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Plečiamos sovietų
valdžios represijos

•

NR. 44

Saudi Arabijos
valdžios rūpesčiai

— Pernai komercinių lėktu
vų nelaimėse Amerikoje žuvo
Irano radijas kursto arabus
353 žmonės. Rekordiniai metai
(Tęsinys)
23 d. Maskvoje buvo suimti du
Riyadhas. — Saudi Arabijos jis bus neišspręstas, kol IzraePrieš suimant kunigą Dudko, intelektualai kitaminčiai — rusų
buvo 1977, kada žuvo 655.
milicija jo bute padarė kratą. pogrindžio leidinio "Poiski" re
—
Energijos
sekretorius vyriausybė paskelbė optimistinį lis plėsis arabų žemėse, Saudi
Tą pačią dieną kratos buvo pa daktoriai Victor Sokirko ir Yuri
Charles Duncan pripažino kon pareiškimą apie karaliaus Kha- Arabija negalės atvirai parem
darytos ir kitų trijų stačiatikių Grimm. Kiti du šio žurnalo re
grese, kad taupant gazoliną bū ledo sveikatą. Jis yra ligoninė ti Amerikos pozicijos Irane ir
Arabija
religinio sąjūdžio atstovų butuo daktoriai buvo suimti gruodžio
tų daug geriau įvesti naujus je, jam teks kelias dienas pa Afganistane. Saudi
se, būtent, tikinčiųjų gynybos mėnesio pradžioje. "Poiski" yra
mokesčius, kurie sumažintų ga ilsėti, tačiau karaliaus nuovar norėtų turėti Ameriką savo part
komiteto nario Kapitančiuko, pogrindyje leidžiamas žurnalas,
zolino deginimą, negu įvesti gis nerištinas su jo anksčiau ke neriu, tačiau negali to viešai
Eugenijaus Nikolaevo ir Ovčini- kuriame bendradarbiauja įvai
korteles,, kurių vykdymui rei lis kartus operuota širdimi, ka skelbti. Panašioje pozicijoje yra
Kuvaitas i r kitos naftos val
kovos. Kunigo Dudko suėmi rių įsitikinimų, nuo neo-markkėtų daug išlaidų, naujų tar ralius sveikstąs.
Saudi Arabijos vyriausybė stybės.
mas yra laikomas naujų įrody sistų ligi krikščionių, rusai in
nautojų. Kortelių įvedimas kai
Revoliucinės arabų vyriausy
turi gan daug rūpesčių ir be ka
mu pastaruoju laiku sugriežtin telektualai. Žurnalo redaktorių
nuotų 2 bil. dol.
bės,
kaip Sirija, Pietų Jemenas
tų represinių priemonių prieš butuose praėjusiais metais mi
— Sovietų žinių agentūra pa raliaus sveikatos. Jau aišku,
laisvąjį stačiatikių religinį są licija padarė daugiau negu 20 Dar neseniai prie JAV ambasados Teherane vyko milžiniškos demonstraci reiškė, kad neįmanoma išlaikyti kad kaimyninis Iranas "ekspor ir kairiosios palestiniečių gru
jūdį Sovietų Sąjungoje, kuris kratų, dėl to praėjusiais me jos, vėliavų deginimas ir protesto kalbos. Išvarius amerikiečius korespon atoslūgį vienoje vietoje — Eu tuoja savo revoliuciją". Iš Te pės, reikalauja panaudoti "naf
yra radęs platų pritarimą tiek tais negalėjo pasirodyti nė vie dentus, televizijos kameras, gatvė prie ambasados ištuštėjo. Sumažėjo ir ropoje, o kitoje pasaulio dalyje herano kasdien transliuojama tos ginklą" prieš Ameriką ir
fanatiškų "studentų" skaičius.
intelektualų, tiek jaunimo tar nas žurnalo numeris.
jos nepaisyti. Detentė esanti "Revoliucinės islamo arabų pu kitas Vakarų šalis, kad jos pa
siasalio organizacijos" progra spaustų Izraelį ir priverstų jį
pe. Apie kunigo Dudko suėmi- j žimtas rusų krikščionių inte
nedaloma.
mą plačias informacijas paskel- j lektualų Sovietų Sąjungoje spe
— Buvęs ambasadorius An- mos arabų kalba. Tų programų pasitraukti iš okupuotų arabų
bė Vakarų laikraščiai. Italijos j cialiu atsišaukimu kreipėsi į vi
drew Young, kuris dažnai pa klausosi Saudi Arabijos piliečiai, teritorijų.
katalikų dienraštis "Avvenire" i so pasaulio krikščionis, kvies
reikšdavo vyriausybei priešin ypač naftos laukuose dirban
rašo, jog kunigas Dudko yra Į dami pareikalauti, kad sovietų
gą nuomonę, pasakė, jog jis ei tieji šijitų sektos nariai. Jau
Atkirtis Bostono
praėjusį lapkričio mėnesį Ryti
šiuolaikinėje Rusijoje pasireiš valdžia išlaisvintų sausio 15
na prieš olimpiados boikotą.
kiančio religinio atgimimo gy dieną suimtą stačiatikių kunigą
— Buvęs prezidentas Nbconas nėse provincijose, Dahrano ir
laikraščiui
vas simbolis, vienas iš ryžtin Dimitrijų Dudko, kurį atsišau
sugrįžo į New Yorko miestą, Qatifo miestuose' įvyko demon
Bostonas. — Prezidento rin
giausių kovotojų už tikėjimo kimo autoriai laiko žymiausiu
kur jis anksčiau gyveno prieš stracijos, kurių dalyviai žygia kiminėje kampanijoje Bostono
laisvę Sovietų Sąjungoje. Jo Rusijos religinio atgimimo są
1968 m. Jo namas Manhattane vo su ajatolos Khomeinio por Globė dienraštis labai palaiko
Numatomos trys - keturios "olimpiados"
tretais. Saudi Arabijos karei
suėmimas, rašo italų laikraštis, jūdžio atstovu. Kunigo iDudko
kainavo 750,000 dol.
VVashmgtonas.
—
Trečiadienį
i
chail
Suslovas
savo
rinkiminėje
viai
demonstrantus išvaikė, daug senatoriaus Kennedžio kandida
dar kartą akivaizdžiai paliudija, ir kitų ankščiau sovietų suim
— Saudi Arabijoje s uimti du
jog kovoje prieš plintantį reli tų tikinčiųjų išlaisvinimo klau TAV vyriausybė pakartojo, kad į kalboje pabrėžė, kad "sovietų britai, nuteisti kalėti už narni- jų suėmė, šijitai reikalavo naf- tūrą. Po delegatų rinkimų Mai
ginį atgimimą Sovietų Sąjungo simu pareiškimą taip pat pa sovietams duotas terminas pa- į liaudis nebus įbauginta Carte- nes degtinės darymą ir pardavi-^os turtų lygesnio padalinimo, ne valstijoje "The Boston Glo
administracijos
šantažo, nei imą
• skundėsi dėl sunių sektos vy- bė" įsidėjo didelę antraštę "Carje sovietinė valdžia teturi tik skelbė dvidešimt žymių prancū sitraukti iš Afganistano praėjo | rio
teris pirmas Maine, nepavyko
vieną priemonę,*— represiją. Bet zų intelektualų. Tarp kitų su T todėl bus boikotuojama Mas- \ šmeižtų ir grasinimų kampaniLake Placid olimpinis ko- \ riausybės diskriminacijos. Vagauti daugumos", šitoks raporir represinėmis priemonėmis imtųjų jie pamini ir lietuv kvos olimpiada. Prezidento pa- ! jos".
mitetas pripažino, kad susisie- ; sario pradžioje vėl įvyko de. .. .
valdžia nepajėgia atitolinti žmo Antaną Terlecką, kaltinam? tarėjas boikoto reikalams Lloyd Į Garsioji medvilnės "džynsų" kimo organizacija pasirodė blo-1 monstracijos Qatife, šį kartą j t a s supykino Carterio stabo na
nių, ypač jaunimo, nuo tikė Lietuvos Katalikų Bažnyčio? Outler pareiškė spaudai, jog Į bendrovė Levi Strauss Co., kuri gai. Vasario 11 d vietoj 300 i Jau buvo reikalaujama paleisti Į ™ s * buvo suorganizuotas pre
jimo.
Kronikos platinimu, o taip pat numatoma suruošti tris ar ke- j planavo nuvežti į Maskvą 23,000 numatytų autobusų kursavo tik suimtus ankstyvesnių neramu- zidento specialus pasikalbėjimas
su Globė laikraščio konkurentu
Autobusai turi vežioti; mų dalyvius,
Vakarus pasiekė žinia apie rusą kunigą Jakunin, Aleksan uris olimpinius žaidimus ke porų kelnių, paskelbė, kad pla 80.
nas
atšauktas,
jei
Amerika
olim
sportininkus, žiūrovus, spaudos! Teherano radijas arabų kal- "Boston Herald American". Po
dvi kitas sovietų valdžios re drą Ogorodnikovą, Tatianą Ve- tose vietose. Jau vedamos dešio pasikalbėjimo Globė redak
presinės politikos aukas. Sausio likanovą ir Vladimirą ščelkovą. ~ybos su atskirais miestais. Len piadoje nedalyvaus. Bendrovės atstovus, tačiau sistema su 1 ba smerkia karališkąją Saudi
gvosios atletikos žaidynės gali atstovas pasigyrė, k a d Levi triko.
Arabijos vyriausybę, kuri par toriai priekaištavo. Prezidento
"džynsai"
Maskvos
juodoje
rin
įvykti Montrealyje ar Bostone,
— Tailandija, nenorėdama sidavusi kraugeriškai Ameri spaudos sekretorius pasiaiški
koje
parduodami
u
ž
100—150
raitelių sporto varžybos — An
pykinti Vietnamo, uždarė Kam- kai, jai tarnaujanti, remianti no šitaip: "Mes apklausinėjome
glijoje, futbolą galima nukelti į dol. Bendrovė planavo išleisti bodijos sienos perėjimo punktą, jos imperialistinę politiką. Pa štabo narius, kuriam laikraščiui
kurią Afrikos valstybę. Mini apie 12 mil. dol. savo gaminių per kurį kambodiečiai pemešda- sislėpusi po islamo skraiste Sau duoti pasikalbėjimą. Už Globė
mas Kanados Edmontonas. kur reklamai ir dovanoms Maskvo vo maisto šalpos siuntinius, j di Arabijos karališkoji šeima I Pasisakė 45 nuoš., už Herald
bus pravestos britų bendruome je, tačiau tie planai atšaukiami. Vietnamas protestavo, kad kar- j spaudžianti savo žmones, išnau- American — 39 nuoš. ir 14 bu
nės valstybių sportinės varžy
tu su maistu ateina ginklai ir i dojanti darbininkus, išmėtanti vo neapsisprendę. Taigi, kadan
bos. Kitame mieste įvyktų vi
amunicija Kambodijos partiza- l valstybės turtus. Teherano ra- gi Globė ''nepavyko gauti dau
Maskvoj daugiau
sos vandens sporto žaidynės.
nams "
i dijas kasdien šaukia arabus į gumos", nutarta pasikalbėjimą
Kas buvo "Irano komisijos" autorius?
parduota
mėsos
Skelbiama, kad į šias atski
Po smarkaus lietaus Kali- : revoliuciją, kol Al Saudo dinas- duoti Herald American. Pana
Manchester. — Nevv Hampshi-1 nors toks žingsnis jau seniai bū ras žaidynes būtų kviečiama ir
f orai joje kilo potvyniai, padary- tija bus išmesta ant istorijos šūs nuošimčiai buvo ir Maino
Maskva.
—
Sovietų.
Ekonomire valstijoje antradienį, vasario ' ty išvadavęs Irano įkaitus.
Sovietų Sąjunga bei kitos ko českaja Gazieta paskelbė, jog ta nemažai nuostolių.
; šiukšlyno ir bus įsteigta tikra valstijos balsavimuose.
26 d. įvyks pirminiai rinkimai, j Šį kartą vyriausybės atstovai munistinės šalys, nors jos ir
— Pakistano žurnalistų sąsą- islamo vyriausybė.
Katalikai laimėjo
kuriems abi partijos ruošiasi visu f pradėjo priešpuolį. Ne tik spau- būtų dalyvavusios Maskvos olim- sausio mėnesį sovietų piliečiai
Saudi Arabija arabų tarpe
džiaugėsi
parduotuvėse
mėsos
j
junga
kreipėsi
Afganistano
smarkumu. Ypač karšti debatai į dos sekretorius Povvell, bet ir vals niadoje. Žaidynes fmansuotų perteklium. Palyginus su 1979 , ambasadą, prašydama paleisti, jau seniai laikoma nuosaikia,
tunelio ginca
vyksta demokratų partijoje, ku- | Hbes seškretorius Vance pasmerkė televizijos stotys, o jei pritrūk
tačiau jai tenka skaitytis su
Varšuva. — Lenkijos spauda
riai gresia suskilimas, primenąs Kennedį už faktų iškraipymą. tų lėšų, Amerikos vyriausybė m. sausiu, piliečiai pirkę 19 nuos. j s u imtą pakistanietį korespon- palestiniečiais, kurių daug dir
daugiau
vištienos.
11
nuoš.
dau>
dentą.
nieko
neminėjo apie katalikų
1968 m. rinkimus. Tada prieš Į Buvo nurodyta, kad pirmas ko- jų parūpintų, pasakė Cutler.
ba naftos laukuose. Todėl pas Bažnyčios laimėtą kovą dėl tu
giau
jautienos
ir
8
nuoš.
dauĮ
—
Kolumbijos
teroristai
pa
prezidentą Johnsoną išėjo sena- i misiją siūlė ne Kennedis, bet tuo- pastebėjęs, kad Maskvos boiko
giau kiaulienos. Tą patį mėn. leido amerikietį Richard Starr, kutiniu metu Saudi Arabija nelio prie čenstachovos miesto.
torius Eugene McCarty. Vidinės metinis Irano užsienio reikalu te dalyvaus apie 50 valstybių.
šiek tiek nukrito pieno kiekis — Taikos korpuso darbuotoją, ku sukietino savo opoziciją Egipto- Apie 5 milijonai lenkų kasmet
kovos susilpnino demokratu par ministeris Bani Sadras lapkričio
Amerikos olimpinis komite 3 nuoš. mažiau.
ris džiunglėse buvo laikomas Izraelio taikos sutarčiai. Didi aplanko Juodąją Madoną Jasna
tijos finansus, suskaldė vadus ir 13 d., vos praėjus devyniom die-1 tas dar nepaskelbė oficialaus
namas spaudimas Amerikai iš Gora vienuolyne, tačiau tarp
Užsienio žemės ūkio eksper nuo 1977 m. vasario 14 d.
rinkimuose partijos kandidatas nom po amerikiečių įkaitų su-1 boikoto Maskvos olimpiadai.
spręsti
Palestinos klausimą. Kol vienuolyno ir miesto eina gan
— Japoniją sukrėtė du nedi
Hubert Huphrey buvo nugalė ėmimo. Vėliau komisijos sudary Komitetas norėtų iš viso vengti tai tvirtina, kad mėsos padidėji
judrus kelias, kurį reikia maldi
tas Richardo Nixono. Bijoma, kad mo mintį kartojo Jungtinių Tau žodžio "boikotas". Jis turi iki mo sovietų parduotuvėse gali deli žemės drebėjimai.
— Rodezijoje kai kuriose pro ninkams pereiti. Kasmet čia
istorija gali pasikartoti, nes abie tų sekretorius VValdheimas lap gegužės 24 d. atsakyti į pakvie ma laukti, nes sumažėjus paša
vincijose neramumai pasiekė ci būdavo sužeistų. Valdžia nuta
rui, paskelbus javų pardavimo
Nauji olimpinių
jų pusiu: sen. Kennedžio ir pre kričio 17 d.
vilinio karo proporcijas, pareiš rė pastatyti po vieškeliu tunelį,
timą dalyvauti Maskvos žaidi boikotą, sovietams t e k s mažinti
zidento Carterio pareiškimai ro
Pagaliau sen. Kennedy buvo muose. Kai kurie komiteto nakė gubernatoriaus įstaiga. Ne30 pėdų pločio, 8 pėdų aukščio.
žaidimų sunkumai
teks piauti
! galvijų kaimenes,
priverstas prisipažinti, kad ne jis
do aštrią žodinę kovą.
toli Fort Victoria teroristai
Lake Placid. — Nors prieš puolė misiją, durtuvais nužudė Vietinis vyskupas Stefan BareViešosios opinijos tyrimai pa buvo "komisijos" autorius, kad ta riai sako, jog geriau skambėtų I < j a u ? j a u vištų. Mėsos pristatyžaidimus i šveicarų kunigą, pagrobė moki la pasipriešino. Jis smerkė val
rodė, kad prezidentas Carteris mintis jau buvo svarstoma prieš "pakvietimo atmetimas", negu m a g feug ^dėsnis, tačiau tik lai olimpinius žiemos
"boikotas'
džios planą paversti vieškelį
kinai.
Pašaro
jau
seniai
trūk
Lake Placid miestelis išplėtė sa
yra favoritas laimėti New Hamp- jo kalbą. New Hampshire valsti
Sovietų politbiuro narys Mi- sta, sovietų spauda daug rašo vo kanalizacijos atmatų pašali nius.
greitkeliu, kuris atskirtų šven
shire pirminius. Senatoriui Ken ja dar svarbesnė respublikonu
tovę nuo Censtachovos miesto.
apie medžių šakų. atmatų ir nimo įrengimus, žaidynėm suva
nedžiui kenkia trečiasis demokra kandidatams, nes iš registruotų
Tunelis maldininkų
minioms
pramonės
medžiagų
naudojimą
Amerika ajatolai
žiavusios minios perkrovė tuos
tų kandidatas, Kalifornijos gu balsuotojų 37% yra respubliko
būtų
per
mažas,
jo
lubos
per
pašarui.
įrengimus ir sukėlė rūpesčių.
bernatorius Brovv-n. Kennedis pa nai, 30 nuos. demokratai ir 33
žemos
lenkų
nešamoms
bažnyti
Žemės ūkio departamentas Transporto sistema miestelyje ir
ausias priešas
sisakė prieš karinę prievolę, prieš nuos. nepartiniai. Valstiia per
nėms vėliavoms.
mano,
kad šių metų pabaigoje šešiuose stadijonuose pasitaisė,
Teheranas. — Irano imamas
branduolines jėgaines, prieš šal paskutinius 12 rinkimų balsavo
Po ilgesnių ginčų ir protestų.
tojo karo atgaivinimą. Nors šios už respublikonu kandidatus. Pas Khomeini ketvirtadienį paskelbė sovietų mėsos gamyba sumažės tačiau kilo nauja — nėra kur
mažiausia
3
nuoš.
Po
1975
me
j
valdžia
nutarė tunelį užversti ir
dėti
šiukšlių.
Nacionalinę
mobilizacijos
savai
mintys patinka demokratų libe kurinis demokratas laimėjęs pre
tų
blogo
derliaus
vištų
ūkis
su
į
ant
kelio
įrengti eismo šviesas.
Olimpinis organizacinis komi
ralų sparnui, jas dar anksčiau zidento rinkimus šioje valstijoje tę ir pakartojo seną reikalavi
kad
maldininkai
galėtų pereiti
mažėjo
22
nuoš.,
kiaulių
—
8
tetas paskelbė, kad bilietų sa
pradėjo skleisti Bro\vn, kuris galįs buvo Lyndon Johnson 1964 m. mą, kad šachas būtų sugrąžin
vieškelį. Greitkelį nutarta iš
vininkai, kurie negalėjo daly
atimti iš sen. Kennedžio daug Jei respublikonas Bush aiškiai tas Iranui. Savo kalboje, skai nuoš.
vesti
kitoje miesto pusėje.
tytoje
per
Teherano
radiją,
ajavauti
varžybose
dėl
transporto
balsuotojų.
laimės antradienio pirminius bal
Iranas
negali
sutrikimų, gaus savo pinigus atApžvalgininkai pripažįsta, kad savimus, Ronaldo Reagano viltys tola ragino iraniečius lavintis
KALENDORIUS
gal. tik neskelbiama kada ir
sen Kennedžiui pakenkė jo sau tapti respublikonu kandidatu ge naudoti ginklą, ruoštis ginti is
priimti svečiu
lamo revoliuciją. Mūsų tauta
kur.
sio 28 d. pasiūlymas sudaryti rokai sumažės.
Ženeva. - - Tarptautinė teisiVasario 22 d.: Maksimi jonas.
turi stiprius priešus, didžiąsias' ninku komisija. kuri išklausys
tarptautinę komisiją, kuri tirtų
Margarita, Darvydas, Gintaute.
— Vyriausybės šaltiniai ati galybes, ypač Ameriką, kuri su Irano skundų. Ženevoje jau buIrano skundus prieš buvusį šachą.
Amerikos pareiškime apie
Vasario 23 d.: Polikarpas.
Kennedy pasisavino šią mintį, dengė, kad prezidentas Carteris savo kriminaliniu kišimusi Re- v o aerodrome, pasirengusi skris- komisijos sudarymą
pabrėžia
Romaną, Gantautas, Siga.
paskelbė ją kaip savo. Tuo metu jaučiasi asmeniniai Kremliaus zos Pahlevio viešpatavimo me- į ti į Teheraną, tačiau iš ten atė- ma, jog ji išklausys ne vien
Saulė teka 6:39, leidžiasi 5:31.
komisijos siūlymas nesukėlė di užgautas. Jis keturis ar penkis tais užkirto kelią mūsų liau- Į jo žinia, kad Tranas dar nepa- Irar.o skundų prieš Ameriką,
ORAS
desnio dėmesio, tačiau senatorius kart pasiuntė Maskvos vadams rtžiai pasiekti politinį, ekonominįj sirenges komisuos priimti. Penk. bet ir Amerikos skundus prieš Neseniai Irane lankėsi Palestinos
Laisvinimo
organizacijos
vadas
Yasausio 12 d. pradėjo kaltinti vy pageidavimą. įspėdamas nepulti ir kultūrinį subrendimą ir plėšė . tadienis musulmonu šventa die- Iraną. Manoma, kad komisija siras Arafatas. Jį išlydėjo ajatolos
Apsiniaukę, protarpiais palis,
riausybę, kad ji atmetė jo siūlymą, Afganistano, tačiau Kremlius ji šios vargingos tautos turtus,! na. taigi komisija išvyks šešta- susitiks su kiekvienu amerikie Khomeink) sūnus Ahmadas, kuris temperatūra dieną 45 L, naktį
pasakė ajatola Khomeinis.
' dienį ar sekmadienį.
nesutinka sudaryti komisijos, ignoravo.
čių įkaitu.
svečią globojo jo vizito metu.
351.

