Stukienė, vicepirmininkė
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipssų namo, buvo vasario 3 d., sek narių verbavimo reikalams —
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
vicepirmininkas
madienio rytas. Automobolis bu Rita Dudienė,
~ j, ._ .
. . ^ . .. I anksto susitarus. Redakcija už
vo pilnas prisėdęs Chicagos vy senjorų reikalams — dr. Petras
• Redakcųa dirba kasdien j s k e l b i m ų tajilĄ
neatsako. Skelčių. Snigo, ir saulė buvo pasislė Atkočiūnas, iždininkė — Valeri
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j prašymą>
pusi už baltų sniego debesų. At ja Shaules, finansų sekretorė —
rodė, kad važiuojame Lietuvos į Stephanija Uginčienė, protokolų UEUGVAJAUS IR ARGENTI Viktorui Memėnui, Onai Savic jimo Mišias Dievo Apvaizdos baž
kienei ir Jolandai Zaparackienei. nyčioje ir su j o m dalyvauja visuo
laukais. Net varpai skambėjo kaž sekretorius — Danielius Deniškis. NOS JAUNIMAS PAS MUS
Į
revizijos
komisiją
išrinkti:
Anta
:\aująjį tėvų komitetą sudaro. tiniame Nepriklausomybės minė
kur ir toli lojo šunes. Deja, ne
Pasaulio Lietuvių Bendruome Šarūnas Mingėla, (pirm.) Regina jime, T u n t ų Vasario 16 sueiga į- VASARIO 16-TOJI LIETUVIU ry, kuriuo didžiuojamės mes, ku
buvo tai Lietuvos laukai, o tik nas Dumčius, Antanas Susmaras
riuo gėrisi kitataučiai, kurį įruoš
KAMBARY
nės pastangomis Šiaurės Ameri Gvildienė, Virginija Janušienė, vyks vasario 17 d. Kultūriniame
gražios gatvės, vedančios į Cicero ir Kazimieras Mackevičius.
ti
tiek daug lietuvių aukojo pini
Naujoji valdyba pasiūlė pa kon atvyksta "Žibučių" oktetas iš Stasė Matvekienė, Vytas Razevi- centre.
miestą, į Šv. Antano parapijos saVasario ll6, šeštadienį, Lietu
gus,
darbą ir laiką.
rinkti dieną mėnesiniams susi Argentinos ir šokėjų
grupė čius, Ona Savickienė ir Anatoli
vių kambarys Wayne valst. uni
Kaziuko
mugė
Atsivežkite mokyklinio
am
Vos įžengę pro duris, tuojau pa rinkimams. Jie bus kiekvieno mė "Ąžuolynas" iš Urugvajaus Į jus Viskanta.
versitete, Ethnic Heritage Centar,
žiaus
vaikus,
jiems
tai
b
u
s
vaizdi
Jau įkuris iaikas, kai įvairūs kampas Wayne drive ir W a r r e n
sirašėme po Amerikos Lietuvių nesio pirmą sekmadienį, parapi- Chicagą jie atskrenda vasario 21
Kūčių vakarienė
rapijos
salėje.
Susirinkimai
bus
d.,
o
vasario
28
d.
atvažiuoja
į
skautų
vienetai suka galvas ką Ave., kambarys 288, antras aukš Lietuvos istorijos p a m o k a , atsi
Tarybos paruošta peticija, kad
vežkite draugus, kad ir jie turėDetroitą ir svečiuosis iki kovo
Kalėdų eglutės lempučių švie įdomiausio padaryti Kaziuko mu tas, prieš liftą, (netoli laiptų)
remiame prezidento Carterio pa skelbiami parapijos biuletenyje.
Buvo svarstyta galimybė su mėn. 6 d. Tada keliaus į Toron- soje prie stalų susėdo arti 150 gei. Į planavimą įsijungę nuo jau bus atviras ir galima bus apžiū
(Nukelta į 4 p s L ) .
reiškimą dėl Afganistano. Ir ap
sSvalgėme. Salėje kelios ponios ruošti tautinio meno ir gintaro j tą, Hamiltoną, Clevelandą, St. skautų, skaučių ir tėvelių. Kūčių niausių — ... (nesakysiu seniau rėti tarp 12.30 iki 6 vai. p.p. Ko
bedengiančios stalus,
benešan- išdirbinių parodą. O tuo tarpu; Petersfburgą ir iš Miami, Flori- vakarienę pravesti pakiviesta ps. sių) iki patyrusių! Pramatyti žai miteto nariai budės kambary, paAdvokatų D r a u g i j a
čios pyragus, beverdančios kavą. tie vaikučiai, kurie nuo scenos dos kovo 17 d. išskris atgal į Pie Danguolė Jurgutienė. Nors ant dimai, į taikinį šaudymas, valgy \ aišias kava ir pyragaičiais ir pa
stalų, padengtų su šienu, laukė mo kontestas. Svečiai bus fotogra aiškins atskirų sienų vaizdus.
Kelios poros berniukų ir mergai šokinėjo, prašė: "Mama ir aš no tų Ameriką.
VALDEMARAS B Y L A U I S
IR
Detroite koncertuos kovo 1 d. ne tik dvylika bet dvidešimt ke fuojami su "candidcamera" be
čių šokinėja nuo scenos. Šeimi riu įsirašyti į vyčius". Ir vyriau
Pasinaudokime proga, susibursia
šeimininkė
Dubauskienė
pažaidžiant
ar
besmagūriaujant
vie
turi
valgiai,
bet
nesužibus
<pir8 vai. vakare Dievo Apvaizdos
VINCAS B R I Z G Y S
ninkės pamatė m u s ir maloniai
ikime gausiai lietuviškame kam
-ižadėjo \isuomet pavaišinti (vy lietuvių parapijos Kultūros cent-1 majai žvaigždei pradėti valgyti noje iš kavinių. Tėvų komitetas baryje, kuriame pasijusit lyg bū
kvietė išgerti karštos kavos.
Teisių d a k t a r a i
2458 W. 6Vth Street, Chicago, HL
Maždaug prieš 17 metų toje čius per susirinkimus ar šventes. re. Mūsų visuomenei tikrai bus I negalėjome. Žvaigždės belau— išvirs skanių cepelinų, dešrų.. Lie tumėt senajame Vilniuje ar laiki
Kuopos atgaivintoja ir jai pa reta proga pamatyti tautinį me-! kiant, prisiminta Kūčių šventės tuviškų tautodailės darbų gami nojoj sostinėj Kaune. Vasario 16Visi teL 778-8000
pačioje salėje buvo bendri 14 vy
tarimais
daug padėjęs Petras At ną su "pietietišku atspalviu", daugiapusė prasmė, bei šios va- na broliai ir sesės. 2idinietės kas tąją atšvęskime Lietuvių kamba
Valandos pagal susitarimą.
čių kuopos pusryčiai, kažkurios
šventės proga. Po to kuopa pradė kočiūnas buvo išrinkti garbės pir kaip kad rašo Regina Kučienė, | karienės tikslas. Prie stalų palikta savaitę renkasi B. Leonavičienės
šios išvykos koordinatorė. Kon tuščia kėdė ir susikaupimo minu namuose šiaudinių paveikslų ir
jo mažiau berodyti veiklos. Pas mininkais.
Pirmininkė
Jean
Vance
pakvie
certą rengia ir svečių sutikimą te prisiminta skautiškos šeimos tautinių lėlių gaminimui. Gausi
kutiniu laiku buvo ir visai apmi
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
tė
"Vyčių
veiklos"
skyriaus
re
planuoja Detroito apylinkės Lie mirusieji nariai. Kai du šaunūs loterija ir laimės šulinys jau "ka
rusi. Dabar susirinkome tą kuopą
DR. K. G. BALUKAS
daktorę uždaryti susirinkimą mal tuvių Bendruomenė su Jaunimo skautukai žvalgai pagaliau išvy sami". T ą viską ir dar kitokių ma
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
atgaivinti.
da nes dvasios vadas kun. A. Va sąjungos pagalba. Norima suda do pirmąją vakaro žvaigždę, bu lonumų rasite vienoje sekmadie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Buvusi Illinois-Indianos apy
1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero
lančius buvo išskubėjęs į aero ryti progų susipažinti su Det vo pradėta valgymas. Skautiš nio popietėje:
6449 So. Pulaski Road (Crawford
skautų Kaziuko
gardos vicepirmininkė narių ver
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
dromą skristi į šiltesnius kraštus roito jaunimu ir su pačiu Detroi- kos šeimos "gaivos", tuntininkai mugėje kovo 9-tą dienai
Medical Building). Tef. LU 5-6446
bavimo reikalams Sabina Klatt
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
atostogų. Redaktorė
ta proga tu. Kadangi Detroito apylinkei Į ps. Dalia Gilvydienė ir ps. Jurgis
D. J.
susirinkusiems papasakojo, kaip
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
prieš porą metų, po Pavergtų į g j g f
S į f ^ ^ J S ^ reikės apmokėti kelionę autobu-1 Jurgutis dalino plotkeles. Pagie- LIETUVRv TAUTODAILĖS
DR. WALTER J . KIRST U K
•
eisenos Chicagoje, bend- j Vycm veikios d f c y n j , * * * * * su, kuri sieks gerokai daugiau dojus giesmę ir sukalbėjus maldą I N S T I T U T O SUSIRINKIMAS Tei. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
tautų
(
-«.
-i
_~
-s—
sirodo
kiekvieną
ketvirtadieni
Lietuvis gydytojas
ruose p.etuose pasitaikę p n e vie-, » i o d o ^ ^
^
..
^ ^ tūkstantinės, tai tikimasi, jog vi vaišinomės mamyčių ir sesių su
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Vasario
mėn.
3
d.
Lietuvių
kul
3 9 2 5 West 59th Street
suomenė parodys susidomėjimą ruoštais pasnikiniais valgiais. Kū
no stalo susėsti su Cicero žmonė- i
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
naujiems nariams Vyčių himno mūsų užsienio lietuvių kultūri čių vakarienės rimtis po valgio pa tūros centre, Southfielde, įvyko
mis. Paprašiusi ji juos padėti at
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
Lietuvių
Tautodailės
instituto,
žodžius ir patarė išmokti juos niais atsiekimais ir koncerte gau krypo į linksmesnę pusę. Visi pa
- - '
Va!.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
gaivinti 14 kuopą. Praėjus ke
Detroito - Windsoro skyriaus stei
siai
dalyvaus.
Bilietus
jau
gali
prašyti
traukti
šiaudus
ir
po
stal
atmintinai.
vai.
popiet,
treč.
ir
šešt.
tik
susitarus
liems mėnesiams Aldonos Brugiamasis susirinkimas. Susirinko
DR. IRENA KURAS
Po susirinkimo buvo padaryta ma įsigyti pas valdybos narius. tiesės, bandė ištraukti kuo ilgiau
sokienės b u t e buvęs sušauktas
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
gražus būrelis.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tą patį savaitgalį Kultūros sią. Ypač daug džiaugsmo ilgi
pasimatymas. Jame dalyvavęs cen bendra nuotrauka.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Instituto centras yra Toronte,
DR. EDMUND E. CIARA
Grįžtant į Chicagą, švietė ir centre vyks Zitos Sodeikienės šiaudai sukėlė jaunuosiuose trau
SPECIALISTĖ
tro valdybos pirmininkas Anta
Kanadoje. Jo tarybos narė (iš
0PT0METRISTAS
meno
darbų
paroda.
Ji
bus
ati
MEDICAL
BUILDING
kėjuose.
Svečiui
aktoriui
K.
Ba
šildė
vasario
saulė.
Džiaugėmės
ir
nas Miner, garbės narė Adelė Ga2709 West 51st Street
Windsoro) Marytė Dumčienė su
daryta
šeštadienį
vakare
7
vai.
liui
padeklamavus
šventei
pritai
3200
W.
8
lst Street
balienė, Sabina Kaltt, Irena San- mes, "kaip ir kun. A Valančius,
Tel. - GR 6-2400
sirinkusius supažindino su insti
1.
r.
kytą
eilėraštį,
pristatyta
daugiau
kutė ir O n a Marija Kasei. Buvę kad 14 vyčių kuopa vėl grįžta į
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
įdomių, rimtų ir juokingų, Kūčių tuto tikslais ir pateikė platų pra 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
nutarta imtis konkrečių žygių vyčių šeimą, ir raginome Sabi
SKAUTIŠKOJ PADANGĖJ
papročiu praktikuotų įvairiose nešimą. JAV jau veikia instituto
14 kuopai atgaivinti. Bet reika ną Klatt greičiau pakviesti mus
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Ofs. tei. 735-4477; Rez. 246-2839
Netaip seniai praėjusias Kalė Lietuvos vietovėse. Keletas aktua- skyrius Bostone. Dabar toks sky
las nusitęsęs, nors visą laiką bu važiuoti į Kenoshą ir Racine, nes
rius yra įsteigtas ir Detroite —
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
vęs palaikomas ryšys su ciceriš- ir ten jau yra pradėtos naujų kuo dų šventes Detroito skautiškoji I lesnių papročių ir čia pat įgy- VVmdsore.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
šeima atšventė net dvigubai: tra J vendinta: spėjimas su malkų glėkiais. Ir štai šiandien užsimoji pų užuomazgos.
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervų
ir
Susirinkime buvo išrinkta pen
E. Pakalniškienė dicinė Kalėdų sueiga buvo papil- Į biu kas šiais metais ištekės (Jau
mas virto realybe.
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 71st Street
dyta kūčių vakariene. Tuntų su spėjimai pradeda pildytis!); lieji kių asmenų vaidyba: Marytė
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Sabina pasiūlė išsirinkti susi
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
LIETUVOS ATSIMINIMU.
6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad., antrad. ketvirtad. ir penktad.
eigai Gabijos ir Baltijos tuntai mas vaško į vandenį ir iš to pra Dumčienė, Danguolė Jurgutienė,
rinkimui pirmininką ir sekreto
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.
Alė
Butkūnienė,
Emilija
KutValandos
pagai susitarimą
BANKETAS
išsirikiavo prie didelės eglės, se- matyta ateitis (tas dair ten pat
rių. Buvo išrinkti: (pirmininkė —
kienė ir Vincas Tamošiūnas. Val
- - . sių oapuoštos lietuviškais orna- įrodyta esant gryna tiesa).
Jean Vance, sekretorė — Valeri
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2
šį sekmadieni vasario 17 d.
^
dyba pareigomis dar nepasiskirsDR. A. B. GLEVECKAS
J
Kūčių
vakarienė
baigta
giesme
ja Shaules. Sabina Klatt tada Chicagoje bus Illinois—Indianos;___
^ .
, _j
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Z__\TJ„
tė. Kitas susirinkimas planuoja
perdavė pirmininkei jau paruoštą apygardos vyčių ruošiamas "Lie mų sužinojome, kad nauju Vyte- ir skautų tradicine "Ateina nakAKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
mas šaukti šių metų kovo mėn.
susirinkimo darbotvarkę. Atėjo tuvos atsiminimų" banketas. Jis nio draugovės draugininku pa-; tis". Daugumai jaunesnių sesių ir
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
pabaigoje. Lietuvių instituto Ta
111
NO.
WABASH AVE.
kirtas
v.sl.
Andrius
Anužis,
o
jaubrolių
šitokia
Kūčių
vakarienė,
kun. Anastazas Valančius, pa vyksta kiekvienais metais, vasa
3907 West 103rd Street
rybos narės yra: Marytė Dum
4200
NO.
CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
sveikintas rankų
plojimu. Juk rio mėnesį. Šiemet bus jau dvide nesnių skautų draugovės draugi-; perpinta tautiniais papročiais, bučienė (Windsaras), Regina PiikūValandos pagal susitarimą.
tai atgaivintosios 14 kuopos dva šimtasis kartas. Ruošiamas gra ninku v.sl. Linas Orentas. Perskai-j vo pirmoji, o sprendžiant iš šios
Ofiso tel. — PR 8-2220
nienė ir Gražina
Urbonienė
sios vadas.
žioj Martiniąue salėj, Evergreen čius įsakymus, jaunesnio skauto Į vakarienės gausaus pasisekimo, ji Instituto tikslas yra puoselėti ir DR. JANINA JAKSEVlClUS
DR. FRANK FLECKAS
įžodį davė Vitas 2ebraitis. Kei gal virs dar viena skautiškos šei(Kalba lietuviškai) •
skleisti lietuvių tautinį meną. Su
Žodį tarė apygardos vicepirmi Parke. Susipažinimas prasidės pu čiantis tėvų komitetams, buvo
JOKŠA
mos
tradicija.
0PT0METRISTAS
interesuoti arba norintieji .pri
ninkas narių verbavimo reika sę penkių, vakarienė — pusę še padėkota išeinančiam komitetui
VAIKŲ LIGOS
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
klausyti prašomi kreiptis į Dan
Vasario 16-tos sueiga
2656 West 63rd Street
lams Vincas Samoška. Jis kvietė šių. Bus pagerbta Chicagos Lietu už įdėtą daubą: Algiui Rudžiui,
"Contact tenses"
guolę Jurgutienę, telf. 553-4428.
Valandos pagal susitarimą
gausiai
dalyvauti
„Lietuvos vių opera. Banketo metu operos pirm. Eugenijui Jankui, Liolei
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vasario 10 A skautai neša vėEmilija Kutldenė
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
atsiminimų" bankete ir Šv. Kazi žmonės išpildys muzikinę pro
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
Kizlauskienei, Stasei Matvekienei, Miavas į Nepriklausomybės minė
gramą.
Po
vakarienės
bus
šokiai,
miero minėjime Vėliau jis per
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
skaitė organizacijos įstatus. Adelė kuriems gros VValley Tenclingerio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
orkestras.
Rengimo
komitetą
suda
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Gabalienė trumpu žodžiu papa
3844 West 63rd Street
ANTANAS
SALYS
PR0STAT0
CHIRURGIJA
sakojo, kad 1920 metais ji buvo ro: Irena Sankutė, Algirdas Bra
Valandos pagal susitarimą
2656
W.
63rd
Street
pirmoji moteris Amerikoje, išrink zis, Estei le Rogers, Vincas Sa
Vai.
antr
1-4
popiet
ir
ketv.
5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave Chicago
ta minėtos kuopos pirmininke moška, Haris ir Emilija Petrai
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
WA 5-2670 arba 489-4441
I
Esanti baigusi Sv. Antano parapi čiai, Albertas ir Julija Zakarkos,
DR. K. A. JUČAS
jos mokyklą, ir ši parapija dar ir Ona Marija Kaseliai, Emilija Pa
Bendrinė kalba
DR. J. J. SIMONAITIS
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Meilės diena

