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Baskai išsirinko
savo parlamentą

Ajatola paremi "studentu" pozicija

Teheranas. — Tarptautinė tei vendinti pirmame ir antrame
Laukiama teroro veiksimi sumažėjimo
sininkų komisija, nesulaukusi aukšte, o Iranui draugiškiausi
progos susitikti su amerikie amerikiečiai laikomi kitame am
San Sebastian, — Ispanijos savo plieno pramone, laivų sta
čiais įkaitais, išvyko į Ženevą basados pastate.
vyriausybės nutarimas suteikti tyba. Sakoma, kad Kristupas
Vieno įkaito, ambasados vie
savo misijos neužbaigusi. Visi
kai kurioms provincijoms auto Kolumbas plaukė ieškoti naujų
Irano vyriausybės pažadai ir jų šųjų reikalų karininko John
nomines teises praėjusį sekma žemių baskų statytais laivais.
išvykimo atidėliojimas neteko Graves žmona Bonnie pareiškė
dienį įgavo praktišką formą bas Garsūs ispanų kardai ir Toledo
prasmės, kai už ambasados oku spaudai, kad Amerika turėtų
kų žemėje, kur rinkimai davė durklai gaminti iš baskų plieno.
pantų poziciją pasisakė ajatola Irano atsiprašyti, nes ' t i k sti
laimėjimą baskų nacionalistų Baskų provincijos ir dabar ga
Khomeinis. Įkaitai nebus ati- pri tauta ir stiprus asmuo gali
grupėms. Provincijų parlamen mina vielas, grandines, mašinų
|
duoti vyriausybei ir nebus pa pasakyti ' T m sorry", tik tada
te iš 60 vietų nacionalistai lai dalis. Nors baskai sudaro tik 6
leisti, kol jų likimo nesvarstys galima laukti įkaitų paleidimo,
mėjo
centrinę Ma
meju 42
** vietas,
VKUJS, o
v» VW~.LUC
*„.» nuoš. Ispanijos gyventojų, jie
dar neišrinktas Irano parlamen pasakė j i
drido vyriausybę remiančios sumoka centro vyriausybei apie
tas, pasakė ajatola. Dar neži
grupės — 18 vietų. Per 30 die- 12 nuoš. visų mokesčių. Turnia, kada tas parlamentas bus
nų baskai turės išsirinkti savo; tingiausiu Ispanijos miestu laiTeroristai mažina
išrinktas ir sušauktas. Pirmoji
premjerą.
komas baskų Bilbao.
balsavimo dalis turėjo įvykti
savo reikalavimus
Ispanijoje iš 35.7 nuL gyven-' Nesutarimai su centro vyriau- i
kovo
14
d.
tojų baskų yra 2.5 mil. Jie gy- Į sybe ir laisvės siekimas išugdė
Bogota. — Kolumbijos tero
Jungtinių Tautų sekretorius ristai derybose su vyriausybe
vena trijose siaurės provincijo- Į baskų žemėje pogrindines teroro
M.
su
m
Į Waldheimas, kuris sudarė komise: Alavą, Vizcaya ir Guipuzcoa.! organizacijas. Ginklų baskams
pradėjo nusileisti savo reikala
siją, artimai bendradarbiauda
Baskų žemes iš šiaurės skalauja Į niekada netrūko, nes pagrindivimuose. Neoficialionu8 žinio
mas su Irano ir JAV vyriausy
Atlanto vandenyno Biskajos i niai Ispanijos ginklų fabrikai
mis, teroristai jau nebereikaįlanka, rytuose stūkso aukšti į yra baskų žemėje. Pasibaigus Irano sostinėje, prie Amerikos ambasados, vėl daugiau demonstracijų. Manoma, kad sugrįžus Amerikos žurnalis bėmis, paskelbė, jog komisijos
lauja 311 politinių kalinių, bet
Pirėnų kalnai, o iš vakarų ir į Franco diktatūrai, terorizmas tams ir televizijos kameroms, demonstracijų bus daugiau. Nuotraukoje matomi "studentai" protestuoja prieš ame raportas apie šacho nusikalti
tik 20, jie priimtų 6 mil. doL,
mus Irane bus atidėtas, kol ta
pietų — Kantabrijos kalnai. At- \ dar pagyvėjo. Po demokratinės rikiečių įkaitų perleidimą Irano vyriausybei.
nors anksčiau prašė 50 mil.
skirti nuo kitų Ispanijos provin- valdžios sugrįžimo nužudyta 300
komisija baigs savo darbą. O
Bogotoje sklinda gandai, kad
cijų, baskai išlaikė savo kalbą, • ispanų valdininkų, policininkų ir
jo dalis buvo — susitikti su
iš
Izraelio, Vak. Vokietijos ir
kultūrą, papročius ir nepriklau- kareivių. Pernai politinio teroįkaitais, toks buvęs "džentel
Amerikos
atvyko specialios ko
somybės siekimą, kuris prasidė-; r o veiksmuose žuvo 78 asmenys,
menų susitarimas".
mandos, kurios paruoštos gelbėjęs jau šeštame šimtmetyje.' 0 šiemet jau 43.
Ajatola Khomeinis savo pa
rmneju
i«y^
—
t i įkaitus, šį gandą sustiprina
Baskų kalba, sakoma, panašesnė \ Baskai jau turėjo autonomireiškime„ vėl minėjo
kovą
su į faktas, kad aerodrome stovi
mirties,
kalbėjo
r
— Pakistano prezidentas pa A l i l
į keltų ar suomių kalbas, negu 1 n e s teises, tačiau Franco jas
i Amerika
iki rankų šioje pa- Izraelio keleivinis lėktuvas, atapie
Amerikos
reiškė
Vak.
Vokietijos
žurna
į ispanų.
i buvo panaikinęs prieš 43 metus.
"Klaida" gali pakenkti rinkimams
Tarp jų
lui "Der Spiegei", kad jis jau saulio dalyje nukapojimą, apie vykęs išvežti įkaitų.
Išdidus būdas, bandymai išsi-1 Neramumai ir teroristų veikla
yra ir Izraelio ambasadorius
iraniečių
teisę
spręsti
savo
li
New
Yorkas.
—
Policija
suė-:
bų
miestas,
kuriame
dabar
pla
seniai įspėjo Ameriką, kad rusai
vaduoti iš Madrido valdžios at- j apsunkino baskų ekonomini gyEliahu Brak.
nešė tautai daug priespaudos j venimą, nes naujas kapitalas mė Žydų gynybos lygos steigė- ;į nuojama apgyvendinti daugiau okupuos Afganistaną, tačiau kimą.
metų. Ypač po civilinio karo , v e n g e baskų miestų. Sunkesnis ją ir vadą, rabiną Meir "*'"*'
Kahane. žydų. Premjero B ^ i n o vyriau VVashingtonas galvojo, kad "aš
vVashingtone prezidentas CarPasmerke sovietu
generalisimas Franco bandė už-; gyvenimas dar padidino baskų kuris su jaunais vyrais bandė sybė nurodo, kad Hebrone žy- paišau ant sienos velnius", no teris tarėsi su patarėjais ir Kon
žygį Afganistane
gniaužti baskų nacionalizmą. Is-1 priekaištus centrinei vyriausy- įsibrauti į žydų susirinkimą, ku dai gyveno daug šimtmečių, kol rėdamas gauti Amerikos para greso užsienio reikalų komite
torijoje įrašytas Guernica mies- ^ kuri, imdama nemažus mo riame du aukšti Carterio vyriau arabai 1929 metais žydus išvarė. mos. Pakistanas atmetęs 400 tais. Pareigūnai pripažįsta, kad
Kuate. Lumpur. — Malaizijoje
tas, kurį bombardavo Franco kesčius, baskų žemėje vengia sybės pareigūnai, patys žydai: Hebrone gyveno ir palaidoti mil. dol. paramą po invazijos, sunku vesti derybas su valsty įvyko Europos Bendrosios Rin
režimą rėmusi Hitlerio aviacija. i nV estuoti valstybines lėšas ke- Robert Strauss, nacionalinis pre pranašai Abraomas, Izaokas ir nes dėl tokios sumos neapsimo be, kurios vyriausybė neegzis kos ir Pietryčių Azijos valsty
Dailininkas Picasso šį bombar- j u a m s > mokykloms, ligoninėms, zidento perrinkimo komiteto pir Jokūbas, šventame Rašte įra ka provokuoti Sovietų Sąjungos, tuoja, negali išpildyti savo pa bių sąjungos konferencija. Nors
davimą įamžino savo kūrinyje'
mininkas ir Sol Lynovitz, specia šyta, kad Abraomas buvo įsigi pasakė gen. Zia.