Atskirų olimpinių
žaidimų planai

Artėja svarbūs
pirminiai rinkimai

CHICAGOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 22 d.

POLICIJA PAS UGNIAGESIUS
Vykstant ugniagesių streikui
Chicagoje, sutraukta daugiau
policijos saugoti dirbančius ug
niagesius. Pirmoji streiko die
na — ketvirtadienis — praėjo
gana ramiai. Gaisrų nebuvo.
pasiųstos telegramos, kad, jei
negrįš į darbą gali būti atleisti
Spauda ir radijas smerkia ug
niagesius, kad gyvybes ir pa
status išstato tokiam pavojui.
Teismas liepė
ugniagesiams
grįžti į darbą, streikas baigiasi,

Vytautas GiybMafcu, 4144 So. M*p*swood, GMeago, IL 60631
Telefoną* rnnaoM 847-1728, darbe MS-7557

MOŠŲ
KYLANTIEJI VEIDAI
RIMĄ JASArrvre LAIMI
Mažai kur rasime didesnę
kompeticijos atmosferą, kaip
Amerikos jaunių teniso varžy
bose. Be klubų ir parkų, čia
yra turnyrai, tvarkomi ir globo
jami Amerikos teniso sąjungos,
ir visų amžių grupėms. Per tuos
turnyrus iš tūkstančių žaidėjų
iškilo Rūta ir Vytas Gerulai
čiai, ir yra malonumas matyti
laimėtojų sąrašuose ir daugiau
lietuviškų pavardžių
Rytų Amerikos teniso sąjun
goje jaunų talentingų žaidėjų
skaičius ypatingai didelis, už
tat ir turnyrų jau pirmųjų ratų
rungtynės yra aukšto lygio.
Viena iš tokių jaunų žaidėjų,
kuri jau spėjo parodyti didžiulį
potencialą, yra Rima Jasaitytė.
Pradėjusi vos prieš tris metus,
14 metų amžiaus grupėje per
paskutinius 5 mėnesius ji lai
mėjo 3 turnyrus: Long Island,
Woodbury ir Harbour Point, o
kituose dviejuose pasiekė finalą.
Pereitą mėnesį Grand Prix tur
nyre, kuriame dalyvavo rytų
pakraščio geriausios, ji pralai
mėjo 9-tai geriausiai po sunkios
kovos 3—6, 4—6. Tik su tokių
turnyrų pasekmėmis yra įma
noma patekti \ Amerikos pir
menybes ir dar gauti finansinę
paramą. Tokiu greičiu jai pro
gresuojant, netrukus ji turėtų
atsidurti į pirmąjį dešimtuką
Rytų Amerikoje, ,o su tuo jau
atsidarytų durys j didesnę ateitį.
Rima yra Rytų apygardos
lietuvių moterų meisterė, finale
nugalėjusi jau patyrusią Vandą
Vebeliūnienę. J i taip atstovavo
ir savo mokyklos
komandą,
kuri savo lygoje laimėjo pir
mąją vietą. Ji tikisi sekančią
vasarą pasirodyti Chicagoje ir
išbandyti savo jėgas su ge
riausiomis Vid. Vak. apygardos
žaidėjomis, kaip D. Žymantai
te ir R. Taiiat-Kelpšaite. Rima
priklauso N. Y. Lietuvių Atletų
klubui, kur žaidžia tenisą, stalo
tenisą ir tinklinį.
Rolandas G.

Jo slalomas 58:18 sekundes ir
didysis slalomas 54:40 sekun
dės buvo geriausi rezultatai.
Antroje vietoje atsidūrė Pau
lius Kijauskas.
Rezultatai:
slalomas 60:07 sekundės ir di
dysis slalomas 56:05 sekundės.
Moterų klasėje geriausia buvo
Vida Kijauskaitė, nusileisdama
nuo kalno tais pačiais takais,
kaip vyrai: slalome 63:93 se
kundės ir didžiajame slalome
60:89 sekundės.
Iš pabaltiečių varžybų išve
dami ir lietuvių rezultatai. Už
pirmąsias keturias vietas visose
klasėse duodami taškai. Taškus
surinko: Clevelando Žaibas 54,5,
Toronto Aušra 19.5, Toronto
Vytis 15,5 ir Bostono Grandis
7.5.
Cross-Country varžybose va
sario mėn. 10 d. dalyvavo
šiais metais daugiau varžovų,
negu alpinistinėse varžybose:
9 lietuviai ir 30 estų. Estai do
minavo ne tiktai skaičiumi, bet
ir sUdinėjimo technika. Estas
P. Vellenos, kuris buvo Kanados
olimpinės rinktinės kandidatas,
nubėgo 10 km per 37:51 minu
tes.
Ant kulnų jam lipo kitas
estas J. Roos per 38:22 min.

PABALTIEČfŲ
STJBIN&nMO VARŽYBOS
Varžybos įvyko Moonstone
slidinėjimo vietovėje, Ontario,
Kanadoje, Oro ir sniego sąly
gos buvo palankios slidinėtoiains. Vasario 9 d. buvo sau
lėta, be vėjo, nors ir šalta. J i
cross-country slidininkams pa
tiko, ir varžybos pasidarė malo
nios Takai per laukus, miškus,
slėnius ir kalnus buvo kruopš
čiai sutvarkyti estų, varžybų
rengėjų. Estai šiuos slidinėji
mo takus pradėjo įrengti vasa
rą. Jie ir atskirą pastatą at
remontavo, kur galima buvo su
šilti, pavalgyti, slides vaškuoti
ir registruotis varžybom.
A'oiniKtir^se varžvbose vasa
rio 9 d. d> .•avo tik 26 v a r žovai: 15 lietm ų. 7 e s t a i , ir 4
latviai. Tarp visų
>ų vvyr
yrų geriaur a i pasirodė estas E. R u t n i k .
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ATRADO PAGROBTA
•

Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-

Pagrobta iš ligoninės 2\2 mė
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j yo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
nesių
mergaitė
Caroline
Santos
Detroite įvykusių sporto žaidynių karr.i:e:as informacijos nariai. Iš kai
„
j
._
••
J
^
.
*.
I
anksto susitarus. Redakcija už
rės: J. Urbonas, žaidynių rengimo kom. pirm. L. Rugienienė, ir Alf. Va policijos atrasta šiaurinėje Chi•
Redakcija
d,rt>a
kasdien
j
neatsako. Skel- ;
s
k d b i m ų tulinį
cagos dalyje. Mergytė buvo.at
lavičius.
NuotrJ.Urbono
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b k a i n o s prisiunčiamos gavus
rasta pas Rūtą Khan, 23 m.,
8-30 - 12:00.
- j prašymą.
tie švilpimai ir rėkimai...", pa mandą rezultatu 119-103, o ant 6211 N. Winthrop. Mergaitė
rose estų komandą 89-84:.
grąžinta ligoninėn.
aiškino Greenwood.
NORI PAGYVINTI
Taip pat kiekvieną kartą, kai
JEI KILTŲ GAISRAS
MD3WAY AERODROMĄ
byloje, kaltinant jį bendradar
škotai ir anglai susitinka Wembiavus su naciais, ankstyvesnis
bley stadione ir net britų him IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Illinois atstovas iš 27-tos apy
Jeigu
kiltų
gaisras,
spauda
Bokso rungtynės tarp Ame
sprendimas atimti pilietybę pa
nas "Good save the queen" yra
linkės Michael Madigan prave skelbia tokius patarimus: ne
smarkiai nušvilpiamas kovingų rikos ir Sov. Sąjungos rinktinių
naikinamas, leidžiant jam' padė įstatymą įsteigti komitetą, bandyti patiems užgesinti Užškotų žiūrovų kad jis vos gali Vilniuje baigėsi 6—1 Sov. Są
rūpintųsi pagyvinimu alarmuoti visus namų gyvento rūpinti naujus norėtus įrody
jungos laimėjimu Tačiau Vil kuris
mas girdėti
Midway aerodromo.
Kadaise jus, uždaryti duris, bet neuž mus ir bylą persvarstant iš nau
jo.
Prieš
garsųjį
Manchester niaus sporto rūmų žiūrovai liko
buvo vienas iš svarbiausių air- rakinti, nuraminti vaikus ir iš
United klubą Anglijos futbolo apvilti. Už sąjungos rinktinę
portų Jungtinėse Amerikos Val vesti saugumon. Bėgant iš gais
sąjunga ir lyga iškėlė apkalti startavo du lietuviai. Pirmasis
stybėse. Senatorius P . Savic ro, pridengti burną rankšluos
nimus, kad šis klubas moka ne yra kaunietis J. Silevičius, taip
kas, UI., senato narys, vado čiu ar pagalvėle. Nešokti pro
legaliai kyšius prieaugliui, kurie puikiai pasirodęs sąjungos tau
rės varžybose, liko be rungty vaus tam komitetui, kuris su langą. Jei būtina — pamažu
yra dar mokinio amžiaus.
Advokatų Draugija
nių, nes amerikietis sunkiasvo sidaro iš 22 asmenų ir veiks be nusileisti.
VALDEMARAS BYLATTIS
Australija Paskutinis Euro ris per rungtynes Tbilisyje susi atiyginimo.
pos meisteris Čekoslovakija pra žeidė. Panašiai baigėsi ir A.
I&TRJJSMDfO BYLOJE
VINCAS BRIZGYS
CHICAGOS BENDROVeS
dėjo savo bandymų kelionę Jančiauskui, pussunkiame svo
Teisių daktarai "\[
Lenkų kurnės Frank Walus,
Australijoje ir laimėjo prieš ryje. Jis su geriausiu ameri
Peržvelgus finansus 76 Chiaustralų rinktinę net 4—0.
kiečiu L. Murphy pradėjo rung cagos pramonės ir prekybos 57 m , gyvenąs 5231 S. Kfl- 2458 W. 6»th Street, Chicago, UL
Visi teL 778-8000
*
tynes, bet šis antrojo rundo bendrovių, nustatyta, kad žiba bourn, Chicagoje apeliaciniame
Valandos pagal susitarimą
teisme
laimėjo,
kad
jo
pilietybės
Vakarę Vokietija. Muenche- pradžioje susižeidė ir pasidavė. lo bendrovių pelnas padidėjo
no lokalinis teismas pareikala Taip A Jančausko talento Vil 70.1%, mažmenų prekybininkų
vo, kad buvęs Vakarų Vokieti niaus publikai ir neteko ma padidėjo 24.6%, o pramonės ga
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
jos vartininkas S. Maier būtų tyti.
DR. K. G. BALUKAS
minių bendrovių pelnas nusmu
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
nubaustas pinigine bausme 35
ko 17%. Vartotojams prekes
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
Tinklinio pirmos lygos pir gaminančių
dienų po uždarbio už sužeidimus
pelnas
nukrito 6449 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 50th Ave., Cicero
automobilio avarijoje, kurioje menybėse Smolenske Vilniaus 28.2%.
Medical Buiiding). Tet. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
jis ir dvi moterys buvo sunkiai Kuro Aparatūros komanda leng
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
vai sutvarkė Leningrado Eina
sužeisti.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5 - 1 8 U ;
mo 15—13, 15—8 ir 15—9, ta
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
Argentina. Argentinietis puo čiau prieš Talino Kalev pergalė S O P H I E B A R Č U S
Lietuvis gydytojas
iškovota
tik
po
5
setų
10—15,
BADIO ŠEIMOS VALANDOS
lėjas L C. Heredia perėjo iš FC
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
West 59th Street
Visos programos Ii WDrA
Barcelonos į garsųjį vietinį klu 16—14, 15—13, 11—15 ir 15
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
2434 West 71st Street
bą River Plate. Tai kainavo —10.
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ,ir šešt.
Kylanti lietuvių teniso žvaigždė Ri
penktadienio perduodama nuo 4 vai. Va!.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
550,000
dolerių
ma Jasaitytė.
Futbolo sezonui artėjant, Vil p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Vyt. A KrikšfiūBas
niaus
Žalgiris, grįžęs iš gastro stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais
DR. IRENA KURAS
Moterų tarpe lietuvaitė Vida
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
nuo
8:30
iki
9:30
vai.
ryto.
lių
išvyko
į
Adlerio
stovyklą
Kijauskaitė sėkmingai gavo 3
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
TRUMPOS ŽINIOS
dviem savaitėm. Ten treniruo
DR. EDMUND E. CIARA
TUef. 454-2413
vietą 3 km bėgime. Lietuviams
SPECIALISTĖ
0PT0METR1STAS
sis ir sužais 4 treniruočių rung
1400 AM
MEDICAL BUILDING
buvo daug naudos rungtyniauti
Annis Stokus, "Rugged li- tynes.
2709 West 51st Street
7158 S. MAPLEWOOD AVE.
su tokiais gerais varžovais. Po thuanian", kaip jį Kanados
3200 W. 81st Street
Tel. - GR 6-2400
CHICAGO, ILL.
varžybų buvo būreliuose atidžiai spauda mėgsta vadinti, liks ilgai
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Draugiškose rungtynėse Klai
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv..1-4 ir
Ofiso
tel.
RE
7-1168;
rezid. 239-2919
klausoma gerų slidininkų pata žinomas, kaip iškilus sportinin pėdos Atlantas nugalėjo Plun
7-9: antrad..ir penkt. 1.0-4:seštad. 10-3val.
rimų.
iiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiimmmmmiiiimi Ofs. tel. 7 3 5 * 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
kas,
vadovas, organizatorius, gės komandą net 10—1.
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Lietuvių tarpMuniniame ver radijo, spaudos ir televizijos ko
C L I P T H I S AD
DR. J. MEŠKAUSKAS
Krepšinio aukščiausios lygos
DR. E. DECKYS
tinime Clevelando Žaibas surin mentatorius. Jam pagerbti įstei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
rezervinių komandų pirmeny
We buy gold, gold coins
ko 355 taškus, Toronto Vytis gta taurė, kuri kasmet įteikia bėse Kauno Žalgiris eina be
Specialybe — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
ma geriausiam kanadietiško
Emocinės ligos
stamps,
silver
coins,
flat
L5 taško.
2454 West 71st Street
pralaimėjimo ir su 10 pergalių
CRAWF0RD MEDICAL BUILDtNG
futbolo komandos vadovui. Šiais
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
V. Čiurlionis
ware,
scrap
silver
and
gold
stovi pirmoje vietoje. Vilniaus
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad, antrad., ketvirtad. irpenktad.
metais ji teko Edmontono "Es
rings and įewelry, metais
Statyba laikosi 5-je vietoje.
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
kimų" komandos vadovui ir ją
and
tokens.
Rankinio
aukščiausios
lygos
FUTBOLAS
įteikė pats Annis Stukas.
Telef. - 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
antrasis
ratas
tuoj
prasidės
FREE apptsJsal of yoor gold or
Iš VE5TJR
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jo broliai Frank ir Bill taip Kaune. Kauno Granitas pirmą aftver wrtti this ad. (oa aaty one
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
Anglija. Londone garsiaja pat buvo žinomi sportininkai.
jį ratą baigė 5-je vietoje ir tikisi item). AppraJssi regnto S&00
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
valne.
me Wembley stadione, futbolo — Vytas Gerulaitis neseniai situaciją Kaune pagerinti.
111 NO. WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
Mekkoje, yra pagalėjęs jau eilė dviejuose didžiuliuose turnyruo
Pirmos lygos pirmenybių an
Valandos pagal susitarimą
Valandos
pagal susitarimą.
metų toks netikęs paprotys se vėl pasirodė labai puikiai, trajame rate Šiaulių Tauras
Ofiso tel. — PR 8-2220
nušvilpti besisvečiuojančios val laimėdamas prieš J. Lounors ir iškovojo sunkią pergalę prieš 6333 W. Cermak, Benryn
DR. FRANK PLECKAS
stybės himną. Dabar ne tik J. McEnroe ir tik finale, kaip Alma Atos Dinamo komandą
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
CALL
—795-7114
J0KŠA
anglų futbolo sąjunga padarė visada pralaimėdamas
savo 24—26 ir pakilo į 4-tą vietą.
OPTOMETRISTAS
IIHIIIIIIUIIIUlUllltl
VAIKŲ LIGOS
atsišaukimą j futbolo žiūrovus, draugui R Borg. Jis pereitais
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2656 West 63rd Street
bet ir Anglijos rinktines trene
"Contact lenses"
metais buvo ketvirtas pasauly
2618
W
71st
St. - Tel. 737-5149
ris R. Greenwood įsijungė į ko
Valandos pagal susitarimą
je, o taip pat ketvirtas ir pini
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
***•*
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
vą prieš tai ir publika per spau
giniu uždarbiu su pusės mil.
2557 W.69th Street 18.776-4383 ' - Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
dą, radiją ir TV yra prašoma
dolerių
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. A. JENKINS
respektuoti besisvečiuojančių ša
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
J.
&
J.
PHARMACY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lių himnus. "Mūsų žaidėjai,
— Rūta Gerutaitytė 1079 me
PR0STAT0 CHIRURGIJA
3844
West
63rd
Street
jaučiasi blogai, kai pasigirsta tais buvo 40-ta pasaulyje, o
2656 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
VsMal\*«n*^lnportuotikvepaJai. gydomo* iotes U i
Amerikoje 31 -na.
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Valiuojamos kšoae, ramentai )r kt, pirkti v nuomos
6132 S. Kedzie Ave. Chicago

M'rtch's Stamps & Coins

•

.T

— Princetono un-te krepšinio
komanda stipriai atsistojo savo
lygoje po gerų pergalių prieš
S t Joseph, Philadelpnija, 56-53,
Columbia 77-50, BCornell 6&U2.
Rutgers 0543. Harward 57-53
ir Dortmouth 49-28. Kaip žino
me, šioje komandoje pirmus
metus žaidžia Ričardas Šimkus
iš New Yorko LAK. Jis veda
komandą savo pasuolėmis ir
metimų blokavimais yra antras
geriausias taškų rinkėjas ir ka
muolių ėmėjas.

— Toronto LSK " A n i m " lai
mėjo
dvejas rungtynes EtobicoPabaltiečių varžyte; metu. IS kairės: R. Kižys, P. Kijauskas, A. Marku
ke
lygoje
Toronte. Pirmose jveiDM. B. Paulius, L. Židonytė, V. Ciur*ords, L. liorkunaitė, G. Barzdukas,
kė stiprią YMAA (žydų) ko-

Nemokamai eupakuojeme <

WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS

Pristatymas nemokamai

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

A N G E L Ą ir V Y T E N I S DIRKIAI savtakjtf

Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6 9 5 8 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

AMBER TRAVEL SERVICE
11745 Southurest Highway
Palos Heights, DL 60463
Ttltf. — 448-7421;
Chieagoje — 785-9393
VALANDOS: PfriiL, antr n toeft^ peakt. — 9:30 v*. Iki S T.T.
ketvirtad. — 9:30 v.r. 0d 8:01 v.v.
deitad. — 9:30 v.r. fld 1:30 v»L popiet
i^vbiJakė — Vida B ^ e — — M — 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407

So. 49th Court. Cicero. III.

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS<
CHIRURGAS
J
2454 West 71st S t r e e t

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai.: pirm., antrad , ketv. ir penktįftjĮ 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.

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

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772

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

Ar Maskvos prokurorai

ATSTOVŲ ROMAI REIKALAUJA PALEISTI SACHAROVĄ

PAGELBĖS TEISINGUMUI AMERIKOJE
MII
IMI

Kviečia prezidentą protestuoti prieš žmogaus teisių laužymą

I,i;

Jungtinės Amerikos Valstybės su
darė specialią instituciją vadina
miems, karo nusikaltėliams aiš
kinti.
Komisijos
darbas
H"
I.I
finansuojamas milijonais dolerių.
UI
Kad nusikaltusieji turės atsakyti
prieš bešališkas teisingumo ištai
gas, nieko prieš tai negalima turėti,
kad tik tas viskas butų daroma griež
ll.l
tai laikantis teisingumo, renkant
duomenis tik iš labai patikimų Šal
tinių ir nedarant naujo nusikaltimo,
kuris būtų, jei būtų metamas kalti
nimas visai tautai, iš kurios išsi
šokėlis būtų kilęs.
Tačiau tos amerikiečių aiškinimų
komisijos vadovybės veiksmai kelia
susirūpinimą, kiek objektyviai ji bus
linkusi savo pareigas atlikti.
Vasario mėn. pradžioje spaudoje
pasirodė žinios, kad tos JAV Tei
singumo departamento sudary
tosios specialių tyrimų komisijos
direktorius Walter Rockler ir jo
pavaduotojas Allan Ryan sausio 2631 d. lankėsi Sovietų Sąjungoje ir
• M
tarėsi su Maskvos vyr. prokuroru
Romanu Rudenko ir jo pavaduotoju
—K, Aleksandru Rekunkovu.
vRudenko labai gerai žinomas sa
vo suktais vaiksmais Sovietų teis
mų tarnyboje. Jokio teisingumo
negalima susilaukti iš tų Sovietų Są
jungos prokurorų, kurie pasirūpino,
kad Sov. Sąjungos vergų darbų sto
vyklose būtų kalinami Balys Ga
jauskas, Petras Paulaitis, Viktoras
Petkus, Petras Pliumpa, Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Skuodis, Anta
nas TerleckaSjAlgirdas Zyprė ir dau
gelis kitų. Dalis iš jų buvo uždaryta į
psichiatrines ligonines ir nuodijami
įvairiais chemikalais.
D.t

—

t* •

Mes čia suminėjome tik keletą lie
tuvių, bet juk tie Kremliaus prokuro
rai yra neteisingai įkalinę daugybę
latvių, estų, .ukrainiečių, čekų, lenkų
ir kitų taufybių žmonių. Washingtone veikianti Europos saugumo ir
bendradarbiavimo komisija nese
niai paskelbė, kad Sovietų Sąjunga
T979 metais nuteisė 102 politinius
kalinius ir dar 59 laukė teismo. Tarp
nuteistųjų net 38 įvairių tikybų ats
tovai ir platintojai religinės litera
tūros, o dar teismo sprendimo laukė
22 įvairių tikybų atstovai už reli
ginius "nusikaltimus".
Tas pats Helsinkio susitarimų
vykdymui stebėti komitetas Washingtone skelbia, kad tarp nuteistų
ar areštuotų ir laukiančių teismo
praeitų metų pabaigoje buvo 12 Hel
sinkio susitarimų vykdymui stebėti
grupių nariai už geležinės uždan
gos, 28 apkaltinti už laisvos pogrin
džio spaudos skleidimą, 3 kaltinami
dalyvavę demonstracijose, 3 ar
mėnai aktyvistai, 3 lietuviai akty
vistai, 12 Krymo totorių aktyvistų, 6
dalyvavę darbininkų teisių gynimo
sąjūdyje, 19 emigracija susirūpi
nusių žydų. Laisvame pasaulyje už
tokius tariamus nusikaltimus pilie
čiai nebaudžiami — tai naudoji
masis pilietinėmis laisvėmis. Ta
čiau Maskvos prokuroras Rudenko
ir į jį panašūs tuos žmones pūdo ka
lėjimuose, išnaudoja darbo vergų
stovyklose, naikina jų protines ir
fizines galias, nuodydami chemika
lais psichiatrinėse ligoninėse. Kaip
skelbia minėtas Washingtono biuletinis, šie skaičiai yra toli gražu ne
pilni. Tad jokio teisingumo negali ti
kėti JAV specialių investigacijų
direktorius Ryan pasisemti iš tokių
tironų, kaip Rudenko, tiek nekaltų
žmonių žudančio Sovietų kalė
jimuose.

baudimu karo nusikaltėlių, bet jie
nenubaudė nė vieno iš tų, kurie be
teismo ir be kaltės išgabeno mirčiai
šimtus tūkstančių lietuvių į Sibirą.
Jie nenubaudė tų, kurie pravedė
masines žudynes Pravieniškėse,
Rainių miškely, Panevėžy, Zara
suose ir kitose Lietuvos vietose. Lie
tuvių kraujas taip pat daug reiškia.
Ar reikia bausti tik už žydų žudymą,
o lietuvių žudikai turi pasilikti aukš
tose Maskvos pareigose, kai šitokia
neteisybė viešpatauja Maskvos
įstaigose. Taigi jokio teisingumo ne
gali Allan Ryan susilaukti iš Mask
vos tironijos tarnų.
Reikšminga, kad Rudenko, nė
negalvodamas traukti atsakomy
bėn tų nusikaltėlių, kurie trėmė ir žu
dė Lietuvius, esant kraštui Mask
vos okupacijoje, dar pareiškė norą iš
Amerikos, iš vakarų valstybių atsi
gabenti įtariamuosius ir ten nu
teisti, aišku, su tokiu pat įžūlumu,
kaip buvo nuteista Sadūnaitė ar ki
ti.
Visiems žinoma, kad Sovietų Są
jungos teisingumo įstaigos veikia ne
pagal konstitucijoje įrašytas lais
ves, bet pagal slaptas komunistų
partijos instrukcijas, kurios siekia
sunaikinti žmones, kurie bet kokiu
būdu reiškia opoziciją bolševikų ti
ronijai. Jokio pasitikėjimo nega
lima rodyti tokio režimo statomiems
liudininkams ir jų parūpinamiems
raštams, kai žinoma, kad ten vyk
domas falsifikacijos ir neteisybės.
Jeigu net toks mokslininkas Sacha
rovas, ryžtingiausias kovotojas dėl
žmogaus teisių, Rudenko ir kitų pro
kurorų yra ištremtas ir laikomas
arešte, tai jokio teisingumo nega
lima laukti iš Maskvos įstaigų ir jų
kitos pateikiamos medžiagos.