PALAIMA AR NAŠTA
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Net ir didžiausi pasaulio tironai
vienu ar kitu atveju buvo paliesti
meilės, vienam ar kitam šeimos na
riai, savo gimtajam kraštui, savo
tėvam ar savo kuriam vaikui. Nie
kas žemėje nebuvo išvengęs meilės
spindulio. Tačiau ta meilė šiandien
labai jau daug linksniuojama, o jos
žemėje ne tiek daug tėra.
Šiandien yra vadinama meilės
Valentino diena, išreiškiami išvir
šiniai ženklai meilės, bet dažnai
faktiškai tos meilės nedaug paro
doma. Iš kitos pusės, kaip rašyto
jas Joseph Heller teigia, meilė
pakeičia žmogų į romantinį idiotą.
Tokiuo sakiniu, lyg norima pa
rodyti, kad žmogaus akis ir sąmo
nę aptemdo meilė, norima paro
dyti, kad tokia akla meilė yra arti
kvailumo, bet be meilės būtų gyve
nimas daug blogesnis negu šian
dien. Jei jau yra šiandien daug blo
gi, tai kaip tik todėl, kad stokojama
meilės. Tiesa, sakoma, kad tie ku
rie draugauja pastoviai (steady),
yra tam tikra prasme pakaruok
liai, nes jie yra prie vienas kito pri
rišti. Žinoma, tai nebūtų bloga, jei
jau tas prisirišimas išsilaikytų am
žius, bet dažnai ir t a vadinama
amžinoji meilė perdega kaip lieps
na. Kartais ir ji gali turėti kai ku
rių gerų savumų, nes kad ir kartą
meilės paliestas žmogus tam tikra
prasme yra paliestas gėrio, palie
kančio ženklus.

teigia, kad, jei jo ir nekenčia, tebe
myli tuos metus, kuriais jie mylė
josi.

N u s t o j a vertės modernioji bendrai u ž t i k r i n t o s u s i n a i k i n i m o t e o r i j a
Gyvenimas niekada nesustoja
vietoje. Taip pat ir šio krašto nuo
raketinių ginklų apsigynimo teori
jos. Raketos jau yra gana ištobu
lintos, taip pat yra rimtai studijuo
jamos. Ir ne vien tik slaptuose
žinovų pasitarimuose, bet ir spau
doje. Taip pvz. „Av. Week & Sp.
Tch." savaitraštis savo 79.X.22
numeryje patalpino gana išsamų
straipsnį apie gynimąsi nuo toli
mojo skridimo raketų. (Past.:
suprantama
su
branduoliniais
sprogmenimis — aut.)
Rašinyje plačiai nagrinėjamos
įvairios galimybės, kaip JAV ga
lėtų apsiginti nuo šio, rodos, visa
sunaikinančio ginklo. Dalį šio
straipsnio minčių ir perduodu.

BR. AUŠROTAS
Nepažeistas s u s i t a r i m a s

sutikti balistines raketas aukštai
erdvėse ir jas sunaikinti ir prieš
galimus puolimus iš erdvių JAV
gynybai nukreiptos raketos jau yra
pasiekusios „subrendimo" amžių.
Jų išvystymas yra toli pažengęs
priekin. Šiomis raketomis galima
ginti ne tik Š. Amerikos žemyną,
bet taip pat ir Europos kontinentą.
Karo aviacijos ir Karo laivyno
lėktų vai-naikintoj ai gali sutikti tai
k i n i u s tolimuose
atstumuose.
Lėktuvai F-15 ir F-14 gali pamatyti
priešo TU-22M ,Backfire' bombone
šius toli priekyje. Šie Sovietų
lėktuvai gali pervežti raketas su
branduoliniais užtaisais. Visi gink
lai dar tebetobulinami Sovietų poli
gonuose.
Kai JAV ar Sovietai taps saugiais

stiprios energijos gynybai, kuri bus
išdėstyta erdvėje.
Senato nariai prašę pramonės at
stovų, kad pirmiesiems būtų su
teiktos reikalingos techninės ži
nios, iš kurių būtų galima spręsti
apie tokių ateities programų finan
savimą.
Atstovų rūmai prieš šventes buvo
pasirengę išleisti gynybai stam
bias pinigų s u m a s . Vienas
kongreso štabo narys pareiškė:
„Nuotaikos
kongrese
esančios
tokios, kad sąvoka ,bendrai užtik
rintas susinaikinimas' šiuo metu
yra mirusi. Apie šiuos reikalus
prieš kelerius metus buvo daug kal
bama inteligentijos ir akademikų
sluoksniuose", kalbėjo štabo narys.

