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Ragina boikotuoti
Maskvos olimpiadą

GHICAGO, ILLINOIS 60629
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GRAIKIJA PASIŪLĖ
OLIMPIJOS KAIMĄ

—
Kinijos
vicepremjeras
Sudaryta komisija pasiūlymui tirti
Deng Xiaoping pasitraukė i š
Roma. — T r y s žymūs į Vaka- Į banevskaja šia proga taip pat
kariuomenės štabo viršininko
Washingtonas. — Prezidentas 1,500 narių visame pasaulyje.
rus ištremti rusai žmogaus tei paragino Vakarų pasaulį, ypač,
pareigų. Jis lieka komunistų Carteris labai šiltai sutiko j a u  Siūloma pradėti planuoti staty
sių gynėjai — Vladimiras Bu- gi vakariečius sportininkus, boi
partijos vicepirmininku i r par nus amerikiečius, olimpinių žai bą pietinėje Graikijoje, Peloponkovskis, Leonidas Plušč i r Na- kotuoti Maskvos Olimpiadą. Jau
tijos karinių reikalų komisijos dimų laimėtojus, pavadindamas nesios pakraštyje, apie 10 mylių
t a š a Garbanevskaja — Romoje vien Maskvos parinkimas Olim
vicepirmininku.
juos moderniųjų laikų herojais. nuo jūros.
įvykusiame susitikime su spau piadai, pažymėjo jie, buvo neat
— Tailandijos helikopteriai Priėmime paaiškėjo, kad žaidy
Graikijos premjeras Constandos atstovais d a r kartą ryškiai sakingas nutarimas. Besiruoš
skraidė virš vietnamiečių dali nėse dalyvavę sportininkai svar tine Caramanlis vasario mėn.
atkreipė dėmesį į sovietų val dama Olimpiadai, sovietinė val
nio, kuris buvo peržengęs sie stė Maskvos vasaros žaidimų pradžioje pasiūlė Tarptautiniam
džios pastaruoju laiku sugriež džia žymiai sugriežtino represi
ną į Tailandija, ir p e r garsia boikotą, kuris pasiūlytas po so Olimpiniam komitetui studijuoti
tintas
represines
priemones nes priemones prieš kitamin
kalbius įspėjo grįžti atgal. Viet vietų invazijos
Afganistane. graikų vyriausybės planą, ir ko
prieš kitaminčius, tikinčiuosius, čius. Vien pastarųjų dviejų mė
namiečiai grįžo.
Daugumas sportininkų pasirašę mitetas sudarė penkių asmenų
ypač katalikus ir žydus ir sovie nesių laikotarpyje buvo suimti
— Kipro saloje buvo pasikei pareiškimą, kuriame pasisako komisiją. Graikija siūlo Olymtų valdomas nerusiškas t a u t a s . apie 50 žmogaus teisių gynėjų,
s t a kaliniais: Palestinos Laisvi ma prieš boikotą, nes sporto esą pijos kaimo apylinkėse 1,250
Šia proga rusai disidentai įsak jų tarpe keli lietuviai. Olimpia
nimo organizacija paleido izra negalima maišyti s u politika. akrų žemės, siūlo įsteigti čia
miai paminėjo taip pat sovietų dos metu Maskva bus t a r t u m
elite, kuri apsimetusi arabe, Prezidentui nė vienas iš prieš neutralią Olimpiados valstybę.
persekiojamus i r suimamus lie apgultas miestas, joks svetimša
dirbo Beirute i r buvo kalinama piečių dalyvių Baltuose Rūmuo Graikijos olimpinio komiteto
tuvius tikinčiuosius, kovojan lis negalės pamatyti jo tikrojo
nuo 1974 m. už šnipinėjimą Iz se neperdavė sportininkų nuo pirmininkas George Athanasiačius už religinę laisvę i r kitas veido, susitikti su maskviečiais,
raeliui. Izraelis atidavė du pa taikos, tačiau reporteriams kai des paaiškino, jog ši valstybė
žmogaus teises. Susitikimą Ro patirti jų nuotaikas. Olimpia
lestiniečius, nuteistus kalėti iki kurie dalyviai pareiškė, k a d būtų panaši į Vatikaną, nors
moje su rusais disidentais su dos metu numatoma išsiųsti i š
gyvos galvos. Pasikeitimui t a r  sportininkai buvo suskilę beveik jos plotas būtų daug didesnis.
rengė Italijos socialistų partija, Maskvos studentus ir net vai
pininkavo Raudonasis Kryžius. 50—50 dėl boikoto klausimo.
Valstybėlė t u r ė t ų savo įstaty
dalyvaujant partijos sekretoriui kus, nekalbant j a u apie kitus
u
— Londone pareigas perėmė
I š aukso medalius laimėjusių mus, savo pasus, savo adminis
Crabri. Bukovskis, Plušč ir Gar- nepatikimus asmenis.
naujasis Kanterburio arkivys ledo ritulio žaidėjų mažiausiai tracinę ir t v a r k o s priežiūros sis
šiandien Rodezijoje prasideda nepriklausomos Zimbabvės parlamento rinki kupas Robert Runcie, 65 mili aštuoni jau nusamdyti lošti pro temą, savo paštą ir savo pilie
mai. Kandidatuoja 9 partijos, tačiau stipriausios yra trys, vadovaujamos: jonų anglikonų Bažnyčios gal fesionalų
komandose, šiomis čius, kuriais pirmiausia taptų
sukilėlių vado "marksisto" Mugabes, sukilėlių nacionalistų — Nkomo ir vys va. Tai jau 102-sis arkivysku dienomis šie jauni olimpininkai viso pasaulio olimpinių komitetų
Soviete invazija
Italai atmetė
kupo Muzorewos nuosaikiųjų juodųjų partija. Žemėlapyje žvaigždutėmis pa pas.
turi prisistatyti į klubus. Varti nariai.
- didele klaida
žymėtos karinės stovyklos, kuriose laukia buvę sukilėlių kariai Taškais at
koalicijos projekte
—
Šią
savaitę
Hagoje
praside
Vietiniai šio sumanymo rė
ninkas Craig, sulaikęs daug pa
žymėtos baltųjų vadovaujamos kariuomenės įgulos.
Washingtonas. — Valstybės
d
a
Izraelio,
Egipto
i
r
Amerikos
vojingų smūgių, l o š Atlantos mėjai i r komiteto nariai sutin
Roma. — Italijos krikščionių
departamentas paskelbė, jog Af
derybos
dėl
palestiniečių
auto
"Flames". Mark Johnson vyk ka, kad, jei nutarimas ir būtų
demokratų partijos kongrese,
ganistane žuvusių i r sužeistų
nomijos
klausimų.
sta
pas Pittsburgho "Penguins", greit pasiektas, pirmieji žaidi
kuris tęsėsi visą savaitę, dau
skaičius Kabulo sukilime gali
—
Kalifornijos
pietuose
po
gynėjas
Ken Morrow pas New mai šioje neutralioje valstybėlė
giausia ginčų sukėlė bendradar
siekti 500—700. Visi užsienio
potvynių
ir
audrų
pirmadienį
Yorko "Islanders". Du žaidėjai je galėtų įvykti tik 1988 metais.
biavimo su komunistų partija
žurnalistai i r technikai laiko
įvyko
žemės
drebėjimas,
d
a
r
užverbuoti Minnesotos "North Vieta, p a r o d y t a užsienio kores
klausimas. Partijos vadovybė
ff
mi Intercontinental viešbutyje.
daugiau
įtempęs
gyventojų
ner
Stars", o jaunas Jack O'Calla- pondentams, labai graži, apau
laikėsi nuomonės, kad komunis
T r y s korespondentai buvo su
vus.
h a n atvyksta į Chicagą pas gusi žaliomis pušelėmis. Val
t u s reikėtų įsileisti į vyriausy
• • •
laikyti i r jiems atimti pasai.
—
Amerikos
darbo
unijų
fe
stybėlę juostų dvi upės: Alpheus
"Black Hawks".
bę, nors d a r lieka daug prak
Vienas Kabulo prekybininkas
deracija nutarė pradėti derybas
Olimpinių žaidimų Maskvoje ir Kladeos, čia p a t banguoja
Irane tebevyksta politines varžytes
tiškų kliūčių. Partijos sekreto
pasakė A P reporteriui: "Prašo
su
tymsterių
unija,
kviečiant
ją
boikoto
klausimas
atgaivino Afroditės kalnai. I r dabar šiuos
rius Benigno Zaccagnini savo
T e h e r a n a s . — Irano preziden- i bės vyriausybę.
m e pasakyti Vakarams, kad mes
sugrįžti
į
federacijos
eiles.
Tymidėją surasti žaidimams pasto vištų ir ožkų augintojų kaimus
kalboje siūlė palikti komunis
žudysime rusus, kol nors vienas
tas B a n i S a d r a s p a s a k ė kalbą
Paskutinieji Irano valdžios steriai buvo pašalinti 1957 m. vią, neutralią vietą, kurioje kas plačiai lanko užsienio turistai.
tams atviras duris įeiti į koali
jų liks Afganistano žemėje".
didelei miniai, kuri susirinko, vyrų pareiškimai numušė nuo dėl unijos vadų nesąžiningumo. ketveri metai suvažiuotų pasau
ciją, tačiau šis siūlymas, kurį
šaukiama ajatolos Khomeinio, taiką Washingtone. Pradedama
Kiti pranešimai sako, kad po
— Pietų Afrika atsakydama lio
sportininkai.
Graikijos
rėmė ir premjeras Francesco
Sen, Javits nutarė
pradėjusio
nacionalinę mobiliza- Į tikėti, k a d tarptautinė Jungti- į JAV kvietimą boikotuoti Mas Olympia kaimas pradėjo pasau
Kabulo streikų apie 500 žmonių
Cossiga bei buvęs premjeras
buvo suimti. Sovietai toliau
ciją, k u r i duotų Iranui "armiją nių T a u t ų sekretoriaus pasiųsta kvos olimpiadą, pranešė k a d linio masto kampaniją perkelti
Giulio Andreotti gavo tik 42.3
dar kandidatuoti
skelbia apie neramumus, kurie
iš 20 milijonų piliečių".
Bani komisija neturi nieko bendro su jokiu būdu nedalyvaus -Mas žaidimus į Graikiją, į tą vietą,
nuoš. balsų. Bendradarbiavimo
New Yorkas. — Senatorius
sukelti užsienio agentų, j ų tar
Sadras pajuokė Amerikos naivią įkaitų paleidimo viltimis. Ko kvos žaidimuose.
Neminima, kur žaidimai prasidėjo 776 B. C.
priešai laikėsi nuomonės, kad
Jacob
Javits,
respublikonas,
pe CIA. "Chicago Tribūne" ve
spaudą, kuri vadina jį, I r a n o mentatoriai, svarstydami padėtį kad jau nuo 1964 m. Pietų Af Vietiniai gyventojai
pritaria
jokiomis sąlygomis negalima
paskelbė
spaudai,
kad jis kan
damajame palygina Brežnevą
prezidentą, nuosaikiu. Amerikie Irane, sako, kad ten tebevyksta rikai neleidžiama dalyvauti.
šiam sumanymui i r sutinka papriimti komunistų į vyriausybę.
su vyru, kuris, nužudęs abu savo
čiai n e s u p r a n t a Irano revoliuci varžybos dėl valdžios. Labai
— Vakarų Vokietijos atsto I aukoti savo .ūkius ir namus šiai didatuoja penktai kadencijai į
Kietosios linijos šalininkai gavo
Senatą. Buvo manoma, kad se
tėvus, prašė teismo pasigailėji
jos, p a s a k ė jis. Pavadinęs a m  svarbūs yra kovo 14 d. rinki vas Tarptautiniame Olimpinia j idėjai.
Įsteigta
organizacija
57.7 nuoš. balsų.
mo, nes jis esąs našlaitis. Brež
basadą užėmusius i r amerikie mai, kuriuose bus išrinktas pir- me komitete Willi Daume pasą- I "Olimpinis judėjimas gelbėti natorius, k u r i s greit švęs 76 me
nevas žada išvežti savo karei
čius kalinančius vyrus "jaunais mas p o revoliucijos Irano par-, k ė j o g k y j a plausimas ar 1984 olimpinius žaidimus" jau turįs tų sukaktį ir nėra visai sveikas,
Žaidynių
medaliai
pasitrauks. New Yorko pirmi
vius, k a i pasibaigs užsienio in
patriotais", prezidentas priside lamentas, pavadintas islamiška Į m žaidimus D U S galima ruošti
Lake Placid. — Pasibaigus rino prie ajatolos kalbos, kurio- I asamblėja. Politikai, kurie pra
niuose respublikonų rinkimuose
tervencija. Laikraštis pakarto
Los Angeles, jei Amerika neat
jam t e k s nugalėti kongresmaną
j a Afganistano atsiųsto diplo olimpiniams žiemos žaidimams, je Khomeinis vadino a m b a s a d o s į laimėjo prezidento rinkimus, sisakys savo sumanymo boiko
Nutraukė mokslo
Jack Kemp. Vėliau, jei jis tap
mato Rahim Ghaf oorzai žodžius, paskelbti medalių laimėtojai. o k u p a n t u s " b r a n g i a i s jaunuo dabar stengiasi pravesti savo tuoti Maskvą.
Rytų
Vokietija
laimėjo
23
me
tų
respublikonų kandidatu, teks
ryšius su Maskva
kad sovietų invazija y r a nelega
liais".
šalininkus į t ą asamblėją. Rin— 1975 m. nepriklausomybę
lus veiksmas, nepateisinamas dalius, Sovietų Sąjunga — 22,
Washmgtonas. — JAV Nacio susikauti s u atstove FJizabeth
B a n i S a d r a s pabrėžė, k a d kimų rezultatai parodys, a r pre- j gavusiame Suriname, buvusioje
žygis, apsiskaičiavimas ir didelė Amerika — 12, Norvegija — ambasados jaunuoliai yra nuo zidentas Bani Sadras, p a t s ga Olandijos kolonijoje, įvyko su nalinė Mokslų Akademija pa Holtzman, demokrate. Sakoma,
klaida. Net i r visiškai paver 10, Suomija — 9, Austrija — 7, širdūs, revoliucijos sentimentų vęs apie 76 nuoš. balsų, suge kilimas kariuomenėje, kurioje skelbė, jog šešiems mėnesiams kad 90 nuoš. New Yorko žydų,
gus Afganistaną, nėra tikra. Šveicarija — 5, Vakarų Vokieti pilni p a t r i o t a i . Vyriausybė prieš bės sustiprinti savo pozicijas yra 800 vyrų. Valdžią perėmė suspenduojami visi oficialūs ry kurių valstijoje yra apie 3 mi
kad jis liks pavergtas, rašo lai j a — 5, Švedija, Lichtenšteinas juos niekad nesiims jėgos, n o r s parlamente. J o žymiausias kon
šiai su sovietų mokslininkais, lijonai, balsuoja už demokratus,
du viršilos.
ir Olandija po 4, kiti p o ma
tačiau palaiko savo tautybės
kraštis.
jie t u r i gerbti teisėtą valsty- k u r e n t a s y r a islamo respublikos
— Į Filipinų pabėgėlių sto protestuojant prieš sovietų val kandidatus, nors jie ir nebūtų
žiau.
partijos vadas ajatola Moham- vyklą Bataane atvyko dar 500 džios elgesį su akademiku An
Princas Sihanoukas
demokratai, šį kartą ir demo
med Beheshti, vienas galingiau- pabėgėlių. Šioje stovykloje In- drejum Sacharovu. Po sekma
kratai t u r ė s Holtzman, veiklią
sių porevoliucinių Irano vadų. ^ k i n i j o s pabėgėliai parengiami dienio posėdžių akademija pa
negauna paramos
siuntė sovietų akademijos pir žydų mažumos veikėją.
P a t s įtakingiausias, žinoma, yra emigracijai.
Washingtonas. — Kambodiajatola Khomeinis, tačiau šalia
— Japonijos fizikas dr. Fu- mininkui Aleksandrovui tele
jos princas Sihanoukas, atvy
— Meksikos įlankoje, bekil
jo y r a daug politinės galios ; s m m i išrado motorą, kuris de- gramą, pranešdama, j o g visi
kęs į Washdngtoną, pareiškė
Augsburgas. — Vasario 20 d. m. gen. t a r ė j o pavaduotojas
numatyti
seminarai,
simpoziu
damas
nuo naftos gręžimo plat
centrų,
jų
tarpe
ir
ambasadą
g
į
^
vandeniu
sumaišytą
gas
u
spaudai, kad jis rado d a u g sim čia mirė d r . Antanas Rukša, švietimo reikalams.
mai
ir
posėdžiai
atšaukiami.
formos,
nukrito malūnsparnis.
žoliną. Motoras s u 30 nuoš.
okupavę "studentai".
patijos pareiškimų, bet negau klasikinis filologas ir pedago
P o k a r i o m e t a i s Vokietijoje
Elektros, elektronikos inži žuvo šeši asmenys, vienas su
N e t i r optimistai, maną, kad vandens veikia neblogiau kaip
n a konkrečios paramos. Jis pa gas.
nierių
institutas irgi atšaukė žeistas.
grynu
gazolinu
varomas.
dirbo
I
R
O
ir
B
A
L
F
o
organizaci-:
J
T
komisija
Irane
reiškia
greiaiškino, kad Kinija vis d a r re
Velionis buvo gimęs 1900. VI.
— Salvadore sprogo bomba
savo
technologinio
bendradar— Libane bombos sprogimas
mia Pol Poto režimą ir siūlo jam 15 žvigonyse, Pabaisko valsčiu iose, profesoriavo Pabaltijo uni tą amerikiečių įkaitų paleidimą,
tapti Kambodijos valstybės gal je, Ukmergės apskrityje. Gim versitete, 1954—7 m. buvo V a - pripažįsta, kad beveik visos po užmušė 14 žmonių krikščionių | biavimo programą su sovietų prie katalikų radijo stoties. Ki
tame sprogime padegta univer
I Popovo draugija.
va, paliekant galią Pol Potui, nazijos mokslus išėjo Ukmer rario gimnazijos mokytojas i r litinės grupės reikalauja šacho rajone.
siteto biblioteka i r knygynas,
direktorius.
Nuo
1957
m.,
kol
ir j o t u r t ų sugrąžinimo. Visi
tačiau jis t o negalįs priimti dėl gėje. Rževe (Rusijoje) ir P a 
padaryta
daug nuostolių
išėjo pensijon, dirbo vokiečių pareiškimai, iraniečių kalbos tu
moralinių priežasčių, n e s Pol
nevėžyje. 1919 m. stojo sava
— Taivanas iškėlė bylas aš
Poto žmonės nekenčia. Vietna noriu į Lietuvos kariuomenę, gimnazijoje. Gyveno Augsbur ri būti priimtos atsargiai. Daug
tuoniems
opozicijos veikėjams,
ge,
k
u
r
ir
mirė.
Reiškėsi
visuo
priklauso
nuo
tų
pareiškimų
in
mas p a s t a t ė Heng Samrin re 1919. XII. 16 baigė Karo m o - r
kurie
planavę
nuversti vyriau
meninėse,
y
p
a
č
tautininkų
o
r