ji sušaukta svarstyti ekonomi
čios pažadų.
lus ambasadorius Viduriniųjų jęs Hebrone olą savo žmonai Sa
Praėjusį savaitgalį į Iraną nių klausimų, konferencija pa
— Sukilėlių vadai pranešė,
Atsiskyrę ir nepriklausomi Į M i r ė a , a . V . ClZlUliaS Rytų reikalams, bandė aiškinti rai palaidoti.
kad sovietai pradėjo Afganista pradėjo sugrįžti amerikiečiai smerkė sovietų invaziją Afganis
Žydų planas apgyvendinti He
baskai ilgus laikus buvo Ispani-1 K o v o 1 Q d P a t e r s 0 n o ligo- Amerikos žydų vadams, kaip ten
ne naują puolimą Paktia pro korespondentai: penkių asme tane ir FVietnamo okupaciją
jos pramonės centras, išgarsėjęs j n i n ė j e ^ ^
^ atsitiko, kad JAV balsavo už JT broną sukėlė Egipto protestus. vincijoje.
i r guJlkios
nų ABC televizijos grupė, NBC Kambodijoje. Rezoliucijoje sa
Saugumo
tarybos
rezoliuciją,
pa
Izraelio
kabinetas
sudarė
komi
;—;
i mirė Vaclovas Cižiūnas, pedagoatstovai, UPI reporteriai. Dar koma, kad jokia maža, nepri
smerkiančią žydų sodybas Izrae siją, kuri lankė miestą ir ieško
— Kinijos premjeras Hua Guo2/VilgSnis j m s ų
į gas, žurnalistas, knygų autobą jau pradėjo žurnalo" Time, klausoma valstybė nebus saugi,
lio okupuotose arabų žemėse. jo senų namų, kuriuos būtų ga feng pažadėjo toliau duoti pa
Los Angeles Times, Newsweek, kol stipresnės kaimynės galės
1 i,
.
i rius. V. Cižiūnas gimė 1900 m. Nors JAV vyriausybė paskelbė,
lima perstatyti ir perduoti kolo ramą Kambodijos partizanams,
vVashington Post ir New York jas pulti, laužydamos tarptauti
valdomas tautas
i s&aAo 13 d Xjkmeicės aps., o* jog įvyko klaida, žydų tarpe nistams.
kovojantiems su Vietnamo oku
nius įstatymus
Times korespondentai.
Roma. — Milijoninio tiražo į vonų vi., Kulniškių kaime. Bai- šis balsavimas paliko neaiš
Paskutiniame kabineto posė pacine kariuomene. Pažadas
Konferencijoje buvo išreikšta
Skelbiama, kad Amerikos am
italų mėnraštis "Selezdone" at- j gęs mokytojų seminariją ir VDU kumų.
dyje premjeras Beginąs pasmer duotas Kambodijos premjero basadoje laikomi įkaitai yra ra baimė, kad vietnamiečiai iš
spausdino Richard Murphy ilgą; humanitarinius
mokslus,
velioTos pačios 2ydų gynybos ly kė Prancūzijos prezidento kal Khieu Samphan garbei suruoš dikalų padalinti į tris grupes, Kambodijos gali pulti Tailandinis
mokytojavo
mokyklose,
se
straipsnį apie sovietų valdomas
"
-:• nBimmmtmt m n ' k ' v k l o s e . SC"
gos
nariai įsibrovė į prezidento ba, kurioje jis reikalavo pales tame bankete
nagai jų "nusikaltimų" laipsni. ją, o sovietai — Pakistaną.
nerusų tautas, ypač iškeliant tų minarijose ir ėjo įvairias parei Carterio perrinkimo įstaigą Mia- tiniečiams laisvo apsisprendimo
gas
švietimo
ministerijoje.
Nuo
m.
Kad I - Rytų Berlyne nuteista „ J
M * £ ™ £ 3 3'—".
? Kitautų pasipriešinimą Maskvos
mi mieste, Floridoje, kur vakar teisių. Beginąs priminė,
kad įi teris Petrą Brendi, kur. buvus. | ta grupė
Gina Sacharovą
reikalavo
j
_ apgybrukamam rusinimui. Tautinės 1922 metų bendradarbiavo spau vyko pirminiai rinkimai. Įvyko
1938
m
vyko
pirminiai
rinkimai.
ĮvyKO
tokių
teisių
liMS
n
į
i
=
™
»
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Roma. — Dvidešimt aštuoni
sąmonės pasireiškimai vadina' doje Lietuvoje ir išeivijoje. PaJuštynes
tarp
žydų
ir
rinkimų
I
„
r
i
s
eekoslovak,
os
sudenare
«
£
£
£
*
i
£
k
a
i
t
l
e
3
Romos
universiteto teisės fakul
mose sovietinėse respublikose, j rašė kelis istorijos, aplinkos ir I
tams. o paskui juos prisijungė, davo vokiečiams
Lenkija
nuteisė
komiteto
pareigūnų.
teto profesoriai pasiūlė, kad
rašo straipsnio autorius, kelia j tėvynės pažinimo vadovėlius, pa-1
o netrukus po to dingo ir visa rus.
fakultetas suteiktų akademikui
Maskvai didelį rūpestį. Bet.ypa-į rašė knygas apie liaudies kul-j Rinkimų metais tokios vyriau-1 Čekoslovakija. Izraelis netei-1 _
JT tarnautoje
raportas apie
Kongreso
sybės "klaidos" negali nepa-L \ Čekoslovakija
tūros
problemas
ir
tautinį
auk
Sacharovui garbės doktoratą.
tingu būdu susirūpinimą Mask
į siąs. kad istorija pasikartotų ir T u r k i j ą s a k 0 ) kad turkų karinės
Varšuva. — Karinis Lenkijos
kenkti
prezidentui
Carteriui
Andrei Sacharovas, pažymi ita
vai kelia religinis atgimimas, lėjimą.
Paskutinis Gallupo opini jos tyri- Izraelį ištiktų rVkoslovakiios jėgos
. . _ „ tiek
*;„,. susilpnintos,
„ ^ n ^ i n t n a . kad jos
ios teismas nuteisė Aliciją Wesolai profesoriai, didžiai nusipelnė
kuris glaudžiai jaungiasi su pa
nebegalėtų išpildyti savo įsipa lowska, 35 m., septynerius metus
mas parodė, kad prezidento Car- j likimas,
JAV
kariuomenei
tokio atžymėjimo, taikingomis
grindinių žmogaus teisių bei lais
reigojimų NATO organizacijai. kalėti už šnipinėjimą NATO
terio populiarumas vėl pradėjo
priemonėmis, be jokių politinių
vių gynyba. Straipsnyje prime
trūksta vyru
Infliacija siekia iki 80 nuoš., o valstybei. Lenkijos P A P agen
kristi. Nuo gruodžio mėnesio
ar ideologinių sumetimų, drąsiai
nama, kad daugiau negu 50
Visas gyvenimas
bedarbių — apie 20 nuoš.
tūros žiniomis, kaltinamoji pri gindamas pagrindines žmogaus
Washingtonas. — Senato ka jis nukrito 9 nuoš., iki 52.
procentų lietuvių yra prakti
— HEW sekretorė Patricia sipažino kalta.
Pačiame Izraelyje daugiausia
teises. Sacharovo ištrėmimą iš
praėjo
Gulage
kuojantys katalikai, nors sovie- riuomenės personalo pakomiteHarris
patvirtino, kad pensinin
ši byla sukėlė nemažą tarpkuojantys Katausai,
nerimo sukėlė rezoliucijoj mini
Ukrainietis patriotas Sviatos- kai nuo liepos mėn. gaus 13.3 tautinį dėmesį. nes Wesolows- Maskvos, tarp daugelio kitų
tų valdžia imasi įvairiausių prie-; čio pirmininkas sen. Sam Nunn mas Jeruzalės miestas. Jei dėl
tarptautinių organizacijų, taip
ka buvo Jungtinių Tautų sek-i i — n ^ - - — ,
monių tikėjimui nuslopinti. Vien I paskelbė, jog nauji karinių jė- žydu sodybų Vakariniame kran- lav Karavanski. kuris beveik 30 nuoš. pensijų pakėlimus.