1972 m. tarp JAV ir Sovietų buvo
Valentino dieną bus išdalinta
pasirašyta „Priešbalistinė raketų
daugybė saldainių, laikraščiai bus
sutartis — Antiballistic Missile
pilni širdžių ir viešų meilės prisipa
Treaty".
Nuo šios sutarties pasira
žinimų skelbimų. Žinoma, nieko čia
šymo
datos
Amerika nebetobulino
bloga, greičiau net gera, bet tik
priešstrateginius (tolimojo skri
tiek, kad labai dažnai tai tėra lai
dimo raketas) ginklus nukreiptą
kina, kad dažnai tai šalia eina pa
gynybą. Vadovaujamuose sluoks
vydas, neapykanta, privedanti, jei
niuose buvę manoma, kad pagal
ne prie smurto, tai prie teismo sta
„bendrai užtikrintą savęs susinai
lo. 0 juk šiaip ar taip, meilė nėra
Sovietai r u o š i a s i
kinimą",
Sovietai ir JAV žmonės
tik džiaugsmas, bet daugeliu atve
laikomi lyg kokie įkaitai prieš bet
ju ji yra ir auka, kai praleidi abe
Iš kongreso štabo narių patirta,
kokį galimą branduolinių ginklų
joti savo pasirinkimo teisingumu.
kad „kongrese vis dažniau galvo
panaudojimą.
Kai ką nors esame pamilę, juos pri
jama apie tikrą karo galimybę tarp
Tačiau, kai tuo metu JAV prisi
imame tokius, kokie jie yra, su vi
JAV—Sovietų Rusijos, šiandien nelaikė sutarties paragrafų, Sovietai
P a r a m a i r įspėjimas
sais jų charakterio gerais ir blo
pradėjo dar atkakliau tobulinti
gais privalumais, klaidomis ir
JAV kongrese ir Gynybos minis
savotiškumais, net ydomis, tačiau terijoje žymiai sustiprėjo pažiūros, savo balistines raketas ir prieš iš
negalima sakyti, kad meilė yra ak kad yra būtina spartinti priešlėk erdvių atskrendančių kūnų gynybą.
la. Ne, ji tik yra atlaidi. Kaip minė tuvinės ir priešraketinės apsaugos
Naujos galimybės
tame straipsnyje kun. Tamošaitis programas. Šios pažiūros įgavu
Daugelis naujų faktorių, žymių
teigia, meilė žvilgsnį ne temdo, bet sios dar didesnį svorį, kai paaiš
skaidrina, ne siaurina, bet plečia, kėjo, kad „Sovietai po ateinančių patobulinimų gynyboje nuo užpuo
atskelidžia mylimam asmenyje gė dvejų ar trejų metų laikotarpio, limų iš erdvių, jau yra prie JAV
rį, dėl kurio jo trūkumai nublunka, kirsdama branduoliniais ginklais gynybos planuotojų rankų. Iš jų
pamirštami. Bet blogiausia, kad pirmąjį smūgį Amerikai, galėtų žy yra žinomi: panaudojimas sutelk
tinės stiprios energijos spindulio
vėliau tie trūkumai jau ryškėja, lyg miai sužaloti visą kraštą".
(laser), apsiginant nuo balistinių
jų būtų nematęs, o užmirštama, kad
Apie tokį galimą JAV pažeidžia
ir tas, kuris iš kito laukia meilės, mumą sausio 22 d. PBS TV prog priešo raketų ir jų sunaikinimas tuo
taip pat tų trūkumų turėjo ir turi. ramoje 11 vai. vak. „A is for Atom pačiu į erdves iššovimo momentu;
Žinoma, kartais tikrai jie didėja ne — B is for Bomb", taip pat kalbėjo naudojimas nebranduolinių nai
gu buvo pradžioj. Ir čia jei jau kada H — hidrogeninės bombos sukū kinimo mechanizmų, pasigaunančių atskrendančias raketas d a r
nereikėjo aukos, tai vėliau jos rei rėjas, fizikas Edward Teller.
pusiaukelėje ir gynybos raketos
kia daugiau. Šiais laikais niekas
Šios
programos
stebėtojams
~*
Komunistinė Kinija ruošiasi karui. Jų paleista priešlėktuvinė raketa.
nebenori aukotis, šiais laikais žo mokslininkas E. Teller aiškino, kad aukštai atmosferoje sutinkančios
Asmuo mūsų žemėje susirūpina, dis auka labai nepopuliarus, šiais
priešo iššautas ir jas sunaikinan
ir nepažeidžiamais branduolinių paslaptis, kad Sovietai gamina
ar jis tikrai keliauja geru keliu. laikais visi nori tik gauti, tik gėrė „šiuo metu Amerika esanti savo čios.
Daugelis rūpinasi žmogaus gyveni tis, tik semti džiaugsmą ir nieko ne istorijos laikotarpio rimčiausiame
Išvardinta nuo priešo raketų ginklų grėsmės, t a d a kaip tik ir įvairiausius naikinimo ginklus ir
pavojuje. Jo nuomone, atominio
*" mo prasme, ne vienas jaudinasi,
duoti. Ak, net prie televizijos apara ginklavimosi baruose Sovietai yra apsiginti programa yra žinoma įvyks dramatinis jėgų persvaros yra pasirengę juos panaudoti. Bet
lūžis. Šiuo metu Sovietai deda visas prieš ką? Kas beliks Amerikai
pažvelgęs iš dešimtmečių atgal, to susipykstamą šeimoj dėl vienos „Auksinio Talono" vardu.
žymiai
pralenkę
JAV.
Ir
jeigu
jie
įmanomas pastangas šiam nepa daryti, jeigu Sovietai tuos ginklus
kad jis nieko esminio nepadarė ir kitos programos. O ir šiaip yra dau
Technologijos p a ž a n g a
žeidžiamumui užsitikrinti. Tos pa prieš JAV panaudos? Šiandien gal
nebeturi laiko padaryti. Dėlto jis gybė įvairiausių reikalų, kurie er tik bus tikri, kad pasiekė pra
darosi irzlūs ir kartais net šeimoje, zina ir priverčia užmiršti deklaruo našumą, tada nevengs smogti".
Per kelerius metus žymiai išto stangos yra sutelktos, kaip ger jau ne tiek svarbu būtų skaičiuoti,
Dėl
objektyvumo
kalbėjo
ne
vien
kur vyravo didžiulė meilė, pradeda tas meiles ir prisipažinimus.
bulinta visa JAV technologija įvai iausiai būtų gintis nuo puolimų iš kiek rusų galima sunaikinti, kiek
tik
E.
Telleris,
bet
ir
kiti
atominės
ma susipykti ir po daugelio gyve Vienuolė Sheehy teigia, kad žmo
riose gyvenimo srityse, taip pat plačiųjų erdvių bei gerinant ir stipri daug svarbiau būtų pasvarstyti,
energijos
fizikai.
Kai
kurie
iš
jų
nimo išsiskiriamą. Meilę, lyg tai nės, kurie yra laimingi vedybinia
neatsiliko pusiaukelėje ir gynybos n a n t savo piliečių visokią apsaugą. kaip apsaugoti nuo sunaikinimo
nebuvo
jau
taip
tragiškai
nusi
savo piliečius", kalbėjo neiš
būtų vienas žingsnis, pakeičia ne me gyvenime, vienokiu ar kitokiu
frontuose.
Pasitarimai tęsiasi
vardintas asmuo.
apykanta. Bylinėjamasi išskyrų būdu patiria, kad mylėti reiškia au teikę. Daugumas jų tikėjo, kad dėl
Šiuo metu be milžiniškų įrengimų
teismuose, o teismas gali būti ir tei kotis. Bet iš kitos pusės meilė au galimo MAD, Sovietai niekada ir jiems reikalingų išlaidų, galima
Prabėgusių metų spalio pradžio
nedrįs užpulti šio krašto.
singas, bet jis yra šaltas. Teisingu- koje randa džiaugsmą.
je buvo susitikę JAV pramonės at
_..mo_gyvenime ir teisme neužtenka,
stovai su atstovų rūmų ir senato L A T V I Ų
KULTŪRINĖ
Amerikiečio rašytojo Scott Fitzteisme viskas atsiskaitoma pagal
Ginkluotų pajėgų lėšų skirstymo
VEIKLA
paragrafus. Tačiau šalia parag gerald veikale "The Great Gatsby"
komiteto nariais. Buvo tariamasi
1979 metais latvių išeivija pasi
rafų reikia ir meilės. Teismas sa vienas veikėjas vyrui, kuris vedė jo
apie įvairias gynybos programas ir
reiškė
Gotlande įvykusia Dainų
vyje yra šaltas ir nepermaldauja mylėtą moterį, teigia, esą ji su tavi
joms reikalingas lėšas. Pasitarimų
švente
su
įvairiais kongresais, suei
mas. Ir koks bebūtų teisingas mi gyveno, bet ji mane vis tiek my
eigoje buvęs pabrėžtas neatidėlioti
gomis,
parodomis
ir dviejų žymių
teismo sprendimas, jis vis tiek bus lėjo. Gyvenime taip gali būti, bet la
n a s būtinumas išvystyti stiprios
latvių — kompozitoriaus Alfredo
neteisingas, nes jam bus nežinomi bai dažnai būna, kad jokios meilės
energijos spindulius (laser). Taip
Kalninio
ir poeto Karolio Skalbęs
tie metai ir įvykiai, kada perskiria vienas kitam neišpažinę, nesirengę
pat buvę tariamasi technologijos
100
metų
gimimo sukakties
mieji vienas kitą mylėjo, net, at dėl vienas kito žudytis, vedę gyve
klausimais. Ji yra reikalinga išdės
paminėjimu,
o
1980 metais Kastarodo, vienas be kito negalėdami gy na labai gražiai, nes jie vienas kitą
tyti savo gynybą erdvėse prieš prie
noloje,
Šveicarijoje,
nuo liepos 26
venti,. Šiaip ar taip išskyros yra supranta įvertina ir, jei reikia,
šininko erdvėlaivius ir jo balistines
dienos
iki
rugpiūčio
30
dienos įvyks
didesnė ar mažesnė nelaimė, o juk aukojasi bendram šeimos židiniui,
raketas. Numatytosios programos
Vl-is Europos latvių kultūros dar
dažniausiai nelaimė visus taip kuriame šilumą randa ar rado jų
tikimasi įvykdyti 80-jo dešimtme
buotojų kongresas. Šį kongresą
sukrečia, kad net ir nelabai artimi vaikai. Be vienas kito supratimo
čio pradžioje.
ruošia LAKEC, bendradarbiaujant
sunkios, kad nedidelės aukos.
puola vienas kitam į glėbį.
su Rainio ir Aspazijos fondu. Kong
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Valentino diena — meilės išraiš
Meilei, kaip teigia viename
reso iniciatoriai ruošia programą ir
Pastaruoju metu senato narių kviečia turistus atvykti į Europą
straipsnyje kun. A. Tamošaitis, bū kos diena. Gera būtų, kad tokia die
tarpe, įskaitant ir liberalus, įsivy tuo laiku, kad galėtų dalyvauti
dinga, kad ji ryškina mylimo as na virstų metais ne tik šeimose, bet
rauja nusiteikimas, kad yra būtina Kastanolos kongrese ir apžiūrėti
mens vidinę didybę ir vertę. Ji iš- ir visuomeniniame gyvenime. Nors
kuo greičiausiai išvystyti balis Rainio ir Aspazijos muziejų, (t)
^ " tirpdo visa tai, kas grubu, šiurkštų, ir nepaišytume vieni kitiems šir
tinių raketų gynybą. Visas dėme
netašyta ir tokiu būdu iškelia į pa džių, bet kad savo pačiose širdyse
sys bus sutelktas spindulinei (laser)
viršių kito žavias vidines savybes. jaustume, jei ne meilę, tai bent
Sovietų okupacinės kariuomenė; patrulis Afganistano sostinėje. Kabule.
Meilė daro ir mūsų žvilgsnį daug neturėtume neapykantos. Nereikia
pastabesnį tam, kas mylimame as- nei išskirtinių šiltadaržių, nei ypa
Pagaliau, kiek apsiraminęs, pavartė mano
Įg. menyje gera ir tauru. Bet visa tai tingų orų, kad gėlės galėtų augti,
Kodėl "negalint" panaudoti ryšių organuose,
tarnybos lapą, kurį Janušaitis buvo paruošęs iš
dažnai dingsta, atrodo, kad visi tie nereikia ir žmonėms išskirtinių
taip ir neparašė.
metai, kuriuos buvo ta meilė tokia meilių, užtenka tik santūrumo ir
Perduodant pašto įstaigą naujai paskirtam davimui, pasirašė ir metė jį ant savo stalo prie
didelė ir neišskiriama, kažką pa šiek tiek pakantos ir daug dienų
viršininkui laisvai samdomam laiškininkui šais mane ir pasakė: "Pasiimk ir keliauk, iš kur
darė, lyg jie jau būtų buvę ne tavo metuose bus panašių į Valentino
"draugui" Targaičiui (toks buvo gautas atski esi atėjęs". Pasiėmęs savo tarnybos lapą iš bu
Atsiminimai
dieną.
Svarbu
meiliai
gyventi,
o
ne
gyventi. Bet yra žmonių, kurie,
ras raštas, kad paštą turiu perduoti jam, o ne vusios Pašto valdybos išėjau. J a i jau vadovavo
Al. B.
nebekęs darni savo partnerio, dar tik apie meilę kalbėti.
kuriam iš vyresniųjų valdininkų), buvo gautas ne lietuviai, bet okupantai rusai, Lietuvos
FELIKSAS PEMPĖ
J
Pašto valdybos aplinkraštis, kuriame paskelbti pavergėjai.
Perėjęs skersai Laisvės Alėją nuėjau į Vals
pirmieji keturi pašto viršininkai, atleisti iš tar
tybės
teatro parką, kuris buvo visai arti pašto
nybos, būtent: Vilniaus centrinio pašto vir
šininkas Justas Gečiauskas; Kėdainių — Juo rūmų ir kuriuose buvo įsitaisiusi ir TSRS Lietu
zas Mačiulaitis; dar vienas, kurio pavardę jau vos Ryšių valdyba. Ten ant suolo kiek pasėdė
24
jęs, pasileidau Kauno miesto apžiūrėti, kaip jis
Rusų komisijos pareigūną, sako, kitomis pamiršau ir aš — Lazdijų pašto viršininkas.
Parašęs kitą prašymą, kad m a n išduotų tar dabar atrodo bolševikams okupavus. Perėjęs ke
dienomis būdavo labai priekalus prie norinčių
repatrijuoti Vokietijon ir išgavodavę visokių nybos lapą ir perdavęs pašto įstaigą "draugui" lias žymesnes Kauno miesto gatves, pasižiūrė
priekabų jiems pateikdavo, kat tik sutrukdytų Targaičiui, nuvežiau jį Pašto valdybon, kuri jęs į buvusias didžiųjų krautuvių vitrinas,
išvykimą. Bet tą dieną, kaip tyda. jokių prieka okupantų rusų jau buvo "pakrikštyta" nauju jas radau jau beveik visas pustuščias,
bių nė vienam norinčiam reparijuoti nedarė ir pavadinimu, būtent "TSRS Lietuvos ryšių val okupantų išgraibstytas. Po to išvykau atgal į
vipus pnėmė. jų prašymus p^enkino. Ir tas dyba", ir asmeniškai jį įteikiau skyriaus vedė Lazdijus ruoštis galutiniam išvažiavimui iš sa
atsitiko taip lengvai tik dėl te kad praėjusią jui Jurgiui Janušaičiui, kuris, prašymą pri vo tėvynės Lietuvos.
Dar noriu paminėti, kad, rusams Lietuvą
naktį vokiečių rusų repatr. fomisijos parei ėmęs, man patarė ateiti už kokios poros
valandų.
Tuomet,
girdi,
bus
atėjęs
Kadrų
gru
okupavus,
buvo išleistas apskričių pašto vir
gūnai turėjo užbaigtuvrų poky;. Vokiečiai ru
pės
viršininkas
ir
jis
tarnybos
lapą
man
išduo
šininkams
aplinkraštis,
kuriuo jie įpareigojami
sus, sako, gerai pavaišino ir dėlto paskutinį su
si
ąs.
žemesniuosius
pašto
tarnautojus
(iki valdinin
repratnjantais posėdį turėjo s skaudančiom
galvom atlikti.
Praslinkus porai valandų vėl atėjau į tą patį ko imtinai), reikalui esant, tarnyboj paaukš
tinti ne Pašto valdybai pristatyti, bet atlikti tą
Sugrįžęs iš Seirijų tuojau ėmi usi rašyti pra skyrių, kuriame jau radau atėjusį Kadrų gru
patiems. Pasinaudodamas ta proga 1941 vasa
šymą Pašto valdybai, kad maneatleistų iš paš pės viršininką rusą. Atėjęs jam prisistačiau, kas
rio
16 d. parašiau įsakymą, kad vienas Kap
to tarnybos, kaip repatrijuojanį j Vokietiją. esu ir kokiu reikalu pas jį atvykau. Jis piktomis
čiamiesčio ir antras Lazdijų pašto laiškininkai
Prašymo man dar neišsiuntus, 941 kovo 4 d. akimis į mane pasižiūrėjęs, kad pradės mane
pakeliami į aukštesnį tarnybos laipsnį. Tai ma
gavau Pašto valdybos raštą nr K. 7151, ku plūsti, kad ims rusiškai visaip keikti, kad man
no buvo pirmas ir paskutinis tuo reikalu pasi
riame buvo man pranešta, kad nualint (mano net plaukai ant galvos pradėjo šiauštis. Paga
rašytas pakėlimų įsakymas, nes, vos praėjus
pabraukta) mane panaudoti ryšų organuose, liau atsisukęs į J a n u š a i t i jam ir sako: "Matai
dviem savaitėm, buvau iš tarnybos atleistas.
esu iš tarnybos atleidžiamas nuo 941 kovo 5 d. kokius pašto viršininkus turėjote — vokiečių
*
Raštą pasirašė kažkoks Kadrų grpės vyr. ins šnipus". Bet Janušaitis jam nė žodžio į tai ne
**--tBū8 daugiau)
pektorius rusas ir reikalų vedėjas . Janušaitis. atsakė.
•