Vasario 5 d. Atstovų rūmai
dalyvius, tikinčiuosius, būsimus
DR. D. K R I V I C K A S
priėmė rezoliuciją Nr. 272 vienbal
emigrantus, asmenis, kovojančius
siai, — 402 balsais už, 31 atstovui
už tautinių grupių teises, ir
nedalyvavus balsavime. Motyvaci cijų, pasmerkiančių Sovietų Sąjun
nepriklausomų darbo unijų narius.
joj atkreiptas dėmesys į tai, kadgos žmogaus teisių laužymą. Šios
Atstovas Fascell pažymėjo, kad
Helsinkio baigiamuoju aktu signa rezoliucijos svarstymo proga visa
su Sacharovo areštu ir, tremtimi
tarai įsipareigojo gerbti žmogaus eilė Atstovų rūmų narių pasakė
Sovietų represijos prieš žmogaus
teises ir pagrindines laisves, kad kalbas, kurių svarbesnes vietas
teisių aktyvistus pasiekė aukš
Sovietų Sąjunga pasirašė baigia verta ne tik paminėti, bet įsidė
čiausio laipsnio. Pagal paruoštą jo
mąjį aktą, Visuotinę žmogaus mėti.
pirmininkaujamos komisijos biuro
teisių deklaraciją, ratifikavo Pilieti
statistiką 102 Sovietų žmogaus
Atstovas Zablocki, pateikdamas
nių ir politinių teisių sandorą, kad šią rezoliuciją, pastebėjo, kad
teisių aktyvistai buvo nubausti ir
VII principo nuostatais patvirtinta Sacharovo ištrėmimas po Sovietų
59 areštuoti ir dabar laukia teismo.
individo teisė žinoti ir veikti atitin invazijos į Afganistaną yra klai
Jis taip pat pažymėjo, kad repre
kamai pagal savo teisės ir pareigas kus priminimas, kad žmonės Sovie
sijų banga apėmė plačius sluoks
ir kad individui skirta pozityvus tų Sąjungoje negali naudotis tarp nius, nurodydamas, kad iš jų sumivaidmuo, siekiant Baigiamojo akto tautinėmis pripažintomis žmogaus nėtini trys ortodoksų lyderiai,
įgyvendinimo. Toliau motyvuoja teisėmis, paskelbtomis įvairiose vienas lietuvis katalikas, mažiau
ma, kad Sovietų invazija į Afganis tarptautinėse sutartyse ir priimto siai 10 ukrainiečių žmogaus teisių
taną ir Sacharovo ištrėmimas su mis tarptautinės
civilizuotos gynėjų, Krymo totorių atstovas,
daro minėtų
į s i p a r e i g o j i m ų bendruomenės. Sacharovo tremtis žydų žurnalo redaktorius. Nuo
laužymą.
pereito pavasario 11 Helsinkio akto
esanti tragiška iliustracija Sovietų
Pagaliau
motyvuose
ypač Sąjungos dviveidiškumo žmogaus vykdymo sekėjų buvo areštuoti.
pabrėžta Sovietų represijų apimtis, teisių atžvilgiu. Ši tragedija palie
Atstovas Derwinski priminė, kad
būtent: "Kad nuolatinės repre čia ne tik Sacharovą, bet ir daugelį Sacharovas buvo Sovietų disidentų
sijos tikinčiųjų, mokslininkų, rašy kitų kalinamų Sovietų piliečių.
lyderis ir dabar jo lūpos yra už
tojų, intelektualų, žmogaus teisių
Atstovas Broomfield priminė, kad čiauptos. Tačiau tai nebuvo staig
aktyvistų, Helsinkio vykdymo sekė Sacharovo ištrėmimas yra tiesio mena tiems, kurie supranta Sovie
jų, įskaitant Ščaranskį, Orlovą, Ru ginis laužymas Sovietų vidaus įsta tų kumščio politiką savo žmonių
denko, Tychy, Petkų ir daugelį kitų, tymų, pagal kuriuos ši bausmė gali atžvilgiu. Jo komitetas turįs daug
sudaro didžiausią
l a u ž y m ą būti skiriama tik teismo baudžia duomenų, liečiančių šios rūšies
Helsinkio Baigiamojo akto VII moje byloje ir kad tokios bylos prieš Sovietų elgsenos hipokritiškumą. Iš
principo ir „trečiojo krepšio".
Sacharovą nebuvo. Jis nurodė, kad tikrųjų jis norėtų, kad tam tikra
Turėdami tai galvoje, Atstovų Sacharovas jau 1973 metais pri valstybės galva būtų konsultavusi
rūmai (senatui sutinkant) nutarė: minė apie detentės iliuzijas, kurios dr. Brady, tada jam nebūtų buvusi
„Kad kongreso nuomone, sutin n e p a r e m t o s p a s i t i k ė j i m u i r staigmena, kad Brežnevas jam
kamai su saugumo ir bendra demokratizacija ir jo kvietimą melavęs. Anot jo, Sovietai pasirašė
darbiavimo Europoje konferencijos boikotuoti Maskvos olimpinius Helsinkio aktą be jokio sąžiningu
Baigiamuoju aktu, Visuotine žmo žaidimus.
mo, be pagarbos pasižadėjimams,
gaus teisių deklaracija, Pilietinių ir
Atstovas Bonker pabrėžė, kad kuriuos davėme mes ir kiti Helsin
politinių teisių sandora, Sovietų Sacharovo areštas sausio 22 d. kio akto signatarai. Sacharovo ir
Sąjunga turi tuoj paleisti iš trem nebuvo tik atskiras izoliuotas kitų disidentų istorija yra tipiškas
ties Andrei Sacharovą.
įvykis. Iš Maskvos
g a u t i žmogaus teisių paneigimas Sovietų
Kongresas ragina prezidentą 1. pranešimai rodė, kad jau per pasta Sąjungoje.
protestuoti griežčiausiu būdu ir ruosius tris mėnesius Sovietai ėmė
Atstovas Buchanan, pacitavęs
aukščiausiai valdžiai prieš Andrei si priemonių palaužti disidentų posakį, kad tas iš tikrųjų myli įsta
Sacharovo ištrėmimą ir nuolatinį judėjimą.
Šiuose pranešimuose tymą, kas jo laikosi net ir tuo atve
žmogaus teisių laužymą Sovietų nurodyta, kad daugiau kaip 40 ju, kai jo vyriausybė jį laužo. Toks
Sąjungoj 2. kviesti kitus Helsinkio žmonių buvo areštuota ar teisiama žmogus yra Sacharovas. J i s pasa
Baigiamojo akto signatarus prisi už taikų naudojimąsi žmogaus kė, kad šiandieną mes elgiamės
dėti prie šio protesto ir imtis ak teisėmis. Tai palietė plačius teisingai ne tik savo krašto ir disi
cijos prieš Sovietų Sąjungą, įskai sluoksnius: Helsinkio akto sekimo dentų atžvilgiu, bet taip pat Sovietant atsisakymą dalyvauti 1980 m.
olimpijadoj Maskvoje, suspenduoti
verslo, ekonomikos, prekybos
veiklą su Sovietų Sąjunga, ir imtis
kitų jiems prieinamų sankcijų ir 3.
tuojau painformuoti vyriausybes
visų Helsinkio Baigiamojo akto
signatarų, kad Jungtinių Amerikos
Valstybių delegacija saugumo ir
bendradarbiavimo Europoje konfe
rencijoje, apžvalgos susirinkime,
yra pasiryžusi kelti šiame susirin
kime specifinius Helsinkio baigia
mojo akto laužymus, įskaitant individualius
atvejus
Andrei
Sacharovo ir Helsinkio vykdymo
sekėjų.
3. par. Atstovų rūmų sekretorius
yra įpareigojamas perduoti šios
rezoliucijos n u o r a š u s Sovietų
ambasadoriui Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Sovietų Sąjun
Sovietų persekiojamas mokslininkas ir Nobelio premijos laureatas Andrejus
gos aukščiausios tarybos prezidiu
Sacharovas su savo žmona Jelena, dabar ištremti j Gorkio (seniau Nižnij Novgorodov)
mui".
miestą.
Tai viena griežčiausių rezoliu-

JAV specialių investigacijų parei
gūnai Walter Rockler ir jo pava
duotojas Allan Ryan lankėsi ir Izraelyje, i e š k o d a m i m e d ž i a g o s
būsimiems teismam prieš vadina
mus karo nusikaltėlius. Izraelyje ga
li būti daugiau nukentėjusių, kad tik
jų liudijimų iš teisybės kelio neišblokštų neapykantos aistra. Tačiau
žinomas faktas, kad buvo ir pačių
žydų, kurie Lietuvoje ir kitur tar
navo nacių policijoje, kurie, vykdy
dami nacių įsakymus, žydus padėjo
gaventi į egzekkucijų vietas. Apie tai
stiprios ir aštrios medžiagos patei
kia leidinys "Notės from the Warsaw Ghetto. The Journal or Emmanuel Ringelblum", Jacovo Sloan
redakcijoje išleistas New Yorke
(Schoken Books leidyklos). Nelabai
teko girdėti, kad tokius žydus nacių
koloborantus, būtų nuteisęs net žy
dų teismas.
liūdnai tenka sutikti faktą, kad
praeitų metų pabaigoje buvo išsrogdinta bomba name lietuvio Mečio
Paškevičiaus, gyvenančio Santa
Monica, Calif., turinčio jau 78 m. am
žiaus. Buvo paskelbta, kad tai žydų
teroristų darbas, nes jie įtarė Paš
kevičių bendradarbiavus su na
ciais. Ar jis bendradarbiavo ar ne
yra teismo reikalas, tačiau imtis žy
dams tokių teroro veiksmų tai pa
sukti tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo na
ciai. Gerai, kad JAV demokratinių
žydų organizacijų vadovybės žmo
nės tą veiksmą pasmerkė ir nuo anų
Atsiminimai
teroristų atsiribojo.
FELIKSAS P E M P Ė
Amerikos teisingumo įstaigomis
mes pasitikime, bet jos pačios gali tą
pasitikėjimą sugriauti, jeigu ims tal
30
kon kviestis naujojo kolonializmo
nešėjos Maskvos pareigūnas, kaip
Bombardavimui praėjus ir sirenoms aliar
Rudenko, kurie tebetęsia tokius pat mą atšaukus, iš slėptuvės išėjęs, pamačiau, kad
žiaurius nusikaltimus, kokius vyk to namo visa pusė sugriauta, tramvajus, kuriuo
Rudenko ir kiti Maskvos prokuro dė naciai.
iki tos vietos atvažiavau, sudaužytas, miestas
J.Pr.
rai yra susirūpinę teisingumu ir nu
liepsnos jūroj paskendęs. Teko man geroką ke
lio gabalą eiti pėsčiam, kol pasiekiau savo bu
tą.
Beeinant į namus teko matyti labai nemalo
nų vaizdą: visur gaisrai didžiausi, ugniagesių
gaisrus gesinančių nė vieno nematyti, žmonės,
gyvi likę ir iš degančių namų išbėgę, gelbsti kur
dar galima likusį savo turtą iš degančių na
mų, o moterys globoja mažus vaikus į gatvę iš
neštus. Nė vieno, tiek vyro, tiek moters, neteko
matyti ar girdėti verkiančių ir tą didžiąją nelai
mę apraudojančių. Visa tai buvo "mylimo"
fuererio griežtai uždrausta viešumoj verkian
čiam negalima rodytis, buvo neleista savo nelai
mę apraudoti ir esamą padėtį keikti ar kokį nors
nepasitenkinimą reikšti.
Parvykęs šeimą radau didžiausiam išgąsty.
Mat br ; tą namą buvo pataikiusi viena padega
T i™ t i k r a i Snvi"t»j t;mky skfiifhis buvo atitrauktas ift Ryti} Vokietijos J ų p n r » :
bomba, kun pramušusi stogą mūsų viriUU^i
kitur