— Prezidentas Carteris sutiko retoriato tarnautoja New Yor- pat pasmerkė Pasaulinė KrikšVilniu je, rašo straipsnio auto- • gų tyrimų duomenys parodė, te ar Gazos pakraštyje yra įvai- metu buvo kabintas sovietų ka
' *- ' čionių Demokratų Unija. Kopen
rius. yra uždarytos net 35 baž- kad JAV turi daugiau ginklų, rių nuomonių, tai Jeruzalės Įėjimuose ir priverčiamus dar- palengvinti nustatytas algų kė- ke Jos bendradarbiai abejoja,
:
nyčios, krašte panaikinti visi negu žmonių jiems operuoti, klausimas jokių ginčų nesukelia, bų stovvklose, : gavo emigracijos j limo gaires. Anksčiau būdavo kad ji būtų šnipinėjusi. Jų ^ hagoje, buvęs Danijos ir Sovietų
vienuolynai, smarkiai varžomas , Konflikto atveju paskelbus mo- Buvusi rytinė miesto dalis, ku- v j z ą į Vakarus r tikisi ^stoviai i ; reikalaujama, kad algos nebūtų nvmu, Lenkija supyko, nes ji Sąjungos draugystės draugijo*
naujų auklėtinių priėmimas į į bilizaciją. po trijų mėnesių ar- rioje yra žydų Raudų siena ir į-įkurti Jungtinėse Amenko; Va.s keliamos daugiau kaip septy- gavo darbą be Lenkijos vyriau pirmininkas Friderida, danų
vienintelę Lietuvoje veikiančią j mija galėtų turėti 52 nuoš. rei- šventyklos kalva. — šventos ju- tvbėse. 50-neriv metų amžiaus (į niais su puse nuoš.. dabar lei sybės žinios ir rekomendacijų, komunistų laikraštyje paskelb
atvykusi Amerikon per kultūri tame straipsnyje, rašo, jog Sa
Kauno kunigų seminariją. Ne- į kalingų kareivių pėstininkų di- daizmo vietos, atimta iš Jor- ( Karavanski už tariamą naciona-, džiama kelti devynis su puse.
dano
1967
m.,
buvo
prijungta
lj
tine
verkia
firmą
Kartą
buvo
s
— Sovietų žinių agentūra pa- nių pasikeitimų programą, Čia charovo afera žymiai apsunkino
žiūrint to, lietuviai drąsiai ir ryž- į vizijose, 73 nuoš. artilerijoje ir
pffc
vakarinės
miesto
dalies.;
suimtas
1944-ais
metais
ir
nu' skelbė, kad Afganistane nema- pasilikusi ir radusi darbą. Ji danam būti Sovietų Sąjungos
tingai toliau reikalauja tikėjimo i 28 nuoš. — šarvuočiu grupėse,
laisvės, tuo tikslu siųsdami įvai- į Sen. Nunn. karinės prievo- Senamiestyje ir naujuose prie- teistas 25-ker'us metus kalėti. Is- I žėja Amerikos agentų veikla, buvo suimta pernai rugpiūčio draugais...
rius raštus ir memorandumus lės šalininkas, nurodė, kad su miesčiuose buvo apgyvendinta kalėjęs šešiolika mėty. 1960-ais todėl negalima laukti greito so mėn., kai, siunčiama tarnybi
KALENDORTCS
sovietų valdžiai, kuriuos dažnai registracija užtruktų trys mė- 30.000 žydų. Jeruzalė tapo Iz- metais jis buvo amnestuotas, bet, vietų kariuomenės atitraukimo. niais reikalais į Mongoliją Weraelio
sostine,
nors
daug
pašaupo
penkerių
metų
—
1960
mė
solowska nutarė sustoti VaršuKovo 12 d.: Inocentas, Fina,
pasirašo tūkstančiai tikinčiųjų, j nesiai, kol kareivis pasiektų salio
valstybių
savo
ambasadas
tais
—
vė!
suimtas
ir
nuteistas
voje aplankyti tėvų. Ji keliavo j Galvirdas. Jorūnė.
Straipsnio autorius taip pat pri- vo dalinį, o be registravimo,
dar dešimt metų kalėti ir kele- kankinami ir lietuviai. Vienas to diplomatiniu pasu ir negalėjo!
mena daugiau negu pusės Lietu- praeitų apie 210 dienų po mobi- tebelaiko Tel Avive.
Kovo 13 d.: Saliamonas, Kris
kiu tauriu lietuviu yra Petras
Daugiau
ginčų
Izraelio
parlariem
metam
ištrėmimo.
Dabar
sobūti
suimta.
Praėjusią
savaitę
vos kunigų pasirašytus pareiški- lizacijos paskelbimo, kol kovos
tina, Meldutis, Vaiga.
Paulaitis, neseniai Gulage atžymus, protestuojant prieš vadina-1 dalinius pasiektų pašaukti nau- mente sukelia Hebrono miesto v iety valdžia pusę savo gyveni- L i e s savo amžiaus 75-kerių meĮ 1,300 J u n < M » < * * % t M g į Saulė teka 6:10. leidžiasi 5 5 2 .
nejų
reikalavo
sekretoriaus
Waldmus Religinių Susivienijimų nuo- jokai
Karo laivyno programoje bu kolonizavimas. Hebronas turėjo o kalėjusiam Karayanskiui
„«».
| tų jubiliejų. Lietuvos kankinys
ORAS
1
heimo,
kad
jis
gelbėtų
savo
tar
status. Už tikėjimo laisvę ir tau-' vov~numatyta išimti iš "naftali- žydų senamiestį, tačiau tai ara- lauktai davė emi-gracifos vizą.
J
adinamą
Petras Pakaitis gulage yra ka«»Debesuota, be kritulių, tempe
''tos teisę gyventi savarankišku no" kelis senokus karo laivus ir
! •Pažvmėtina,
Pažvmetma, kad
Kaa už
uz v~
vaumanm
<".«
^
. , nautoją, nes joks pareigūnas ne
ratūra dieną 35 1., naktį 20 l
gyvenimu, rašo straipsnio auto juos pertaisius įvesti karo lai M f c M Mfams pristigę jurei-1 nacionalistinę veiklą sovietu pri-į namas jau daugiau negu trna - sijaus saugus.
rius, kovoja taip pat Lietuvoje vyno tarnybon. Paaiškėjo, kad vių, įgulų narių.
! verčiamųjų darbų stovyklose yra Išimt metu.
leidžiama pogrindžio spauda
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ko jaunimo namo sieną?...
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22.00
15.00
Kitur
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20.00
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•būrelių, draugovių ir laivu gre keliavo, paskutinis išvyks namo. se darbuose — ir balių progra Kernavės tunto sesės dainuoja Lituanicos tunto skautų Vasario 16~tos minė
Savaitinis
25.00
15.00
Nuotr. Vlado Rūpinčia
tomis; vadovu krūtines* dabina Lygiai taip pat, kaip ir mugės mos, eiliuoti pasirodymai, tarp jimo sueigoje.
akademikų juostos, skautininkų ruošos mėnesiais: jis pirmasis at tautinės ar Kaziuko mugės. Ir
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straips— budžių švarkai, vyčių granito rakindavo savo namų rūsį besi šioj mugėj pasipuošusios naujom
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos gražina tik iš
atspalvio kaklaraiščiai... Veidų renkantiems į mugės "fabriką", priejuostėm, jų vadovės J. Jakai ruotis tiesioginiai pas: ps. Eglę tų sumokėti metinį nario mokes
S anksto susitarus Redakcija už
tienės pasiūtomis, pasitiko sve- Suehavverskyj.
kartu
su
visais
triūsė
ir
paskuti
tį
(vieną
dolerį)
ir
pagal
gali
visas kaleidoskopas: nuo jaunys
•
Redakcija
dirba
kasdien
j s k e l b i m ų t u r į n į neatsako. SkelI
čius.
Jos
turi
jau
ir
padėjėjų.