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 14 d.

C L A S S I FI ED GUIDE

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 paL)
j reikalus. Esą sovietu agresija Af. . . .
I ganistane sukrėtė Vakarus ir sut v p r ^ a ^ u x e U j c a m b a r i i n i i O | k ė l ė n e l a u k t a V a k a r u reakciją.
pasidžiaugti, Wayne universite Dėl tokios reakcijos nustebę ir
to studentai pasikvieskite savo ko sovietai, nes jos visiškai nenu
legas ir ateikite patys.
matė, nesitikėję- Situacija esanti
Vasario Šešioliktąją pamirškite pavojinga ir panaši į 1939-tifl'ų
visa tai, kas mus skiria, pasijuski metu. Lietuvai ši situacija nieko
me visi vienos senos ir garbingos garo nežadanti. T e n laukiama
tautos vaikai.
didesnės priespaudos, o represuo
S. Kaunelieni jamiems disidentams bus sun
kiau padėti, nes sovietai mažiau
LB VAKARONĖ SU
reaguos į mūsų šauksmus. Antra
ALGIMANTU GURECKU
vertus, mums lengviau bus veikti
egzilėje, nes Vakarai ims labiau
Dešimtoji šio sezono LB Det su mumis skaitytis, VVashingtoroito apyl. v-bos vakaronė įvyko nas leis daugiau mums reikštis.
VAS. 2 d. Kultūros centre. Tai re
Maždaug tokia buvo A. Gurec
ta, tik antroji visam sezone tokia,
ko
pusvalandi trukusio praneši
kuriai pamatuotai duotas politi
nės vardas. Ji garsinta labai ma mo tema. Jis savo kalbos nevadi
žai kr tik per radiją, bet susirinko no pranešimu, o tik keliomis
apie penkios dešimtys žmonių, mintimis, pastabomis, "kurias vi
daugiausia iškilesnių
Detroito si bendrai gaCėsim padiskutuoti".
Kadangi su kalbėtojo blaiviomis
apylinkės visuomenininku.
mintimis
nesutinkančių neatsi
Vakaronės programą pradėda
rado,
po
pranešimo
diskusijos ne
mas, LB Detroito apyl. v-bos pišsivystė.
Bet
devyni
vakaronės
kas Algis Rugienius pasidžiaugė,
kad savo tarpe turime retą ir dalyviai pateikė prelegentui po
brangu svečią, PLB visuomeni klausimą ir gavo įdomius atsaky
niu reikalų komisijos narį ir at mus. Klausimai — atsakymai bu
stovą VVashingtone, Algimantą vo įvairūs, nuo mūsų veiUisniu
Guradką. Daug apie svečią aiš vienybės reikalu, iki sovietu ir
kinti nereikėjo, nes incidentas kinu politikos.
Vliko posėdyje jį labiausiai išgar
sina
A Gurecko pranešimas suko
si apie dabartinę JAV bei tarp
tautinę politiką ir kiek ta politi
ka palietė ar gali paliesti Lietuvos

Antruoju kalbėjo mrusiškis vi
suomenininkas Vytautas Kutkus,
naujasis LB JAV krašto valdybos
pirmininkas. Jis priminė, kad dar
bo esama iki valiai ir Vlikui ir Al
tai, ir L. Bendruomenei. Kvietė

K £ AL

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

E S T A T E

ISNUOM. didelis m i e g a m a s kam
barys. Galimybė naudotis virtuve.
M a r ą u e t t e P a r k e . S k a m b i n t telef.
776-9267.

Skambinti 219—772-5426

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1979 METAIS
(Tęmnva iš vakar dienos)
P o 2 5 . 0 0 dol. Prof. K. Alminas, Nebr., St. Augonis, Mass., K. Bagdonavi
čius, C a n a d a , Dr. D. Bajorūnaitė, N.Y., Prel. V. Balčiūnas, Conn., A. Balčytis,
III., Baltic Real Estate, Mass.. A. Baradas, 111., S. Blaskevičius, Mich., K. Bra
zauskas, Fla.. D. Brazdžionis, Calif.. V. Bražėnas, Fla., Dr. G. Brinkis, Calif., J.
Budrienė, Ohio, G. Bulotienė, Mich., J. Butkus, Conn., Dr. E. Butrimas, Fla., J. A.
Čereškai. Mass.. J. Černius, Calif., J. Dačys, Mass., BĮ. Daukantas, Fla.. Detroito
Ateitininkai. Mich., Dr. P. Dirda. 111., K. Dūlys, Md., A. Dumbra, Mich., St.
Dzikas, Fla., G. A. Dzirvonas, 111., B. I. Galiniai, Mass., A. Garka, Ohio, Kun. A.
Gleveckas, N.Y., Dr. A. Goednerienė, N.Y.,Pr.M. Grušas, Calif., M. Gylys, Ariz.,
R. V. Ingelevičiai, N.Y., R. D. Ivaškai, Mass., Vyt. F. Izbickai, Mass.. B. J a n 
kauskas, N.Y., V. E. Jasaičiai. 111.. R. M. Jauniškiai. N.Y., Dr. G. I. Kaganiec, 111.,
A. Karkliai, Ohio, Dr. B. A. Kasakaičiai, 111., Dr. T. J. Kazickas. N.Y., Keturakis,
Mass.. St. Kežutis, N.Y., A. Kirsonis, Calif., J. Kunevičius, Ohio, Prof. I. M. Kuprioniai Calif.. J. Kutra, Calif.. P. Labanauskas, Md. Alg. Lapšys, Mich., J . I.
Laučkai, Md.. Lietuvių Bendruomenės (R) Brighton Park Apylinkė 111., Lietuvių
Bendruomenės Detroito Apylinkė Mich., P. J. Lekutis. Mich., A. Leonas. Md., M.
G. Leškys, Calif., Lietuviai Pranciškonai. Maine, Lietuvių Radio V a l a n d a .
Mass., V. Lukas, N'.Y.. V. McGinty, N.J., Br. Mačianskis. 111., Dr. J. Madeikis,
Conn., Kun. J. Maknys, R.I. A. Mažiulis, Mass., A. Mikoliūnas, Ohio, Dr. A.
Milaknis, Calif.. B. Milaknis, Calif., P. Monkūnas, N.Y., J. Nalivaikai. 111., J.
Naujokaitis. Ohio, M. O. Naumanai. Ohio, J. Navickas. Calif., V. A. Osteika.
Mich., Br. Paliulis, Mass., VI. Pažiūra, Calif., J. Pauliukonis, Mass.. R. Penkiūnienė. Va., J . Petrauskas, 111.. Sof. Plėnys, 111.. Z. V. Pliodzinskas. Ohio, O. Poholman. Mass.. J. B. Prakapai, Calif., V. Prižgintas, Calif., VI. R a m ū n a s , Ohio, Dr.
P. R a s l a v i 6 u s , Mass., L. Raubienė, Mich., I. A. Raulinaičiai, Calif., Dr. V. Raulinaitis, Calif., Kun. A. Rubšys. N.Y., L. Rudžiūnas, Mass.. M. A. Senuliai, N.J., M.
B. Saulis. Ind., St. Shepetys. Calif.. M. Šimkus, Md.. P. Skėrys, 111.. F. Skirman
tas, Calif., L. Skripkutė. Canada, K. Sleringeris. Calif. Drs., J.A. Snieškai, N.Y.,
Šv. Jurgio Par. Rožančiaus Draugija, Albany, N.Y., VL staškus, Mich., J. Stel
mokas. Pa., Kun. J. Steponaitis, Mass., Dr. P. Stungys. Ohio, J. M. Švedai, 111., J .
P. Tamašauskai, Conn.. K. Tamošaitis. Mass.. J. Taoras, Ohio, p. p. Tverai, 111.,
A. Uknevičius, N.Y.. J. M. Uksai, Calif., V. Urbonas, Fla., J. A. Vaičiulaitis, Md.,
A. Vaitėnas. Mich., J. Valaitis, Conn.. Dr. K. Valiūnas, N.Y., K. A. Venclauskai.
Calif.. Dr. R. V. Vienužis, 111., V. Vitkus, N.Y., M. V. Vygantai, N.Y., Vytauto Di
džiojo Šaulių Rinktinė, 111.. Pr. Zaranka. Mich.. B. Žukauskas, 111., A. Žuras. N.Y.
2 3 . 1 7 d o l . lietuvių Bendruomenės Pietinės New Jersey Apvlinkė
2 2 . 0 0 d o l . J. Bagdanskis, Wis.
P o 2 0 . 0 0 dol. P. Augaitis, Canada, G. Banaitis. Mass., P. Banionis, Ohio, J.
Botyriu8, N.Y.. B. Brazdžionis, Calif., R. Budreika. Mass.. E. Butkienė, Calif., A.
K. Čampė, Conn., H. Čepas. Mass., A. R. Česnavičiai, N.Y., J. S. Ginčiai. Mass..
P. Dalinis, Fla., Br. Dirsė, Canda, V. O. Eikinas.Mass.. St. E. Garliauskai. Mich..
L. J. Giedraičiai, N.Y.. R. K. Graudis, N.J., Ant. Gylienė, Conn., P. J a k u t i e n ė .
Mass., Jono Vanagaičio Šaulių Kuopa, Bostone. Mass.. L. Jurskis. Pa.. Dr. P.
Kazlas. Ark.. 0. Kiesylis, 111., M. J. Kriščiukaičiai. Mass., Prof. A. Kučas. Conn..
M. Kudirkienė. Conn., V. Kurilla, Ariz., M. Lembertienė, Calif.. VI. St. L e v a n a i .
Conn.. A. Liseckas. Calif.. J. V. Lopatauskas, Calif.. A. E. Misiūnai, Mich.. K.
Morkūnas. Ariz., J. Nesavas. Mich.. S. L. Packauskai. Mich.. E. Pakulis. Del., V.
A. Patalauskas. S. Petokas, 111.. p. Radžius. Ohio, G. Rugienis, Mich., S. S h u k i s .
Conn., J. Šidlauskienė. Conn., K. G. Silunas. N'.Y.. I. Simokat, Calif., J. Sonda.
Mass., I. Steponaičiai, N'.Y., L. Tamošaitis, N.Y., V. Umbrasas. 111., E. J. Valiukoniai, Mass., A. J. Varnai, Fla.. S. Verbienė, 111.. Kun. J. Velutis, 111., D. Venclauskaitė. Conn., M. Vilkas, N.Y., D. V. Zakarai, Ariz., Medžiotojų—Meškerio
tojų Klubas, Ind.
P o 15.00 dol. A. Audronis, Calif., L. Bagdonas, Calif, J . O. Bartkus, Mich..
J. P. Bliudžiai. Mich.. Ses. A. Gillen. IH., P. E. Jakubaitis, 111., Dr. S. J a n k a u s k a s .
Ohio, Ed. Jovaiša. Calif., A. J. Kasulaitis. Ohio, A. O. Keniausiai. Conn., S. S. Laniauskai, Ohio. A. J. Lapšys, Mass., Lietuvių Paštininkų Sąjunga, 111., J.
Mikaila. Mich.. A. Mikoliūnas, Ohio, Prel. V. Mincevičius, Italija, a.a. A. Br.
Monkevičiai, Mass.. K. I. Nenortai, Mass., J. V. Perkins, Calif., J. A. S a d ū n a i .
Calif.. J. šilimas, Mass.. Nekalto Prasidėjimo Seselės, Conn.. K. S r a g a u s k a s .
Mich.. Dr. J. Stankaitis. Ohio, J. Stapulionis, Conn., P. N. Stelmokai, 111., A.
Styra. Ohio. K. Vaičeliūnienė. Ohio, J. V. Vaičjurgiai. Mass., M Vaitkevičienė.
Mass.. P. Valiukėnas, 111., G. Valiulienė, Conn., O. P. Žilinskai. Ohio.
11.63 d o l . lietuvių Bendruomenės Waukegan Apylinkė
P o 10.00 dol. S. Ačepas. N.Y., St. Adomonis, Calif., J. Adomaitis. 111., T.
Aleksoms. Mass., S. Alšėnas, Ohio. S. B. Andrišiūnas. Ark., A. T. A n t a n a i t i s . 111.,
M. J. Apanavičiai, Ohio. J. G. Asminai. Mich., A. Balašaitis, Ohio, J. Balbotas,
Ohio. D. Balčiūnas, Calif, A. P. Bingeliai. Ind.. J. Bamiškis, Ohio, J . B a r t k u s ,
N.Y., V. Bartuška, Ohio. J. Baublys. Mich.. B. Brizgys. Mich., E Bublaitis, N. Y.,
A. Budreika, Canada, R. Bulota, Mich., P Bumeika, 111., K. S. Butkus. N.Y., B. P.
Čečkus, Mich.. V. Česnavičius. N.Y., E. Chmieliauskaitė, Fla., E. S. Cibas, Mass..
B. Ciplijauskaitė, Wis., B. T. Ciunkai, Mich., V. Civinskas, Ohio, K. V. Č i ž u n a s .
Va.. I. V. Gyvas. Ohio, A. Dabšys, Calif . K. Dabulevičius. 111.. P D a m b r a u s k a s .
Conn.. E. Dambriūnienė. Md., B Dariys, Md.. Dr. De-Cesare. R . I , V. T. Degučiai.
Ohio, A. K. Domarkai, Ind., Dr. A. Dunajewski. N.Y., A. V. Dunzila, 111., A. F.
Ensin, Mass., J. M. Ensinas, Mass.. L. C. Eurkoos, D.C., Pr. Gaižutis. Conn., Pr.
Gaižutis, Mass., A Gargasas, Ohio, Kun V. Gidžiūnas, N.Y., A. Br. Gražuliai.