terpretacijos.
žimą, kuris atstovauja tik Hano kyklą. 1933 m. baigė Vytauto
sybę.
D
a
r
37
kaltinamieji, or
ganizacijose.
jaus kolonizatoriams, b e t neD. universiteto Humanitarinių
Teherano Times laikraštis
ganizavę riaušes, bus baudžiami
kambodiečiams. Tailandija jau mokslų fakultetą. Po t o studi
Velionis b u v o žinomas lotynis išspausdino atvirą laišką "Ame
administracinėmis baudomis.
seniai jo nemėgstanti ir net ne javo užsienyje i r 1936 m. Vie tas, išvertęs į lietuvių kalbą rikos žmonėms". Jame reika
leidžianti atvažiuoti aplankyti nos universitete, Austrijoje, įsi eilę
senovės romėnų klasikų laujama, kad buvęs Irano ša
kambodiečių stovyklose. Ame gijo daktaro laipsnį. 1936— raštų.
Aktyviai bendradarbia chas būtų sugražintas Iranui.
KALENDORIUS
rika irgi nesutinkanti j a m duoti 1940 m. Kauno III gimnazijos vo lietuviškoje spaudoje Lietu Tik jo sugrąžinimas a t n e š įkai
Vasario 27 d.: Fortūnatas,
karinės paramos.
direktorius. 1939 m. pradėjo voje i r išeivijoje. J o paskutinis t a m s laisvę. Laišką pasirašė
Vilana,
Ginviias, Vilmantė.
Washingtone Sihanoukas bu lektoriauti universitete, buvo plačios apimties d a r b a s — Lie įkaitu laikomas ambasados na
Vasario 28 d.: Rufinas. Anto
vo sekretoriaus Vance svečias, pakeltas docentu. 1941—1942 tuvos laisvės kovų istorijos U rys, biudžeto sekretorius Bruce
nija,
Vilgardas, Alna.
tačiau jo kelionę į Ameriką ap
t o m a s — Kovos su lenkais, šios H e r m a n . Žinantieji tvirtina, kad
Saulė
t e k a 6:31. leidžiasi 5:37.
mokėjo šiaurės Korėjos dikta menį Kambodijos politiniame k n y g o s I tomą, kaip žinia, pa apie pusė amerikiečių kalinių
Teherane palaiko mintį, k a d
torius Kim II Sungas. Valsty- j sprendime, tačiau šiuo metu rašė pik. Kazys Ališauskas.
ORAS
bės departamentas pareiškė, jog ' Amerika neturinti Kambodi jai
Dr. A n t a n a s Rukša buvo pa š a c h a s turėtų būti sugrąžintas Fnįpjnuose 1,800 JAV marinų pasirenigę išvykti į Indijos vandenyną ir Arabų
Saulėta, šilčiau, temperatūra
Sihanoukas galėtų turėti vaid- Į jokio plano.
laidotas vasario 23 d.
Iranui.
j jūrą sustiprinti ten jau esančių karo jėgųdieną 35 L, naktį 20 1.

^tKnBAFRIČ>^

"Jauni patriotai,
brangūs jaunuoliai

Mirė a. a. dr. Antanas Rukša

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 27 d.
THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000)
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3800. Foreign countries
$40.00.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININSIC-KŲ RAMOVfc
Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Cbicago, HL 60629
Telefonas 476-7089
llllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliiuilllllllllllllllllllllllllllllim

DRAUGO prenanerata mokama B anksto
metams y2 metų 3 mėn.
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VASARIO 16 NERIJOS TUNTE
LSS Nerijos juru skaučių tuntas nos mintimi pašnekesį pravedė
kasmet jungtinėje laivų
suei tunto tautinio auklėjimo vadovė
goje vasario mėnesyje mini Lie j . s. Irena Regienė. Pagrindinė
mintis — Vasario
tuvos Nepriklausomybės atstaty pašnekesio
m o sukaktį ir pasaulio skaučių 16-tos minėjimai yra bereikšmiai
Mąstymo dieną. Šiais metais su- jei jie minimi tik kaip praeities
eiga įvyko vasario 17 d., 10 vai. j įvykio prisiminimas, jei juose ne
ryto Jaunimo centre. Dalyvavo ra nuoširdaus ryžto siekti Lietu- LSS Nerijos jurų skaučių tunto sesės iiškilmingoje sueigoje Įsakymus skaito adjutante g. v. v. Rūta Karaliūnaite.
Nuotr. Jono Tamulaičio
visi tunto laivai ir gintarių įgu- j vos Nepriklausomybės atstatymo,
los, bei viešnios — JAV Vidurio | Šio ryžto vykdyme turime dalyNeabejotina, kur nors vyks jų
Rajono vadeivė j . v. s. Aldona vauti visi ir kiekvieną dieną. Nejubiliejinė
stovykla, ir,*jei būsi
Gasnerienė, j . s. Dalia Bylaitie-į laikime kažkokių progų atlikti
nė ir j . ps. Bronė Stravinskienė.! dideliems žygdarbiams — dideli
— Šiais metais LSS yra numa 1979 — 80 metus, tuoj tą parei me pakviesti, pasiųsime repre
Sueigą pravedė tunto adjutante darbai susidaro iš daugybės ma- čiusi vėl dalyvauti Miško ženklo gą atlikti. Mokesčiai ir registraci zentacinį vienetą atstovauti lie
g v. v. Rūta Karaliūnaite. Dai-1 žų gerų darbelių. Kiekvieną die — Gilvelio — kursuose su dviem ja siunčiami Brolijos vadijos iž tuviams skautams.
noms vadovavo laužavedė ginta ną atlikime bent po vieną mažą skiltimis. Kursai vyks 1980 m. dininkai.
— Jau kuris laikas girdime,
darbelį tėvynei, tautai ir lietu rugpiūčio mėn. 23 — 25 d. d.,
re Rasa Veselkaitė.
— Primenu, kad kai kurie kad mūsų eilėse bręsta reikalas
Sueiga pradėta raportais adju- vybės išlaikymui. Savo atsaky Camp Webster stovyklavietėje, Brolijos Vadijos nariai dar nepri konkrečiai padėti į vargą pate
tantei, tuntininkei ir JAV Vidu mais į klausimus, net ir jauniau- Ashford, Conn., netoli Putnamo statė savo veiklos planų. Pra kusiems mūsų sąjungos nariams.
rio rajono vadeivei. Įnešus vėlia- šios sesės pasirodė gerai susipa- seselių vienuolyno. Kursus ruo šau tai kuo greičiausiai įvykdyti, Vieni amžiaus naštos, kiti ligų
vą buvo perskaitytas Seserijos Vy- žinusios su Vasario 16-tos reikš- šia įgaliotinis v. s. Česlovas Ki prisiunčiant tuos planus VS ad varginami, nebegali tęsti žmoniš
riausios skautininkės įsakymas, me ir istorija.
liulis.
resu.
kų gyvenimo sąlygų. Brolijos
Vasario 16-tos proga garbės: Trys mažos udrytės nuoširdžiai
— Š. m. sausio 19 — 20 d. d.
— Vienetų vadovai prašomi vienetų vadovai prašomi savo
žymeniu apdovanotai
veikliai padeklamavo eilėraštį "Lietuvai- New Yorke įvyko Atlanto rajo prižiūrėti, kad jų vienetų na posėdžiuose šį klausimą iškelti,
tunto narei g. v. v. Danutei Lat- į tė aš mažytė", o Juodkrantės lai- no skautų vyčių, vyr. skaučių ir riai tuč tuojau užpildytų Sąjun pasvarstyti ir padaryti nutari
vytei žymenį prisegė Vidurio raj. vo jūrų jaunės — Bern. Braž- kandidadtų-čių suvažiavimas.
gos n u o nelaimingų įvykių at mus, ką jie šiuo reikalu galvoja,
vadeivė. Nerijos tunto tuntinin- džionio "Aš čia gyva". Laužave— Atlanto rajono stovykla leidimo specialias formas. Kiek ir siūlymus siųsti VS.
kė j . ps. A. Veselkaitė trumpame dei vadovaujant sudainuota ke- įvyks Resolute Scout. Reservation, vienas Brolijos narys privalo to
— Sveikinu ką tik susiorgani
žodyje prisiminė, kad Vasario 16 lėtas dainų, kurias lydėjo šūkis: Bolton, Mass. 1980 m. rugpjūčio kią formą užpildyti. Jos laikomos
zavusią San Francisco
apylin
tos proga Lietuvos vyriausybė, "Tvirtai tikim visada —Lietuva mėn. 16 — 23 d. d. Stovyklos v- vieneto bylose.
kėje
mišrią
skautų-čių
skiltį,
pa
garbės ordenais apdovanodavo , vėl bus laisva!"
— LSS-gai paskelbus šiuos me
ku sutiko būti ps. Steponas Zabu
sivadinusią
"Raudonmedžių"
var
tautai ir valstybei nusipelniu- Į
Sesėms sustojus ratu supinto lis iš E. Hartford, Conn.
tus jaunųjų
vadovų metais,
sius asmenis, panašiai savo iški-1 mis rankomis aplink tunto vė— Šių metų Ąžuolo ir Ginta • Brolija nori turėti savo veiklos du. Globėjas - (ps.Gediminas Ka
liavą
buvo
sugiedota
"Lietuva
lius veikėjus atžymėdavo ir įvai
ro vadovų-vių kursai planuoja j šūkį ir tam rekalui skelbia kon linauskas. Gražus pavyzdys ir ki
rios lietuvių organizacijos. Lie brangi" ir Lietuvos himnas.
mi pravesti Kanadoje, "Romu kursą, kuriame kiekvienas Broli toms vietovėms, kur yra lietuvių
tuvių skautų sąjunga tą tradici
vos" stovyklavietėje, liepos mėn. jos narys gali dalyvauti. Už įdo jaunimo, bet nėra skautiško vie
Krivūlė Nr. 2
ją tęsia ir išeivijoje. Pasveikino
paskutinėse savaitėse. Tuo pa- miausią šūkį bus skiriama dova neto.
šia proga apdovanotą sesę Daną
• čiu laiku ten vyks ir Kanados ra na. Šūkio projektus siųsti VS ar
SKAUTŲ - SKAUČIŲ
ir palinkėjo visoms sesėms nuo
jono vasaros stovykla. Mokyklų Vadijos sekretoriaus adresu iki š.
DĖMESIUI
širdžiai reikštis lietuviškoje skau
vadovais pakviesti: Gintaro — m. balandžio 23 d.
Chicagos skautų — skaučių
tiškoje veikloje.
— Amerikos skautus, šven
v. s. Vande Aleknienė, Ąžuolo
Kaziuko
mugė įvyksta sekmadie
Minint pasaulio skaučių Mąs
čiančius 80 nietu gyvavimo ju
— v. s. Romas Fabijonas.
nį,
kovo
2 d. Visų tuntų sesės ir
tymo dieną, jungiantis minti
— Tokie pat jaunųjų vado biliejų, VS specialiai pasveikins.
mis su plačiajame pasaulyje pa
vų-vių kursai planuojami fr Aus
sklidusiomis lietuvaitėmis sesė
tralijoje gegužės mėn. 10 — 18
mis, buvo uždegtos
septynios
d. d., Yarck vietovėje, Vic. Vado
žvakės prisimenant seses - -Lie
vais sutiko būti: j . ps. dr. R Šartuvoje, Sibire, JAV, Canadoje,
los ir v. s. D. Čižauskienė.
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629
Australijoje, Pietų Amerikoje ir
—1980 m. rugsėjo mėn. Dar
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Europos kraštuose.
bo dienos savaitgalyje, Kanadoj,
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Minint Lietuvos Nepriklauso
įvyks Amerikos ir Kanados rajo
Atdara šiokiadieniais nuo £ vaL ryto Qd 10 vai. vakaro.
mybės atstatymo sukaktį žuvusie
nų vyr. skaučių ir skautų vy
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
ji kovose už laisvę buvo pagerbti
čių visuotinis suvažiavimas. ŠioD. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
atsistojimu ir susikaupimo minu Lituanicos tunto skautų Vasario 16-tos I je kadencijoje L S B skautų Vyte. Maldą u2 tėvynę perskaitė minėjime kalba neseniai iš Lietuvos Į čių skyriui vadovauja s. v. ps.
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
gintare v. v. Irena Jasulaitytė.
atvykęs Rimgaudas Kasiulis.
I Eduardas Meilus, Jr., VVorcester,
Nuotr. V. Ruplnsko
Vasario 16-tos ir Mąstymo dieMass.