PALIKAU MIELA l
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tuvės lubas, grindis ir nukritusi į apačioj
gyvenusio kaimyno butą, nesprogo. Tad po to
bombardavimo ir išgabenau savo šeimą iš Ber
lyno.
%
Kadangi sandėlis buvo įrengtas sename na
me ir prie jo stovėjęs darbininkų nedidelis na
melis buvo taip pat senas ir nuo bombarda
vimų nesaugūs, tai, sirenoms paskelbus
pavojaus aliarmą, visi sandėlio darbininkai
bėgdavom į netoli esantį specialų namą — bun
kerį, kuris buvo pastatytas specialiai nuo bom
bardavimų apsaugai: be langų, storomis beto
ninėmis sienomis, geležinėmis durimis. Vienu
žodžiu, iš lauko pusės atrodė kaip karstui skirta
cementinė dėžė, visai nepanašus į gretimų na
mų statybą, nors ir buvo didelis, aukštas, kokių
III-jų aukštų namo dydžio. Kai pradėjau tame
sandėlyje dirbti, tai ten stovėjo mediniai bara
kai. Vėliau tuos barakus nugriovė ir pastatė tą
didžiulį bunkerįVieną kartą, Berlyną bombarduojant, bom
ba pataikė ir į tą pastatą. Sprogusi ji tik truputį
apdraskė jo stogą ir šoninės sienos viršutinę
briauną. Bet viduryje tuoj užgeso visos elektros
šviesos, tinkas kai kur nuo lubų nubyrėjo. Salia
manęs ant suolo sėdėjęs mano bendradarbis
Škėma, bombai sprogus, tik šoktelėjo kaip kiš
kis nuo suolo, bet, šviesoms užgesus, nemačiau,
ką jis pašokęs veikė. Tuomet niekas nuo tos
bombos sprogimo tame pastate iŠ žmonių nenu
kentėjo.
Pagaliau kartą po bombardavimo iš to bun
kerio išėję pamatėme, kad sandėlis, kuriame dir
bome, jau liepsnoja. Puolėm gelbėti jame

tų Sąjungos žmonių atžvilgiu ir
pasaulinės taikos labui, kai mes
šioje rezoliucijoje primename Sovie
tų vyriausybei, kad jos akcija yra
priespauda jų pačių žmonių
atžvilgiu, priešinga pasižadė
jimams, įrašytiems Helsinkio akte
ir naujoje konstitucijoje. Priim
dami šią rezoliuciją mes dar kartą
primename pasauliui, kad žmo
gaus teisių politika yra stipri ir kad
mes stosime už žmogaus teises
visur, kur jos laužomos.
Atstovas Gilman dar kartą
priminė, kad ši rezoliucija liečianti
ne tik Sacharovą, bet ir tūkstan
čius kitų, jų tarpe suminėdamas ir
Petkų. Tiesioginiu smūgiu į veidą
civilizuotam pasauliui Sovietų Są
junga pademonstravo, kaip ji ger
bia žmogaus teises, areštuodama ir
ištremdama Sacharovą. Kai pereitų
metų rugpiūčio mėnesį užsienių
reikalų komiteto nariai susitiko su
Sovietų pareigūnais Maskvoje, jis
buvęs pritrenktas, išgirdęs Sovietų
aukščiausio teismo nario Smirnovo
pareiškimą, kad žmogaus teisės
esančios tik Vakarų propagandos
įrankis. Jeigu tik toks tesąs teisės
supratimas Sovietų Sąjungoje, tai
tenka priminti, kad kongresas ir
Amerikos tauta laiko žmogaus
teisių ir individualinės laisvės ger
bimą visos žmonijos prigimtine
teise.
Atstovas Rousselot pastebėjo,
kad, areštavus ir ištrėmus Sacha
rovą, pasaulis dabar žino, kad yra
tūkstančiai neteisėtai areštuotų
žmonių. Visais laikais Sovietai
stengėsi įtikinti pasaulio tautas,
kad jie y r a už žmogaus teises ir
laisves, naudodami retorikos prie
mones, tuo tarpu faktiškai jie patys
nevykdo: jie areštuoja žmones,
kurie kalba už žmonių laisvę.
Atstovas Wolff išreiškė viltį, kad
ši rezoliucija nereiškia galo mūsų
susirūpinimo, bet ryžtą tęsti kovą
už žmogaus asmenybės orumą.
Atstovas Maguire priminė, kad
Sovietai ištrėmė Sacharovą Afga
nistano krizės metu tikėdamiesi,
kad šios krizės metu nebus krei
piama daug dėmesio šiam aktui,
palyginus su invazija į Afganista
ną. Tačiau žmogaus teisių politika
turinti likti aktyvia priemone mūsų
diplomatiniame arsenale protes
tuoti ir įspėti būsimus pažeidimus.
Atstovė Fenvvick, prisimindama
Ščaranskį, Orlovą, Deke, Rudenko,
Petkų, priminė taip pat Michael
Biastanov, kuris, paleistas iš
psichiatrinės ligoninės, negalėjo
nei vaikščioti, nei kalbėti dėl sumu
šimų.
Kalbėjo dar visa eilė kitų atstovų,
iškeldami Sacharovo asmens
taurumą jo nuopelnus kovoje už
žmogaus teises.
Sacharovo areštas ir tremtis su
kėlė gana didelę audrą ir Europoje.
Pasipylė eilė protestų mokslininkų,
rašytojų ir dargi net žymių komu
nistų veikėjų. Kai kas dar net
teigia, kad Sacharovo ištrėmimas
sukėlė net didesnį pasipiktinimą,
negu Sovietų invazija į Afga
nistaną.

sukrautą turtą ir vistik nemažai pavyko gaisro
nesunaikinto dar išgelbėti, ypač iš pirmojo
aukšto. Antrame ir trečiame aukšte sukrautas
visas turtas žuvo, ugnis sunaikino. Išgelbėto
turto nemaža dalis atiteko sandėlio vadovybei
ir jos draugams (pasisavino), o likutis kartu su
dalimi darbininkų buvo išgabenti į naujai stei
giamą sandėlį netoli Vietz. gelež. stoties, Landberg apskr., Papiermuele Machus pastatuose.
Viename to malūno pastate buvo apgy
vendinta apie 20 italų kareivių — belaisvių, bu
vusių Rytų fronto kovotojų, kurie iš Rytų fronto
kovų buvo priversti trauktis ir vokiečių buvo lai
komi kaip nenorintys su rusais kovoti. Hitlerio
įsakymu jie visi buvo internuoti ir iki karo
pabaigos turėjo likti ir dirbti Vokietijoj. Jie visi
dirbo pas vietos ūkininkus, o gyveno prie to ma
lūno atskirame sename namelyje.
Atsikraustę ten, pirmiausia pastatėme ilgą
medinį baraką. Tame barake įsikūrė sandėlio
viršininkas, raštinė, vienas kambarys buvo
paskirtas darbininkams gyventi, o likusioji ba
rako dalis buvo panaudota sandėlio turtui su
krauti.
Barako statybai vadovavo Juozas Zarauskas, buv. Marijampolės m. policijos viršinin
kas, kuris Berlyno sandėlyje dirbo staliaus dar
bą. Barakui statyti visa medžiaga su visais
priedais buvo pagaminta kažkur kitur ir į Vietz
gelež. stotį vagonuose atsiųsta ir tik reikėjo iš
stoties parsigabenti ir pagal duotą planą pa
statyti, sukaltį, uždengti.
daugiau)
-

J
—J

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m, vasario mėn. 22 d. ••iUUiiiiiiiiiMmuiiiiii«imiUiiifiiiuiuii.

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda Jau 38 metus tar
n a u j a New Jersey. New York ir Connecticut lietuviams !
Kas
piet
1330
vak.

Sfclfi^ie ®mi
RELIGINĖS

ŠALPOS

VAJUS

Šių metų Religinės šalpos pini
ginis vajus Clevelande ir jo apy
linkėse pradedamas, kaip ir kas
met, gavėnios pradžioje. Savo au
ką prašome siusti Komitetui ar
ba atiduoti per abiejų lietuvių
parapijų Religinei Šalpai bažny
tines rinkliavas, Ikurias globoja
parapijų klebonai — kun. Balys
Ivanauskas ir kun. Gediminas Kijauskas, S.J.
Pernai Clevelande ir jo prie
miesčiuose Religinei Šalpai buvo
suaukota pažymėtinai graži su
ma: Centrui pasiųsta 6,250 dol.
Kur, kada ir kaip aukas ati
duoti? Čekius, adresuotus Lith.
Cath. Religious Aid., prašome
siųsti komitetui: Mrs. O. Žilins
kas 1840 Caronia Dr., Lyndhurst, Ohio, 44124, arba atiduo
ti: D M N P parapijos bažnyčioje
kovo 9 d. ar Šv. Jurgio par. baž
nyčioje kovo 16 d. Nuoširdžiai
dėkodami visiems aukotojams už
pereitų metų aukas ir šiais me
tais laukiame Jūsų duosnaus atsi
liepimo.
Rel. šalpos komitetas

į Clevelandą birželio 23 d. Ap
lankys Argentiną, Braziliją, Uru
gvajų ir Venezuelą. Prieš tai dar
koncertuos Toronte. Ten, balan
džio 12 d., dainuos „Tėviškės ži
burių" metiniame spaudos baliu
je.

šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
iž WEVD Stoties New Yorke
kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai
97.9 meg. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
234 Sunlit Drive
Watehung, N. J. 07060
Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba
iš Seton K a l i Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg.
F M ) P i r m a d . 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. v a k a r o .
- (Vadovauja pro f. J . Štokas)

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiuiiiiieiiiiiiiii
;uiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii!iiniiiiiii

Kelias į altoriaus garbe
PARENGIMAI

J. VAIŠNORA, MIC

Selkmadienį, vasario 24 — 4
vai. Kultūrinė popietė auditorijoj.

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
Šeštadienį — sekmadienį, kovo ralinės Postuliacijos leidinys
1-2 d. Lietuvių Religinės Šalpos 1969 m.
paroda. Atidarymas šeštadieni, 7
Kaina su persiuntimu $1.00.
v.v. auditorijoj. Kalbės kun. K.
Pugevičius. Rengia Lietuvos Vy
Gaunama DRAUGE.
čių 25 kuopa. Dalyvaukime kuo
flIlIIIIIIIIIIIllUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
gausiau ir susipažinkime daugiau
su šia nepaprastai svarbia veik nmiiiiifiiiimiiiiimniiiiimiimiiiiiiiiim
la.

BEAL

ESTATE

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDAI

KOGI L A U K T I

JUNK CARS WANTED

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunniiiiiimi

IDEALUS INVESTAVIMUI

TELEVIZIJOS

Virš $16,000. bruto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir California
Ave. A-1587.
WOLSKI REALTY CO.
Tel. — 586-0340

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

UNION PIER, JDCHIGAN

MIGLINAS

(312) 675-0753

ADAMS ELIVAT0R
EQU1PMENT C0.

5640 Howard Street
Skokie, Illinois

TV

2346 W . 69th St., tel. 775-1486
iiiiiiiiiiiiiililiiliiiiiiiiiiiiiiuuiuiiuiiiiiii

An Eąual Opportunity Employar H / F
*=Ęaass^~ ^sai

Savininkas parduoda žieminį namą
su garažu. Virš akro žemės. Gera
vieta tarp gelžkelio ir "highway".
Kaina $25,900. Skambint Chicagoje
tel. »U — 773417*.

V A L O M E

Atdaras apžiūrėjimui sekm. vas. 24 d.
nuo 1 iki 4 vai. popiet.

5526 S. NEWCASTLE AVE.
Geros statybos, 3 mieg. kambariu
namas.
įrengtas rūsys. 2 mas. garažas.
% bloko iki Archer Ave. Prašoma
kaina $79,900 a r b a geriausias pa
siūlymas. Savininkas.

425-4561 a r b a 586-3258.

MECHANICS...

KILIMUS I B BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168

INSTALLERS SERVICE

M OVI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
Tel. — WA 5-8063

Royal Zenith a leading aupplier of
Graphic Axts Eąuipment,
reąuirea
mechanies to service a n d inata.ll ottaet & LithogTapnic presses. Applicanta should have knowledge or experience in installing and malntaining offset printing presses in sizes
28x40 or larger. Mušt be willing to
travel in U.S.A. and work on their
own with directioin from centrai Off
ice.
Good conununication w i t h customers is essential.
EXCEULE?fT SAIiARY &
BENEFTTS

siiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiinniiiuiiiiiH
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
Snow Plowing
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky
SNIEGĄ NUVALOME
tas. Marąuette Parko rajone.
Biznio įstaigom, Rezidencijom.
Resotranas su namu ir visais įrenTEL. 458-9584

kolonijose

Washington, D . C.
P R I Ė M I M A S VA&ABK) 16-TĄ
L I E T U V O S PASITINTINYBEJ

ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz
Notary Public

Lietuvos a t s t o v a s ir O. Bačkienė V a s a r i o 16 dieną suren
gė priėmimą pasiuntinybės na
muose. Priėmime dalyvavo keli
Valstybės dept. pareigūnai, di
plomatinio
korpuso atstovai,
POKALBIS
Amerikos Balso pareigūnai, Pa
Šv. Kazimiero lituanistinė mo vergtųjų t a u t ų komiteto atsto
kykla Dievo Motinos parapijos vai bei estų ir latvių kolonijų
mažojoj salėj, Scovo 9 d., 12 vai. W a s h i n g t o n e vadovybių žmonės.
ruošia tėvų ir mokytojų pokalbį T a i p p a t priėmime dalyvavo
tema — Vaikų auklėjimas n o .
....
lietuvių
, ,, . . v .
nr
1L
esančių. w asningtoroe
sambūrių pirmūnai bei kiti as
Kykloje ir šeimoje, l e m a labai „ „ ^ ^ - ^
menys, gyveną toliau, b e t Va
aktuali. Kviečiami visi atsilanky
sario 16 d buvę Washingtone,
ti, pasisakyti ir kitų nuomones iš
kaip VLiko pirm. d r . K Bobelis,
girsti.
prof. V. Bieliauskas ir kiti. Iš
RUOŠIASI
KONCERTAMS
viso svečių buvo apie šimtas.
Nerijos
dainininkės
rūpestin
ruošiasi šią vasarą konosr- Į Vasario 16 dieną Lietuvos vėtams į Pietų Ameriką. I ten jos liava buvo iškelta prie Lietuišvyks birželio 5 d ir grįš atgal j vos pasiuntinybės rūmų.

A . f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI

Labas ponia R a m a n a u s k i e n e . Cia P u p u k a s . A r Žiemos
šventėje bus maisto? Aš m a n a u , k a d a š l a b a i išalksiu
besportuodamas.

tragiškai žuvus, jo TESVELIAMS, BROLIUI, SESERIMS
ir visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
Chicagos Skautininkų
Draugovė

2951 W. 63rd St.f 436-7878
Tel. 839-1784 arba 839-5568

iiiiiiiinmmiimiiinufiinimintiiiiiiiiiit
lllllllllllllllllllllliuilllllllllllllfllllllllllll

BUTŲ NUOMAVIMAS
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Contact: DAVĖ FREEMAN
« 7 1 . 5 3 85

R0YAL ZENITH CORP.
9590 Rerwyn Avenue
Rosemcnt, IL 60018

I I

P A C K A G E EXPRESS AGENCY
MARIJA
NOREIKLENfi

SIUNTINIAI

HELP WANTED

1 LIETUVĄ

To Work In Onx Deerfieid Office
$4.50 per hour to start. Excellent
working conditions and benefita.
Please Call — 480-9898
WALLACE SECURITY AGENOT
3710 Gommereial Avenue
NORTHBROOK, IUU
An Eąuai Upp'ty Employ»r M/T

: i 1111111111M1111111M1M1111111111111111111111T111

INCOME TAX

BELL R E A L T Y

VYRAI ER MOTERYS

rara m

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Notariatas — Vertimai

Telef. -

925-2737

Vytautas Valantirias
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiuiuu

Man or Woman
12midnightto8A.M.

i.
B A C E V I Č I U S
uMiiiiiiimminmimiiimiiiiiniiiiiimm
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

Ramovė

A.f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, mūsų mielai sesei v.s. JANINAI MIKUTAITIENEI ir ŠEIMAI reiškiame nuoširdžiausią skau
tišką užuojautą.
Tuntas

Rezidencinės ir

Komercinė*

NuoMvtbės

FLORIDA
REAL £3 A n ž e l * E- Kamiene
ESTATE
Apartmentai , Kondomimumai

HT-AI.TOR

• • •

BROKEB

• Nuoma*!" 1 '^

• • *

MOTART

*?0i Goif ftoulcvara.n. Pelcrsbvrą fcc^cH.F-l- ^^Ob
Telefoną* (fl!A) ) « 0 - 2 4 4 e . VQItQrc (flO) *4«-27>ft

Full or Part Time

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllUlIlIlilllllUlIUIII

An Shiits
IŠNUOMOJAMA. — FOB RENT

C0NCORD EXTEN0ED CARE

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me
aukšte ir vienas kamb. 1-me aukš
te, nuo kovo 1 d. Skamb. visą dieną
— Telef. 476-3560.