Vie
Liepos mėn. 26 d. (ilrOO p. p.) mybę dalyvauti sueigose ir kituo
te spindinčių žvilgsnių iki ap- nis išeidavo. Tikiu, jau nujau8:30
—
4:00,
šeštadieniais
j
b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
na iš jų — V. Tailandytė — Beh- iki rugpiūčio mėn. 2 d. (1:00 p. p.) se skautiškuose renginiuose, ar
šajrmojusių paausių. Vienetų ri čiate, jog tai Lituanicos vyriau
8:30 - 12:00.
j prašymą.
ringer.
Virtuvėje
"karaliavo" Romuvos stovyklavietėje, Kana ba padėti vienetuose. Todėl Ra
kiuotėje — jau Amerikoje gimu sias navigatorius — mirtininkas
j . ' ps. Kazimieras
Miecevičius, "Partizaninės Vaidilutės" būre doje.
movė kviečia Jus, jeigu dar nesa
si karta.
antrus metus vedąs trijų šimtų lis — virė tūkstančius koldūnų
te,
įsijungti į jos narių eiles. Jūsų
Dalyviai: skautės n u o 15 m, am
Visų jų skautiškomis pratybo būrį lietuvišku — skautišku ke- \ įr cepelinų, Labai draugiškos
1. Suffolk 7-1 30-10
žiaus, II prityrusių skaučių pa visų talka ar patarimai būtų di mą (5-0) iš EEONY klubo, nes
mis,
sueigomis, stovyklomis — liu.
sesės. I jų būrį tai dienai prara tyrimo laipsnio, vadovaujančios delis paskatinimas valdybai ir to pastarieji šiuokart nepajėgė su
2. H a r v a r d 6-2 25-15
didžiojo lietuviško būrio veiklos
3. l a t h u a n i a n 5-3 25-15
daryti komandos, tebuvo vienas
Sveikinu jį ir visą kruopščiąją dome net nuoširdųjį tunto foto arba turinčios sugebėjimų va liau dirbti LSS gerovei.
aidas — rašome išeiviškos Lie
grafą
p.
L.
Volodką,
foto
apara
—Šiuo
metu
Ramovės
valdy
kapitonas.
Mūsų
komanda.
R.
talką, atlikusią gerą darbą!
dovauti. Skautai n u o 17 m. am
Žemiau liko 6 k o m a n d o s : H a r
tuvos istoriją. Neįtikėtina! Ar bū
brolis Zū. tą pakeitusi į sunkius nepakelia žiaus, I skautų arba II prityru bą sudaro: v. s. P. Nedas —pir Grauslys, K. Merkis, G. Zoza, R v a r d College, B o s t o n State, N.
tų kas patikėjęs prieš 32 metus
mus puodus virtuvėje. Mažoji Dai sių skautų patyrimo
laipsnio. mininkas, v. s. V. Tallat-Kėlpša Skrabulis ir Kęstutis Makaitis- E a s t e r n ir kt. Kovo 7 į So. Bos
(kai brolis Liūtas Grinius sušau
va Volodkaitė mugės metu šven Išimtinais
atvejais,
tuntinin- — vicepirm., v. s. O. Siliūnienė Pastarasis po keliolikos metų
kė pirmąją liet. skautų sueigą),
tė gimtadienį. Tėvelis ir mama su kams pristačius ir skyriaus vado — įrenginių vadovė, j ps. B. Stra pertraukos vėl įsijungė į koman toną a t v y k s t a UMass.
kad Viešpaties metais 1980-tais
kosi po virtuvę, pilnas Jaunimo vams patvirtinus, gali būti jau vinskienė — ižd., v. s. O. Rozni- dą. 1966-67 K. Makaitis buvo lie
K.
Merkis
Ghicagos broliai vis tebežygiuos
centras žmonių —sako — dide nesni.
kienė — sekr, s. G. Janula — tuvių n komandos kapitonas;
nemažėjančiu entuziazmu, virš
lis mano gimtadienio balius-" Il
Registracija: registracijos la narys ir j . s. Rupinskas —narys. tuomet greta jo komandoje buvo
300 brolių būriu, gausiai judriu
giausių metų ir
leimingiausių
pai su registracijos
mokesčiu
Advokatų Draugija
—'Skautininkų draugovės bu dar d u jaunuoliai — Saulius Gir i
tėvų komitetu ir neabejotinu lie
Daivai, skautėms ir irieliems tė
nius
i
r
W.
Shakalis
iš
N.
Hamp(10.00
dol.)
iki
š.
m.
balandžio
vome pakviesti ir dalyvavome
VALDEMARAS B Y U U T I S
tuviškos visuomenės užnugariu,
veliams.
AN
shire. ME7T lygos rungtynėse jie
1
dienos
prisiunčiami
mokyklų
Kaziuko
mugėje.
IR
skatinimu ir parama.
turėjo sunkią pradžią, b e t to
vadovams.
VINCAS
BRIZGYS
—Kovo 23 d. 3 vai. p. p. ren liau įsilošę, įveikė H a r v a r d o uni
VASARIO 16 DIENOS SUEIGA
Tą ir vėl patvirtino užpraėjuMokestis: 10.00 dol. registraci
Teisių d a k t a r a i
sį sekmadieni Jaunimo centre
ja; 55.00 dol. stovykla. Viso — giame popietę Jaunimo centro versitetą, Boylstono klubą, Bos
S4&8
W.
69ttx Street, Chicago, OL
kavinėje.
Ps.
L.
Maskaliūnas
kal
Jokia kita šventė taip neatlie 65.00 dol.
tono universitetą i r kitus, baigė
vykusi Kaziuko mugė. Neverta
Visi
teL 778-8000
pia į lietuvio širdį kaip Vasario
vėl aprašyti per 22 metus karto
Transportas: pasirūpina viene bės apie Pietryčių ir Tolimųjų pirmenybes tračioj vietoj:
Valandos
pagal susitarimą
ir Artimųjų Rytų Azrjoją.
16 dienos minėjimas. Šią dieną tai.
tų metinio prekymečio vaizdų.
lietuviai ne tik pamini nepriklau
Jis, kaip ir kasmet, buvo gausus
Gintaro mokyklos
somybės šventę, bet ir gyvai pa
svečiais, sutartinis tunto ir tė
v. s. Vanda Aleknienė
junta nepriklausomybės svarbą.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
vų komiteto darbu, puošnus, iš
226 White Fawn Trail
DR. K. G. BALUKAS
Kernavės
tunto
sesės
minėio
radingas ir t. t.
Dovvnvver Grove, OL 60515.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Vasario
16
dieną
iškilmingoje
Kas dirgina šias eilutes rašan
Ąžuolo Mokyklos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
tunto sueigoje Jaunimo centro
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
čio širdį, yra tai, kad, nors kart
v. s. Romas Fabijonas
— Europos komandinės 1980
mažojoje
salėje.
Sueiga
buvo
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyru.Medical Building). Tet. LU 5-6446
kartėmis savo tarpe pasibarę, ne
7744 So. Troy St.
pirmenybės Skaroje užsibaigė
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
pradėta
Šv.
Mišių
auka.
Po
Mi
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
sutarę nuomonėmis, .prasilenkę
Chicago, 111. 60652.
šitaip: Sovietų S-ga 36V2 ts.,
Priima ligonius pagal susitarimą
šių sesės kernavietės išsirikiavo.
Tel. REiiance 5-1811
komandų 'kelyje, vis dėlto moka
Vengrija
29,
Anglija
—
28y
2>
Buvo
įneštos
vėliavos.
Sekė
ofi
MIELOS
SESES
I
R
BROLIAI
me tas "audras sriubos šaukšte"
DR. WALTER J . KIRSTUK
Jugoslavija — 28, Bulgarija —j Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
cialioji sueigos dalis.
SKAUTININKAI
numalšinti (ar atidėti kitam kar
Lietuvis gydytojas
27y 2 , Čekoslovakija — 26, Izrae |
Trys jaunos sesės, Regina PleDR. PETER T. BRAZIS
tui), kai reikia suremti pečius
3 9 2 5 West 5 9 t h Street
Chicagos skautininkų-ių Ra lis — 25, Švedija — 23Į/2 t š .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nytė, Daiva Tamulaitytė ir AliVai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
bendram savojo vieneto reikalui,
2434 West 71st Street
movės
valdyba,
peržiūrėjusi
narių
da
Vitaitė
davė
skaučių
įžodį.
— So. Bostono LPD šachma- \ Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
šiuo atveju — Kaziuko mugei.
uždaryta.