• Administracija dirba kas- i
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j
I
• Redakcija dirba kasdien)
8:30 — 4:00, šeštadieniais j
8:3© .— 12.-00.
j

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų
t u r i n į neatsako. SkelD i m ų i^nos prisiunčiamos gavus
prašymą.

VYR. SKAUTININKAS PRANEŠA

broliai renkasi Jaunimo centre
9:15 vai. ryto. Dėvime pilno
mis, tvarkingomis uniformomis.
Visų tuntų jaunesnieji skautai-tės rikiuojasi didžiojoje salėje
prieš savo tuntų paviljonus. Vi
si skautai-tės rikiuojasi savo tun
tų adjutantų vadovaujami jiems
nurodytose vietose.
Paviljonus,
kavines, valgyklas ir k t aptar
naujantieji užima savo vietas
prieš mugės atidarymą.
Mugės atidarymas įvyks 10 vai.
ryto. Šiais metais atidarymą pra
veda LSS Nerijos jūrų skaučių
tuntas. Mugę stidaryti pakviesta
Lietuvos generalinė konsule Chicagoje s. Juzė Daužvardienė.
Mugėje tvarką palaikyti pa
kviesti komendantai — v. s. Jonas

DR. K. G. BALUKAS

i

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59tti Street -

Tel. GA 6-7777

Tel. REliance 5 1 8 1 1

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė A k i u ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. -

3200 W 81st Street

fc

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus iigos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm3d.,antrad..ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.
Telef. -

282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagai susitarimą.

PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DR. FRANK PLECKAS

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. J. J . SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

Jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

DR. P. KISIELIUS

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. A. JENKINS

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F I R E S T O N E T I R E S .
YVheei alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839

Dėl informacijos kreiptis į
MATILDĄ MARCINKUTĘ • GAUCIENĘ

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą '

Vai. pagal susitarimą: ptrrnad. irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

Kaina $1,979.00 dol. asmeniui (dviese kambaryje).

332-4111

2458 W. 68th Street, Cbicago, DX

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. - GR 6-2400

Aplankysime Liurdą, — Iisieux, Šv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus;
—Ars, šv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas šventoves, kai
vyksime j Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas
Brizgys.

TEI

VALDEMARAS BYLATTIS
m
VINCAS BRIZGYS ,
Teisių daktarai

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

1980 M. BIR2ELI0 1 2 - 2 7 DIENOMIS

EXPRESS

Draugija

Lfetuvis gydytojas
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.; pirm., arrtr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

KELIONĖ 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA

VVORLD

Advokatų

DR. PETER T. BRAZIS

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

— Gauti sveikinimai iš tolips. Giedrė Penčylienė. Įžodyje tolimos Australijos, kur sausio
AUŠROS VARTŲ T U N T E
dalyvavo tuntininkė ps. Nijolė
Šventė v. s. Sofijos Čiurlionie Balzarienė, "Mirgos" vyr. skau mėn. 2 — 13 d. d. "Baublio" var-1
do stovykloje, Gotten Dam, Cannės vyr. skaučių būrelyje.
čių būrelio atstovė s. A. Rama berra, stovyklavo 120 "Aušros",
Prieš pusantrų metų Aušros nauskienė, įžodį davusias seses ap- j
Vartų tunte įsteigtas vyr. skau dovanojusi tautine juostele su "Baltijos", "Džiugo", "Šatrijos" ir
čių būrelis pasivadino Sofijos gintarėliu. Gražinos būrelio at Tasmanijos skautų ir skaučių.
—1979 m. lapkričio mėn. 23
Kymantaitės — Čiurlionienės var stovė s. R. Smolinskienė ir Sute
—
25 d. d. Beaumont, Rock
du. Tai darbščių, linksmų jau mų būrelio sesės v. si. Shirley
Creek,
Ohio, įvyko pirmoji Ame
nų motinų būrelis.
Praėjusį Plepytė ir ps. Rūta Ozers.
rikos ir Kanados rajonų tuntipenktadienį — vasario 22 dieną,
Labai
džiaugėmės
šiuo
vyr.
ninikų-kių konferencija. Atvyko
būrelyje įvyko šventė — vyr.
skaučių
Sofijos
Čiurlionienės
bū
63 dalyviai. Programą pravedė v.
skaučių įžodžiui savo mamytes
reliu.
Kai
liūdesį
kelia
nubyran
s. Č. Kiliukis ir v. s. L. Kiliulienė,
išleido: sesė skautė, trys paukš
čios
jaunos
šeimos,
šis
būrelis
pa
o ūkio administracinius reikalus
tytės, trys būsimos paukštytės ir
siryžęs
dvigubai
atidirbti.
Jos
ir
tvarkė v. s. V. Jokūbaitis. Konfe
keli broliai skautai.
skautės, ir mamos, ir mokytojos renciją organizavo Seserijos VS
Aušros Vartų skaučių tuntas Į — vadovės. Be jau minėtų, bū- v. s. I. Kerelienė ir Brolijos VS v.
sveikina naujas seses: Laimą Ar- j reliui priklauso sesės — J. Zubi- s. V. Vidugiris.
dickienę, trijų paukštyčių mamą. nienė. J. Mockaitienė, V. Mikai- j — Raginu visus vienetų va
Lemonte lituanistinės mokyklos tienė. Būreliui pavyzdingai vado dovus kurie dar nesutvarkė namokytoją, skaučių Šatrijos drau vauja sesė Roma Bielskienė.
rio mokesčių ir registracijos už y
govės draugininkės pagelbininkę.
A. N.
Laimą Braune — dviejų būsimų
kalbėjo kunigas jėzuitas tėvas
SKAUTAI
MINĖJO
paukštyčių mamą, Lemonto li
Daugintis. Neseniai iš Lietuvos
VASARIO 16
tuanistinės mokyklos mokytoją.
atvykęs jaunas menininkas Rim
Terese Kybartienę — brolio skau
Lituanicos tunto skautai Lie gaudas Kasiulis vaizdžiai papasa
to mamytę, tautinių šokių mo tuvos Nepriklausomybės paskel kojo apie dabartinį Lieuvos jau
kytoją ruošiančią vakarinių prie bimą — Vasario 16-tąją paminė nimą, jo gyvenimą ir siekius. Kal
miesčių taut. šokių šokėjus da jo š. m. vasario 10 d., Jaunimo bėtojas pasisakė skautus matąs
lyvauti ateinančioje tautinių šo centro žemutinėje salėje.
pirmą kartą, nes Lietuvoje ko
kių šventėje. Jos namuose kas j Minėjimą ruošė
Pulkininko munistinės valdžios jokios kitos
savaitę vyksta Kaziuko mugei pa j Juozo Šarausko skautų vyčių ži organizacijos nėra leidžiamos.
siruošimo darbų vakarai. Aldo dinio sk. vyčiai — kandidatai. Žuvusieji už laisvę buvo pagerb
ną Mačienę — Šatrijos draugo Minėjimo organizavimą pravedė ti atsistojimu ir susikaupimo mi
vės tėvų komiteto pirmininkę, sk. vytis kandidatas Alius Meilus. nute.
dirbusią ūkio skyriuje tunto tirs- Minėjime dalyvavo penkios skauMeninę programėlę atliko vieš
dešimtmečio Gijos stovykloje. ] tų draugovės.
nios — Kernavės tunto daini
Rasą Šarauskienę — būsimos
Šventę trumpu žodžiu pradėjo ninkų būrelis sudainuodamos ke
paukštytės mamytę, Lemonto li Lituanicos tunto tuntininkas j . b. letą dainų.
tuanistinės mokyklos tėvų ko ps. Kazys Miecevičius. Minėjimą j
Jauki minėjimo sueiga buvo
miteto pirmininkę.
pravesti buvo pakviestas skautas j baigta visiems dainuojant "Lietu
Vyr. skautes įžodžiui paruošė vytis Paulius Alekna. Maldą su Į va brangi".

Paronis ir s. Regina Vaitkevičie
nė. Pirmos pagalbos stotyje T>udės s. Juozas Liubinskas su padė
jėjais.
Visi prašomi atvykti punktu
aliai ir laikytis nustatytos tvarkos.
Prieš mugės atidarymą pašali
niai salėn nebus įleidžiami.
Visi kviečiami mugėje daly
vauti.

2659 W 59 St. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr., treč.
ketv 10 M 6 vai. Seštad 10 M 1 vai.

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus
Ofs tel 586-3166: namu 381 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: ptrm . antr ketv. ir penkt.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą
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UŽDARYTAS AUKSINIAME NARVE

Ir rusų tautoje, net pačioje komumstų partijoje, yra nemaža šviesių
žmonių, kurie išdrįsta atvirai
pasisakyti prieš dabartinę val
dymo sistemą, ją atvirai kritikuo
ja. Prie tokių šviesių protų pirmoje
eilėje reikia priskirti Andrejų D.
Sacharovą, kuris yra faktiškasis
nelegalios Sovietų opozicijos va
das.
Sacharovo vardas, jau daugiau
Z- kaip 10 metų buvęs pasaulio dėme
sio centre, vėl ypatingai iškilo šių
metų pradžioje, kai ryšium su
Afganistano įvykiais jis buvo iš
Maskvos ištremtas į Gorkio
.- (anksčiau Nižnij Novgorod) mies
tą.
...

AGITUOJA IRANIEČIUS IR TURKUS

Laisvę mylintis paukštis

Andrejus Sacharovas — suma
nus branduolinės energijos tyri- nėtojas,
mokslininkas,
Sovietų
mokslo akademijos pirmaujantis
narys, privilegiuota asmenybė. Už
savo darbus bei atradimus jis buvo
tris kartus paskelbtas "socialisti
nio darbo didvyriu" (tokių anuo me
tu Sovietuose tebuvo šeši), apdo
vanotas
aukščiausiu
Lenino
ordinu, Stalino premija, įvairiais
garbės raštais bei titulais, privi
legijomis.
1975 metais, netrukus po to, kai
35 valstybių politikai smilkė Mask
vai, užrašydami jiems II pasau
linio karo metu Europoje pagrob
tas žemes, mokslo pasaulis paruošė
-Sovietų viršūnėms labai nemalonų
akibrokštą: Novelio taikos pre
mijai skirti komitetas, kurį sudarė
norvegai — du socialdemokratai,
du liberalai ir vienas dešinysis kon
servatorius — 1975 metų taikos pre
miją (apie 140,000 dolerių) paskyrė
atominiam fizikui A. Sacharovui,
tada 54 metų amžiaus.
Tuo metu taikos premijai gauti
buvo net 47 kandidatai. I š jų tarpo
pirmavo
Suomijos
prezidentas
Urho Kekkonen, didelis Sovietų
favoritas, labai sumaniai supla
navęs ir pravedęs minėtą Helsinkio
konferenciją ir todėl Sovietų remia
mas.
.

ginklų gamybos įmonės. Vis dėlto
L. Brežnevas nedrįso pasodinti A.
Sacharovą į kalėjimą. Jis čia gavo
4 kambarių butą (Maskvoje gyve
no tiktai dviejų kambarių bute
lyje), nerado telefono, užtat rado
televizijos priimtuvą, kai kuriuos
kitus reikmenis ir maisto produktų
prikrautą šaldytuvą. Žinoma, tai
labai gerai, nes Gorkio mieste
trūksta maisto. Dabartinis jo butas
didesnis, kaip turi 99 procentai So
vietų piliečių. Kitaip sakant, Sacha
rovas buvo patalpintas auksi
niame narve. Sacharovas nebuvo
fiziškai sunaikintas, nes Sovietų
vadai pabijojo Vakarų kraštų
triukšmo ir visinių neramumų.

K G B m ė g i n a apgauti n e p a ž į s t a n č i u s sovietinės tikrovės
Kai tik radijo bangomis buvo
įmanoma pasiekti žmones bet ku
rioje vietoje, ar tai savuose namuo
se ar kelionėje, tai ši tarpusavio su
sižinojimo priemonė buvo kuo
plačiausiai panaudojama.
Jau II-jo pasaulinio karo metu vi
sos kariaujančios pusės spindulia
vo propagandiškai sukirptas ži
nias ir labai dažnai melus tokių
žinių ištroškusiems simpatikams.
Taip pat jau ir tais metais netrūko
ir "slaptų" siųstuvų, kurių žinios
psichologiškai labiau vertinamos,
negu iš oficialių įstaigų.
Pasibaigus II-jam pasauliniam
karui, kai Sov. Sąjunga izoliavosi,
pasilikdama už "geležinės uždan
gos", kilo gyvas reikalas informuo
ti ten gyvenančius žmones. Buvo
būtina jiems pranešti, kaip gyvena
ir kuriasi valstybės ant II-jo pas.
karo griuvėsių.
Pačioje pradžioje tas pareigas ga
n a gerai atlikdavo BBC ar kitų
kraštų oficialūs radijo siųstuvai.
Tačiau dažnai valstybinių žinių
tarnybos nenorėdavo "teptis" savo
rankų propagandinėse rungtynėse.
Kilo reikalas steigti "privačias"
radijo žinių skleidimo įstaigas, kaip
Radio Free Europe ar Radio Liber
ty. Tačiau ne apie jas kalbėsiu.