9401 S. Ridgeland Ave.

Tel. — 599-6700

Mes priklausome MLS ir turime IŠNUOM. butas su baldais beiskomputerį.
beisemente. Marąuette Parke. Tuojau
Virš 500-tai namq pasirinkimui galima užimti. Telef. 737-8647.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road
independente

E S T A T E

RN or LPN

SERAPINAS — 636-3960

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

owned and

L A N ES

3900 W. Cokimbus Avenue
TeL — LU 2-2828
Ask for JOE, after 7 A.M.

We'!l h e l p you m a k e the right movė.

Tel. — 767-0600
B E A L

LARED0

P L U M B I NG

Licensed, Booded, Insared
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kL
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

JEI G A L V O J A T E

Mylimam sūnui

Kernavės

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUUHIUJIIIllllIlIlii

MOTERYS

E X P E R D CLERK-TYPIST

I-abai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
2608 W. 69 St., Chicago, I1L 60620
T E L . — W A 5-2787

Įvairit; prekių pasirinkimas ne
Namu pirkimas — Pardavimas brangiai
iš mfisij
sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS
Draudimai — Valdymas
2501 W. 69 St, Chicago, III. 60629

vr Skautininkitį'kų

Žiemos Sv. iškyla bus v a s a r i o 24 d., s e k m a d i e n į , p.p. Rudžiu
dvare, Monee, Illinois.

VILIMAS
M OV I N G

8 BUTŲ MŪRINIS

Tel.

Taip. Pupukai. Ten bus visokio skanaus maisto — dešros su
kopūstais, kugelio, ir net „hamburgerių" ir dešrelių. Tik neužmiršk
atsivežti tėvelius!

A.

Valdis Rea! Estale

iniiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiHiniiiiiHiiiiiiiiiiii

MŪSŲ

GUIDE

$1,000.00 BONUS į

Šeštadienį, kovo 8 d. — 7 v.v.
RUNNTNG 0R NOT
rašytojo — dramaturgo Algirdo
Surinko Vladas Vijeilds
Free Fast Towing
Landsbergio ir Ramovėnų vyrų
choro, vad. Juliaus Kazėno, žo
"Nors tebūdamas tik istorijos
TEL — 582-8130
džio ir dainos rečitalis. Rengia mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
Dievo Motinos parapija.
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
Sekmadienį, kovo 9 — 12 vai. gu kiti" — taip rašo knygos įva
VIZITINIŲ KORTELIŲ
mažojoj salėj Šv. Kazimiero lit do je Vladas Vijeikis.
HEIKALU
mokykla rengia simpoziumą apie
Knyga didelio formato, 548 pusL
lietuvišką
auklėjimą mokykloje Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. Vizitinių kortelių naudojimas yra
SOL. DALIA
KUČĖNIENĖ
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Kaina su persiuntimu $16.95.
ATVEŽA IDOMIA
PROGRAMĄ ir šeimoje. Visi kviečiami.
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Užsakymus siųsti:
Trečiadienį, kovo 12 — Dvasi
mų atstovams turėti gražias vizi
Sekmadienį, vasario 24 d., 4
tines korteles.
n ė kelionė, svetainėj.
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
vai. Dievo Motinos parapijos kul
Šeštadienį, kovo 15 — 7 v.v.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
tūrinėj popietėj girdėsime Dalios
Chicago, BL 60629
auditorijoj
Pietų
Amerikos
jauni
traciją
visais panašiais reikalais.
Kucenienės koncertą. Ji, paskuti
UlinoK gyventojai dar prideda Busite patenkinti mūsų patarnavi
m
o
koncertas.
Rengia
L
B
.
Cle
niojo dešimtmečio laikotarpyje
mu.
90 et. valstijos mokesčio.
atlikusi apie du šimtus solistinių velande- apylinkė.
įsipareigojimų JAV ir kituose še
šiuose kraštuose: Taivvane, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Kanadoj, Urugvajuj ir Europoj. Be minėji
mu, rečitalių, koncertų, religinės
muzikos, dainavo operose ir ope
retėse, atlikdama pagrindines ro
les: Eglė žalčių karalienė, La Boheme, La Servą Padrona, Sidabrinė_diena, II Vigilante del Ma
re, Song of Songs, Vargdienių mi
šios, Kornevilio varpai, Meilės dai
na. Atvykime pasiklausyti solis
tės, turėsime meno atžvilgiu ma
lonią valandą.

CLASSIFIED

Mūrinis. 5 kamb. namas, iš nau
jesnių. Prie 71-os ir Whipple.
Palikinus. Namas 4 butų. Arti
REAL
E S T A T E
HELP W ANTED — VYBAl
MISCELLANEOUS
72-os ir California. Savininkas duos
paskolą.
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiimi
Mūrinis. 24 metų. 2 gražūs butai
po 4% kamb. Namas kaip naujas.
Movė Up with Adams
Arti 71-os ir Francisco. Geras. Ne
Puikiausio mūro 22-jų metų bunElevator!
brangus.
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisPrie 61-os ir Whipple. Geras 2-jų mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
butų mūro namas. Palikimas.
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. Apdraustas perkraustymas
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Įvairių atstumų
BROKERIS P . ŽUMBAKIS
lite užimti. Marąuette Parke. —
Rather than pay an agency to reeruit
T d — 778-6916
TeL 376-1882 a r b a 376-5996
$52,500.
you, we will give you the money. PrePuikus mūrinis. Apie $10,000 pa iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiuiiiiiiiiuiuiuuuiii sent this ad at your interview and, ii*
į hired, you wiii get a bonus of $500.00
jamų. Moderniai patobulintas namas
DĖMESIO
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinui \ after 6 months employment and an ad| ditional $500.00 after one year with us.
M. A. Š I M K U S
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
IXCOME
TAX
SERVICE
M & R C0INS & STAMPS $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
NOTABY PUBLIC
TOOL & DIE MAKER
Off Coin and Stamp Supplies tas $46.900.
4250 So. >Iaplewood, teL 254-7450
Adams reąuires skOled joumeymen
Buy — Sell — Appraise
Taip p a t daromi VERTIMAI,
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Tool
and Die Makers for the manuEstates — Accumulations
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
facture of progressive, pierce, form
5518 W. 95th Su Oaklawn, III.
PILIETYBĖS
PRAŠYMAI
ir
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
and blank dies.
įei t o k i © Į-ĮĮfl.TvW.fl,į
Ptaooe — 857-8132
ar angliškai ir paduoti savo telefoną tiiiinmiinHiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiumiimii
Our business is growing and is re*
bei pavardę, kada jums patogu namus
cession-proof, insuring your continued
apžiūrėti.
10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit employment. We offer top wages and
NAMŲ APSITVARKYME
už a p d r a u d a nuo ugnies ir a u t o m o  fringe benefits not available in a job
bilio p a m u s .
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
shop.
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
FRANK
ZAP0LIS
...
mmo. Rūpinatės? Visuomet čia Jmns
2625 West 71 si Street
If ąualif ied, apply in person or phone
Telef. GA 4-S654
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
3208^2 W. 95th Street
J0Y FRIERMAN at
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro Tel. 737-7200 ar 737-8534
TELEFONU 47C4SS0

Kaut 8C B u x M a n u f g .
Mundelein, Dlinois

IŠNUOM. I aukšte 5 kamb. apšildo
mas butas netoli Marąuette Parko baž OPENLNG FOR E X E C U n V E
SECRETARY
nyčios. Telef. 925-4980 iki 2 vai. po
pietų.
Bi-lingTial G e r m a n - EnjcHsh pr»-

ferred. Steno and dictaphone in Enc-

operated.

IŠNUOM. 3-jo miegamu Imtas pir iish a m u š t Pleas* ca41 —
mame aukšte, Gage Parite, Albany Franz Herbsthof er 949-8500
Ave. 200 dol. mėn. neįskaitant šil
D £ M E S I O !
between 8:30 and 4 p.m.
dymą ir šiltą vandenį. Dėl smulkes
nio išsiaiškinimo skambint telef. — G E X X OFFICE SECRETARY
24 HOUR
T 0 W I N G 476-3950.
Bxper. in ahorthand. typlng a n d filing
etc. Call —
A N D
Perskaitę "Draugą" duokita
Mr. Fred Holland 543-2806
QŪICK
START
»

TEL — 582-8130

•

»l

• I I

ft kitiem* pasiskaityti

Į

.

between 8:30 and 4 p.m.

siais metais rengti Motinos die RELIGINES LITERATŪROS
nos minėjimą, kuris įvyks gegu
PREMIJA
žės 4 d., pradedant lietuviškom
pamaldom 2 v. p.p., Sv. Povilo
Ateitininkų federacija skelbia
katalikų bažnyčioje. Tuoj po pa religinės literatūros premiją už
maldų minėjimas bus tęsiamas Ju 1979 metus.
no Methodistų parapijos salėje.
Premijos suma — tūkstantis
Susirinkime dalyvavo ir mūsų dolerių. Jos mecenatas — kun.
mielos solistės Elena Blandytė ir dr. Juozas Prunskis.
jos sesutė Ona Blandytė - JameiKomisijon įeina kun. dr. Val
kienė. Sį kartą jos pademonstra
vo jų .pačių dailiai numegztus mo demaras Cukuras, pirm. (Annteriškus rūbus. Dalyvės ilgais plo hurst College, Woodstock, CT.
jimais joms ireiškė nuoširdžią pa 06281), seselė Augusta Sereikydėką už šią tokią gražią ir įdo tė, dr. Juozas Kriaučiūnas iš
mią parodą.
[Putnam, Conn., N. Gailiūnienė
Prieš susirinkimą dalyvės buvo iš Hartford, Conn., ir Stasys
pavaišintos priešpiečiais. E M.

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Ra.

lankė ligonius, teikė jiems pagelbą siuntė užuojautas, gėles ir
maldas. Turėjo du garažų išpar
„ VYČIAI SU LIETUVOS
davimus. Tokia prekyba papras
VĖLIAVA
tai įvyksta dvi dienas —šeštadie
Dienraštis „St.
Petersburg nį ir sekmadienį. Pasiskaitę ang
Times" Crossroadls skyriuje vasa lų spaudoje skelbimus, daugiau
rio 9 d. plačiau irtformavo, kad sia suvažiuoja kitataučių pirkėjų.
lietuviai vasario 10 d., sekmadie Išpardavimas bus vykdomas ir
ni, 10 vai. organizuoja iškilmin vasario 23 ir 24 d., Pilipavičių
gas pamaldas Šv. Jono 'bažnyčio 'garaže. Aukojamus daiktus visą
je, minėdami 62 m. nepriklauso laiką priima )irm, Pilipavičienė,
mybės paskelbimą.
411 Diana Ln., Juno Beach. Iš
Kai į rezervuotus suolus susėdo parengimo gauto pelno 250 do
lietuvės su tautiniais rūbias, per lerių pasiųsta dr-jos centrui. Sky
visą bažnyčią atėjo koncelebra- rius dar jaunas —įsteigtas dar
cdnėms mišioms prel. J. Barkū tik prieš porą metų, bet jau daug
PASILAIKYS 29 MIL DOL.
nas, kum. J. Gasiūnas, kun. V. gražių darbų padaryta.
Martimkus ir kun. A. SimanaiviChicagos miesto taryba nu
Įstojo naujos narės: Stasė Bal sprendė klaidingai Chicagos gyčius. Bažnyčia penpildyta apie
septyniolika šimty amerikiečiŲ. čiūnienė, Teresė Mildažienė,Ma-! v e r i t o j a m a u ž d ė t u s 2 9 mil. dol.
Prel. Balkūino įspūdingas tautiš rija Slavinskienė, Apolonija Staš-' naujų mokesčių palikti biudžete
kai religinis pamokslas nusakė kūnienė, Danutė Valotkienė ir Iir tuos mokesčius išieškoti.
Lietuvos okupaciją ir Bažnyčios rena Žilinskienė.
ATNAUJINS STADIONĄ
persekiojimą. »Kai teflevizijos apa
Susirinkimas išrinko šią sky
ratūra pasisuko į duris, per visą riaus valdybą: pirm. Albina Pili
Chicagos parkų distriktas pa
bažnyčią artėjo į altorių dvi mer pavičienė, vicepirm. Ringailė Zo tvirtino sutartį atnaujinti Solgaitės — Bobelytė ir Vaičaitytė toviene, sekT. Anelė Stepanaus- dier Field stadioną. Kainuos 5
su gėlėmis ir trys poros su tau- kienė, ižd. Julija Šalkauskienė ir mil. dol. ir tai bus atnaujinimų
tianis rūbais vyčiu moterų, ne narė Elena Mikšienė. Nutarė ir pradžia.
šančių aukas: vaisius, duoną ir
vyną.
Ir vėl didelis įspūdis, kai per
70 motery su tautiniais rūbais
Mylimam sūnui
apsupo didįjį altorių Sv. Komu
nijos priimti. Tai pirmas atsitiki
A. f A.
mas matyti tautiniuose drabu
žiuose tokį didelį skaičių moterų.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
Lietuviškoms giesmėms vadova
tragiškai žuvus, brangią sesę JANINA ir jos ŠEIMĄ
vo muz. P. Armonas ir amerikie
nuoširdžiai
užjaučia nuliūdusi
tis vargonininkas. Televizijos ka
ndąs 10 darytas bažnyčioje nuo
Lietuviu Skaučių Seserijos Vadija
traukas — pamaldas, pamokslą,
spalvingas moteris, Lietuvos situ
acinį žemėlapį ir okupacijos pri
minimą — rodė per televiziją tą f
pačią dieną 6 v.v. ir l!l v.v.
Televizijos kanalas 10 sutiko
duoti vasario 14 ir 16 d. iš ry
to speeiaSlią lietuvišką programą,
kurioje dalyvauja Vliko pirm. dr.
K Bobelis ir moterų „Dainos"
vienetas. Lietuvos vėliavos iškeiiamos vasario 16 k£ iš ryto prie
penkių savivaldybių būstiniu.
Visą programą — (spaudą, pa
maldas, televiziją, vėliavų iškėli
mą ir gubernatoriaus Grabam
proklamaciją — išrūpino ir tvar
kė Lietuvos Vyčių kuopa, su dide
lėm pastangom Viktorijos Jacobson, be to, prel. J. Balkūno ir
pirm, A. Mažeikos.
RADIJO VALANDĖLĖ KALBA
Lietuviškoji radijo valandėlė,
transliuojama šeštadieniais 12
vai. 30 min. dienos metu per
VvTIS stotį, banga AM 1110, ve
dama K. Kleivos visuomeniniu
pagrindu su komitetu ir rėmėjų
valdyba, jau atšventė vienerių
metų sukaktį. Valandėlė patar
nauja visoms organizacijoms ir
pavieniams asmenims. Ir plačiai
informuoja Vasario 16 ir Lietu
vos laisvės reikalais.