S l e e p i n g r o o m wit*;
Ali u t i l i t i e s i n c l u d e d . 1 a d u l t . R e n t
$120.00 per. m o n . , p l ū s s e c u r i t y .
Vicinity 71st & A r t e s i a a . 582-1094

N O R I

Išimom. 5 kamb. butas
Gage Parke. Skambint po 6 v. v.
teL 434-1513

Kas norėtų atsikratyti
"LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ"
prašau rašyti šiuo adresu:
P. PUROMAS

For rent S1 į rooms, 1 bedroom
Heated. Appliances included. Adults only. No pets. $190.00 per
month. Plūs security. Vic. 71st &
Puikiausio m ū r o 22-jų metų bun- Artesian Ave. Tel. 582-1094.

Ohio, K. Grigaitis, Fla., S. H. Idzeliai, Ohio, A. R. Ilgučiai, N.Y., E. Indriūnas, 111.,
St. Išlinskas, Conn., O. Ivaškienė, Mass., E. J a n k u s , Mich., S. Jasaitienė, N.Y., J.
Jonaitienė, Ohio, S. Juodakis, Mich., K. E. Jurgėla, Md., E. Jurgutienė, Mich., A.
J u š k a , Mich., E. V. Kaltūnai, Ind. I. Kamantauskienė, Md., K. J . Karaliai, Ohio,
J. Kasakaitis, UI., Kun. V. Katarskis, Ohio, K. Katelė, 111., I. S. Kauneliai, Mich.,
A. Kavaliūnas. 111., J. Kavaliūnas, Ind., St. E. Kazlauskai, Mass., J. O- Kemežai,
Conn., L. S. Keženiai. Ohio, P. Kliorys, Ohio, J. J. Knasas, N.Y., M. Knystautienė, Conn., „ P a t r i a " — H. Kripavičius, S. Kriščiukaitytė, Mass., B. Kriščiūnas,
Conn., L. M. Kšečkauskas, Fla., K. Ručinskienė, Calif., P. Kudukis, Ohio, St.
Kungys, Calif., A. Kvedaras, Mich., A. Lapinskas, III., Ch. Laukaitis, Md., K. Lin
kus, Fla., V. Lukošius, N.Y., L.V.A Ramovė, Calif., E. Manomaitis, Mass., Br.
Markeliūnas, N.Y., A. M a r m a , 111., B. Martinkienė, Mass., R. Masiulionis, N.Y.,
A. B. Maželis, Ohio, p. Medelienė, Md., Dr. B. Mickevičiai, Mass., T. Mickevi
čienė, Calif., A. Mickūnienė, Mass., G. B. Mikonis, Mass., L. Mingelai, Mich.. Dr.
R. Mitalas, C a n a d a , E m . Mitkus, Calif., F . Motuzas, Mich., J. Murinas, Mich., A.
Musteikis, Mich., M. Nagurskis, Conn., K. Naudžius, Calif., M. L. Noreikai, N.Y.,
L. E. Oksai, Calif., B. Olis, Fla., V. Paprockas, N.Y., J. V. Panavas, Mich., N. B.
P a r a m s k a s , D.C., J. Peckaitis, 111., P. Petkelis, Calif., J. Petkevičienė, Ohio, V.
Petrauskai, 111., Vyt. Petrauskas, 111., A. Petrutis, Md., Kun. Vyt. Pikturna, N.Y.,
P. Plikšnys, Mass., K. Povilaitis, 111., B. Prielgauskas, III., J. J . Puodžiukaičiai,
Conn., A. Puškriūtė, Ohio, St. Rackevičius, 111., G. W. Radveniai, Calif., A.
Rapšys, Calif.. O. J. Ribinskai, Mich., A. Rudzitas, N.J., A. Rūgytė, 111.. O. B.
Rūkštelės, Mich.. V. Rutelionis, Md., E. Sabalienė, Calif, A. Sajauskas, Md., I.
Šalčius. 111., M. Samolis, 111., L. Šaudzienė, Pa., P. E. Sidzikauskas, Calif., K. A.
Šimėnai, Mass.. J . S i n k u s . Mich., K.Sirgėdienė, N.Y., K. Skaisgirys, 111, J. Skruzdis. Conn., R. V. Šležas, Mass.. M. A. Smelstoriai, Ohio. N. Šležienė, Mass., L
Spuras. 111., A. S t a k ė n a s . 111., G. Stančienė, N.Y., S. H. Stasai, Ohio. A. Šūkis,
Mich., C. S. Surdokai, Md., A. Svalbonienė, N.Y., p.p. Šveikauskai. Mass., J.
Švoba. Mich., Dr. D. Tamulionytė. 0h.. A. Tamulionis. 0h„ P . Tautkus, 111., J.
Tubelienė. Fla., V. Tuskenis, Calif., J. M. Vaičius, Calif, E. Vaitkus, Conn., A. J.
Vasaičiai, Conn., V. E. Vasiliauskai, 111., J . N. Veličkai, Conn., J . Venckus, Calif.,
Villa Maria, Conn., R. L. Vyčius, Calif, Kun. St. Yla, Conn.,J. Zaliadicnis, N.Y.,
P. Zigmantas, Ohio, G. P . Zilioniai, N.Y., D. Žygas, Calif.
9 . 0 0 d o l . Lietuvių Bendruomenės New Haven Apylinkė, Conn
8.00 d o l . E. E i d ė n a s , 111.
7.50 d o l . V. Bačiauskas, Md.
P o 7 . 0 0 d o l . J. Žygas, Ohio, K. O. Zygas, Ohio
P o 6 . 0 0 d o l . J. P. Conn., K. Laskauskas, Md.
P o 5 . 0 0 d o l . A. Andriulionis, Mass.. S. Augunienė. Fla., Vyt. Aukštuolis,
Ind., S. Aušrota, Calif., V. Aviža, N.Y., J . Bačianskas, Md., V. Bačidis, Ohio, R.
B a d y n s k y s , Ariz., J. Bajorinienė, Conn.. V. Benokraitis, Ohio, Ą Bernotas,
Conn.. St. Bliūdžius, Mich.. A. Bortvikienė, Fla., M. Budzinskas-, Conn., N.
Butkus. N.Y., F . Casper, Mass., P. 0. Dambrauskas, Ark., Vyt. DJys, Md., L.
Everett, Mass., A. Gailiušis, Pa., p. Garisonas, R.I., C. Gibson, Mich, K. Gogelis,
Mich., J . A. Grinius, Mich., V. J. Gurka, Mich., B. Guzas, Ariz., E. Ileida. Ohio, H.
Jasinis, Calif., J u o z a i t i s , Conn., O. Jurskienė, Pa., E. Kačinskiert, Mass., A.
Kairys, C a n a d a , J . Kaklauskas, Ohio, J . Kalvaitis, Ohio, J. Karmusa, Conn., F.
Karosienė, Mass.. V. K a s n i ū n a s , Ind., O. V. Kavaliūnai. Ohio, B. Kaėnas, Ohio,
J. Kazėnas, Ohio, J. Kazitėnas, Wis., J. Kiela, R.I., A. Kinčius, Mici, K. Kleiva,
VIa., V. Klova, Calif. Knights of Lithuania C—144. Pa.. L. KrasausIenė.Conn.,
V. Krištolaitytė, N.Y.. V. G. Kulpai, N.Y., P. Kvarinskienė. Fla. M. Kveda
ras, 111., Lietuvių Bendr. Nevv Britain Apylinkė. Conn., P. Leimonts, Calif., J.
Lepeška. Ohio. J . A. Liutkonis. Mass., J . Makėnas, 111., B. Malcams, Ohio, L.
Matonienė, Conn., VI. M. Matulioniai, Ohio, A. Mažeika, N.Y., I. Mažonas,
Ohio, K. Merkis, Mass.. V. Micevičius, Calif.. J. Miką, Mich.,D. MikJiūnas, Ind.;
L L. Nagevičius, Ohio, V. Nastopka, Md., B. Natkevičius, Ohio, 5. Navickas,
Fla., Kun. V. P a u l a u s k a s , Conn., E. Paurazas, Mich., O. J. Petrikai, 9a., R. Petro
nienė. Mass., J . Pečiulis. Ind., S. Pudinis, Ariz., Vyt. Radzivans, N.Y., A.
Rimkus, Calif., A. Rukšėnas, Ohio, V. Ruseckas, Ariz., V. Rutkauaas, Ohio, F.
Špokienė. Ind., O. Ruzgys, Calif., V. Šakalys. R.I., M. Sąmatinė. N.J., K.
Sapetta, Conn., P . Seniunienė. Fla., S. Šimoliūnas, Mich., V. SirtauBS, Mich., J.
Sirutis. N. Y., J. Širvinskaitė, Mass., K. G. Spakauskai. Mich, C. Staliulis, Mich.,
J.D. S t a t k a i , Fla.. Vyt. Stelmokas, Mass.. M. Steikūnienė, Ind., I. Šraukas, 111,
A. Sukauskas, Mich., Dr. S. Tallat-Kelpša. Md., C. Tiška, M. T o n k a a s , Conn., I.
T u m a s . M i c h , J . Ulpienė Mass., A. Urbaitis, Ind.. J. Urbonas, Mich,-L P- Vaičai
tis, Fla., V. P. Vailonis, Ind., K. Vainius, N.Y., St. VaiSvila, Coni., A. Vakauzienė. Mass., K. Valeika. Ind.. O. V. Valiai, Mich., B Valiukėnas Mich., Z. A.
Vieskalnis, Mass.. Kun. Vyt. Zakaras. Conn., S. Zavackis, Ari., A. Žiedas,
Mich.. Alg. Zikas. Maas.
P o 4 . 0 0 d o l . V. Bacevičius, Ohio, E. Bergren, Ariz, G. Dumbfs, Ohio, E. A.
Krone, Ariz.
P o 3 . 0 0 d o l . J. B r a d ū n a s , Md., V. Gecevičius, Ohio, J. E. Krvreris, Ohio, R.
Mačionis. Mich., T. Pauliukonis, Canada. A. Šatraičiai, Mich., K.Jirvinis. Ohio,
E. Vyšniauskienė. Ohio. P. B. Zelbai, Fla.
P o 2 . 0 0 d o l . H. Bergren, Ariz., E. McCreedy. Mass . S. Juarias, Mass., A.
Mark, N.J., A. Rimbą, Mich., S. Šnekutis. Mass., V. Vaitekūną, Fla.,
P o 1.00 d o l . R. Druktenis, Calif. V. Paukštaitis. V. Vokirtja.
Visiems a u k o t o j a m s dėkoja VLIK'as ir Tautos Fondas
A u k a s p r a š o m e siųsti:
Tautos F o n d a s I i t h u a n i a n National Foundation
P.O. Box 21073
Woodhaven Sta. N.Y. 11421

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas n a m a s
Marąuette Parke. Kaina $67,500.