BR. A U Š R O T A S
savo paprastumu ir glaudumu. Vi
si, kurie tik norėjo, galėjo išgirsti,
kad detente ir Rytų - Vakarų bend
radarbiavimas gyvuos ir tuo pačiu
metu be jokios atvangos tęsis "ideo
loginė kova". Žinia, amerikiečiai į
tuos žodžius per daug ir nekreipė
dėmesio, nes, anot Cyrus Vance,
"Leonidas Brežnevas ir Jimmy
Carteris turi tas pačias aspiracijas,
tuos pačius siekius".
Iš esmės imant, nėra nieko blo
go, jeigu, progai pasitaikius, taip
sau du advokatai iš priešingų sto
vyklų ima vienas kitą ir pavanoja
žodžiais, skelbdami savo pažiūrų
neklaidingumą.
Tačiau atrodo, kad Sovietai, taip
sakydami, turėję skirtingas sąvo
kas savo galvoje. Jų supratimu ir
gal aiškinimu "ideologinė kova"
gali reikšti karo vedimą kitu meto
du. Na, ir jie pasielgė, kaip jiems
geriausia tiko. Šiandien mums jau
yra žinoma, kad sovietinis slaptas
radijo siųstuvas talkininkavo ir
skatino antiamerikietišką isteriją
Irane. Taip "Wall Street Journal" ir
kiti laikraščiai pagaliau mums ati
darė langus ir įleido šviesos, kad ir
mes pamatytume, kas vyksta šia
me gyvenamajame momente.

gininkas. Tačiau, 1976 m. rudenį,
Irano siųstuvas, veikęs Rytų Vo
kietijoje ir kiek vėliau Bulgarijoje,
nutilo. Ir nuo to momento iš Sovie
tų kraštų slaptoji žinių tarnyba į
Iraną buvusi pertransliuojama tik
per vieną "Tautinio Balso" radijo
stotį.

\
0

Nužudys Khomeini

Ir vos tik Khomeini suspėjo įkelti
koją į Iraną, kai "Tautinis balsas"
pradėjo garsinti, kad "CIA jau turi
parengusi planą Khomeini nuga
labinti". Bet koks vakariečių veiks
Nepažabota agitacija
mas bet kur pasaulyje iš šio siųs
Kaip to buvo galima laukti, tuvo visada būdavo surišamas su
"Tautinio balso" agitatoriai ragino neapykanta ir agitacija prieš
iraniečius kovoti prieš šachą, prieš Ameriką.
Ir kai buvusi užgrobta JAV
"amerikiečių imperializmą", nusi
ambasada
Teherane, tada "Tau
mesti vakarietiškos įtakos pančius
tinis
balsas"
iraniečiams aiškino,
ir pagerinti santykius su Sovietais.
kad
"tai
esą
teisingas
jaunų iranie
Ligi šacho nuvertimo "Tautinis
čių
žingsnis,
turįs
apsaugoti
kraštą
balsas" rikiavosi toje pačioje mulų
vedamoje politinėje plotmėje: visi nuo svetimų įtakų ir pogrindinės
krašto gyventojai turi nusilenkti is veiklos".
lamo įstatymai. Ir kai tik KhoKiti siųstuvai
meini įsiviešpatavo Irane, šis siųs
tuvas pradėjo skatinti kurdus, Nors trumpai verta paminėti, kad
azarbeidžaniečius ir kitų tautybių Rytų Vokietijoje veikia du siųs
gyventojus neklausyti centrinės tuvai, skirti agitacijai Turkijoje.
vyriausybės, atsiskirti nuo Tehe Lygiai kaip ir Irane iš jų agituo
rano valdžios. "Tautinio balso" ži jama prieš amerikiečių karines ba
nių tarnybos buvo padvigubintos, zes Turkijoje, prieš U-2 lėktuvus.
kai tik paaiškėjo, kad šachas turės Kai 1978 m. biržely min. pirm.
Ecevit vizitavo Maskvą, tuomet
apleisti kraštą.
"prasidėjusi nauja Sovietų — Tur
Amerika su SAVAK
kijos santykių gadynė."
Tiesa, žinių spinduliavimas į
Šis radijo siųstuvas, apsimetęs
veikiąs Irano teritorijoje, didžia Turkiją jau tęsiasi 20 metų. Prie
dalimi yra atsakingas prisidėjęs panašių agitacinių programų ve
prie dabar esamos būklės Irane dimo dar prisidėjo Libija ir Kuba.
atsiradimo. Žinia, Amerikos vy Iš pirmosios žinios siunčiamos ara
riausybei tai sudaro nemažą galvo biškai kalbantiems kraštams.Iš Ku
sūkį. "Tautinio balso" žodžiai ne bos daugiau dėmesys nukreiptas į
vieną kartą pavirto demonstraci L. Ameriką. Vakarų žinovai spėja,
jomis, įsiutusių minių šėlimu Tehe kad kubiečių siųstuvai yra absoliu
čioje Sovietų kontrolėje.
rano gatvėse.
Prisimintina, kad kaip tik pirmo
G r i ū v a n t i ideologija
mis dienomis,kai buvo Teherane
Sovietiniai propagandistai neiš
užgrobta JAV ambasada, tai "Tau
manėliams
įkalbinėjo, kad tik jie
tinis balsas" skelbė, kad visi
gali
atnešti
geresnį gyvenimą. Ta
SAVAK (Slaptosios šacho polici
čiau po Afganistano okupacijos
šioms pagyroms teks nutilti, nes
agresija lieka ne laisve, o vergija.
Šiuo metu komunistai pergyvena
sunkiausią savo istorijos ideo
loginę krizę: jais nustoja tikėję jų
ištikimiausi tarnai. Vakarų tarny
bos turi sukrusti ir neatidėliojant
nuplėšti kaukę nuo komunizmo iš
kreipto veido, nes komunizmas yra
vergija, o ne laisvė.

Nežiūrint "aukso narvo" sąlygų,
triukšmas vis dėlto buvo sukeltas.
Net politbiuro nariai ne visi pritarę
tokiam L. Brežnevo veiksmui ir vie
nas jų pasitraukė iš šios visagalės
institucijos. Ir Sovietų mokslo
akademijos prezidiumas nebuvo
valdžiai palankus. Kai reikėjo rink
tis balsuoti už pasiūlymą išmesti
Sacharovą iš Mokslo akademijos
narių tarpo, nebuvo surinkta rei
kalinga dviejų trečdalių dauguma:
vieni nariai buvo "nepasiekiami",
kiti pasisakė esą "atostogose", dar
kiti atsakę: "Aš sergu smarkiu gri
S i ų s t u v a s iš Baku
pu, serga ir visa mano šeima — ne
R y t ų Vokietijos i r
Apie žmonių smegenų plovimą,
galiu išeiti iš namų".
Bulgarijos talka
Žinomi Sovietų autoriai — Vasi peršant sovietines laisves ir agi
tuojant
prieš
bet
kurio
krašto
esa
lijus Aksjanovas, V l a d i m i r a s
Jau nuo 1959 m. Sovietų vyriau
Voinovičius, Leo Kopelevas bend mą santvarką, išsamiai rašo mėn
rai pasirašė pareiškimą, kuriame raštis "The American Spectator" sybė Baku mieste, Gruzijoje, įstei
pasisakė solidarizuojęsi
su savo vasario numeryje. Straips gė slaptą neoficialią radijo stotį,
v a l a n d a , žinomą "Tautinio Irano balso"
Sacharovu, nurodydami, kad nega nyje "KGB radijo
transliuojama
iš
Baku"
(Gruzijos)
vardu (kartais vadinamą "Mūsų
lįs būti persekiojamas pirmasis ru
sas — Nobelio taikos premijos lau rašoma, kad pagaliau mes galime radijo"). Per ilgus 17 metų šis siųs
reatas tada, kai jau tamsūs pamėginti išspręsti galvosūkį, va tuvas, veikdamas su kita tokia pat
dinamą Sovietų užsienio politika. slapta stotimi, buvo Irano ko
stalinismo laikai esą praėję.
Protestą taip pat pareiškė JAV Tos politikos dalys yra nuostabios munistų partijos (Tudeh) sąjun
prezidentas J. Carteris, eilė pasau
lio garsių mokslininkų, universite
tų, darbininkų unijos, net Vakarų
kraštų komunistų partijos. Mask
voje ištrėmimo dieną viešėjo Pran
cūzijos Tautinio susirinkimo (parla
I I I į <««' mento) pirmininkas ir buvęs
*
Sacharovo apdovanojimas Nobe premjeras Chaban — Delmas
lio premija buvo labai maloni žinia pareiškė L. Brežnevui, esą, jis n e
visiems laisvę mylintiems žmo galįs suprasti tokio Sovieto elgesio
nėms, ypač Sovietų opozicijai. Bet ir, negavęs reikiamo paaiškinimo,
kuris kitas kraštas tokiu apdo savo vizitą nutraukė ir grįžo iš
vanojimu būtų džiaugęsis, tačiau Maskvos į Paryžių
Sovietų krašto vadai stengėsi šį
Tačiau visi protestai nepalenkė
svarbų įvykį ignoruoti, negirdomis L. Brežnevo ir jo klikos, kuri la
praleisti, kaip buvo su kitais Nobe biausia pyksta ant A. Sacharovo,
lio premijos laureatais rusais — kodėl jis pasmerkė Sovietų karinę
Borisu Pasternaku ir Al. Solženi invaziją į Afganistaną. Šis pa
cynu. Pagaliau Sovietų vadai griež smerkimas ir nulėmęs jo pasodinitai užprotestavo, pareikšdami, kad mą į mūsų jau minėtą "aukso nar
premija nukreipta prieš komunisti vą". Bet ir čia nesaugu. Netgi
nį režimą.
"narve" laikomas Sacharovas ir
Patyręs apie premijos pasky žmona buvo pačios Sovietų mili
rimą, pats Sacharovas tada pa cijos apstumdytas, sumuštas.
sakė: "Manau, kad tai ne mano as-.
mens įvertinimas už kovą dėl
Reiktų dar sustoti prie A. Sacha
žmogaus teisių, bet pagerbimas vi rovo skelbiamos Sovietų valdžios
sų, kurie dėl tų prigimtųjų žmonių kritikos, jo minčių bei idėjų. Jos žy
teisių kovoja, ypač tų, kurie už tai mia dalimi yra paskelbtos jo kny
Šori kurortas Kryme, prie Juodosios jūros, kuriuo naudojasi aukštoji bolševiku klasė.
sumokėjo aukštą kainą". Ta pačia goje "Mano tėvynė ir aš", išleistos
proga jis paskelbė pareiškimą, pra Molden leidyklos Muenchene —
šydamas Sovietų valdžią paskelbti Vienoje.
Rytuose. Jam pasisakiau, kas esu ir kad iš Vo
amnestiją ir paleisti visus poli
Sacharovas skelbia daugelį So
kietijos atostogų esu parvykęs. Jis man atsakė,
tinius kalinius.
vietuose neišspręstų problemų. So
kad vargiai ar pavyks vokiečiams rusus sulai
Oficialūs
Sovietų
sluoksniai vietų darbininko atostogų — 2
kyti nes, girdi, vokiečiai kariai yra gerokai iš
Sacharovą Vadina "antipatriotu", savaičių laikas esąs per trumpas.
vargę su rusais bekariaudami ir kariauja lyg
priešvalstybinio nusistatymo žmo Sovietų darbininkas dirbęs 41 va
Atsiminimai
nenorėdami, be karinio entuziazmo, be pasiry
gumi, Sovietų vienybės "skal landą per savaitę kaip kapitalis
žimo. Dėlto rusams ir pavyksta juos iš užimtų
dytoju",
"užsienio
kapitalistų tinių kraštų darbininkas 36-40 va
FELIKSAS P E M P Ė
pozicijų išstumti ir vis pirmyyn ir pirmyn slink
priešsovietinės propagandos įran landų.
Sovietuose
uždrausta
ti.
kiu" ir panašiais vardais. Plačio darbininkams streikuoti, organi
Parvykęs namo papasakojau savo namiš
sios Sovietų Sąjungos gyven zuoti būdu skųstis vyrenybei dėl da
kiams,
ką esu girdėjęs Jiezne iš lietuvių karei
34
tojams i- Sacharovas jų laukiamos romų neteisybių. Sovietų darbinin
vių,
ir
pasakiau,
kad rytoj turiu išvažiuoti at
laisvės simbolis, vienas iš ne dau kų pensijos vis dar žemesnės kaip
gal.
Mamytė,
tai
išgirdusi, gailiai apsiverkė ir
Tuomet mano svainis Noreika gardžiai juo
gelio, kuris drįsta skelbti tiesą ir ją kapitalistiniuose kraštuose, — tik
prašė
perduoti
geriausius
linkėjimus ir sveikini
pasakyti valdžios bei partijos vir 3 0 - 1 2 0 rublių, o vidutinė pensija kėsi iš savo kaimyno, kad tam nepavyko iš sa
J » -1 šūnėms tiesiog į akis.
tesiekia 60 rublių. Našlės motinos vo didelės, pilnos raugo statinės nė vieno stikle mus mano žmonelei ir abiem anūkėms, pasi
tegaunančios po 5 rb mėnesinio lio "naminės" išspausti. Girdi, jo žmona, likusioms Vokietijoj. Sekančią dieną (tas bu
priedo už kiekvieną vaiką. Sacha supykusi ant savo vyro, kad jis užsiima tokiu vo 1944 liepos 6 ar 7) mano miela mamytė,
pridėjusi pilną mano lagaminą įvairaus mais
1977 metų Sovietų konstitucijos rovas iškelia ir kitas skriaudas amatu, į bebaigiančią rūgti pilną statinę raugo to, mane atsisveikindama, taip gailiai apsiver
151 str. sako, kad niekas negali bū darbininkams — asmens bei reli įpylė druskos ir visas raugas nuėjo velniop. Tu kė, kad ir aš neišlaikiau neverkęs, lyg mažas
ti suimtas be teismo sprendimo. gijos laisvių atėmimą, neleidimą rėjo jį kiaulėms sušerti.
Besisvečiuojant pas mamytę nė nepaste vaikas, ir jau išvažiavęs iš namų važiuodamas
Sacharovui, kaip ir kitiems, šis švęsti religinių švenčių, butų, mais
ilgai verkiau. Tai buvo paskutinis ir galutinis
punktas nebuvo taikomas. Be to, to dalykų, aprangos bei avalinės bėjau kai savaitė prabėgo. Būčiau norėjęs dar atsisveikinimas su mamyte. 1958 kovo 22 d. ji
Sacharovo suimti neleido jo turimi trūkumą, blogą medicinos patar kelias dienas pabūti, bet pradėjo vis dažniau ir mirė ir man jos gyvos daugiau neteko matyti.
aukšti Žymenys bei titulai. Tačiau navimą, pagaliau pasisako prieš dažniau pro mūsų sodybą plentu važiuoti vo
Mano brolis Juliusjinane beveždamas į Prie
kiečių sunkvežimiai Vokietijos link. Naktimis
pats L. Brežnevas pasirašė "uka- sovietinous rinkimus ir kt.
nų — Kauno plentą,dar užvežė pas pusbrolį
zą", kuriuo buvo iš Sacharovo atim
Lietuviai smerkia A. Sacharovo rytų pusėj pradėjo girdėtis tolimi patrankų šū Kostą Pempę, gyvenantį Ąžuolūpio vienkiemy.
ti ordenai, Sovietų didvyrio vardai ištrėmimą, remia JAV przidento J. viai ir jų sprogimai. Buvo matyti tolumoj iššau Ten trumpai pasisvečiavę išvažiavom. Prie
ir kiti garbės titulai. A. Sacha Carterio ir kitų žymių asmenų dėl tų raketų šviesos. Vienu žodžiu, diena iš dienos Birštono pasiekėm ir plentą, einantį nuo Aly
rovas liko tiktai paprastas Sovietų jo pareikštus protesto balsus, ta darėsi vi>baisiau, neramiau.
taus j Kauną. Tuo plentu važiuodavo privatūs
Paskutinę dieną prieš išvažiavimą nuėjau į
pilietis...
čiau reikalauja, kad ne vien tiktai
sunkvežimiai. Autobusai jau nekursavo: negau
Didysis mokslininkas buvo nuga už Sacharovą, bet ir už kitus So Jiezną pasižiūrėti (2 km atstumo nuo mano tė davo benzino ir padangų.
bentas į Gorkio miestą, t.y. į tą sri vietų suimtus disidentus, jų tarpe ir viškės). Ten radau nuo fronto atvykusių Lietu
Greitai sulaukėme ir sunkvežimio, važiuojan
tį, kur yra įruošti Sovietų didžiu už lietuvių paleidimą būtų kovo vos savisaugos dalinio karių apie 100 vyrų. ku
čio
iš Alytaus į Kauną. Sunkvežimį susistab
rie pasilsėję ruošėsi žygiuoti i vakarus.
b.kr
liai lėktuvų ir tankų fabrikai, kitos jama,
dėm
ir, su jo savininku dėl kainos susitaręs.
Užkalbinau vieną leitenantą apie karinę padėtį

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ

jos) dokumentai buvę perkelti į
Amerikos pasiuntinybę. Dar dau
giau, iš to "balso" visą laiką sklido
kaltinimai, kad "šėtoniškieji a m e
rikiečiai užtvindė Iraną šnipais,
sionistų sabotažininkais ir pana
šiais prieš naująjį Iraną apmoky
tais kriminalistais".