Linda
Balčiūnaitė
pakartojo
prij
sąrašą
ir
norėdama
jį
sutvarkyti
tvninkai pereitą penktadieni (U. vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Ar ne tame ir yra mūsų veiklos
bei papildyti, nutarė kreiptis į 29) parsivežė be kovos laimėjityrusių skaučių įžodį
ir lėšų telkimo "pasisekimas?
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Chicagos ir apylinkės brolius ir
Rūta
Daukienė
buvo
apdova
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
Kam spaudžiame
ranką dėl
seses su keletu pastabų ir klausi
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
nota
už
nuopelnus.
Už
įdėtą
dar
DR. EDMUND E. CIARA
praėjusios mugės pasisekimo? LiiiiiHuuiuiiniiiitiifiiiiiiinimuuiiimutit
SPECIALISTĖ
bą ir pastangas skautybei Rita mų.
0PT0METRISTAS
tuanicos prekystaliai nebūtų bu
MEDICAL BUILDING
S
0
P
N
I
E
B
A
R
Č
U
S
Bartuškaitė, Indrė
Rudaitytė,
2709 West 51st Street
vę tokie gausūs, patrauklūs be R.
Skautinirtkas-ė, tik gavęs žalią
3200 W. 81st Street
RADIO SEBKOS VALANDOS
Tel. - GR 6-2400
Rasa
Plioplytė
ir
Renata
VariaParakjninko ir Š. Goceito (darbų
kaklaryšį arba jau .perkopęs kapą
\
kojytė apdovanotos Pažangumo metų, turėtų būti gyvas Lietu lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
vedėjų), L. Ramanausko, A. Pau
penktadienio perduodama nuo 4:00 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Skautas vytis Paulius Alekna veda
žuolio, A. Pociaus, B. Saulio, A. Lituanicos tunto skautų Vasario 16~tos žymeniu.
vių Skautų sąjungos narys.
val.p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
I vyresniškumo laipsnius pa
Sliažo, L. Kupcikevičiaus, T . Ky minėjimo sueigą.
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
Turint
minty,
kad
jei
esi
DR. J. MEŠKAUSKAS
dieniai nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
bartienės, I. Mrecevičienės, A.
Nuotr. VI. Ručinsko keltos: paskiltrninkės: Rasa TiDR. E. DECKYS
skautas,
tai
visiems
laikams
skaujūnėlytė,
Elytė
Rėklaitytė,
Daina
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Tuskenio, A Sasnausko, E. BaršTelei. 434-2413
Tijūnelytė;
skiltininkės:
Gintarė
Į
tas
,todėl
sąjungoje
kiekvienam
Specialybė
—
Nervų
ir
Specialybė vidaus ligos
kietienės, R. Orento, J. Gaižučio,
AUŠROS VARTŲ T U N T E
1
A
Emocinės ligos
galima
rasti
vietą
ir
būtį
jos
na-'
*^®
***
2 4 5 4 West 71st Street
Kerelytė.
K. Matonio, R. Stropaus, KizilaiCRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vyr.
skiltininkės:
Birutė
Bacei
riu,
o
tam
tinkama
vieta
yra
7158
S.
MAPLEW0OD
AVE.
čio, V. Kuliešiaus, K Parakinsko,
6449 So. Pulaski Road
Kaziuko mugė panašiai kaip
Vai.: pirmad..antrad., ketvirtad ir penktad.
'skautininkų-iu Ramovė. Cia tek!
CHICAGO, H J * 60629
R. Kunstmano, A. Putriaus ir kitų Kalėdos. Tiek pasiruošimo, gal- vičiūtė, Rūta Giedraitytė.
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
mimiiiiiiuiiiiinuiiiiiiiHiiimiumuiuiit
v-Tr
3-.ar.av:rr-. K:,x ^ : baigusios Gintaro
vadovių
darbščių rankų.
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2
LA„
«!**.
V
- * - ' mokyklą — G:nte Remeikyte ir
DR. A. B. GLEVECKAS
O kur dar būrys kalusių salė nių valandų
praleista
kartu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
je lentynas, įgerklius užkimdžiu- ruošiant rankdarbius. Šeštadienį Mirga Rimavičiūtė gavo baigimo
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
pažymėjimus.
sių pardavėjų, kasininkų, valy išpuošta salė, šventiška nuotai
Ofisai:
Specialybė Akiy ligos
įsigijusios visas paukštyčių spe
tojų ir L t.?
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629
ka. Kūčios. Susitinki mielus asme
111
NO.
WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
Tunto kavinė, vaišinusi lan nis, kuriu kartais net per metus cialybes gavo Lakštingalos žy
Valandos
pagal
susitarimą
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Valandos pagal susitarimą.
kytojus kavute ir saldumynais, — nepamatai, bet su kuriais esi jun menį: Vaiva Vėžytė, Rūta LesDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Ofiso tel. - PR 8-2220
niauskaitė,
Danutė
Penčylaitė
ir
tėvų komiteto talkos rūpestis. gi amas bendros idėjos — ne klu
Atdara šiokiadieniais nuo S »•! ryto 0d 10 vai. vakaro.
DR. FRANK PLECKAS
N u o ankstyvųjų gaidžių ji kai bo, bendrų darbų — ne balių. Vida Damijonaitytė.
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
(Kalba lietuviškai)
tė puodus, plušo
J. C. pogrin Ps. Larisa Jankūnienė atneša sa
JOKSA
Vėliau savo žodyje, timtininkė
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
dyje tam .pačiam tikslui: kad vo gražiuosius darbus. Nespėja Marytė Utz pasveikino nusipel
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2656 West 63rd Street
skautai galėtu stovyklauti geres me pasigrožėti, tuoj ir lėkštė ir niusias seses ir iškėlė lietuvišku
"Contact lenses"
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Valandos pagal susitarimą
nėse palapinėse, kad būtų 'lėšų skrynia iškeliauja į naujus na mo punktus, pabrėždama, kad
2618 W 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
jaun. vadovams vykti į kursus, mus. Per salę artinasi senai ma lietuvių kalbos naudojimas yra
kad vilkams netrūktų žaidimų tyta brangi sesė. Tai s. Marija vienas iš lietuvybės bruožų.
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
priemonių ir t. t.
Tumienė. Tuoj prisimenam pir
Po oficialiosios
dalies sekė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Šiuo metu tunto tėvų komi mąją Kaziuko mugę prieš 21 me pasirodymas, kuris buvo labai
3844 West 63rd Street
PROSTATO
CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
tetui vadovauja jau ilgus metus tus. Žinojom apie Vilniuje vy patrijotiškas. Dvi paukštytės įne
2656 W. 63rd Street
Lituanicai "pardavęs savo dūšią" kusias muges, bet kaip tą perkel šė gražiai nupieštą ir iškirptą už
:Val antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
S t Matutis, talkinamas darbš ti į Jaunimo centrą? Pastoges pačias paukštytes didesnį, Laisvės
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
WA 5-2670 arba 489-4441
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
statyti? Daug Varpą su įrašu " O skambink
čių narių: V. Meiluvienės, L kalti, vežimus
DR. K. A. JUČAS
mas u- balansavimas. Stabdžiai. Dus
Glavinskienės, A. Tamulaitienės, mums tada padėjo sesė Tumienė. per amžius vaikams Lietuvos,
DR. J . J. SIMONAITIS
ODOS LIGOS
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
A. Izokaitienės, L. Kalvaičio, K Ji patarė ką daryti, pamokė rišti tas nevertas leisvės kas negina
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Tel. - G R 6-0617
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
Kirvaičia kavinėje taip pat tal Vilniaus verbas. Ir dabar džiau jos". Prityrusios skautės paskaitė
Valandos pagal susitarimą
6
9
5 8 S. T a i m a n Ave.
gėmės
ją
pamačiusios,
o
jai
sma
VVheel aliįrnrnent and balancing.
kino didelis būrys skautų mamy
minčių apie
nepriklausomybę
įstaigos ir buto tel. 652-1381
čių, kurios visą dieną stropiai vai gu, kad geri darbai tuntui sekasi. bei jos netekimą.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Ofiso tel HE 4 2123. namg GI 8-6195
Ir kaip gi nesiseks, kai yra tiek
šino svečius.
and
pipes.
Tune-ups.
Lubrication.
Visi dalyvavusieji
susibūrė
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
bendraminčių, tiek
lietuviškos skautiškan ratan sudainavo dai
DR. V. TUMAS0NIS
Change of oil and filters.