PIONEER MOVERS
3043 W. Mcotrose Avenue
Fast local moving
24 bour service
7 days a week
Licensed and. Easured

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
t a s $46,900.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
a r angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu n a m u s
apžiūrėti.

tas.

W. H. SALISBURY & GO.

IEŠKOME DARKOiy

RUNNING OR NOT

Free Fast Towing
TEL _ 582-8130

PASIRYŽUSIŲ ASMENŲ
tarp 18—? amžiaus, kurie norėtų
kurti nuosavą bendrovę — prekybą.
Nuo Michigano iki rytinių JAV. Daug
"benefits". Reikia tiktai nebijoti
plačiai žiūrėti i ateitį. Skambinkite
po 5-tos vai. vak.

SI 7—784-4241

iimimimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. V I L I M A S M A C H I N I S T
Experienced person capable of settMOVING
lng u p bis own machine, readlng

jiiimuHiiiiiiiiiimmiiimiiinmiiuiiiiiii
Lemonte.

2-jų b u t ų mūrinis.

Permanent lst shift position for m a chine set-up man in rubber fiaishim? d e p t Mušt read & write Englisb.
Muat read mechanical pa.:-ts, b l u e
prints, gauging- instrumentą & be
mechanically inelined. Excellent salary & benefits.
Phone Mr. Lefor — 421-4850
401 No. Morgan St., Chicago, TJL

JUNK CARS WANTED

Tel. 737-7200 ar 737-8534
Mūrinis.

MACHDsE S E T - U P MAN
OR TRAEVEE

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2625 West 7lst Street

4 butai.

HELP WANTED VYRAI

TEL. 583-8154

Valdis Real Estate

Tel. 376-1882 arba 376-5996

blue prins and be responsible for h i s
own work. Excellent wages and
fringe benefits. Apply in person.
NALBACH ENGINEERING CO.
613» W. Ogden, Cicero, m .

llllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIHlMIHII

HELP WANTED — MOTERYS

PACKAGE E X P R E S S AGENCY
MARIJA
NOREIKIENfi

ACCOUNTING CLERR

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Outstanding opportunity for individual with good figure aptitude.
Posting sales journals, accounts receivable cards and accddnts payable. For interview call —
Mr. Burzynski — 693-7650

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

Gerai užlaiky

Marąuette Parko rajone.

Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz
Notary Public

2951 W. 63rdSt., 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiii

P I R K T I

Route 2
Lyndon, KS 66451

KOGI LAUKTI

gak>w. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale! t a s . Centr. oru Šildymas ir vėsinimas,
MI S C ELLANEOUS
š t a i ' Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite
užimti.
Marąuette
Parke.
—
siū
IIMIIIIIIIIIIIiUlIimilllIlUIIIIIUITtlhlllllll
$52,500.

visus darniai, vieningai dirbti, o U. S. A., Inc." vardu.
Nuo savęs šia
proga
visuomenę — visų veiksniu dar
ką
pridėsiu.
Daugelį
metų
bus remti moraliai ir piniginė
liau, kad LB pasirinktų aukoms
mis aukomis.
telkti kurį kitą mėnesį, o vasairį
Kadangi DIoco rengiamo Va paliktų Altai. Buvau nuomonės,
sario 16- ios minėjimo metu LB jog tik Altą tegali ir teprivalo
naudai atfkas rinkti uždrausta, šio dirbti politinį darbą, tas ir aukas,
je vakaronėje fouivo pradėtas au Vasario 16-tosios minėjimuose su
kų vajus. Rezultatai nepaprastai rinktas, teturi teisę pasiimti. De
puikus: surinkta daugiau dviejų ja, „kitas mėnuo" LB vajams ne
tūkstančiu doleriu.
prigijo, o LB politinė veikla išsi
Tai, žinoma, tik pati pradžia vystė kaip niekada. Tik aklas jau
ir aukos bus renkamos visą va to galėtų nematyti! Beveik tris
sario mėn. Jas galima įteikti vie dekadas tvėrusią nuomonę pa
n a m iš trijų Detiroito apyl. aukų keičiau ir LB pinigų teCkimo va
telkimo kom. narių — Antanui jams vasaryje pritariu.
Janušiui, Jurgiui Ribinskui ar Na
Alfonsas Nakas
rimantui Udriui. Paštu aukas
siųsti šiuo adresu: Antanas Janu— Kramtoma guma lengvai
šis, 16778 Rougeway dr. Livonia,
MI. 48154. Čekius rašyti "Lithua nuimama su Peanut B u t t e r ar!
n i a n American Community of ba Rubbing Alcohol.

NUOMOTI

Tuoj reikalingas masinai garažas,
Brighton Parke, Maplewood ir 43čios apyl. Skambint 4:30 iki 7 vai.
vak. arba 10:30 iki 12 vai. nakt.
Telef. — 3764059
efficiency.

P R I E GRAJZAUS EŽERO
R a s s Lake, Indiana
Parduodamas ištisiems metams gy
venti 6 kamb. namas su pilnu rūsiu.
2idinys. Visi namų reikmenys (appiiances). Centr. oro vėsinimas. 2
maš. garažas. 100 p. prie ežero x
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve
čiams namukas arba išnuomavimui
pajamoms už 200 dol. į sav. Kaina
$34,000.

Detroito Lietuvių fronto bičiulių vadovybė su Dievo Apvaizdos parap. kle
bonu. Iš kairės sambūrio pirm. Vytas Petrulis, kun. Vikt. Kriščiūnevičius
ir daM. Stasė Smalinskiene, sambūrio iždininkė.
Nuotr. J. Urbono

IEŠKO

Labai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
2608 W. 69 St., Chicago, UI. 60629
TEL. — WA 5-2787

iiiiiimiiiiiimiiiiijjmmimmmmiimiii

BUTŲ NUOMAVIMAS

IIIIIIIIMIIimillllllllilIlIlIlIlIlIlIUIIIMUI

Namų pirkimas — P a r d a v i m a s

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

5745 East River Ri, Chicago, mhtois

Draudimai — Valdymas

4259 So. Maplewood, teL 254-7450

BILINGUAL SECRETARY

M. A.

ŠIMKUS

FERAUOY CORPORATION

Taip pat d a r o m i VERTIMAI,
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.

INCOME TAX
N o t a r i a t a s — Vertimai

BELL REALTY

German/English. Knowledge of
shorthand preferred. Mušt be
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiuiuiiimi good typist. For interview call

J.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedrie Av. — 778-2233

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštas

IlllllllllllllllllilIilHlilllIlUlllllIimiillIlIU

NEDZINSKAS, 4658 Archer Ave.
ChicagO, m. 68632, tel. 827-3980

•••«•••••••••••«*••

MOVI N G
US.A1"
We'i! help you makethe right movė

JEI G A L V O J A T E

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
Tel. — WA 5-8063
H E L P

PIRKTI AR PARDUOTI,
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti
i mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti.

CHICAGO

693-7050

RN'S
Full and part time positiona available in General CCU & SICTJ Nursing openings on all shifts. Located
in Lincoln Pk. area. Rooaevelt Memorial Hospital offers excell. benefits.
Starting salary oemm. w/exp. No shift
rotations. every other weekend off.

Contact Nurse Recruiter 751-4000
426 W. \Viscinsin. Chicago, m .
An Equal Opportunity Employer

NT E D— F E MAL E

BASKIN CLOTHING, a leading specialty retail store chain,
is currently offering a few full time clerical positions.
E»perience preferred.

Virš 500-taI namų pasirinkimui

We of f er good wages, many company paid bene
fits and a liberal merchandise discount.

BUDRAITIS REALTY C0.
8600 S. Pulaski Road

APPLY I N

PERSON

BASKIN CLOTHING COMPANY
716 W. Kinzie, Chicago, Illinois

Tel. — 767-0600
owned and

5745 E . River Road

RETAIL CLERICAL OPPORTUNnTES

Mes priklausome MLS ir turime
komputerf.

independently

FERAUOY CORPORATION

operated.

For Information only call 421-0263
D £ M E S I O !

24

An EquaJ Opportunity Employer M/F

H 0 UR T 0 WI N G

H E L P

••

W A N T E D —MA L E

AND

QŪICK S T A R T
TEL — 582-8130

S

sca

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lietavtu dienraštis, gi skelbimų kai
no* yra visiems prieinamos.
i=

OVVNER - OPERATORS

|

| D.O.T. cjualified with taniem axle tractor {oi piggy i
I back operation. Pick up and delivery within 400 mile !
| radius. Chicago-based. £xcellent pay package.
I