SIMUTIS APIE
STULGINSKĮ
Ir prieš 1918 m . vasario 16 d. A. Stul
ginskis b u v o veiklus, jis uoliai ir efektingai
veikė Lietuvos Taryboj, privedusioįe tautą
prie paskelbimo Lietuvos nepriklausomy
bės Jis gana daug rašė tuo metu Vilniuie ir
Kaune spausdinamuose lietuvių laikraš
čiuose, žadindamas krašte tautinę sąmone,
keldam.is laisvės šūkius. Kaip agronomas,
rūpinosi Lietuvos žemės ūkio kultūra. Tai
jis laikė svarbiu dalyku, nes aiškiai žino
jo, jog Lietuvos gerovė ir jos ateitis pareis
n u o žemės ūkio lygio pakėlimo.

atsisveikinau su broliu Julium. Atsisveikinau
taip pat paskutinį kartą, ant visados, nes, užė
jus bolševikams, jis, kaip ir daug kitų lietuvių,
buvo rusų komunistų suimtas ir žiauriai nukan
kintas. Net jo kūną neleido žmogžudžiai bol
ševikai palaidoti kapuose, kur visi krikščionys
yra laidojami (Mano sesers Bronės laiškas iš
1957.IV.30 d.).
Sunkvežimiu greitai pasiekėme ir Prienus.
Ten prisidėjo daugiau keleivių, atvažiavusių iš
Balbieriškio ir kitur, važiuojančių į Kauną.
Tarp jų važiavo ir Vincas Uždavinys, buvęs Vil
niui vaduoti s-gos reikalų vedėjas, su kuriuo bu
vau pažįstamas dar iš Balberiškvje gvventų laikų.
V. Uždavinys tuomet dažnai atvažiuodavo į
Balbieriškio mergaičių žemės ūkio mokyklą pas
vedėją agronome Sešplaukytę, su kuria vėliau
susituokė (ji tuo laiku buvo jau mirusi).Jis ve
žėsi iš mokyklos savo vaikus — berniuką ir mer
gaitę, kurie ten kas vasarą atostogaudavo. Ka
ro frontu artėjant jis juos iš ten atsiėmė ir, sakė,
vesiąs juos Žemaitijon pas savo gimines, o pats,
sakė, dar važiuosiąs į Vilnių savo įvairius raš
tus pasiimti. Aš jam tuomet sakiau: "Vargiai,
brolau, Vilnių pasieksi. Ten jau eina vokiečių rusų kovos". Jis man į tai atsakė, kad žūt būt
turi Vilnių pasiekti ir savo raštus iš ten pasi
imti. Kaune sunkvežimiui sustojus atsisveikinę
išsiskyrėm.

-*T*-

(Baa dattgiau)_

nukankintų, bet apie juos nekal
bama. Kalbama, kad Sovietų Ru
sija okupavo Afganistaną, reiškia
ir lietuviai, estai, latviai, ukrai
niečiai ir kitos tautos tai .pada
R E AL E S T AT E
D Ė M E S I O
D £ ME S I O !
rė. Ne! Okupavo Rusija, kuri tu
ri okupavusi ir čia paminėtas
Mažoje lietuvių šeimoje priimsime
valstybes, jis labai stipriai pasi
ligonį reikalingą pilnos priežiūros. 2 4
H0UR
T0WING
sakė prieš šią sąmoningą netei
Puikiausio maro 22-jų metų bun- Atskiras kambarys, maistas ir nuošir
A N D
sybę ir tylą. Pasveikino lietuvius g«Iow. 2 miegami. Pušų sausas beis- džiausia priežiūra. Marąuette Parke
QŪICK S T A R T
ir palinkėjo, kad visos tautos at mentas. Graži vonia ir ekstra tuale Skambint visą dieną tel. 476-3580.
tas.
Centr.
oru
šildymas
ir
vėsinimas.
gaus savo laisvę ir nepriklauso
TEL — 582-8130
mybę. „Tegyvuoja laisva Lietu Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marquette Parke. —
va", — baigė savo sveikinimą lie
MISGELLANEOUS
$52,500.
tuviškai.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Jaunuolis Andrius Keturakis Puikai marinis. Apie S1G.0OC pa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiinui
jamų. Moderniai patobulintas namas
ir kitus kraštus
M. A. Š I M K U S
perskaitė rezoliucijas, kurios bu Marąuette Parke. Kaina $67,500.
INCOME TAX SERVICE
NEDZINSKAS,
4059 Archer Ave.
vo priimtos ir bus pasiųstos pre
NOTARY P U B I i C
Svarai
2jų
aukštų
maras.
Apie
Chicago,
I1L
60632,
tel. 827-5880
zidentui ir kitiems aukštiems
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
$7,000
pajamų.
Marąuette
Parke.
Ver
pareigūnams, o taip pat žinių
Taip pat daromi VERTIMAI.
tas $46.900.
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
tarnybai. Buvo perskaityta Bos
• • • • • • • • • H n u i H U l U U H U U I H H M I i
PILIETYBES
PRAŠYMAI Ir
Platus
sklypas.
Geroje
vietoje
in
tono mero proklamacija skelbian
Snow Plowing
ti Lietuviu dieną. Skaitant rezo vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
imilIIIIIIIIIIHIIHllllllIllIUHIimuilllUHll
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
SNIEGĄ N U V A L O M E
liucijas, buvo renkamos aukos.
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Biznio įstaigom, Rezidencijom.
Visai šiai programai gražiai va bei pavardę, kada jums patogu namus
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegacija pas Massachusetts valstijos gybematorių Edward J. King,
dovavo tautiniais rūbais pasipuo apžiūrgti.
TEL. 458-9584
už apdraudę nuo ugnies ir automo
kuris Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 62 metų sukakties proga pasirašė deklaraciją, paskelbdamas vasario
bilio pa mus.
1
šusi
Janina
Ambražiejienė.
16 Lietuvos diena. Lietuvos vėliava buvo iškelta penktadienį, vasario 15 d. 12 vai. prie Bostono City Hali. Iš
F
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Po trumpos pertraukos buvo
kairės — Ona Ivaška, gub. Edward J. King ir Felisa Grendal, sekr. Antroje eilėje — Daniei Averka, inž. Alek
sandras J. Chaplikas, pirm., Antanas Andriulionis, dr. Algirdas Budreckis, inž. Edmundas Cibas, ižd., inž. Alek meninė dalis. Lituanistinės m o
Teief. GA 44654
3208V2 W. 95th Street
sandras Griauzdė.
kykilos 1-4 skyrių mokiniai, vado
2625 West 71 si Street
vaujant mokytojai Paulinai Kalvai
INC.
gaivinęs Kennedy doktriną — su tienei, atliko dalį programos. Jie Tel. 737-7200 ar 737-8534 (iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit
Nauja
statyba
ir bet koks
laikyti rusu veržimąsi. Amerikos sukalbėjo maldą, kurią kalba mo :iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini!imnniiiiiiini
namų remontas.
kongresas priėmęs dvi rezoliuci kykloje. Tada į mokytojos Kalvai4 butai Marinis. Lemonte.
Pasinaudokite žiemos sezonu
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Lietuvių įnašas į Amerikos kultū jas, kuriose raginamas preziden tienės klausimus, atsakinėjo dai
LIETUVOS
2-jų butų marinis. Gerai užlaiky
Vidaus r e m o n t a m s .
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
rinį ir visuomeninį
gyvenimą tas kelti Baltijos kraštu okupa na. Pirmiausia padainavo: Pra
Pardavimas
ir
Taisymas.
tas.
Marąuette
Parko
rajone.
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
esąs didelis T a d a perskaitė jo cijos reikalą. Kalbėjo apie Madri š o m prašom paklausyti, ką mes
MINĖJIMAS
Resotranas
su
namu
ir
visais
įrenM
I
G
U
M
A
S
T
V
VYTENIS ŽYGAS
paties Vasario 16-sios proga iš d e įvyksiančią konferenciją, ku norim pasakyti. Į klausimą, kas
2346 W 69tb St., tel. 776-1486
Bostone Lietuvos nepriklauso
Skambint po 6 vai. vak. 448-7871
leistą proklamaciją,- kuria skel rioje tačiau nutarimai gali būti jūs esat? — Dainavo, lietuviais
lllllllllllllllllllllllllllllllillUlIlUllUlilllll
ŠIMAITIS REALTY
mybės atstatymo 62 metų šven
biama ši diena, kaip Lietuvos tik vienbalsiai. Konferencija bū esame mes gimę, lietuviais turi
Insurance — Income Taz
tė (paminėta labai įspūdingai. Va
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
diena. T a d a dar savo asmens sianti uždara, tik atidarymas ir me ir b ū t — Kas jūsų tėvynė?
Notary Public
sario 15 d., penktadienį, 12 vai.
vardu pasveikino susirinkusius, pa uždarymas vieši. Priminė popie — Lietuva brangi mano tėvynė.
prie miesto rotušės buvo iškelta
r.»-r
linkėjo gražiai atšvęsti šią šven žiaus Jono Pauliaus II-jo kalbą — Kokios jūsų 9palvos? — Myliu 2951 W. 63rdSt., 436-7878
ttEJLF WANTED — VYRAI
Liė\uivos vėliava. Vėliavos pakėli
tę ir ikad Lietuvai greitai sugrįž Jungtinėse Tautose, k u r popiežius aš geltona, žalia, raudona, tai Tel. 839-1784 arba 839-5568
mą pravedė ALTos Bostono sky
tų laisvė. Po kalbos, jis greitai kėlęs žmogaus teisių klausimą. mūsų tautos vėliava. — Kas jū iiimiiiiimiiiiniiiiiHiiumiimiHUuiiiiHi |
riaus pirm. Aleksandras Čaplikas,
Apdraustas perkraustymas
išvyko, nes už pusvalandžio jau Toliau prelegentas sakė, esą, mes sų sostinė? Ei, pasauli, mes be į IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUlIlIlHlllllllilIlIlIlllllii
ai bėjo Bostono
Beardsley & Piper, a le&ding znanuPrie pakėlimo
Įvairių atstumų
turėjo dalyvauti Bostono kardi turime priešų, bet taip pat tu Vilniaus nenurimsim. Dair daina
facturer of foundry processing mamero atstovė jo vardu. Susirin nolo laikomose (pamaldose už tai
BUTŲ
NUOMAVIMAS
Į
chinery, has a n immedi&te o-pening .';:
rime ir draugų.
ivo apie Nemuną, rūtą, mergytę,
Tel. 376-1882 arba 376-5996
for a n experienced fabricator. We
ko gražus būrys lietuviu, nors tai
require at Least 3-5 years experience
ką ir visų piliečių gražų sugyve
Namų pirkimas — Pardavimas
Prof.
dr.
Krivicko
kalba
buvo
i
kaip
gėlytę,
kad
lietuvių
kalbos
buvo d a r b o diena.
iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiii in the layout of sheetmetal, with
nimą Bostone ir kitur.
the knowledge and understanding o*
įdomi, nes tai ne istorijos karto- į nemokėti yra didelė gėda.
Draudimai — Valdymas
welding blueprinta.
Vasario 16 d. vakare Steponas
jimas, o reali, su paskutinių lai-1 Tai graži dalis, atlikta mūsų
Bostono
miesto
tarybos
narys
ir Valentina Minkai suorganiza
We of fer ercellent starting salary ~ ~
kų ir net būsimais įvykiais.
pačių mažųjų.
and top benefits including free invo radijo pusvalandį Lietuvos n e  Raymond Flinn pasidžiaugė ga
surance, pension plan and m u ei.
Ukrainiečių
atstovas Orest Į Po šios dalies sekė vaidinimas,
KILIMUS I B BALDUS
more. Convenient to CTA tra-nsporpriklausomybės šventės proga ang lįs dalyvauti šioje lietuvių švenNotariatas
—
Vertimai
štrauka iš Kazio Inčiūros dratation. Call for immediate interview.
Plauname Ir vaškuojame
lu įkalba. Ypatingai buvo gerai tėję, pagyre lietuvius, icaiip gerus Szczudluk sveikino lietuvius šios!
VlT
Vaidino
visų rūšių grindis.
f^ Kudirka^' _
iparuoštas ALTos centro valdy piliečius, kurie daug prisidėjo ir I šventės proga ir klausė, kur yra I ? " »
23 7 . 3 7 0 0
Bostono
dramos
samnuno
nanai;
BUBNYS
— TeL R E 7-5168
prisideda
prie
Amerikos
kultūros
i
Amerikos
spaudos
atstovai,
telė
bos
pranešimas, supažindinant
J.
B A C E V I Č I U S
Beardsley & Piper
vizijos atstovai? Jų čia nėra. Jie I Danielius Averka, Pranas Averamerikiečius su Lietuvos istorija, kė! i m a
Altos Bostono skyriaus pirm. kalba apie Sacharovą ir kai k u - f r Vla f as , ? a ^ f » f, a z y ?
^ 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
praeitim ir dabartine rusų oku
5501 W. GrandAvenue
Aleksandras Čaplikas gražiai kal riuos kitus. O juk lietuvių, ukrai- j r u n a s ' £ • * • ? g į į M a ? a
J lllllIlIIIIIIIIIIlIlItlIIUilUUllUUlUlltlllllU
pacija.
PACKAGE EXPRESS AGESOY
n
e
i
U
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n
e
MARIJA
NOREIKIENfi
' '
Vasario 17 d. 10:15 vai. ryte Šv. bėjo apie Lietuvos praeitį, jos niečių ir kitų tautybių kovotojų
Chicago, IL 60639
okupaciją
ir
lietuvių
vargas
bei
Rusijoj yra daugiau. Daug yra
(Nukelta į 5 pusi.)
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Petro lietuvių parapijos bažny
A.u E2g.ua] Opportuntty Employ«r
Labai pageidaujamos geros rūšies
čioje So. Bostone buvo iškilmin kančias okupacijoje. O svarbiau
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
gos Mišios Lietuvos intencija. Mi sia, ragino nepasiduoti susiskal
2608 \V. 6» St., Chicago, HL A0629 C O L D
HEADI N G
TEL. — WA 5-2787
šias laikė k u n . klebonas Albertas dymui.
U.S.A."
Experienced header and roller set
Irena Veitienė supažindino su
Kontautas. Bažnyčioje organizaci
up. Openings on d a y and nįght
We'!l heio you make the righ! rtiove
pagrindiniu
kalbėtoju prof. dr.
jos dalyvavo su vėliavomis.
shifts. Top pay, free insurance,
pensipn plan, Christmas bonus and
N u o 11:30 iki 1 vai. Laisvės Domu Krivicku iš Washingtono,
other excellent benefits.
Varpo vedėjas Petras Viščinis por o taip pat Gražina Krivickient
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
CALL TOM DYE — 439-6250
MOTINAI, vyrui BRONIUI, dukteriai ASTRAI
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
abi radijo stotis minėjo Lietu- kuri esanti vienintelė iš paverg
PIRKTI
AR
PARDUOTI,
pilna apdrauda.
vos nepriklausomybės
šventę. tų tautų korespondentė prie Bal
reiškiame giliausią užuojautą.
nuomoti
ar
apdrausti
savo
nuosa
tųjų
rūmų.
Tada
pakvietė
dr.
Kri
Tel. — WA 5-8063
Ypatingai gerai kun. Antanas Jur
HELP WANTED
vybę
Cbicagoje
ar
bet
kur
Ameri
MOTERYS
vicką
kalbėti.
Jurgis ir Elena Bobeliai
gelaitis angliškojoj daly kalbėjo
koje, prašome skambinta ar užeiti
Dr. Krivickas kalbėjo apie Va
West Hartford, Coim.
apie Lietuvą. Tokiais atsitikimais
j mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi nummimmmimmimiiinimiuiminii
SECRET ARY
sario
16-sios
aktą,
apie
1920-jų
j \ airių prekių pasirinkimas ne
angliškoji dalis yra labai svarbi,
ruošę jums patarnauti.
brangiai
iš
mūsų
sandelio.
Large insurance agency needs exnes tai yra n e tik m u m s patiems metų Steigiamojo seimo nutarimą,
Mes priklausome MLS ir turime
C0SM0S PARCELS EXPRESS
perienced help. Rogers park locakuriuo
paskelbta,
kad
Lietuva
lietuviams, b e t jos pasiklauso ir
komputerį.
tian. Light typing and bookkeep2501
W.
61
St,
Chicago,
m.
60629
nutraukia bet kokius ryšius ir
j
amerikiečiai.
ing.
Salary open^ Call Eric Somers
Virš
5O0-tai
namų
pasirinkimui
2 vai. p.p. lietuviai rinkosi į priklausomumą su buvusiais Lie
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ M-F 10 to 5 p.m.
465-4400.
So. Bostono Lietuvių
Piliečių tuvos okupantais. Paskaitė ištrau
Telef. - 925-2737
j
BUDRAITIS
REALTY
C0.
d-jos auditoriją. Čia Altos sky kas iš Vasario 16-sios signatare
Vytautas Valantinas
EXPERT> CLEKK-TYPIST
6600 S. Pulaski Road
riaus pirm. Čaplikas paprašė Ja Petro Klimo atisiminimų. Kalbė
lllllIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlllUilIUUUtlUIlUJ
To Work In Our Deerfield Offloe
$4.50 per hour to start. Excellent
niną Ambraziejienę
vadovauti jo apie lietuvio tapatiškumą. ti
...
Tel.
—
767-0600
' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiuiiimuiiiiii working conditions and benefits.
kėjimą,
kūrybą.
Kaip
komunistai
programai. Stepono Dariaus pos
Please
CaU
—
480-9898
mdependnntfy owned and aperated
to komanderiui vadovaujant, bu bando sukurti naujo žmogaus ti
WALLACE SECX"RITY AGENCY
3710 Commercial Avenue
vo įneštos Amerikos, Lietuvos ir pą, kaip komunistai veda kovą
NORTHBROOK. %UU
Licensed, Bonded, Insared
organizacijų vėliavos. Anelei Ja prieš katalikų bažnyčią, apie oku
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės An E<JUAJ Upp'ty Kmployer M/F
nuškevičienei skambinant piani puotoje Lietuvoje esančią rezisten
I S I (, Y K I T E D A B A R Į ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
«B
' plytelės. Giass blocks. Sdnkos vamzn u , buvo sugiedota Amerikos ir ciją, apie ten leidžiamus (pogrin
VYRAI IR MOTERYS
Lietuvos himnai. Invokaciją su džio laikraščius, apie kongresmauiimiiimiiiiiiiiuiHiumummuiimimn Į džiai išvalomi elektra. \ automatą gaI lite kalbėti lietuviškai, palikite pavarkalbėjo, k u n . A. Kantautas. Su- no Kersteno pravestus tyrimus,
JURGIS JANKUS
I dę ir telefoną.
Buv.
karininkui
si'kattpimo minute buvo pagerbti kad Lietuva buvo prievarta inSERAPINAS — 636-2960
žuvę už Lietuvos laisvę. Massa-1 korporuota i Sovietu Sąjungą,
| UIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUUUllUUUliUliUHI
chusetts gubernatorius Edvard. J. j apie valstybės departamento paRomanas
Lietuvoje mirus, jo sesutei OMI, broliams JONUI
King b u v o sutiktas smarkiais įploji- Į kartotinus pareiškimus, jog AmeFull or Part Time
296
pusi.
Išleido
ATEITIS
1978.
m-ars. J. Ambražiejienė perskaitė j rika nepripažįsta Lietuvos dkupasu žmona, KAZIUI, BRONIUI gyv. Kanadoj, ANTA
JUNK CARS WANTED
j Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. ApAli Shifts
valstybės sekretoriaus sveikinimą. I cijos ir nepripažins. Kalbėjo apie
NUI ir STASIUI Lietuvoj gilią užuojautą reiškiame.
i lankas autoriaus. Kaina su persiun
H
M
M
OR
NOT
T a d a buvo pakviestas
k a b ė t i Amerikos politiką. Prez. Kennetimu $7.73.
CONCORD EXTENDEŪ CARE
BLT. GLSTONIECLAI —
gub. King. Pirmiausia, jis gražiai j dy doktrina buvusi, kad nereikia
Free Fast Towing
111. gyv. prideda 5% valstijos
Irena ir Petras Reinarauskai
Bmnhis Lakas
9401 S. Ridgeland Ave.
pasveikino lietuvius, kurie esą \ leisti rusams plėstis. Prez. Carter
mokesčių.
TEL
—
582-8130
Antanas
Beioarauskas
Elena
ir
Vladas
Palmlkmiai
laikosi savo seny tradicijy, myli \edes prisitaikymo politiką, kad
Tel. — 599-6700
luiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuminiii
Vytas Beinarauskas
Bronė ir Vacys Rutkauskai
savo šeimas, gerbia dvasiškius ir; nereikia pykinti rūsy, o dabar, po
Gumbaragiai
Rožė Kriaučiūnienė
yra labai geri Amerikos piliečiai. 1 Afganistano okupacijos, lyg ir atHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiimiiiitiiiiiiiii
Jonas Lukoševičius
Skaityk ir kitam pasiūlyk
H E L P W A N T E D —
M A L S
Ką tik išėjo iš spaudos XIV
DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 27 d.
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Valdis Real Estate