Rudys iš Worcester, Mass.
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 22 d.
Premijai
rekomenduojamus
PIRMOJI PAGALBA
VIENAS M M
veikalus prašoma atsiųsti komi
sijos pirrnininkui iki šių metų
Chicagos parkų distriktas koMocler šeimoje iš gimusio
gegužės 1 dienas. Premija bus
sprendė
užtraukti 50 mil. doL
penketukio vienas mirė Northpaskirta šių metų rudenį.
paskolos, kurią išmokės iš šių
Ateitininkų federacijos western ligoninėje, Chicagoje. metų mokesčių.
valdyba
KVIEČIA CARTERI
Prezidentas Carteris pakvies
tas dalyvauti Šv. Patriko para
de, kuris Chicagoje įvyks bal
savimo išvakarėse. Mere J.
Byrne, kuri remia Kenedžio
kandidatūrą, nėra palanki Carterio dalyvavimui parade.

A. f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
MARIJONA BARTAŠIENE
Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mišrus atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą Mamą, kurios netekome 1976 m. vasario mėn.
24 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
a. a. Marijoną Bartašienę savo maldose.
Nuliūdę: Vaikai Bernioe, Mary, Jobai ir AntbfMiy,
žentas ir marčios.

tragiškai žuvus, jo MOTINĄ, mielą sesę JANINĄ ir jos
ŠELMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar*u liūdime.
Atlanto Rajono Sesės

EUD E I K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

.>

A. + A.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

% * * -#,:

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

JOSEPH NAGRECKY
Gyveno 7252 S. Campbell Avenue* Chicago, Dlinois.
Mirė vasario 19 dL, 1980 m., 12:30 vai. popiet, sulaukęs 86 m
Gimė" Lietuvoje, Molūnų- kaime. Amerikoje išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Walter Budgin su
žmona Lorraine, jų sūnus Richard su žmona Mary, krikšto sūnus
Daniel A. Gestaut su žmona Patricia ir jų sūnūs Daniel G. ir
Lawrence J. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuvių Ex-Mainerių draugiškam klubui, Upytės klu
bui, Našlių ir Našliukių ir Pavienių klubui.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th
Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d 15 koplyčios 10 vai.
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

GIMINES.

Laid. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213.

a.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I

VASARIO 16-JI KLUBE
Lietuvių klubas Nepriklausomy
bės sukaktį šventė vasario '16 d.,
2 vafl. p.p. klubo salėje. Pagrin
dinė kalbėtoja — Alena Devenienė, Tautinės Sandaros veikėja.
Programoje: klubo choras ir pia
nistė Sakaitė. Aukos renkamos
laisvinimo veiksniams. Pamaldos
vasario 17 d., 1 vai. p.p. Holy
Name bažnyčioje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Drtjų Metų Mirties
Sukaktis

mm:i

Palm Beach, Fla.
UETUVOS DUKTERŲ
SUSIRINKIMAS
Lietuvos Dukterų draugijos
Paftm Beach skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyko sausio 23
d. Elenos ir Povilo Mikšiu na
muose. Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. Albina Pilipavičienė
ir jam vadovavo pasikeisdamos
su vicepirm. Ringai le Zotoviene.
Iš jų ir iš ižd. Julijos Šalkauskie
nės pranešimų paaiškėjo, kad pe
reitais metais skyriaus valdyba

A

MICHAEL JONIKAS

SAULIAI SU VĖLIAVOMIS
Romo Kalantos ir Palangos
jūros šaulių kuopos dalyvavo su
vėliavomis klubo minėjime vasa
rio 16 d. ir bažnyčioje vasario
17 d.
Kz. AŽ.

A

3=r

K A.
Juze Useliene

,MJ

p**.

mMZ

Jau suėjo dveji metai, kai nepailesti-tga mirtis atskyrė iš mūsų
tarpo mylimą mamytę, uošvę ir močiutę, kurios netekome 1978 m.,
vasario 24 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai. gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 24 d., 8.30
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.
Maloniai kviečiame visus — gimines, dra:;cus ir p'žįs^a—us
dai;.--au'; Šiose pamaldose ir kar*u su murrus pasimelsti už a. a
Juzės sielą.
V;*:.dc Dukt? Ju?.?, tentai CarL anflkf Tcrerf

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parke.
Mirė vasario 19 d , 1980 m, sulaukęs 101 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kražių parapijoje. Amerikoje išgyveno 80 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanley ir Bruno, marti
Margaret, anūkai: Marjorie Page su vyru Gregory, Joan Morinec
su vyru Charles, Joseph, Marian ir Charlotte Jonikai, Sylvia Steohan su vyra Paul ir Elaine Butkus su vyru John; proanūkai:
Michaei ir Shawn Stephan, Charles ir Michael Morinec, Andrew ir
Adrian Butkai, pusbrolis Joseph Zvirbilis, dukterėčios Isabella 2emantas su vyra Paul, Ann Sobyro, Sophie Drysch su vyru Ed, ir
Rose Jonikas, marti Albina Jonikienė ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Velionis buvo vyras a. a, Barboros ir a. a Onos ir tėvas
a. a. Michael.
Priklausė §v. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marouette koplyčioje, 2533 West
71st Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d. B koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas J Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marti, anūkai Ir proanūkai.
Laidotųjų direktorius Donaid A. Petkus. — Tel. 476-2345.

i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAYVICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southwest Highway, Palos Hills, 111.

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Te!. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50rh Ave.. CICERO. II1