l

MIIIIIIIIIIIIIIIIMI

TEL -312—226-7828
iiuiiimuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf

MIRTIES BAUSMĖ
i namui 1051 N. Mayfield Ave.,| DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 14 d.
{riejimo. Taip pat kviečiame kitu
Mere J. Byrne pareiškė, kad \ Chicagoje, prišliaužė grindimis
kolonijų lietuvius atsilankyti ir
kartu su mumis švęsti šią bran padegėjams, dėl kurių žūsta i prie 4 metų vaikučio, kuris jau
gią šventę.Tebūna ši šventė mū žmonės, turi būti skirta mirties atrodė nebegyvas. Tačiau iš- Į
Mylimai mamytei
rijoj, 108 Oak St.
Srockton, Mass.
sų vienybės ir susiklausymo šven' bausmė,
traukus, pavyko jį atgaivinti, j
Gegužės 1& d. — Šv. Kazimie- tė. Remkime Amerikos Lietuvių
- r Brocktono lietuviai Lietuvos | ro parap. choro, vedamo komp. Tarybos pastangas Lietuvos laisJis buvo užtroškęs nuo dūmų ir Į
IŠGELBĖJO VAIKĄ
nepriklausomybės atkūrimo — J. Gaidelio, "Sūkurio" šokėjų vinimo daiibe. Skyriaus valdyba; Tik 15 mėnesių tarnyboje bu garų. Sveiksta Loyolos ligoni•Vasario 16 minėjimus ruošia ved. Vyt. Bruzgio ir Weymouth
vęs ugniagesys R. Walz, degant nėj.
mūsų sesę g. VIOLETA ŠP0KATTC ir kitus šeimos
įvairiose vietose.
Fisharmonijos arkestro koncer- j ^ ^ U l c e s B a r r e , P a .
narius nuoširdžiai užjaučiame.
_ Vasario 16 d., 12 vai. Brock- tas, Weymouth aukštesn. mok.
Vasario 16-<ją skelbs Lietu/vos
- -tono miesto rotušėje burmist- auditorijoj, Weymouth, Mass.
Nerijos Tunto Seses ir Vadoves
.i^s D. Crosby pasirašys dekla
Gegužės 25 d. — Šv. Kazimie- i trispalivė vėliava, kuri bus iškel
Dešimts Metų Mirties
raciją, skelbiančią Vasario 16-ją ro bažnyčioje per 11:30 vai. Mi ta prie vietos Luzerne apskr. Teis
Sukaktis
7T- Lietuvių diena Brocktone. šias vysk. suteiks sutvirtinimo mo rūmų.
sakramentą.
Lietuvos
vėliavos
iškėlimo
me
Miesto viešųjų darbų virš. Fr.
E. Kibokienė
tu, 10 vai. r. yra pakviesti teismo
Wallen savo skyriaus tarnauto
Brangiai draugijos narei
ir kiti žymūs valdžios pareigūnai
jus, aukštuosius miesto pareigū
kurie sutiko atvykti. Pakviesti ir
nus ir svečius lietuvius vaišins Milwaukee, Wisc.
A. + A .
Jietuviškai paruoštais valgiais.
Kaap kiekvienais ratais, taip ! ? * » * * * organizacijųžmonės.
ELENAI ŠPOKIENEI mirus,
-Bus sveikinimai, kalbos ir paš- ir šįmet JAV LB Milwaukees ^ t u v i ^ ų parapųv klebonai pa_nekesiai Vasario 16-sios temo- apylinkės valdyba ruošia V a s a - ! ? ^ P^skebu bažnyčiose
jos vyrui LIONGINUI ir ARTIMIESIEMS reiškia
rio 16 minėjimą kovo 2 d. 6v.
J.Vjcanalas 28 atsiųs falmuome gilią užuojautą.
" "Laisvės Varpas" oro bango Gabrieliaus parapijos patalpose to *> ^ d y s talevizijo].
A. A.
Lietuvos Dukterų Dr-ja
mis per Broctono ir, galimas da- - S 10 St. ir Lapham Blvd.,
^ ^
P**** priklauso nKUN. VINCENTAS J.
-..cJykas, per Bedfordo radijo sto- Mil^ukee, Wisc.
* S S į i e t v l ^omenes veikėjai
„\\7iis anglų kalba perduos specia
,
.
- ,,. x . „«. An-alei Bajonenei, kunos iniciaKAMARAUSKAS
si
lias programas.
2 vai. po pietų sv. Mišias at-1
. J rūpesčiu
_ »
•
.
Jau suėjo dešimtis metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
B
Vasario 24 d. minėjimą ruo
_
7.
..
tyva b e Kor.
•"'~
™ ••"
mūsų tarpo mylimą brolį, kurio netekome 1970 m. vasario 17 d.
šia Altą, dalyvaujant visoms našaus mums visiems artimas, J
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
•Q£et. organizacijoms. 10 vai. šv. tuose, neseniai sugrįžęs kun.
xr :x
daug keliavęs ir aplankęs %įmrVP<
~ >-<i-ATSIŠAUKIMAS
VASARIO
Už jo vėlę, šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 16 d., šešta
'-'Kazimiero liet. parap. bažnyčio Juozas Dambrauskas, MIC. Šv.
gyvenančius kituose kraš
dienį, 8 vai ryto Aušros Vartų bažnyčioje, vasario 17 d., sekma
I6-T0SIOS
PROGA
je bus iškilmingos pamaldos. vius,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Mišių metu giedos Racine Lietu
dienį, 11:30 vai. ryto S v. Kryžiaus bažnyčioje ir visose parapijose,
Po pamaldų mašinų vilkstinė vių Moterų kvartetas, vadovau- į Mieli Lietuviai,
kuriose jis buvo tarnavęs Michigan valstijoje.
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
įydės Lietuvos vėliavą, kuri bus jamas J. Grimskio.
Jau greit bus 40 metų, kai pa
Maloniai
kviečiame
visus
—
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
iškilmingai iškelta miesto cent3 vai. popiet, tuojau po šv. vergta lietuvių tauta kenčia ir
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
*" J fe, Gedimino gatvėje (Ligion Mišių, bus Vasario 16 minėjimas
kun. Vincento vėlę.
laukia laisvės rytojaus. Atrodytų,
^-JParkway) savaitei laisvai plevė- šv. Gabrieliaus parapijos salė
4330-34 So. California A v e n u e
kad tokiu metu, kada tarptauti
Nuliūdę: Seserys Patricia ir Seselė M. Patrlce, kazimierietė.
~ uv suoti. 3 vai. parap. salėje aka- je. Programoje bus invokacija, nis pelitinis dangus yra labai ap
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
^L&emija. Pagrindines kalbas pa- j į į j į į f į meninė dalis, kurią siniaukęs ir vis tamsėja, nederė
sakys dr. kun. A. Jurgelaitis J a t B k g R ^ ^ e Lietuvių Moterų tų tikėtis šViesesnės prošvaistės.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
angliškai, o S t Lulys — lietuvis- I kvartetas, S. Milašiaus jaunimo Bet prieš aušrą visuomet būna
Telefonas — YArds 7-1741-2
kai. Programą atliks: parap. Į g o k i ų gr^ė fc v i e t o g j a U m m a s . tamsiausia. Net iš savo tautos
choras, soUstė M. Bizinkauskai- • p e r t r a u k o s m e t u bus renkamos patyrimo žinome, kad laisvę at
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
J tė ir "Sūkurio" šokėjai. Ten pat j a u k o a p o minėjimo b u s gumoš- gavome po visą pasaulį sukrėtu
- .j vyks ir Lietuvos laisvinimo rei- t Q g va j^ėa.
sio 'karo.
"'"./italams aukų rinkimas.
Visi lietuviai kviečiami kuo
Sovietų savivaliavimai ir kari
— Kovo 1 d., 5 vai. Martyno gausiausiai dalyvauti šv. Mišiose
nės avantiūros po svetimus kraš
l a n k a u s šaulių metinis susirin ir minėjime.
tus nesitęs be laisvojo pasaulio
kimas ir 6 vai. su svečiais dr.
pasipriešinimo. Tokiu
tamsiu
Vinco Kudirkos, Jono Vanagaimomentu
staiga
ir
netikėtai
gali
Laidotuvių Direktoriai
»-<»<4io kuopų šauliais ir svečiais Rockforcį I1L
prasiveržti šviesus vilties spindu
lietuviškųjų organizacijų valdy
Lietuvos NepriMausomybės mi lys ir paliesti mūsų tautos ateitį.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
bomis Vasario 16 minėjimas.
nėjimas įvyks Vasario H dieną. Tad turime būti budrūs ir ati
Pagr. kalba kun. Rafaelio Ša
Rengia ALT Rodkfordo skyrius. džiai budėti. Turime uoliai at
kalio, vaišės ir trumpa progra
Minėjimas prasidės pamaldomis likti savo lietuviškas patriotiškas
mėlė Sandaros salėje.
Trys Moderniškos Koplyčios
Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje 12 pareigas, turime ištikimai ir są
JL A.
vai. Po pamaSdų išlcMmingas mi žiningai vykdyti mūsų veiksnių
jįhlJĮT PARENGIMAI
Mašinoms Vieta
nėjimas Lietuvių klubo salėje, nurodymus bei turime užmiršti
Vasario 19 d., 6 vai. p . p. —
716 Indiana Ave.
nesutarimus ir burtis vienybėn.
Tel. 737-8600
Šv. Kazimiero parap. salėje
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ mūsų
Minėjime dalyvaus V. D. rink Tik vieningi būdami iškovosime
ruošiamos Užgavėnių vaišės ir
tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1975 m,, vasario 16 d.
Tel. 737-8601
tinės šauliai, meninę programą tėvynei laisvę ir užtikrinsime jai
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
pramoginis pasilinksminimas.
atliks šaulių jaunimo šokėjų gru laimingą ateitį.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Kovo 9 d- — Šv. Kazimiero
pė. Dienai pritaikytą žodį tars Atnaujinkime tikėjimą, budė
Už jo sielą Sv. Mišios bus atnašaujamos vasario 17 <L, 10 vai.
minėjimas. 4 vai. p. p. Mišios.
ryto T. Jėzuitų koplyčioje.
dr. V. Plioplys. Po minėjimo — kime ir dirbkime su viltimi, kad
Po pamaldų salėje banketas.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
pietūs.
gal netrukus Vasario 16-ją kar
Gegužės 3 d. — Brocktono
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Kviečiame visus Rockfardo lie tu su nauja laisvės diena galėsi"jaunimo ansamblio "Sūkurio"
Juozo Sakavičiaus sielą.
tuvius
ir organizacijas
dar-, be švęsti jau laisvoje tėvynėje.
koncertas su iš Clevelando at. .
.savo
.
Nuliūdę: Žmona, dukterys ir žentai, Lietuvoje seserys su
v
**'
, .
, , v • , .„, iNortnį
^„-fv.! bu ir auka .prisidėti
prie sio mi- S
Lietuvos Saulių Sąjunga
Šeimomis ir brolių šeimos ir kiti giminės.
"vykusiom
kanklininkėm,
•"
•"
Junior aukšt mokyklos audito-'

VASARIO 16 MINĖJIMAI

A. + A. •
ELENAI ŠPOKIENEI mirus,

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

JUOZAS SAKAVIČIUS

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

iiiiiiimimimiiminiimiiHiiiiiimimiiii
Jvatrhj prefchji pasirinkimas ne
brangiai iš mūsa sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 St-, Chicago, m . 606»

įį

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ
Tetef. — 925-2737
Vytautas Valantinas

— liiiiiiiiininiimniHnimiminmiiiiutiui
„AitiiiniiuiiiHiiiuiiiiimmitiiiniiniiiinfi

P L U M B I N G
Iicensed, Booded, Insored
':.7r Nauji damai ir pataisymai. Virtuvės
'.. tt vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga.C' lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.
IK

S E R A P I N A S — 636-2960

•M

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIMUIIUUUIIIUUUIUIIUIII
tfu

>•'
nu

30<yį pigiau mokėsit
lOCfc — 2 0 % mio ugnies ir automoui'apdraudą
biUo pa mus.

FRANK
:

ZAP0LIS

Telef. GA 4-8654
32«V2 W. »5th Street

*
•• ' ^

^»*^»»^»^*"

,

i

A.

KUN. JUOZUI KLUONIUI

A.

JUOZAS GRIGUTIS

Tel. 737-8600.

^

~"

'

""""

MIGLINAS

TV

W 69th St., tei 776^1486
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
AfA,
DR. ZENONUI MINGINUI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

netikėtai mirus, jo žmoną LIDIJJį ir sūnų JONJį
nuoširdžiai užjaučiame..

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. L1TLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS

Dr. Petras Kazlas su šeima

2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 6<nh STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

Nuliūdę: Posūnis, marti ir kiti gimines.
Laid. direkt Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans.

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.
tm

Dr. Otonas ir Vanda Vaitai
Ieva Baniene ir sūnus Algirdas

ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiimniimiiiiiimiiiiiiiig

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

m

^TELEVIZIJOS

Z

2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

reiškiame giliausią užuojautą ir liūdime kar
tu.

Gyveno Chicago, EI., Marąuette Parko apyl.
Mirė vasario 13 d., 1980 m., 1:30 vai. ryto, sulaukęs 82 m.
Gimg Lietuvoje^ Kvėdarnos valsC., Propėnų kaime.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideMame nuliūdime posūnis Herbertas Stepaitis, marti
Alė, gyv. Kanadoje, mirusios žmonos vaikai Albert Hess su žmona
Vanda ir Olga Vaičaitis su šeimomis Chicagoje, Helen Klein, Anna
Kaufmann ir Bruno Hesas su šeimomis Kanadoje, mirusios žmonos
brolio vaikai: Algis Stepaitis ir Gražina Herzog su šeimomis, gyv.
Californijoje, Lietuvoje sesuo Barbora Rupainienė su šeima, ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 4 vai. popiet Mažeikos-Evans
koplyčioje, 6845 So. Westem Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 16 d. B koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gėlių prašoma nesiųst, jų vietoj aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

nimiiiimiiiiiimiHiiiiiiHiiminiiiiiimiH
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TĖVAS IR SŪNUS

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

£« »i » • • • •

A.fA.
DR. ZENONUI MINGINUI

KIIJMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visą rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. BE 7-5168

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

|

I

SOL. DANOS STANKATTYTES

1

|

(Įdainuota lietuviškai)

|

OPERŲ

ARIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

I
|

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitis

=
=

1
1

GRA2INA, AIDA, KAUKTŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.

|
=

Vaclava Bagdanaviiiene Eleonora Juškevičiene
Jadvyga Grigaitiene
«, *eima lt anūke Dana
Nijole Vengriene

=
1
=

Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Ą5Jf5 W. 6Srd St., Chicago, TU. 60629.
Dl. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.

%

3310 SO. LITLAMCA AVE.

Ęiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

|
=

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

I

mirus, jo žmonai LYDIJAI ir sūnui JONUI reiš
kiame gilią užuojautą ir drauge liūdime skaus
mo valandose.

•*-

VALOME

|

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5«rh Ave.. CK ERO. I I I

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 14 d.