BENDROJI MEDICINA
skautybės
rėmėjų.
Gera
matyti ną, o sueigos pabaigai sugiedojo
3.30 po pietų... Didžioji Jauni
CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero, III.
2454 West 71st Street
mo centro salė ištuštėjusi, pa p. M. Deveiki B. BikuKių, s. V. "Ateina naktis".
Sesė I
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai.: pirm . antrad.. ketv ir penktad 2-5 ir
šaliais sukrautos dėžės, prekių li Balzarą, J. Grigaliūną statančius
6-7 — iš anksto susitarus.
VADOVU-IŲ MOKYKLOS
kučiai, šiukšlių
maišai. Apie stalus ir lentynas. J. Gvildį ir V.
DR.
IRENA
KYRAS
2423 West 59th Strtet - Tel, GA 6-7777
Ofs tel 586-3166: namg 381-3772
šiuos, pabraukydamas šluota, te- Namiką tempiančius j salę rank
LSS ir LSB praneša, kad Šiais
DANTŲ GYDYTOJA
besišvaisto dar vienas brolis. Ką darbių prikrautas dėžes, o J. No 1980) metais Gintaro ir Ąžuolo
DR. PETRAS 2LI0BA
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
2659 W 59 St.. Chicago
taip vėlai čia beveikia anas bal- reiką, A. Steponavičienę, G. Stu- Vadovų lavinimo stovyklos įvyks
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
476-2112
romienę, S. Damijonaitienę besi sekančiai: Gegužės mėn. 10 — 17
takepuris?
6745 West 63rd Street
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Vai pagal susitarimą Pirm., antr.. treč
Vai : pirm . antr ketv ir penkt.
Niekad nespėsite, nes jis šio sukančius virtuvėje. Kiek metų dienomis Australijoje (Yarck vie
ketv 10 iki 6 va! Seštad 10 M 1 vai.
2—7) šeštadieniais pagal susitanm 3
se eilutėse dar net paminėtas ne jie jau remia savo pečiu lieturviš- tovėje prie Melbourno). RegistK2H
DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m, kovo mėn. 12 d.
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T a r p t a u t i n ė s sutartys

TIKTAI POPIERIAUS GABALAI
Afganistano okupacijos proga
Vakarų Vokietijos laikraščiai vis
dažniau prisimena Pabaltijo kraštų
okupaciją,
kaip Sovietų tarp
tautinių nusikaltimų pradžią. Kai
p i r m a s i s n u s i k a l t i m a s liko
nenubaustas, šis faktas paskatino
Sovietų Sąjungą daryti naujus
nusikaltimus.
"Deutschiand - Magazin" vasario
mėnesio numery B. Slomanas klau
sia, ar reikėtų leisti karo nusikaltė
liams ruošti olimpinius žaidimus
Maskvoje? Taip, 1936 metais Hitle
riui buvo leista ruošti pasaulio olim
piadą Berlyne, bet tada dar nebuvo
įžygiavęs į Austriją ir Čekoslovaki
ją. Žurnalo bendradarbis toliau tę
sia, kad švęsti taikos šventę žemėje,
kuri ginklu pavergė daugelio tautų
laisvę Pabaltijy, Vengrijoje, Čekos
lovakijoje, Vokietijoje ir dabar bar
barišku įniršimu įsiveržė į Afganis
taną — kažin ar prasminga. Pagal
olimpinius principus, esą, neįma
noma ruošti žaidynes krašte, kuris
kariauja.
1936 m. netoli olimpinio stadijono Berlyne, Oranienburgo koncent
racijos stovykloje, buvo uždaryti
tūkstančiai vokiškų nacių režimo
kalinių. Jie tada apie olimpinius
žaidynes galvojo tą patį, ką dabar
galvoja tūkstančiai bolševikų kali
nių Maskvos psichiatrinėse ligo
ninėse. Kai Maskvos stadijone pra
bils Olimpo taikos fanfarai, kaliniai
sakys: "koks melagingas ir nemorališkas yra pasidaręs mūsų pa
saulis".

Automobilių bendrovės

buvo surašyti. 1940 m. birželio mėn.
viduryje Sovietai užėmė visas tris
Pabaltijo valstybes.
Taip apie Sovietų okupaciją rašo
B. Šlamonis "Deutshcland — Maga
zin". Ten toliau dar labiau išryš
kinta okupacija, paminėtas 1928.IX.28 Maskvos pasirašytas Briano —
Kellogo paktas, pagal kurį "visi
tarpvalstybiniai ginčai turi būti iš
spręsti taikiu būdu". Ir jį paktą
Maskva sulaužė. Sulaužė ir dešim
tis ar šimtus kitų sutarčių, kad už
kariautų sau svetimas žemes, be
minėtų, dar Lenkiją, Suomiją,
Rumuniją,
Vengriją,
Vokietiją,
Mongoliją,
Čekoslovakiją,
kad
įsigalėtų Korėjoje, Vietname ir ki
tur.

bendrauja s u v y r i a u s y b e

Dabar karinės inžinerijos institu
Benzino, automobilių širdims — .
BR. AUŠROTAS
tas Rio de Janeiro didmiestyje
varikliams
reikalingo
„kraujo"
naudojimas auga ne tik šiame kraš paskirstymo įstaiga, kontroliuoja griežtojeM paslaptyje jau senokai
te, bet ir visame pasaulyje. Taip p a t visą krašte gaminamą skystą kurą. dirba 8u Zundfolge motor" nedidele
Pastaruoju metu nepaprastai b-ve. Pastaroji keičia vyriausybės
ir Brazilijoje, kuri savo gyvenamo
išaugusios
žibalo kainos ir jo trū automobiliams kai kurias variklių
jo ploto didumu yra V-ji šioje pla
netoje, o savo nepaprastai augan kumas privertė vyriausybę suda dalis, pritaikydama jų veikimą gry
čiu gyventojų skaičiumi j a u ryti sutartis su GM, VW ir Ford b- nam alkoholiui. Šie bandymai jau
įsirikiavo į 7-tą vietą. Šiuo metu vėmis, kur „nuo 1983 m. pradžios tolokai yra pažengę priekin: mažu
Brazilijoje priskaitoma apie 115,- jos pagamins Brazilijai 1.7 mili tė b-vė kasdien galinti pakeisti 20
000,000 žmonių. Daugelis jų, vos jonus automobilių, kūrenamų išim automobilių variklių dalis, kad jie
galėtų judėti kūrenami alkoholiu.
pasiekę ankstyvo subrendimo am tinai alkoholiu".
Teigiama, kad alkoholis esąs net
žiaus, svajoja turėti savo auto
Iš c u k r a š v e n d r i ų
geresnis kuras už benziną: varik
mobilį. Krašto gana pajėgi auto
Brazilijos vyriausybė, studijuo liai duoda daugiau jėgos ir ne taip
mobilių pramonė yra pasirengusi
patenkinti jaunųjų automobilistų dama skysto kuro klausimus, juos greit susidėvi. Ši veikla bus Dėl vandenų užteršimo miršta dau
derino ne vien tik su šios energijos plečiama į visus didžiuosius krašto gybė žuvų. Čia matome jų „žvejybą"
pageidavimus.
Tačiau pastaraisiais metais Bra problemomis. Į studijų programą miestus, kaip Sao Paulo, Belo Hori vienoje Danijos upėje.
zilijoje, kaip ir kituose savąją buvo įtrauktas žemės ūkio tobu zonte, Recife ir kitus.