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 22 "d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Marijos aukšt. mokyklos
mokinė Diane Willafan laimėjo
tautiniais drabužiais ir atvykti
šių metų premiją už važiavimo
L VALSTYIKSE
anksčiau. Vasario 14 d. tele
saugumo šūkį. Dvidešimt aš
—
New
Havene
mirė
a.
a.
vizijos 10 stotis 6 vai. 30 min.
tuoni teisėjai, peržiūrėję tūks
Augustinas Ramanauskas. Te ryto duos lietuvišką programą,
tančius pasiūlymų iš parapinių
lefonu gauta žinia, kad vasario o vasario 16 d. 6 vai. ryto, pro
mokyklų paskyrė šiai mokinei
21 d. savo namuose buvo ras gramoje "World Today", kal
trečiąją premiją. Konkursą glo
tas staigiai miręs a. a. Augusti bės dr. K. Bobelis ir klubo
X PreL Damasus A. Mozeris, bojo Chicagos automobilių pa
nas Ramanauskas, New Haveno, "Dainos" vienetas padainuos,
Nekalto Prasidėjimo parapijos roda ir eismo saugumo Chica
Conn., lietuvių kolonijos gyven lietuviškų liaudies dainų. Be to,
klebonas, sutiko įeiti į LB gos gatvėse skyrius. Premija jai
tojas. Jis yra buvęs Lietuvoje Viktorijos Jacobsono iniciaty
įteikta
vasario
19
d.
merės
J.
Brigbton Parko apylinkės su
Telšių
apskr. viršininkas ir ėjęs va, Lietuvos vėliavos bus iškel
daromą komisiją, kuri rūpinsis Byrne. Diane Villafan mokyto
kitas valstybines pareigas. Apie tos prie šių vietovių: 8 vai.
JAV Kongrese įstatymo projek ja yra ses. Margaret Mary.
laidotuves dar nieko nežinoma, Pinellas Park prie bibliotekos,
x
William
Mazuraitis,
nuo
to H. R. 5407 pravedimo rei
— tai bus pranešta vėliau.
kalbės J. Nacevičius, 9 vai.
kalu. Prel. Mozeris turi drau širdus "Draugo" skaitytojas,
Treasure
Island prie City Hali,
dabar
gyvenąs
Hot
Springse,
giškas pažintis su amerikiečiais
— Los Angeles Balio sk. su
kalbės
S.
Dukša,
10 vai. St. Pe-,
Ark., mums atsiuntė malonų
politikieriais.
sirinkimas įvyks kovo 9 d.
tersburg Beach prie City Hali,,
X "The News - Sun" laikraš laišką, pasidžiaugė dienraščiu,
—
Los
Angeles
metinė
skau
kalbės K. Vilniškis, 10 vai. 45
kurį
jau
daugelis
metų
skaito.
tis, einąs Waukegane, UI., va
tų
šventė
įvyksta
kovo
2
d.
min
S. Pasadena, kalbės kun.
sario 11 d. laidoje įsidėjo pla Toliau rašo: "Draugą mes my
Sekmadienį
10:30
vai.
bendros
J. Gašlūnas, 11 vai. 45 min.
tesnį straipsnį apie Lietuvą, ku lim, nes tie žmonės, kurie rašo Lietuviai, susirinkę į Chicagos Lietuvių Tarybos surengtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę vasario 10 d.
Marijos aukšt. mokyklos salėje.
Nuotr. V. Noreikos
visų
skautų
vienetų
pamaldos
Gulfport,
kalbės W. ftilinskas.
laikraštį
ir
jo
rašinius
paruo
riame pasikalbėjimo forma du
ir
12:30
vai.
p.
p.
viršutinėje
Visuomenė
prašoma visur gau
vietos veikėjai, Gediminas Da- šia, geriau supranta tarptautinę
parapijos
salėje
iškilminga
su
siai dalyvauti.
mašius ir Edvardas Skališius, padėtį kaip amerikiečiai, nes
eiga.
Tradicinė,
skautų
mugė
yra
geriau
patyrę,
kas
yra
bol
teigia, kad Afganistano užgro
0KUP. LIETUVOJE
bus kovo 23, d. parapijos kieme
Pridėjo ir auką.
bimas lietuviams nėra jokia ševizmas".
ir
salėje.
Veiks
valgykla
ir
kaVYČIŲ LIETUVOS
takliuose. Banketo rengėjų ko-1 kų polką. Pabaigai visi minėstaigmena. Esą buvo užgrob Ačiū.
— Antano Miškinio, žinomo
ATSIMINIMAI
misijos pirmininkė padėkojo at-! jimo
dalyviai, vadovaujami vinė
X G. Okunis, Flushing, N. Y.,
ta Lietuva, Vengrija, Čekoslo
poeto, 75 metų gimimo sukak
vykusiems. Pažymėjo, kad šiuos mokyt. Strolios, padainavo ke- j — St. Petersburg, Fla, Lie tis buvo prisiminta ir spaudoje
vakija ir kitos valstybės. Pla aukojo 10 dolerių. Labai ačiū.
Lietuvos atsiminimų vakarą
l
Lietuvos atsiminimų banketus lėtą dainų.
tesniame straipsnyje primena
tuvių klubo delegacija, suside paminėta. Jis gimė 1905.1:29
x Kazys Mileris, Hamilton, I Martiniąue restorane sekmadiepradėjusios pirmūnės buvo E.
Minėjimo metu buvo iškvies danti iš Ir. Jurgėlienės, A. Kru- Juknėnų kaime, Daugailių vals
ma, kad Lietuva po kelių šimtų
n
Ont., dėkodamas už vienos f o - * ' vasario 17 d., surengė Chi- Laurin ir St. Rogers. Turiningą ti ir pagerbti pirmieji mokiniai:
metų laisvės buvo pavergta ru
tografijos atspausdinimą, klišės! c a S 0 S vyčiai. Orkestrui grojant užbaigos maldą sukalbėjo kun. 5 kl. Vidas Noreika, 6 kl. Gai- likienės ir P. Vasiliausko, va čiuje. Nepriklausomybes metais
sų ir po šimtmečio vergijos vėl
sario 11 d. 11 vai. aplankys St. dirbo mokytojo darbą. Buvo išmaršą, įžygiavo garbės svečiai:
išsilaisvino, o dabar vėl tapo ru išlaidoms sumažinti aukojo 10 vysk. V. Brizgys, Altos pirm. dr. P. Cinikas. Publika pasišoko lė Eidukaitė, Nida Pemkutė, Di Petersburgo mere C. Freeman, I leistos kelios jo poezijos knygos,
grojant V. Tenzlinger orkestrui. ana Trimakaitė, 7 kl. Julija Got- kur bus pasirašyta proklemaci- \ žurnaluose paskelbė eilę rašisiškojo imperializmo auka. Prie dolerių. Ačiū.
K- Šidlauskas, dr. J. Jerome,
x
Kazys
Miecevičius,
čika
Dalyvių buvo arti 350.
J. Pr. ceitaitė. Daina Tijūnelytė ir 8 ja, skelbianti St. Petersburge 16 ų literatūros klausimais. Postraipsnio pridėta Skališiaus ir
m
giškis, prie prenumeratos mo sol. Al. Brazis, A. Gribauskas,
kl. Vida Momkutė
Damašiaus nuotrauka.
I
ŽEMĘ
MCS
TĖVU
vasario
Lietuvių
diena.
A.
Karkario metais buvo išvežtas į Sikun. F. Kireilis, I. Sankutė, sen.
Minėjimui pasibaigus, visa niaus, klubo atstovo prie tarp-.birą. Iš tremties sugrįžęs vėl
PARVEŠKI
X Marijos aukšt. mokyklos kesčio pridėjo 25 dolerių auką. F. Savickas, kun. P. Cinikas, O.
mokykla apžiūrėjo Čiurlionio ga tautinės organizacijos SPTFFS, reiškiasi kaip poetas. Išleisti
Motinų klubo priešpiečiai ir Maloniai dėkojame ir skelbiame M. Kassel, muz. A. Vasaitis, V.
Chicagos aukšt. lit. mokykla
Garbės
prenumeratorium.
lerijoje
Chicagos ramovėnų su- pranešimu, vasario 16 d. 11 vai. keli jo senų ir naujų eilėraščių
madų paroda įvyks kovo 1 d.,
Radžius. Susirinkusius svečius Lietuvos nepriklausomybės 62
šeštadienį, 12:30 vai. mokyklos
X Aukų po 7 doL atsiuntė: pasveikino parengimo garbės m. atkūrimo sukaktį paminėjo ruoštą nepriklausomos Lietuvos Į p r į e SPIFFS pastato (2201—lst rinkiniai.
sporto salėje. Madas demons
Antanas Pukelevičius. W.
pirm. J. F. Gribauskas. Pakvie vasario 16 d. Mokyklai, veikian kariuomenės ir liet. partizanų j A v e . N.), dalyvaujant SPIFFS
truos Goldblatto krautuvė. ViešWyoming,
tė programos vedėju dr. J. Je čiai tik šeštadieniais, buvo re nuotraukų parodą, o po to tėvų j įr lietuvių atstovams, bus iškelniomis rūpinsis Geraldine Von- j Juozas Sinkus, Sterling Hts. rome.
ta proga Vasario 16 šventę at komiteto pirm. V. Zalatoriaus j t a Lietuvos vėliava. Viktorijos
dra, Patricia Danaher ir Jose- i Dėkojame.
rodomą Lietuvos vaizdų filmą, j Jacobson pastangomis Šv. Jono
Invokaciją sukalbėjo kun. F . švęsti vasario 16 d.
phine Pieczara. Informacijų ga- i
**• **• į bažnyčioj St. Petersburg.Beach,
Minėjimas pradėtas 9 vai. r.
x Jaunimo centre kovo 14, Kireilis. Vadovaujant sol. Al.
Įima teirautis tel. 925-8686.
10 d. 10 vai. ryto bus iškil
15 ir 16 dienomis rengiamas Braziui ir pianinu palydint A. šv. Mišiomis, kurias už žuvu
mingos
pamaldos. Moterys pra
X Kazys Rožankas, žinomas i šv. Rašto tridienis. Penktadie- Brazienei, visi dalyviai sugiedo sius dėl Lietuvos laisvės atna
HELIKOPTERIS MAMAI
šomos
dalyvauti
pasipuošusios
čikagiškis, lietuviškų knygų pla
ni kovo 14 d. 7:30 v. kavinėje jo JAV ir Lietuvos himnus. Be- šavo mokyklos kapelionas kun.
tintojas, dažnomis progomis su
Kūdikio laukianti L. A Purkun. J. Duobos, MIC, p r f g f t ^ ™ f e M t J W f c w 8 e ' ^
******* A. Saulaitis. Jis pasakė trum
teikia galimybę įvairiuose pa
sus
svečius
pasveikino
aldermapą, bet labai patriotinį pamoks
tė darbotvarkę, kuri susirinki cell, 30 m., buvo Hinsdale ligo
— Šv. Rašto įkvėpimas. Šešta
rengimuose įsigyti geru lietu
mo priimta be pakeitimų. Su- ninėje, tačiau gydytojai nustatė,
dienį, kovo 15 d., 10 vai. kun. nas Burke, kandidatuojąs į pro lą.
viškų knygų. Paėmęs iš "Drau- V. Bagdanavičiaus, MIC, pa- kurorus. Vysk. V. Brizgys pri
Į
giedotas Lietuvos himnas. Al- kad naujagimis turės neišsivys
Sugiedojus Lietuvos himną,
minė,
kad
šis
parengimas
—
'
fonsas
Šidagis padainavo kelias čiusius plaučius ir jam reikės
go" didesnį knygų kiekį, šiomis I s k a į t a g v J o n o Apreiškimas,
minėjimą pradėjo mokyklos dir.
gražus
pavaizdavimas,
kaip
įvai
dienomis už paimtas knygas j x v a l _ Pasaulio sutvėrimas.
1 dainas, pritaikytas tai dienai. respiratoriaus — įtaiso, pade
J. Masilionis. Savo žodyje, rem
gražiai ir sąžiningai atsiskaitė. Pradžios knygoje — kun. J. rios kartos čia yra vieningos. damasis gamtos ir dabartiniais
| Vincas Kuliešius padeklamavo dančio alsuoti. Ligoninė to ne
Vyčiai
garbės
ženklais
atžymėjo
Dėkojame.
į savo kūrybos eilėraštį. Antanas turėjo. Tada motina helikopte
Irano įkaitų pavyzdžiais, jis paDuoba, MIC, 2 vai. Šv. Rašto d a u
j Valys, savanoris kūrėjas, užde- riu buvo nugabenta į NorthLB Brighton Parko apyl.! skaitymas, vadovauja seselė kaS veikla pagarsėjusių žmo- nagrinėjo, kas yra laisvę ir ne
°
rj
I
^
_ _ _ . _ . _ .
rnių,
mi n
ž i n o kartu
IroT+11 vyčiai
D i r m o i parodo
nornfln
o
šiuo
gė simbolines žvakutes. Pagrin western ligoninę Chicagoje, kur
priklausomybė, kaip jos neten
ruošia Vasario 16-sios minėjimą į zhnierietė Janina Golubickaitė.
įvertinimą lietuviško meno — kama, ar verta dėl nepriklauso
dinis kalbėtojas buvo Lietuvių j naujagimis turės geras viltis
Sekmadienį
kovo
16
d.
10
vai
šį sekmadienį, vasario 24 d. Pa
šiame
parengime
pagerbia
LieŠaulių sąjungos centro valdy- išlikti gyvas,
mybės kovoti. Kalbos pabaigo
maldos 10 vai. r. Nekalto Pr. paskaita: šv. Jono evangelijai tuviu
ero8
3
kun.
Leonas
Zaremba,
S.
J.
\
°
P
^
o
™
Vysk.
V,
bos
pirm Karolis Milkovaitis.
je
ragino
ir
mokinius
kovoti
dėl
parapijos bažnyčioje, po to mi
m
s
a
ė kad
MAITINS ŠALSTANČIUS
Mišios,
pietūs.
1
vai.
Kris-1
f
^
?
^
"
'
7į*
*f
Žuvusieji
už Lietuvos laisvę pa
Lietuvos
laisvės
jiems
prieina
nėjimas parap. salėj. Pagrindi
tuvos prisiminimus sieja su Va momis priemonėmis: lietuviškos
Jei dėl kuro stokos kuri lab
gerbti vienos minutės susikau
nę kalbą pasakys Pov. Vaiče- t a ^ s prisikėlimas Šv. Rašte
sario 16.
daros
draugija, ugniagesiai ar
kun.
V.
Bagdanavičius,
MIC.
pimu.
Oficialiai
dalį
užbaigus,
mokyklos
lankymu
ir
gerai
joje
kauskas, buvęs Sibiro kalinys.
A. M. Kassel perdavė sveiki mokymusi, lietuviškos kalbos
bažnytinės
grupės laikinai pri
Tridienį
rengia
Jaunimo
cent
sekretorė
A.
Katelienė
perskai
X Aukų po 5 dol. atsiuntė:
nimus
centro
valdybos
pirminin
tė praeito susirinkimo protoko glaus saistančius žmones, Agri
S. Karvelis, J. Vingelis, F. Che- ras. Visi dalyvaukime. Gausi ko ir visos valdybos. Pasidžiau gerbimu.
me
kavos,
turėkime
savo
su
lą. Susirinkimo priimtas kaip kultūros departamentas parū
Meninės
minėjimo
dalies
pra
sonis, Antanina Gelažienė, Juo
gė lietuvių opera kurios vado nešėja buvo pakviesta 8 kl. mo
muštinį.
Visi
laukiami.
skaitytas. 15 vardo aldermanas pins maisto, nors ir reikėtų di
zas Mikulis, R. Banionienė, M.
vybė čia pagerbiama. Dr. K. Šid kinė Alma Noreikaitė. Žodinį
Frank Brady pasakė, kad jam desnį skaičių maitinti.
Vidėnienė; 4 dol. — Irena Ulx Kviečiame atvykti į ruo lauskas pasveikino Altos vardu.
Kongr. Martin S. Russo kalba Lie malonu būti lietuvių tarpe, nes
montažą,
sudarytą
iš
patrioti
paitė. Visiems dėkojame.
tuvos Nepriklausomybes minėjime
APGAVIKAS
šiamą nemos iškylą, vasario 24 Pagyrė, kad vyčiai jau 20 metų
x Aukojo: 3 dol. — Eva Pau- d. Monee, 111., p. Rudžių dvare. tęsia Lietuvos atsiminimų va- nių J. Aisčio ir B. Brazdžionio Marijos aukšt. mokyklos salėje va jis čia gyvenąs ir turi daug ry
Plėšikas, nuduodamas, kad
šių su lietuviais. Jis rūpinasi tą
eilėraščių, paruoštą mokytojų sario 10 d.
lauskienė; po 1 dol. — Aldona j Pradžia 11 vai. ryto iki šute- \ karus. Džiaugėsi, kad vyčiai yra
Nuotr. V. Noreikos
apylinkę pagerinti, pažadėjo, jis yra kūrenamų dujų sąskai
Rimo
Černiaus
ir
Dovo
Šaulio,
Abraitienė, O. Mažeikienė. Dė- mos. Auka asmeniui $10, šei įsijungę į Lietuvos laisvinimo
kad 69 gatvė bus baigta pagra tų sudarinėtojas buvo 78 m. Be3
Gražiai atliko 8 kl. mokiniai: L.
kui.
mai $25, studentams $5. Pelnas darbą, būdami Altoj.
PAMINĖJO VASARIO 16 D. žinti, šiais metais ji bus viena nutės Ruth E. Christy, gyvenan
Kaušaitė, J. Kižys, T. Liubins,. . . „
skiriamas VI Tautiniu Šokių
Senatorius Frank Savickas kas, V. Momkutė, R. Plioplytė, Marąuette Parko Lietuvių na gražiausių toje apylinkėje. Jis čios Chicago Lawn apylinkėje;
X Lietuvių Operos statomų veika*
'
sveikindamas pasisakė, kad yra i A. Remeikis, R. Smilgaitė, A. mų savininkų susirinkimas įvy darys žygių, kad pagal lietuvių įleistas į namus ir iš jos pavo
lų Carminos Buranos ir Pajacu operos macijų
Šventei. skambinti
^ Dėl s m u p.
l k e Albinai
s n i ų inforRa vyčių narys ir džiaugėsi, kad j Vizgirda ir E. Žukauskaitė
ko vasario 15 d. parapijos sa pageidavimus 69 gatvei būtų gė 300 dol.
spektakliai įvyksta bal. 19 d., 8 vai.
manauskienei teL HE 4-8428. vyčiai palaiko lietuvių tradiri-; Mokiniai, priklausą mokyklos
vak., bal. 20 d., 3 vai. popiet ir bal.
lėje. Susirinkimui vadovavo duotas vardas "Lithuanian PlaPO 5 CT. LIGONINEI
26 d., 8 vai. vak., Marijos mokyklos Iškylą ruošia VI T. Š. Šventės jas. J. Talandis priminė, kad tautinių šokių grupėms (dau- Juozas Bacevičius, sekretoriavo za Court". Pirm. J. Bacevičius
(pr.) šią vasarą liepos 6 įvyks lietu
salėje Dirigentas — A. Vasaitis, re- Komitetas.
Cook apskr. tarybos pirnoininF. Brady už dalyvagiausia 5 ir 6 kl., mažiau iš 7 Angelė Katelienė. Pirmininkas padėkojo
žisorius — D. Hicks. Dainuoja: so
vim
mūsu
X
Aplankysime
Šventą
Tėvą.
vių
šokių
festivalis.
kas
G. W. Dunne pasiūlė uždėti
susirinkime ir už
ir 8 kl.), kurie šoks šiemetinėje Juozas Bacevičius pasveikino I e r^u s
listai — Gina Capkauskienė, M. MomRoma
—
amžinasis
miestas!
Solistė D. Stankaitytė padai-; Tautinių šokių šventėje, paruoš- gausiai susirinkusius narius bei i £
p a ž a i s ir padarė nau- po 5 et. mokesčių nuo cigaretės
kiene, C Kogut, S. Baras. A. Braris,
<iin
A. Grigas, P. Gudas, J. Savrimas, L. Apžiūrėsite Romą, jei užsirašy- navo ariją iš Jūratės ir Kasty- ti mokyt. N. Pupienės, akordeo svečius ir pasakė, kad šiandien i
S^s pranešimus. Ragino eiti pakelio, kad susidarytų lėšų iš
bals
Stukas ir Operos dhoras. Balete da site kelionėn š. m. birželio mėn.\ čio, o taip pat dainą "I could
nu grojant mokyt. F. Stroliai, minėsime Lietuvos atkūrimo n e s uoti pirminiuose rinkimuose, laikyti Cook apskr. ligoninę. No
lyvauja 40 šokėjų. Choreografija yra 14 d. — rengiamon "Laiškai, dance all night". Drauge su sol.
P*^jos balsuotojų pagalba rima padidinti ir nuosavybių
uašoko Prienų suktutę ir Dzū- dieną _ Vasario 16, ir perskaiV. Karosaites ir J. Puodžiūno.
Bilietai gaunami Vaznriių prekybo-I Lietuviams". Informacija: Ame-« Al. Braziu padainavo duetą iš
atrenka geriausius kandidatus. mokesčių dalį, skirtą ligoninei.
Je, 2501 W. 71 st St, Chicago, IU. riean Travel Service Burean, Į Nabuko operos. Solistus forteVicepirm. Stasys Patlaba pra
NAMC ATNAUJINIMAS
60629. Te!.: 471-1424. Bilietų kainos: j 9727 <H>. Westem, Chicago, III. I pijonu palydėjo muz. A. Vasainešė trumpai mūsų kolonijos
parteryįe — $17.50. $15.50. $12.50. | 60643. Tel. 238-9787.
(sk.) tis. Publika gausiais
gausiai plojimais
įvykių eigą. Charles P. Kai ra
Numatomas 500 butų atnau
$9.50: balkone — $15.50. $11.50 ir
gino
gausiai
dalyvauti
pirmi
jinimas
Chicagos pietinėje da
palydėjo
skambias
dainas.
$7.50. Paštu bilietus galima užsisa
X Albinas Kurkulu*, akcijų
niuose rinkimuose, atlikti pilie lyje, tarp 67 ir 71 gatvės bei
Vyčių apskr. pirm. sol. A.
kyti pasinaudojant ir šia atkarpa:
brokeris, dirbąs su Rodman & Brazis iškėlė lietuvių operos Chi
tinę pareigą, aiškino, ką reiškia tarp Stony Island ir Cregįer.
Prašau prisiųsti
bil P o Bradshaw, Inc., patarnauja ak
apsileidimas ar nenoras akty Tuo rūpinasi First National ir
cagoje sėkmingą veiklą. Tuos
cijų bonų, fondų bei kitų verty laimėjimus įvertino ir amerikie
dol.
spekt.
viai dalyvauti politikoj'?. Dar South Shore bankai bei pastatų
bių pirkime ir pardavime. Susi čių radijas bei Illinois menų ta
kalbėjo Juozas Skeivys, Stasys remonto bendrovė Rescorp.
Prašau prisiųsti
bil. po
domėję skambinkite 977-7916. ryba. Todėl vyčiai šiemet ir pa
Vanagūnas, Aleksas Patackas,
NUTRAUKĖ STREIKĄ-dol
spekt.
(sk.) gerbia lietuvių operą. Vyčiai
Ona Ankienė ir kiti.
Vardas ir PavanK
Dalyvavo mūsų susirinkime
Chicagos ugniagesiai nuo ket
tampa liet. operos mecenatais.
Chicagos
miesto
tarybos
parei
virtadienio
ryto grįžo į darbą,
Įteikė operos pirm. V. Radžiui
TRAITONYS TRENKĖ į
gūnas Juozas Kulys. Jis lietu Vadovaujant teisėjui J. F. Hečekį. Savo padėkos žody V. RaAETOMOBILf
Adresas
viams yra daug gero padaręs. chinger, sutarta, kad bus 'su
, džius pabrėžė, kad šis įvykis reNaujais nariais įsirašė Euge- teikta amnestija streikuojanPrio pat "Draugo" pastato tas Lietuvių operos gyvenime,
traukinys trenkė į automobilį. Mūsų opera jau pastatė 24 openija Birmantas ir Charlotte Bir- Į tiems ugniagesiams, o unija neTelefonas
kuriuo važiavo Dana Lasiura. 27 ras ir surengė kelis koncertus.
mantas. Įėjimo fantą laimėjo ' baus tų, kurie streiką laužė. ToCekius prašome išrašyti. Lithuanian m. Automobilio šoną visai su- Kūrvbos pastangomis ruošiami
Palubinskas. Susirinkimas pra- j liau sutarta, kad bus vykdomos
Opera Co^ I n e ir siųsti tiesiog su
daužė. Vairuotoja buvo nuvež-; keliai į laisvę.
' a * w L * W * Į Taryta, pirmokui J. Kuzui stebu*. Lietuvos Nepri- ėjo kultūringai, susirinkusieji nenutraukiamos derybos, kol
šiuo užsakymu Vaznelių krautuves ad
J
v
.
I
'
kJausomybės atkunmo minėjime vasano 10 d. Manjoe aukšt. mokytdos gyvai diskutavo valdybos narių; bus susitarta dėl naujos darbo
resu, (sk).
ta Į ST. Kryžiaus ligoninę, kur, Dr. Jerome skatino visos da- ^ ^ invokaciją skaito (iš kairės): Vida Jonušienė. Andrius Gerulis ir pranešimus.
(pr.).
Stasys Patlaba į į t a r t i e s .
ji po patikrinimo paleista namo. ; lyvauti šių metų operos spėk-1 Vioteta Burotaute.
Nootr. v. Noreikas
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