X Kun. Juozas Vaišnys, " L a i š
kų l i e t u v i a m s " r e d a k t o r i u s , at
x Vasario 16 d. 8:05 vai. našaus šv. Mišias Šv. Onos baž
ryto W J O B radijo stotis Ham- nyčioje Beverly Shores, minint
monde, Indiana, perduos Vasa Lietuvos nepriklausomybės šven
rio šešioliktai dienai pritaiky t ę vasario 17 d. 1 vai. po pietų.
J. L VALSTYBĖSE
tą programą, kurią atliks Linda 2 vai. p. p. įvyks šventės minė
Ruzgaitė, Algis Valeika ir žinių j i m a s Jonynų salėje, k u r kal
_ Emilijai Naudžiūnienei, gy
komentatorius Irving Lewin.
bės inž. Bronius Nainys. P o mi
venančiai So. Bostone, Mass.,
X Ella Radienė, Dunes mote nėjimo b u s bendri pietūs, ku
vasario 17 d. sueina 90 metų
X Lietuvių Katalikų Spaudos rų federacijos pinnininkė, su riuose dalyvaus apie 100 žmo
amžiaus. J i y r a gimusi i r augu
dr-jos, leidžiančios "Draugą", rengė labai gražų balių Beverly nių.
si Lietuvoje, 1911 m. a t v y k u s i
x Kun. V y t a u t a s B a g d a n a metinis susirinkimas įvyko va Shores. Svečių buvo daug ir
į Ameriką, 1913 m. siikūrusi
sario 13 d. vakare Marijonų vie ne visiems norintiems užteko vie vičius ir kun. dr. K ę s t u t i s Tri
šeimą i r išauginusi šešių vaikų
nuolyno svetainėje. Susirinkimui tų. Taip pat buvo įdomi progra makas praves dienos rekolekci
šeimą — keturis sūnus i r dvi
vadovavo pirmininkas dr. Anta ma. Tai buvo pirmutinis toks j a s šeimoms — v y r a m s i r žmo
dukteris (vienas sūnus j a u y r a
nas Razma, pranešimus pada didelis moterų federacijos pa noms kovo 23 d. Ateitininkų na
miręs). Šiuo metu ją su džiaugs
rė valdybos sekretorius
ir rengimas ir pirmininkės Ellos muose. Šie metai y r a šeimos
mu sveikina jos sūnūs k u n . And
"Draugo" administratorius kun. Radienės sumanumo ir energi metai. Džiugu, k a d ir m e s įsi
rius Naudžiūnas. MIC, gyv.
Petras Cinikas, žodį t a r ė pro- jos dėka organizacijos iždas pra jungsime į jų minėjimą malda,
Chicagoje, kun. Juozas Nau
vinciolas kun. Juozas Dambraus- turtėjo. Šioje organizacijoje da- susikaupimu, svarstybomis.
džiūnas, dirbąs Bostono vysku
kas, taip pat ir komisijų vado- j gyvauja daug lietuvių moterų ir
X Cicero l i e t n a m ų savinin
pijoje. Vienas sūnus gyvena su
! susirinkimų programose daug kų susirinkimas įvyks v a s a r i o
vaį_
motina, viena duktė yra Šv. Ka
skiriama vietos supažindinant 12 d. 7 v. v. parapijos mažojoje
zimiero seserų vienuolijos n a r ė
X Ford O t y vyksta įdomi pa- '
su lietuviška kultūra.
Jaunųjų
talentų
koncerte
vasario
3
d.,
Jaunimo
centre.
Iš
kairės:
akomponiatorius
Arūnas
Kaminskas,
dainininkė
salėje.
Kalbės
dr.
A,
R
a
z
m
a
.
— ses. M. Andreata ir a n t r a A.
rodą — skrajojančių lėkščių f o-,
Rūta Pakštaitė, birbynininkas Rimgaudas Kasiulis, aktorė Daiva Markelytė. Koncertą rengė Baifo centro valdyba.
Visi
prašomi
atsilankyti.
Opanasets su šeima gyv. Dortografijos.
Aplankyt galima!
X Sofijos Barkuvienės šeiNuotr. V. Noreikos
chestery. Sukaktuvininkė turi
kiekvieną dieną, iki vasario 17 1 mos radijo valandoje sekmadie- X Lietuva žodyje, dainoje ir
vienuolika anūkų ir k e t u r i s prodienos.
j nį, vasario 17 d., praplėsta spau- vaizduose — vasario 24 d. 2 v.
p.
p.
Ateitininkų
n
a
m
u
o
s
e
,
Ar
dos
anūkus. Ji jaučiasi sveika, skai
X Bronius Nainys, Gailutė
apžvalgos dalis. Autoriai ir
cher ir 127 gatvė. Visi kviečia
kn
s
to knygas ir lietuviškus laikraš
Vafiufienė, Linas Rimkus ir I i - j y g ° skiriama Vasario 16 d.
mi
laukiami.
čius ir nepamiršta niekada savo
nas Sidrys įeina į L. B-nės Mar- šventei paminėti. Algirdas T.
PABALTIECIAI STUDENTAI ir visiems dalyviams geriau su
Susirinkime buvo tartasi su vaikų ir vaikaičių.
X
Cicero
Moterų
sąjungos
su
ąuette Parko apylinkės sudaro Antanaitis nušvies patriotinę
URBANOJE
sipažinti s u kitų tautų papro ruošti Al. Kasiulaičio paskaitą
sirinkimas įvyks šį sekmadienį,
mą komisiją rūpintis JAV kon Antano Miškinio kūrybą, tal
— D r . Danutė Bieliauskienė,
čiais.
kovo mėnesyje.
J. Jokubka
vas. 17 d., 2 vai. p . p. mažoje
D a r anksti prieš šventes, bet
grese projekto H. R. 5407 pra kins Antro kaimo aktorius Juo
kuri
slidinėdama Šveicarijos Al
Atostogų metu sausio pradžio
salėje.
LIETUVOS LOBIŲ PARODA pėse nusilaužė savo dešinę ko
patogiausiu laiku gruodžio pra
vėdintu. Rezoliucija, jei praei zas Kapačinskas ir Guoda, Dai
X "Siunčiu J u m s p r e n u m e r a  džioje, Baltų sąjungos studen je buvo surengta slidinėjimo iš
tų, užtikrintų Lietuvos pasiun na, Gailė, Indrė, J ū r a Antanai
vyka į L a k e Geneva. Susirinko
Vasario 16-osios proga visuo ją, dabar grįžusi po t r u p u t į pra
tinybių tęstinumą ir suteiktų fi tytės. Pradžia lygiai 8:30 vai. t o s mokestį už gerą Draugą, no tai iš University of Illinois su nemažai i r visi smagiai nusi
menė kviečiama aplankyti Čiur deda vėl dirbti savo kabinete
ryte. Radijo banga 1490 A. M. riu, kad jis mus l a n k y t ų p e r ruošė prieškalėdinę vakarienę,
nansinę paramą.
teikę praleido dieną.
lionio galerijoje, Inc., (4038 Ar ĮCincinnati, O. Šveicarijos kalšiuos 1980 metus ir k a d a t n e š ,
kurioje
dalyvavo
51
asmuo.
Tai
X Elena Baltrušaitienė. Būta
Sąjungos nariai yra užsimez cher Ave.) išstatytus šiuos me I nuose šįmet y r a ypatingai geras
X lietuvių Materu federaci
tų į mūsų namus tikrą d r a u - j b u v o ^
latyiai
ukrainiečiaij
Augiūtė,
Šulaitytė,
M.
Šilkaitis,
sniegas, bet, deja, nelaimės dėl
jos Chicagos klubo narių susi
gišką jausmą" — r a š o A. Bla lietuviai ir pakviesti svečiai. Sa- gę draugiškus ryšius, veikią vie no kūrinių fondo — nepriklau
A.
Zailskaitė
rūpinasi,
kad
vato išvengti nebuvo galima.
rinkimas įvyks š. m. vasario 24
žienė iš Kanados, s i ų s d a m a Gar- įlėje kalėdinė eglutė buvo pa- ningai ir ruošiasi ateities pla somos Lietuvos paveikslus: Po
sario 24 d
ietė
vilo
Puzino
—
Gatvės
muzikan
nams.
D.
Musonytė
d., sekmadienį, 12 vai. lietuvių I
- P°P
Ateitininkų bės prenumeratos mokestį. Už p u o § t a l i e t u v i S k a i s šiaudinukais.
tas, Laivai prie krantinės ir Žu
KANADOJE
Tautiniuose namuose. Progra- l n a m u o s e b ū t l l 3 a u k i i r prasmin- viską maloniai dėkojame.
P r o g r a m a prasidėjo su lietu KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ vų pardavėjas. Miko Šileikio —
ga
moje Aldonos . Grincevičienės I " Popietei tema — Lietuva
X Vladė Damašienė iš E . Chi viška tradicija — plotkelių daSUSIRINKIMAS
damo e
Mikas Petrauskas, Siuvėjas ir
— SoL Gina čapkauskienė
paskaita Kristijono Donelaičio žf^e'
^ "* s*aidri«- Tai cagos prie prenumeratos mokės- ^ ^
T a d a
buVQ
sukaIbėtos
lietuvių
krikščionių
demokra
Žiema
—
Des
Plaines
upė.
K.
vasario
6 d. išskrido iš Montrea200 metų mirties minėjimo pro įdomu visiems pamatyti
čio pridėjo 12 dolerių auką. La maldos a t s k i r a i penkiomis kal- tų sąjungos Chicagos skyriaus
Šimonio — Danutės portretas. lio į Angliją, k u r vasario 8 d.
x Bendrinės lietuvių kalbos bai ačiū.
ga ir einamieji reikalai. Narės
I bomis. Valgiai buvo gausiai su- visuotinis metinis susirinkimas V. Vaitiekūno — Prez. A. Sme koncertavo Manchesterio lietu
ir svečiai kviečiami dalyvauti. kūrėjo Jono Jablonskio (Rygiš
X Bromus R a k a u s k a s , toron-j d ė t i ^
^ ^
v i e n o ūgQ
pa_
įvyko sausio 20 d. Jaunimo cen tona. Ilonos Brazdžionienės — viams, vasario 16 dalyvaus onkių Jono) mirties 50 metų su tiškis, padėkojo už kalendorių
X Montevideo tautinių šokių
puošto žvakėmis ir pušų kanko tre. Susirinkimą atidarė sky Aušros Motina. Teofiliaus Pet dono lietuvių nepriklausomybės
kaktis sueina vasario 23 d., ir atsiuntė 10 dolerių auką. E s a 
grupė "Ąžuolynas", koncertuo
rėžiais. Apie kiekvienos t a u t o s riaus pirmininkas J. Jokubka. raičio — Pievėnų šventorius ir šventės minėjime ir vasario 23
gimimo 120 metų sukaktis — me jam dėkingi.
Kūčių valgius ir papročius api Kun. F. Kireilis sukalbėjo mal Schvvaeb. Gmuend baynyčia. Po dainuos Vakarų Vokietijos L B
damas Chicagoje vasario 23-24
1980 m. gruodžio 30 d.
X Zita Žvirgždienė, Olympia, būdino t o k r a š t o atstovas a r at dą. Susirinkimui vadovauti bu vilo Kaupo — Žvejybą baigus
d Jaunimo centre, pašoks "Ru
ruošiamame centriniame nepri
x "Chicago Catholic" vasa Wash., prie p r e n u m e r a t o s mo stovė, l i e t u v i ų papročių bend vo pakviestas centro komiteto ir Vaisiai. Dalios Juknevičiutės- klausomybės šventės minėjime.
gučius". Tai šokių vadovo dr.
A* Stanevičiaus originali cho rio 8 d. numery išspausdino kun. kesčio pridėjo 12 dolerių auką. rą apžvalgą davė L a u r a N a r y t ė . pirmininkas VI. Šoliūnas, sek Šimoliūnienės — Sėdinti mote Solistę koncertams iškvietė V.
Paskutinėje programos dalyje retoriauti M. Peteraitienė,
reografija. Už "Rugučius", at J. Prunskio straipsnį apie ti Labai ačiū.
ris.
Vokietijos LB krašto valdyba,
kinčiųjų
priespaudą
bolševikų
X
Antanas
Vaičiulis,
Union
vyko
dainų
konkursas
t
a
r
p
lie
liktus su dalgiais ir rugių varPagrindinis šio susirinkimo
Įėjimas laisvas. Parodą gali kelionę finansavo Kanados L B
Pier, Mich., aukojo 10 dolerių. tuvių,
pomis per Tautų festivalį, i š į °kupuotoj Lietuvoj.
latvių ir
ukrainiečių. punktas buvo kun. F. Kireilio
ma lankyti Midland
Savings krašto valdyba ir Kanados, An
Kiekviena grupė padainavo a r paskaita: "Katalikų Bažnyčia
Urugvajaus prezidento žmonos j x Jnozas Abravičius, Murrus- Dėkojame.
banko valandomis, o taip pat glijos ir V. Vokietijos lietuviai.
x Augustinas Stasinlis, čika- pagiedojo t r i s dainas ar giesgavo simbolinę senojo Montevi-\ v$[e, Pa., prie prenumeratos
yra tikra ir skirtinga savo dok Vasario 16 ir sekmadieniais 2-5
— Toronte Lietuvos nepri
1 ^ ^ ^ . ^ teko pir.
deo miesto vartų raktą. "Ažuo-! mokesčio pridėjo 25 dol. auką. giškis, atnaujindamas prenume-1 m e s .
trinoje".
vai. p. p. Paroda uždaroma ko klausomybės šventės s u k a k t i s
r
a
t
ą
atsiuntė
ir
20
dolerių
auką.
^
^
„
j
^
; moji
Q lietuviams
lyno" vadovas
r a š o : "Mes Maloniai dėkojame ir skelbiame
Prelegentas pažymėjo, kad vo 2 d.
bus paminėta vasario 16 d. 2:30
Maloniai
dėkojame
ir
skelbiame;
^
n
ė
ir crograma buvo
g
i
k
a
r
i
e
intensyviai rengiamės tai didžiai; Garbės prenumeratorium.
katatikų bažnyčios steigėjas yra
vai. p . p. Maclean-Hunter
ir
Garbės
prenumeratorium.
į
j
g
e
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a
s
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v
a
d
a
s
š
v
e
n
č
i
ų
n
u
o
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ą
ir atsakomingai kelionei. Ne- i X Aukų po 7 dolerius atsiunKristus.
Bažnyčios paskirtis
Graham
TV
stotyse,
kabelis
10.
X
Juozas
J
u
s
y
s
,
Worcester,
i
kantriai laukiame tos dienos, k a  tė:
yra skelbti Evangeliją, saugoti
Bus rodoma specialiai paruoš
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Jaunųjų talentų korx-T*e. v a a r o 3 d J r z - o centre, Chicagoje, ii kai
565-9600 ir prasyti reikalų v e - , siųsti į L. F. rastinę — 2422 W. rės: Rimgaudas Kasiulis, atlikęs pagrindinę programos dalį su birbyne, Povilaitis — iždininkas ir Jur fikaciją. Dabar miesto bonai iš
Illinois gyventojai dar prideda.
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gis Inčiūra — parengimų vado klasės A plius (A±) numušti į 45 et- valstijos mokesčio.
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Nootr. V. Noreika;
A minus (4—).
vas.
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