Ligi šių metų galo tikimasi per
— Romoje įvyko pasitarimai tarp
pramonę, susisiekimą ir turizmą linimas, miesto gyventojų pertek
lius,
darbo
jėgos
išnaudojimas
ir
dirbti apie 500,000 automobilių čekoslovakų
delegacijos, vado
skatinančiuose kraštuose, susi
Deja, sovietiniai rusai, sutarčių duriama su žymiu skysto kuro naujausi technologijos laimėjimai. variklių, pritaikytų važiuoti Bra vaujamos bažnytinių reikalų sekre
laužymo pradininkai, už savo nusi trūkumu. Suprantama, kad visų
Suderinus šiuos visus sudėtingus zilijoje gamintu augaliniu skystu toriato prie Čekoslovakijos minist
kaltimus nebuvo nubausti. Tiesa, kraštų vyriausybės pageidauja, kad reikalus buvo prieita prie vienin kuru. „Galima pasidžiaugti, kad rų tarnybos pirmininko Hruza ir Šv.
nubaustas kitas sutarčių laužymo dėl skystosios energijos trūkumo jų gos išvados, kad „ateityje Brazili šios visos krašto vyriausybės Sosto delegacijos, vadovaujamos
bendrininkas — Hitleris, bet Sta ūkinis gyvenimas nesustotų, kad ir jos automobiliai judės varomi alko pastangos yra remiamos Touring apaštališkojo nuncijaus specialiem
linas ir jo įpėdiniai — ne Jung toliau plėstųsi ir gerintų savo pilie holiu, gamintu iš nucukrintų Club do Brasil vadovybės: pasta reikalam arkivyskupo Luigi Poggi.
tinės Tautos ir didžiosios vals čių gerovę. Nuo gyventojų turto švendrių".
roji yra mūsiškės AAA tikrasis bro Pasitarimai palietė įvairias Bažny
tybės, su JAV-bėnris priešakyje, laipsnio didžiąja dalimi priklauso
Tvirtinama, kad šią kraštui lis", rašo mėnraštis.
čios problemas Čekoslovakijoje.
visą laiką nuolankiai glostė sovie ir vyriausybės pastovumas. Net ir naudingą pažiūrą buvo galima pri
Nors yra nemažai sunkumų, bet
tinę mešką, jai nuolaidžiavo, patai Brazilijoje, kaip žinoma, šį mil imti pastudijavus Brazilijos žemė brazilai, dirbdami bendromis jėgo
— Popiežius Jonas faunus i i
kavo, meilinosi. Nė viena tarptau žinišką kraštą valdo karinė vyriau lapį: krašto sunkioji pramonė yra mis, tikisi nugalėti visas pasi
radijo
kalba kreipėsi į meksikiečių
tinė institucija nedrįso pasmerkti sybė, talkininkaujama
piliečių, sutelkta tarpe Rio de Janeiro — Sao taikančias kliūtis ir važinėti savo
tautą,
prisimindamas savo lan
Sovietų įvykdytų žemių okupacijos. ūkiško, finansiško gyvenimo sekto Paulio — Belo Horizonte trikam gamybos automobiliais ir savo
kymosi
Meksikoje pirmąsias meti
Nebuvo pasmerktas ir 1939 metų riaus vairuotojų.
pio. Čia taip pat gupuojasi ir mili gamybos, nors gana brangiu, alko
nes.
Stalino — Hitlerio paktas.
joninė automobilistų masė. Paten holiu.
Benzino t r ū k u m a s
Atvirkščiai, dangstydamiesi dekinti jų poreikius skystu kuru
tentės politika, Sovietai sudarė su
Apie
Brazilijos
vyriausybės cukrašvendrės bus sodinamos šiau
Amerika ir kitomis šalimis visą eilę p a s t a n g a s atsipalaiduoti nuo rės rytų provincijose išilgai At
sutarčių, kurių rusai nė nemano lai OPEC monopolio (Organization of lanto pakrantės ir į pietus nuo Rio
kytis. Kiekvieną sutartį Maskva pri Petroleum Exporting Countries — de Janeiro — Sao Paulio, kur užau
pažįsta tik tol, kol ji tarnauja jos OPEC) priklausomybės išsamų ginamas turtingiausias cukraus
Toliau žurnale prisimenamos vi tikslui. Po to ji teturi suplėšyto į ga straipsnį
atspausdino
„Florida derlius pasaulyje.
sos Sovietų sulaužytos sutartys ir balus popieriaus vertę. Pagal So Motorist" — AAA narių mėnraštis
Prie šio derliaus užauginimo žy
rašoma: "Jei 1917.XI.15 sovietinė vietų logiką, sutartys skirtos tiktai savo vasario laidoje.
miai prisideda gerai paruošti že
rusų vyriausybė savo Tautų teisių silpnesniems už juos partneriams.
Straipsnyje sakoma, kad „Brazi mės ūkio technikai: jie instruk
deklaracijoje visoms buvusioms ca
lija iš savo žemės gelmių tegauna tuoja ūkininkus ne vien kaip
ro valstybės tautoms prižadėjo lais
tik 20% kraštui reikalingo skystojo švendres sodinti ir derlių nuimti.
vę ir teisę atsiskirti nuo Rusijos ir
Pokario metais Sovietai politikai kuro, kitus 80% turi importuoti iš Jie taip pat yra žymiai pagerinę šių
steigti savo nepriklausomas vals yra sudarę ir pasirašę su Vakarų užsienio".
švendrių kokybę (cukringumo laips
tybes, tai po vienerių metu ir 20 die kraštais šimtus sutarčių. Šiomis
nį).
Jie taip pat sugeba kovoti su
Žibalo versmių ieškotojai visame
nų buvo likviduota Ukrainos sutartimis jie migdė vakariečius, o krašte Ugi dabar jau buvo mėginę įvairiausiais kenkėjais, kurių tik
nepriklausomybė.
1920.IV.27 patys tuo pačiu metu nepaprastai surasti .,juodąjį auksą" ir ištyrę rai netrūksta atogrąžiniame Bra
nepriklausomybės nustojo Azerbai- ginklavosi. Sovietų vadai labai ge daugelį vietų plačioje teritorijoje, zilijos klimate.
džianas, o 1920. XI.2 Armėnija. rai yra išstudijavę vakariečių vadų kur jie tikėjosi nors kokio derliaus.
Aukšti siekimai
1921.11. sekė Gruzija, kiek vėliau ke psichologiją. Sakysim, jie gerai ži Deja, visos jų pastangos nedavė
li kiti kraštai.
no, kad JAV prezidentas tenkinsis lauktųjų vaisių.
Ne paslaptis, kad cukraus
Tačiau pasaulis dar turėjo sąžinę tik protestais, jeigu Sovietai užimtų
J a u nuo 30-jo dešimtmečio pra pareikalavimas pasaulyje visą lai
ir 1939 m., dėl invazijos į Suomiją naujus kraštus. Afganistano užėmi džios dar gana atsargiai įvairios ką svyruoja. Su šiuo svyravimu kei
Sovietų Sąjunga buvo pašalinta iš mas buvo Sovietų žvalgybos deta Brazilijos institucijos pradėjusios čiasi ir jo vertė, galinti atsiliepti ir į
Tautų Sąjungos.
liai išstudijuotas, aptartas, ir ap naudoti alkoholį automobilių varik- vietinę rinką. Tačiau, kai cukra
1920 m. Lenino vyriausybė pasi ž v a l g y t a s
prieš
d a u g e l į kiams (ne gasoholį, benzino ir alko švendrės bus pajungtos pramonės
rašė sutartis su Estijos, Latvijos ir metų.Sovietai savo laiku Afganis holio skiedinį). Taip p a t ir ir judėjimo energijai pavaduoti, tai
Lietuvos nepriklausomomis vals tanui padovanojo net jų nutiestą specifinės vyriausybės skatinamos ir pasauliniai cukraus kainos
tybėmis. 1920.VIII.12 sutartyje su plentą nuo savo sienos ligi Afganis laboratorijos jau ilgiau negu svyravimai neturės tiek įtakos Į
Lietuva Sovietų Sąjunga pripažino tano sostinės Kabulo. Kai jį rusų dešimtmetis vykdė gana sėkmin Brazilijos namų rinką.