Z-M Construction Co.

BOSTONO ŽINIOS

TELEVIZIJOS

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

INCOME TAX

FABRICATOR

VALOME

B E L L REALTY

A. f A.

ALDONAI SAULEI MICHELEVICIENEI mirus,
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JEI GALVOJATE
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PLUMBING

A. f A. J U O Z U I MIKŠIUI

AMBER

T R A V E L SERVICE
11745 Southwest Highway
Palos Heights, I1L 60463
Telef. — 448-7420;
Chicagoje — 785-9393

VALANDOS: Pirm., antr., treč., penkt. — 9:30 v.r. iki 5 v-v.
ketvirtad. — 9:30 v.r. iki 8:00 v.v.
šeštad. — 9:30 v.r. iki 1:30 vaL popiet
Savininke — Vida Kriau6euan&ite-JoMj4ierič

RN or LPN

Anapus Rytojaus

amž. austrų poeto SCHONDO- u iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMinpj
CHO vizijinė poema

Jį t A. ALDONAI SAULEI MICHELEVICIENEI
užbaigus šią žemišką kelionę, jos vyrui BRONIUI
ir visiems ju artimiesiems reiškiame gilią užuojau
tą. Tegul laikas, par Dievo malones, švelnina ir gy
do skaudaus Įvykio jų širdyse padarytas žaizdas.
Liza ir Juozas Buliicai su leima

Lietuvos karaliaus
krikštas,
kur aprašytas ano meto stebuk
las Prūsuose. Vertė A. Tyruolis,
iliustravo D. Stončiūtė, išleido
M. Morkūnas, 32 psl., kaina
$1.50. Gaunama "Drauge".
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OWNER - O P E R A T O R S

f

i D.O.T. ąualified with tandem axle tractor ior piggy |
I back operation. Pick up and delivery vrithin 400 mile |
i radius. Chicagc-based. Excellent pay package.
1

TEL -312—228-7828
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BOSTONO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)
ikažin kokį Jueiler ir iš ten su
ja Petronienė ir Angelė Vakau- imti ir uždaryti į Kauno kalėji
zienė. Režisavo Aleksandra Gus- mą, bet vėliau paleisti. Vokie
taitienė, alotorius grimavo rašy čiams nepasisekę suorganizuoti
tojas Stasys Santvaras, šviesos — SS legioną, tada universitetas bu
Romo SLežo, dekoracijos — Dil vęs uždarytas, o keli profesoriai
bos, o visiem įr viskam padėjo suimti ir išvežti į koncentracijos
rašytojas Antanas Gustaitis.
stovyklas.
Visi aktoriai labai puikiai su
Po dr. Krivicko paskaitos, susi
vaidino. Visas vaidinimas buvo rinkusiems prašant, ponia Krivictoks gyvas ir tikras, galėtume kienė įdomiai papasakojo, kaip ji
tvirtinti, kad tai profesionalių tapo korespondente valstybės de
darbas. Tas vaidinimas dauge pą rtemente, kongrese ir vėliau
liui išspaudė ašarą. Juik tas lie Baltuose rūmuose. O taip pat
tuviškas žodis, dėl kurio tada apie darbą ten ir savo išgyve
taip teko kovoti, o šiandien to nimus, susiduriant su preziden
paties okupanto dar labiau spau tais ir jų šeimomis, bei jų iš
džiamas ir norimas visai palaido dykimu iš Baltųjų rūanų. Kartais
ti.
net ašaros riedėjusios. Ponios KriBūtų vertinga, kad šį vaidini vidkienės pasakojimas irgi buvo
mą jie galėty pairodyti ir kitom labai įdomus, nes tai vienintelė
•lietuvių kolonijom.
iš pavergtų tautų korespondentė
Po visos programos Aitos pirm. Baltuose rūmuose, kuri ten dirba
Čaplikas padėkojo visiems daly jau il6 metų.
viam ir visiem atsilankiusiem. Po programos būro laisvi pa
Tuo ir buvo baigtas Lietuvos ne šnekesiai prie kavutės.
priklausomybės šventės minėji
KAZIUKO MUGĖS
mas.
PROGRAMA

Mugės atidarymas 11:30 vai.
ryte 3-čio aukšto salėje Pietūs
12 vai. 2-ro aukšto salėje. 3 vai.
vaidinimas „Snieguolė ir 7 nykš
tukai". Vaidinimą režisuoja Pau
lina Kalrvaitienė, o piano palydi
Aldona Lingertaitienė. Vaidinime
dalyvauja net 30 vaidintojų.
Be šios programos, mugėje,
kaip visada, bus didelis pasirinki
mas įvairių prekių.
Skautai ir skautės kviečia vi
sus lietuvius į jų mugę, pabuvoti
su jais ir pasidžiaugti mūsų jau
nimu.
PARENGIMAI

So. Bostone. Bus ir rankdarbių
paroda. Rengia L.M.F. Bostono
klubas.
Kariuomenės šventės minėji
mas lapkričio 23 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje So. Bostone.
ATŽALYNAS, 15 TORONTO,
KANADOS, ATSKRENDA Į
BOSTONĄ
Bostono Lietuvių tautinių šokių
sambūris rengia vakarą kovo 8
d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro
Lietuvių Piliečių d-jos auditori
joje, 368 W. Broadway, So. Bos
ton, Massachusetits.

Skautų Kaziuko mugė kovo 2
d. Lietuvių Piliečių d-jos salėse,
So. Bostone.
Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa, kurią atliks dai Į
nų ir šokių pyne .patys šokė
jai ir Atžalynas iš Toronto, Ka
nados. Po programos bus vaišės
ir šokiai, grojant latvių orkestrui.
Vasyliūnų sonatų vakaras kovo
9 d. 2 vai. First ir Second Church,
Bostone.
Laisvės Varpo pavasarinis kon
certas balandžio 13 d , per At
velykį, Lietuvių Piliečių d-jos sa
Skautų Baltijos ir Žalgirio tun lėje So. Bostone.
tų rengiama tradicinė Kaziuko
Motinos dienos minėjimas ge
mugė kovo 2 d. Lietuvių Pilie gužės 4 d 3 vai. p.p. Tautinės
čių d-jos salėse, So. Bostone.
s-gos namuose, 484 E. 4th Str.,

VILNIAUS UNIVERSITETO
1939-44 METŲ REIKŠMĖ
LIETUVAI
Kultūriniam subaljvakary, ku
ris įvyko vasario 16 d. Tautinės
s-gos namuose So. Bostone, pre
legentu buvo prof. dr. Domas
Krivickas iš Washingtono. Jo pa
skaitos tema: „Vilniaus universi
teto 1939-44 metų reikšmė LieTUVAT.
Subatvakarių pirmininkas inž.
Edmundas Cibas supažindino su i
prof. d r. Domu Krivicku. Taį žy
mus teisininkas, Viiniaus univer
siteto prorektorius, užsienio reikaHų ministerijos juriskonsultas, -gy
nęs Lietuvos reikalus Haagos tri
bunole, dalyvavęs įvairiose vals
tybinėse derybose su kitomis vals
tybėmis, nuolatinis Vliko valdy
bos narys ir bendradarbis tarp
tautinės teisės reikalais, spaudos
bendradarbis ir net knygų auto
rius, t ~
Prelegentas d-r. -Krivickas pra
dėjo, jog šiais metais viešuose
Vilniaus universiteto minėjimuo
se buvo kalbama tik apie senąjį
Vilniaus universitetą. Kai 1939
m. 3?ušjęs atgautas Vilnius, jo
universitetas buvęs lenkiškas. Vil
niuje buvę mažai mokančių lie
tuviškai. Pirmuoju Vilniaus uni
versiteto rektorium buvęs išrink
tas Mykolas Biržiška, o prorek
torium jis, dr. Krivickas. Profeso
riams rūpėję tuojau atgaivinti
universitete lietuvių kalbą. To
dėl greit buvę perkelti teisių ir
humanitarinių mokslų fakultetai
iš Kauno į Vilnių. Toliau kalbė
jo apie rusų užmačias ir vargus
su jais. Kaip reikėję taikytis prie
esamos okupacinės padėties, kad
išlaikytų universitetą lietuvišku.
Kaip buvęs jis kviestas pas rusų
atstovą Pozniakovą ir vėliau Dekanazovą dėl Lietuvos-Vokietijos
sienos perėjimo uždarymo. Uni
versitete reikėję dėstyti jau ir Sov.
Rusijos teisę, o tas buvę labai
sfddu, nes per valymus Rusijoj
daug kas keitėsi. Jis pasirinkęs Vi
šinskio „teise". Tos knygos buvu
sios aitvežtos iš Maskvos. Tačiau
visas jų rūpestis buvęs lietuviški
reikalai. Kartą buvęs iškviestas į
tnįs'n<Himn ministeriją, kad iis tu
rįs paruošti per trumpą laiką tei
sėjus, supažindinant juos su teise.
Gi nauji teisėjai buvę paskirti be
moksliai. Jis pasakęs, kad taip
greitai jis negalįs pasiruošti ir jų
paruošti, tada nuo jo atsisakę.
Kalbėjo, kaip vėliau buvusi veda
ma ikova su vokiečiais ginant uni
versitetą, kaip jie buvę iškviesti
pas gen. komisarą, o vėliau pas

Vakaro programą — dainų iri DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 27 d.
tautinių šokių pumę — atliks į
Atžalyno 40 asmenų ansamblis. I
Po programos vaišės ir šokiai, į
grojant latvių orkestrui. Bostono I
ir apylinkių lietuviai dalyvauki-1
me puikaus jaunimo pasirodyme.
tragiškai žuvus, jo TĖVELIAMS, BROLIUI, SESERIM3
K.
ir visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
PLEČIASI ANTRAS MIESTAS
Chicagos Skauiininkių Draugovė
ir Skautininhaį-kų Ramovė
Chicagos humoro teatras Second City, jau anksčiau atida
ręs savo padalinį Toronte, da
bar nusistatė atidaryti dar vie
ną teatrą EVdmontorto mieste,
Kanadoje.

A. + A.
ALGIMANTUI MDCUTAIČIUI

Mūsų broliui

A. f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai mirus, liūdinčius TĖVUS, BROLĮ ir SESUTES
nuoširdžiai užjaučiame.
Lituanicc^ Tunto
Skautai ir Vadovybė

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

MARCELĖ R I M Š A
A. f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai mirus, jo sesutę AUŠRINĘ, mūsų klasės drau
gę, jos TĖVELIUS, sesutes VILIJĄ ir SIGUTE, brolį
MINDAUGĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Čikagos Aukšt. Lit Mokyklos 6-tųjų Klasių
Auklėtojai ir Mokiniai

Mirė vasario 18 d., 1980 m., sulaukusi gilios senatvės.
Levoniškiuose, Panevėžio apskrityje, Lietuvoje.

Gimė

Amerikoje išgyveno 30 metų.

Vasario 21 d., 1980 m. po gedulingų pamaldų šv. Patricijos
bažnyčioje* Hickory Hills, 111., buvo palaidota šeimos sklype Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, aukoju
siems šv. Mišioms ir karsto nešėjams.
Marija ir Staey* Kasias

A. f A.
RAYMOND A. AMBRAZIEJUS

A.fA.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, sesę JANINĄ MTKUTAlTiENE ir ŠEI
MĄ nuoširdžiai užjaučiame.
L8S Nerijos Jūrų Skaučių Tuntas

4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Buvo globojama ir gyveno pas brolio Jono Rimšos dukterį
Mariją ir jos vyrą Stasį Kasias, Willow Springs, Illinois.

Draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už velionės sielą.

Mylimam sūnui

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

(AMBROSE)
Gyveno 3633 N. Troy Street, Chicago, Illinois.
Mirė vasario 24 d., 1980 m., sulaukęs 28 m. amžiaus.
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Maria, gyv. Lake Geneva,
Wisconsin, (tėvas a a. Antanas miręs), 2 seserys Irene,
su vyru
dr. Donaid De Pinto, gyv. RockforcL 111., ir Angelą Ambraziejūtė,
ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Derrick koplyčioje 252 Center St., Lake Ge
neva, Wisconsin
Lankymo valandos trečiadienį nuo 2—9 vai. popiet.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 28 d Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėtas į S t Francis de Sales parapijos bažnyčią.
Lake Geneva, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.
Po pamaldų> apie 1:30 vaL popiet, bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motina, seserys ir svainis.
Laidotuvių direktorius Derrick. — TeL (414) 248-2031.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PADĖKA
Po ilgos ir labai sunkios ligos 1980 m. vasario 9 dieną mirė

JL

A.

BIRUTE DOMBRAVIENE,
(KATTNIENE)
sulaukusi 73 metų amžiaus.
Vasario 13 dieną palaidota Meadowlawn Memorial Gardens ka
pinėse, New Port Richey, Florida.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems
pagerbusiems velionę apsilankymu koplyčioje, dalyvavimu pamal
dose, aukojusiems šv. Mišioms, gėlėms ir palydėjimu į amžinojo
poilsio vietą.
Širdingas dėkui už užuojautas žodžiu bei raštu.
Liūdinti sesuo Sofija su šeima.

A. f A SOPHIE KUNCE
BALAISYTE
Gyveno Corpus Christi, Texas. Anksčiau gyv. Chicago, Hlnois.
Mirė vasario 24 d., 1980 m., sulaukus 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Svėdasų parapijoje, Bajorų kaime.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Velionė buvo našlė a, a. Mathew.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Edwin J., marti Marilyn,
dr. Richard G., marti Sofia, ir Matthew J., marti Arlene, 2 dukte
rys: Genevieve Kuncė ir Diane Vallandigham, žentas Richard, 15
anūkų, 2 proanūkai, Lietuvoje 2 seserys Verutė ir Kazimiera su
šeimomis, bei kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, vasario 28 d. 15 koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašoma nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dayvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sunūs, dukterys, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laid. direkt Steponas C. Lack ir Sūnus. — Tel. 737-1213.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVE.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

RADIO ŠEIMOS VALANDOS I
Visos programos Iš Wt)PA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki ;
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.6. iki 4-30 vai. p.p. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Telef. 4S4-2413
1490 AM
7159 S. MAPUEWOOD AVE.
CH1CAGO, H J L M629

A. f A.
JUOZUI GRIGUČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo posūniui HER
BERTUI su žmona ALE bei visiems giminėms ir ar
timiesiems ir kartu liūdime.
-

Gustavas ir Genė Kaufmanai

I

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

SOPHI E BARČUS

Tel. YArds 7-3401

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5<Wi Avf., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 27 <L
X Dr. Alfredas Stanevičius
vasario 27 d., trečiadienį, 12 vai.
kalbės studentams Illinois uni
versiteto Lincoln Hali, kamb.
312 ir 1 vai. Lincoln HalL,
kamb. 305, apie lietuvių tauti
nius šokius. Visi lietuviai stu
dentai kviečiami atsilankyti.

REGISTRACUft
LITUANISTIKAI

W^fmM

^

^*T.

•

Lituanistikos studijoms Ulinois
universitete, Chicago Circle, re
gistruotis galima kovo 18-19
dienomis. Pavasario ketvirtis
prasideda kovo 24 ir baigiasi
gegužės 30.
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Pavasario ketvirtį bus dėsto
l^fe^ti^JL
"* 3«
* siusti: 3306 W.Įsteigtas
Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja
J.
Plačas.
Medžiagą
65th Place, Chicago, DL 60629
mi trys kursai:
X Dr. Jonas Simanauskas,
x lietuvių fondas, visad rem
Lithuanian 103 — tęsinys
Argentinos vokalinio mergaičių damas lietuvių kultūrinius įvy
pradinio kalbos kurso, 9:00—
vieneto vadovas ir dirigentas, kius, šiais metais iš gautų pro
i 9:50 nuo antr. iki penkt.;
noru mokėsi pasislėpę ir spaus
LIETUVOS HIMNAS
VASARIO 16-JI
GALVOSŪKIŲ NR. 18
lydimas sol. Dalios Kučėnienės, centų paskyrė Lietuvių operos į
Lithuanian 106 — lietuvių
dino Prūsijoj knygas bei laik
ATSAKYMAI
1918 m. Vasario 16 Lietuva
vasario 26 d. aplankė "Drau naujų kūrinių "Carminos BuraKiekviena tauta turi savo
kalba pažengusiems, 12:00—
raščius, o knygnešiai platino po
I Skersai: 1) Kapai. 2 « t a » . | i l i * i j « l nuo rusų. Jie daugą", pasikalbėjo su redaktoriais, nos" ir "Pajacų" operos pasta
himną. Ir mes lietuviai turime
12:50 nuo antr. iki penkt.;
visą Lietuvą. Motulės prie ra3) Audronė. 4) Durtuvą. | ^ a u nenorėjo klausyti rusų, nes
susipažino su nauja spaudos tymo išlaidų sumažinimui 1,000
savo himną. Mūsų himną pa
ris
Lithuanian 223 — lietuvių
telio mokė savo vaikus skaityti i ^
^
^
^
^ i^
neleido jiems s p a u s d m t i i r
technika ir pasidalino informa- dol.
rašė dr. Vincas Kudirka. Kiek
drama, 11:00-11:50 antr., ketv.,
ir
rašyt!.
Taip
ir
išlaikė
beta.
skaityti
lietuviškų laikraščių ir
BTZ
9 ) D i a n a 1Q) B r i
sijomis apie Argentinos lietu
vienais metais Vasario šešiolik
penkt.
Už
kiekvieną
kursą
gau
^
^ Partizanaa
į lietuviškų knygų. Jie neleido
X Lietuveškų knygų "Drau
vių gyvenimą. Dr. J. Simanaus
tosios minėjime giedame Lie viai savo kalbą ir rastą. Rusai ^
namos keturios įskaitos (kredi
nepajėgė
lietuvių
surusinti.
ge"
didesnį
kiekį
nusipirko:
Pe
kas yra gydytojas, bet baigęs
tuvos himną.
n i Keturis kartus greičiau. melstis iš lietuviškų maldakny
tai).
1918 metų vasario mėnesio
konservatoriją ir nuo jaunys tras Menkeliūnas, Kazys BarzReikia gerbti savo himną,
IV "Kėdė kartais sostu va gių ir mokyti vaikus lietuviškai
Galima
užsiregistruoti
ir
Li
16
dieną
Lietuva
tapo
nepri
dukas,
Liudvika
Dubauskienė.
tės dirba lietuvių organizacijo
kaip mes gerbiame savo tėtę ir
dinama, jei į ją karalių sodina. kalbėti. Lietuvos savanoriai iš
thuanian
299
savarankiškoms
klausoma.
Buvo
sudaryta
tai
se, choruose ir vadovauja jau
X Gvidas Valantinas, ciceriš- studijoms. Studentas susitaria mamą. Jeigu jūs negerbiate
V Į hektarą telpa 2,471 (be varė rusus. Lietuviai džiaugėsi
kos
sutartis
ir
nustatytos
vals
ir skambino Laisvės varpu.
nimo muzikiniams vienetams.
veik du su puse akrų).
kis, maloniu laiškeliu padėkojo su profesore, kokį darbą atliks savo himno, reiškia, kad jūs
tybės
sienos.
1920
metais
kla
Po 22 metų vėl atėjo rusai
X Atsisveikinimo koncertas, už šventines korteles ir atsiun ir kiek už tą darbą gaus įskaitų nemylite savo tėvynės Lietuvos. stingi lenkai sulaužė sutartį ir
GALVOSŪKIAI
NR.
21
ir vėl mindžioja Lietuvos žemę
Giedant himną reikia gražiai
kurį dar kartą atliks Argenti tė 7 dolerių auką. Ačiū.
— nuo 1 iki 4.
pasigrobė
mūsų
sostinę
Vilnių
I
ir skriaudžia žmones. Bet rei
stovėti. Rankas laikyti prie šo
nos vokalinis vienetas "Žibutės"
ir
Vilniaus
kraštą.
Tada
Lietu
X Savo dienrašti aukomis po
kia tikėti, kad vieną dieną išsiToliau gyvenantieji, paskaito
ir Urugvajaus tautinių šokių 5 dolerius parėmė: Marija Ku se dalyvauti negalintieji, darbus no, gražiai giedoti, nesižvalgy- vos sostonė laikinai buvo per
ąaduos Lietuvos žmonės iš ver
;
grupė "Ąžuolynas", bus šian dirkienė, Gaida Zarkienė, Jonas gali atlikti korespondenciniu ti ir nesikalbėti. Aš labai no kelta į Kauną.
gijos.
dien, trečiadienį, 7 vai. vak. Jau Motiejūnas, Elena Barkauskie būdu. UICC studentai, kurių rėčiau, kad Lietuva būtų laisva,
1940
metais
bolševikai
užėmė
Linas Kubilius,
nimo centre. To koncerto la nė, G. ir J. Taorai. Visiems ta- dienotvarkėse šie kursai netel kad aš galėčiau ten giedoti him Lietuvą, bet neilgam, nes pra
Marąuette Parko lit. m-los
ną.
bai prašo daugelis, kurie netu- į rjame &&&
sidėjo
karas
tarp
vokiečių
i
r
mokinys.
pa, gali atskiru laiku susitikti
Vytenis Jurkus,
rėjo galimumo matyti pereitą
rusų.
Bet
1944
metais
rusai
Montrealio lit. m-los mokinys,
X Proga pakelti mintis virš su profesore.
GERIAU RUOŠTI PAMOKAS
šeštadienį ir sekmadienį. Bilie
vėl grįžo atgal į Lietuvą i r ki
Tolimesnei
informacijai
kreip-1
Kanada,
"Liepsna".
tus bus galima gauti prie įėjimo. kasdienos rūpesčių. Atsilanky- t i s š i u o a d r e s u : M a r i a
tus Pabaltijo kraštus, juos vėl
Man patinka aštuntas sky
khne T Putnamo seselių rėmėjų
3 Stankusužėmė,
iki
šiai
dienai
dar
teberius
geriausiai iš visų skyrių,
X Donos Janiliūnaltės ir Rai gavėnios šventę, kuri įvyks ko- Saiilaitis, Slavic Department,
valdo.
nes aštuntame skyriuje turime
mundo Smalenskų moterystė vo 9 d. 4:00 vai. p. p. šv. Mi- University of Ulinois a t ChicaTačiau,
kad
ir
pavergti,
lie
daugiau dirbti ir mokytis, bet
a
r
c
l
e
B
o
x
4348
buvo palaiminta Toronto lietu šios tėvų jėzuitų koplyčioje, o'&o
> Chicago,
tuviai
stropiai
mokosi
savo
daugiausia yra pakartojimas
vių Prisikėlimo par. bažnyčioje 5:00 vai. koncertas bei vakarie-|*k- 60680.
kalbos,
kalba
lietuviškai,
dai
r
T
'
T
v
N
^
Į
f
'
^
'
i
^
l
praeitų metų kurso. Mums nevasario 23 d. Vestuvių vaišės nė J. Centre. Dainuos operos. Profesorės telefono numeris
nuoja
lietuviškas
dainas,
šoka
daug pamokų aštunta
vyko Mississaugos par. salėje. solistė Dana Stankaitytė. Va- Į 996-5465; departamento nume, E : Į i I \yD\ 1 'iVjoic užduoda
ui skyriuje,
tautinius
šokius,
laikosi
lietuviš
me
nes kituose sky
R. Smalenskas anksčiau gyveno karienės metu bus galima įsigy- Įris996-4412.
kų
papročių
ir
myli
Lietuvą.
riuose
mes
turėjome
daug dar
Chicagoje. Iš Chicagos į vestu ti solistės naują plokštelę su
Jie
su
ilgesiu
laukia
tos
dienos,
bo ir buvo sunkiau. Mokytoja
ves buvo nuvykęs jo tėvas K. autografu.
(pr.)
kada
Lietuva
vėl
bus
laisva.
mums sako, kad mes klausytuSmalenskas, teta EI. Baltrušai
Stasys
Kareckas,
X
Neeilinis
koncertas.
Visi
mėm jos, ką jinai pasakoja, i r
tienė, giminės N. ir J. Vazneliai,
VTTT sk., Hamiltono Vysk. M. 3 & Ą 3 S į S S Ž K nekalbėtumėm, nes daugiau iš
A. Dapkutė, o iš Californijos kviečiami į fleitisto Petro Odi
Valančiaus mokykla, Kanada.
(Žiūrėkite raidyną). Suraski moksime ir mums bus lengviau
sesuo su vyru sol. Laima ir Al nio ir pianistės Ramintos Lampsatytės
koncertą,
kuris
bus
ko
te ir apibrėžkite aplink šiuos paruošti pamokas. Mūsų namų
gis Stepaičiai. Jaunieji lieka gy
VINCAS KUDIRKA
vo 16 d., sekmadienį, 3 vai.
venti ToronteIŠGELBĖJO MOTINA
Vincas Kudirka gimė 1858 m. žodžius: 1) sėk, 2) abėcėlė, 3) darbai nėra sunkūs ir mokytoja
popiet Jaunimo centre. Bilietai
SU 4 VAIKAIS
Paežerių kaime. Tėvai norėjo, asla, 4) abiturientas, 5) ilgin- daug neužduoda. Bet jei nepaX Zigmas Arlauskas, Roches- Vaznelių prekyboje.
(pr.)
kad jis būtų kunigas, bet jis tuvas, 6) abonentas, 7) slėptu ruoši, tai blogai, tada turi dau
ter, N. Y., mus pasveikino, at
Greitosios pagalbos automox Metinės šv. Mišios už a. a. liu važiuodami du jauni vyrai
jautė neturįs pašaukimo. Vin vė, 8) abrikosas, 9) grandinis, giau darbo, kuris niekam ne
naujino prenumeratą ir atsiun
cas nuvažiavo į Varšuvą studi 10) botagas, 11) eglė, 12 ita patinka. Geriau ruošti pamo
tė 10 dolerių auką. Maloniai d ė - | E - Cipujauskienę bus atlaikytos I p a s t e b ė ; J 0 i k a d d e g a "naLXD3iS 7 5 4 0
las, 13) sveikata, 14) tauras, kas — taip nusprendžiau.
kojame.
* k o v o 1 <*•• 7:3<> v - r - T - Jėzuitų į g n&]stedt
chicagoje. Antrame PieSė Pranas Balnius, Marąuette juoti medicinos. Baigęs mokslą 15) nuosprendis, 16) upeliūkš
Jonas Zdanavičius,
— grįžo į Lietuvą.
ij koulycioje
koplyčioje ir
ir kovo
kovo 33 d.
d. 7:30
7:30 v.
v. r.r.;'•a auuki šj tset e b u V Q ^į]ikllsi
g ^ e Parko lit. m-los mokinys.
Marąuette
Parko lit. m-los
X Aukų po 6 dolerius atsiun-: w ; u k e g a n o lietuvių parapijos i , ^ su keturiais vaikais nuo
Mokydamasis gimnazijoje ir tis, 17) peilis. Iš likusių raidžių
8 sk. mokinys.
tė : Pranas Polteraitis, Jadvyga į b a ž n
(pr)l-^tl ,
universitete, Kudirka buvo su sudarykite trijų žodžių patrioti
7
]17 m. Jie turėjo raktus,
nio
turinio
patarlę.
(10
tšk.)
MŪSC BRANGUS KRAŠTAS lenkėjęs. Paskaitęs dr. J . Ba
Pupelienė; 4 dol. — B. Saldu-i
•>
LIETUVA
x
Lietuvių
Opera,
šiais
pa-1
bet
dėl
dūmų
nebematė
durų
LIETUVA
.kįenė. Pijus Vaičaitis, po 2 dol.
sanavičiaus
"Aušrą",
jis
atgimė
n
Man patinka Lietuva. Aš my
— I. Nausėdas, G. Vosylius. Vi sunkėjusiais ekonominės būklės kaip išeiti. Greitosios pagalbos
Kiek mergaičių vardų galite liu Lietuvą. Mano tėtė ir mama
Prieš daug metų Lietuvą val ir tapo užsidegęs lietuvis. Jis
laikais,
už
įgalinimą
pastatyti
į
tarnautojas
M.
O'Donnell,
21
šiems dėkojame.
"Carminą Buraną" ir "Pajacus" j m., iššaukė per savo radiją po- dė kunigaikščiai. Lietuva tada rašė eilėraščių ir straipsnių surasti su prasidedančiom rai yra iš Lietuvos. Aš noriu pama
X Už a. a. J. Augustaitytę -1 nuoširdžiai dėkoja šiems mece- Hciją, pasiekęs aukštą, kur bu- buvo didelė ir galinga, nes ku prieš rusus, kurių rusai negalė dėm MA? Tų pačių vardų ne tyti Lietuvą.
Vaičiūnienę, šeštųjų
mirties j natams: Danai ir Vincui Ba- vo šeima, duryse išmušė langą nigaikščiai ją gerai tvarkė. Vy jo suprasti, nes buvo satyros. kartoti ir nemaišyti su vyriškais
Arūnas Leškys,
Aušra" užsidarė, Vincas vardais. (5 taškai) Kas suras
metinių proga, šv. Mišios bus i ziams už 300 dol. auką. Vaciui ir įmetė į vidų uždegtą elektri tauto Didžiojo laikais Lietuva į1 Kai
Los
Angeles
lit. m-loš
pradėjo leisti "Varpą", nors ru daugiau nei penkis vardus,
laikomos Švč. Mergelės Gimi- : Petrauskui už 250 dol., Daliai ir nį lemputę, kuria pasišviesdami buvo galinga, stipri, nes jis j a J
mokinys,
"Saulutė".
sai i r draudė. Vincas gavo džio gaus pridėtinių taškų.
mo lietuvių parapijos šventovėje į Vytui Miceikoms už 250 dol., I galėjo iš dūmų išeiti. O'Donnell labai rūpinosi. Kai Vytautas
vą ir jaunas mirė 1899 metais.
Marąuette Parke vasario mėn. j Reginai ir Jonui Lukams už 200 į su atskubėjusia policija gahiti- Didysis mirė, Lietuva pradėjo
silpnėti, nes mažesnieji tarp sa Jis parašė daug eilėraščių, sa
28 dieną, ketvirtadienį, 7 vai. dol.. dr. Alicijai ir Adolfui Rui- Į nai išvedė laukan.
tyrų, publicistinių straipsnių.
30 min. rytą.
(pr.) I biams už 200 dol., dr. Jadvygai SPROGIMAS ŠVENTOVĖJE vęs nesutiko ir pešėsi Iš ga
lingos ir stiprios Lietuvos pa Mes visi žinom jo žymiausią kū
„^ . . .
. -_. ir dr. Viktorui Dubinskams už
rinį — Lietuvos himną.
Sprogimas sugriovė Švč. Tre siliko mažytė.
X Lzsiennuo vyno ir suno
ragavimo vakaronė šį penkta- 200 dol., Lucv Norus už 200 dol.. jybės baptistų maldos namus, Kada rusai užėmė Lietuvą, jie Gerai yra mums žinoti, kaip
dr. Juzei ir dr. Kęstučiui Agdieių, 7 v. v. Jaunimo centro
. , _ .. ,
, ,
10522 So. Halsted, Chicagoje, kankino žmones, vežė juos į to V. Kudirka mylėjo Lietuvą, kaip
,
,. „ .
.
<. i hnskams uz 200 dol. auką. (pr.) penktadienį. Keletas užmuštų ir limos Rusijos darbo stovyklas, jis atsivertė, kai buvo sulenkė
T
kavinėje. Pelnas Jaunimo cent-i
* VF
sužeistų. Manoma, kad nelaimė kur daugelis ištremtųjų nuo ba jęs. Jis tada viską darė Lietu
rui. Visi kviečiami dalyvauti. ' x Juozas žvynys, turintis įvyko užsidegus kūrenamų dujų do ir šalčio mirė. Jie norėjo Lie vai, kątikgalėjo, nes jam bu
(pr.) j didelę praktiką Income Tax pil- telkimui
vo gaila tų metų, kuriais ne
tuvą ir lietuvius sunaikinti.
..
. _
.
„ I dyme, kiekvienam besikreipianIlgus metus Lietuva buvo pri sirūpino Lietuva.
KILS NUOMOS
X lietuvių Operas statomų veika-, f
*V
Lina Kontrimattė,
spausta vergijos. Vienu metu
h} Carmlnos Burano* ir Pajacą operos j č l a m užpildys I n c o m e T a x tiksLos
Angeles
lit. m-los mokinė,
Kai kuriose rinktinėse Chica lietuviams buvo uždrausta net
spektakliai įvyksta bal. 19 d„ & vai.' liai, nepraleisdamas n e i v i e n o s
"Saulutė".
gos vietose nuomos kils net iki spauda. Bet lietuviai slapta su
vak.,
20 d., 3—
vaLA.popiet
ir bal.
įstatym
leistos Ave.,
lengvatos.
salėje bal.
Dirigentas
Vasaltis,
re- j 7259
S.a i sFrancisoo
Chižisorius
Hkks.
Dainuoja:
so Kreiptis kiekvieną dieną adr.: 30% nuo gegužės 1 d., skelbia
26
d., 8—
vai.D.vak..
Marijos
mokyklos
cago,
arba
teL
476
7867.
(pr.)
"Sun-Times'\
listai — Gtna čapkamldenft, M. MomIdene, C. Kogut, S. Baras, A. Brazis,
X Chicagos Liet. Dantę gy
GERIAU PRARASTI
A. Grigas, P. Gudas, J. Savrimaa, L.
dytoju
dr-jos metinis susirinki- MEDALIUS, KAD? GYVYBĘ
Štokas ir Operos choras. Balete da
lyvauja 40 šokėjų. Choreografija yra mas-priešpiečiai bus kovo 9 d.,
m
"Chicago Sun-Times" vasario
sekmadienį, 12:30 vai. Liet. Tau
V. Karosartfe h- J. Puodžiūno.
Kas yra elniena? a) elnio mė
(Žiūrėkite piešinį). Piešini nu21 d. išspausdino L. Bleadon
tiniuose
namuose.
Rezervacijos
Bilietai gaunami Vaznetių prekybo
laišk
spalvokite. Suradę jame pa sa, b) nebaigta apdirbti oda
* , k * ™ " J» Prisako už
je, 2501 W. 71st S t , Chicago, 111. būtinos iki kovo 6 d. Skambinti
(zomša), c) grybų padažas.
slėptą gaidį, skirtingom spal
60629 Tel.: 471-1424. Bilietų kainos: Alinai Lipskienei tel. 352-7719 boikotą olimpiados Sov Rusi
(5 taškai)
vom nuspalvokite.
(5 tšk.)
parteryje — $17.50, $15.50, $12.50,
joje. Jis rašo: "Tegu mūsų at
arba
EI.
Baltrušaitienei
telef.
$9.50: balkone — $15.50, $11,50 ir
VI
letai geriau neteks medalių,
BRANGI ŽEME
$7 50 PaStu bilietus galima užsisa 434-3208. Visos narės ir svečiai
2emiau surašyta dešimt žo
kviečiami.
(pr.) negu netektų gyvybių, kovoda
kyti pasinaudojant ir 5ia atkarpa:
džių. I š tų žodžių raidžių pa
Sveika, žeme gintarine!
mi trečiame pasauliniame kare".
Prašau prisiųsti
bil. po
darykite naujus žodžius pagal
Ženk pirmyn iškėlęs Vytį!
KALĖJIMAS PADEGĖJAMS
duotas
reikšmes.
Už
kiekvieną
Eisim ginti tėvų žemės,
ATVYKS
PREZn>ENTIEN*
dol.
spekt
teisingai
padarytą
žodį
gausite
Nors ir žūsim už tėvynę.
A.
Belrland
ir
L
Wolf
nu
Grupė Chicagos priemiesčių
PraSau prisiųsti
bil. po
po vieną tašką. Pavyzdys: tada
Mūsų broliai žuvo
laikraštininkų pakvietė preziden teisti kalėti nuo iy2 iki 4% me
dol
spekt.
—
data.
l)Sula
—
gėrimas
iš
Už tėvynę savo,
tų.
Nustatyta,
kad
jie
nusikal
tienę Rosalyn Carter dalyvauti
miežių
ir
apynių.
2)
Valgis
—
Didi meilė buvo
Vardu Ir Pavarai
kovo 6 d. jos garbei ruošiamuo to padegimais, siekdami pasi
berniuko vardas. 3) Garas —
Tėvų žemei savo.
pelnyti iš apdraudų. Ulinois
se pietuose.
senovės lietuvių trimitas. 4)
Liko mūs tėvynė
aukšč. teismo sprendimą jiems
Adresas
BRANGSTA MOKSLAS
Daro
—
kai
pametė,
tai
ir...
5)
paskelbė teisėjas R. Fitzgerald
Ten toli, toli,
Varo — kai eina vienas po ki
Ulinois universitete mokestis Chicagoje.
Laukia mūsų grįžtant
to viena eile. 6) Sargas — au
ui
moksią
pakeliamas
7V2%.
Žemė mūs brangi!
Telefonas
TIKRINS
AUTOMOBOJUS
simis
girdimas.
7)
Mano
—
lai
Medicinos studentams, ne iš Uli
Rūta Sadauskaitė,
Čekius praSome iSraSyti: Lhbuaniaa
kas grįžti... 8) Raugas — gy
nois, gali kainuoti iki 3,653 dol.
Chicagos ir apylinkių automo
Hamiltono "Vysk. M. Valan
Op«r* Co„ Iac ir siusti tiesiog su
vulių plaukas. 9) Sako — kai
fcac atsakymu "azneiių krautuve* ad- metams. Šiaip Dlinois studen bilistai nuo 1982 m. turės atlik
čiaus" lit. m-los V m sk.
tams kainuos 682 dol. metams ti privalomą automobilių tikri- Musų tautos kančios ir vilties aterboiis. Ptese Auksė Backaitytė. d e v e niežti... 10) Aras — vasarą ry
nmi. (sk).
mokinė, Kanada.
tais ir vakarais būna...
paprastas universiteto kursaa
r^rną ar ne per daug teršia orą. lando Sv Kazimiero IrL m4os mcfcta*.
(pr.).
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