"Lietuvos valstybės
nepriklau technikai tiesė, vargšai afganista gus bandymus panaudoti alkoholį
Tvirtinama, kad „1979 m. Brazili
somybę ir atsisakė amžinai nuo sa niečiai šios dovanos prasmės nesu kaip kurą automobilių varikliams. joje gaminto alkoholio kiekis
vo suverenių teisių, kokias Rusija prato. Jie tiktai stebėjosi, kodėl to
Vienok tačiau, kaip ir visame būsiąs dvigubai didesnis už 1978 m.
bet kada turėjo į lietuvių tautą ir že kią storą ir kietą dangą deda. Tik po pasaulyje, Brazilijoje pigus iš užsie 1980 m. laikotarpiui jau yra patvir
mę". Kai 1934.IV.4 ši sutartis buvo keliolikos metų jiems paaiškėjo, kad nio įvežamas žibalas lengvai nuga tintos 228 alkoholio gamyklos —
prailginta ligi 1945.XII.31, Sovietų ji reikalinga sunkiesiems Sovietų lėdavo savo varžoyą — alkoholį. valyklos, kurių gamyba tebus
užsienio reikalų ministeris Litvi- tankams į Afganistano sostinę ke Nežiūrint šių rungtynių, jau eilė skiriama tik energijos reikalams.
novas tada pareiškė: "Visas pa liaut...
metų Brazilijos benzino valyklose į Prileidžiama, kad 1985 m. Brazilija
saulis turi žinoti, kad mūsų susi
Užimdami Afganistaną rusai ge benziną buvo pripilama nuo 3% ligi pasigaminsianti tiek alkoholio
tarimas nėra laikino pobūdžio ir jį rai žinojo, kad JAV-bės dėl to nepa 20% alkoholio. Tai buvo lengva automobilių varikliams, kad ši
sudarė ne alrimirkos įvykių ap judins nė piršto — pasitenkins pro įvykdyti. Mat, Petrobras, valsty gamyba susilyginsianti su krašte
linkybės, bet tai yra pastovios mū testais. Greičiausia tas pats būtų, binė skysto kuro gaminimo ir gaunamais žibalo kiekiais".
Dabartinė namų statyba Frankfurte, Vakarų Vokietijoje.
sų besąlyginės taikos politikos pa jeigu Sovietai kurią dieną įžygiuotų
sireiškimas, kurio pagrindas yra į Jugoslaviją ar užimtų Pakistaną
naujos valstybės nepriklausomy bei Irano naftos laukus. Beje,jų pla
kad atlaikytų ir šią antrą operaciją ir leistų jai
Vos tik spėjęs Juozas išeiti pensijon, ma
bės pripažinimas".
pasveikti. 1958 gegužės 1 d. Hahnemann ligo šinėle piovė savo darže žolę. Užėjo lietus su
nuose yra net ir Vakarų Europos
ninėj prityrusio širdies ligų gydytojo chirurgo griausmu. Žaibas trenkė arti jo ir jį pritrenkė.
prarijimas. Ir nuo pasaulinės revo
buvo operuota ir po operacijos, išgyvenusi tik Nuvežtas ligoninėn tuoj mirė.
liucijos jie nuo pasaulio užvaldymo
keliolika valandų, sekančią naktį užgeso jos gy
Tai buvo gražūs žodžiai, kurių So nėra atsisakę.
Veimano siuvykloj išdirbau daugiau kaip 4
Atsiminimai
vybė amžinai.
vietai nepildė. 1939 m. jie parei
metus ir, sulaukęs pensininko amžiaus, nuo
Dar prieš pat darant jai operaciją, išlydėjęs 1970 sausio 1 d. išėjau pensijon. Dabar penkalavo Estiją, Latviją ir Lietuvą įsi
FELIKSAS P E M P Ė
ją
vežant
į operacijų kambarį, apsiverkiau nete sininkauju.
leisti jų karines bazes ir pasirašyti
Visi gerai žinome, kad Sovietų Są
kęs vilties. Ji tai pamačiusi man pasakė: "Ne
"savitarpinės pagalbos paktus". jungos vadai klauso vienos — kumš
Prieš pat išeidamas pensijon, pasijutau ser
verk, Feliksėli, kas yra Dievo m a n skirta, tas ir gąs. Gydytojas patikrinęs mano sveikatą rado,
Tačiau 1939.X.31 Molotovas Aukš čio bei ginklo kalbos. Tokie da
bus patirta. Jo valia: gyventi man arba ne". Tie kad sergu kraujagyslių skleroze, turiu perčiausioje taryboje pasakė: "Yra l y k a i , k a i p g r ū d ų
tiekimo
46
jos
žodžiai liko mano atmintyje visados, kol aukštą kraujo spaudimą ir, kas blogiausia,
melaginga tvirtinti, kad Šių paktų sustabdymas ar grasinimas nevyk
Atvykus su savo šeima į Ameriką ir vos tik
įgyvendinimas yra surištas su ti į olimpiadą, Sovietų, žinoma, per bepradėjus joje kurtis, žmona ėmė negaluoti, vis iškeliausiu amžinybėn ir aš prie jos.
paskutiniuoju laiku širdis pradėjo nenormaliai
Pabaltijo valstybių susovietinimu, daug nepagąsdins. Visa tai tėra dažniau ir dažniau sirgti, gydytojus lankyti, sa
Išdirbus pas P. Virbalą daugiau kaip 12 m e  veikti. Dabar gydausi bet atrodo, ne aš savo li
nes šių trijų valstybių suvereniteto greičiau "čigono per tvorą meti vo ligą gydyti. Pirmasis Amerikoj gydytojas jai tų ir nusibodus man klausyti jo bolševikų liaup gą nugalėsiu, o liga mane. Greitai teks ir man
neliečiamybė ir nesikišimo prin mas", kaip rimtos sankcijos.
pasakė, kad jos tulžyje yra atsiradę akmenys. sinimo, mečiau pas jį dirbės ir išėjau dirbti i palikti šią svetingą šalį ir iškeliauti amžiny
cipas yra nustatytas sutartimis.
Tiesa, Amerika gerokai jau Reikia operaciją daryti ir juos iš ten išimti, tuo Weimann Company, 1427-33 Vein St., irgi toms bėn, nesulaukus tėvynei Lietuvai atgaunant sa
Mes prisilaikome griežto susi dinasi dėl Afganistano, tačiau labai met, girdi, pasveiksi. Noroms nenoroms bu pat presoriaus pareigoms.P. Virbalas buvo la vo turėtą nepriklausomybę.
tarimo nuostatų, remiantis abi naiviai atrodo, kad JAV-bių vadai vome ligos verčiami operaciją daryti. Opera bai nepatenkintas tuo mano pasielgimu ir kurį
Mano abi dukros ištekėjo už svetimtaučių:
pusišku principu, ir čia paaiš visiškai nesijaudina dėl rusų kari cija, ačiū Dievui, pavyko gerai. Žmona po laiką buvo sulaikęs man mano paskutinį uždar pirmoji Irena Laimutė — už vokiečių kilmės vy
kiname, kad visos kvailos šnekos nių bazių Čia pat esančioje Kuboje. truputį pradėjo taisytis ir kurį laiką jautėsi, kad bį, bet nieko tuo nepešęs turėjo jį man išmokėti. ro, repatrijavusio iš Lenkijos Vokietijon ir II-jo
apie Pabaltijo valstybių susovie- O bazės Kuboje — kilpa Amerikai. sveikata eina geryn. Bet t a s buvo neilgai.
Veimanno siuvykloje dirbo daug daugiau pasaulinio karo metu kovojusio prieš bolševi
tinimą tarnauja tiktai mūsų priešui Toks Amerikos neveiklumas, detendarbininkų
kaip pas Virbalą. Apie pusė visų kus, patekusio jų nelaisvėn.Labai gerai pažįsPo kelerių metų , man jau dirbant pas P. Vir
ir
priešsovietiniamprovokato- tė su Sovietais, atbaidė nuo Ameri balą, sena liga vėl pradėjo atgyti: žmonelė pra dirbančių buvo lietuviai, lietuvės. Jų tarpe žy tan6o bolševikų tikslus ir jų užmačias. Po karo
riam".
kos jos draugus. Ir jeigu Amerikos dėjo sunkiai sirgti, priepuoliai kankinti. Kiti mi dalis nauji ateiviai. Siuvyklos vedėjas irgi grįžęs iš belaisvės emigravo Amerikon ir dabar
Tačiau visos minėtos sutartys, vadai dar tiki su rusais sudary gydytojai, ištyrę jos sveikatą, nustatė, kad ji šir buvo lietuvis, senas ateivis Juozas Tamulio- su šeima gyvena Quakertown, Pa. Antroji duk
garantijos ir pareiškimai nebuvo tomis "tarptautinėmis sutartimis", dies liga serganti: vienas širdies vožtuvas ne nis.(Dabar gerai neprisimenu jo pavardės, nes ra ištekėjo už vengro, 1957 m. po nepasisekusio
6. kv. tvarkingai veikia. Girdi, reikia operaciją dary visi jį vadino vien jo vardu).Presorių iš 5 buvo 3 Vengrijos sukilimo prieš plėšriuosius bolševi
verti popieriaus lapų, ant kurių jie jie daro didele klaidą.
lietuviai, visi naujieji. Kiti du — seni amerikie kus emigravusio į Ameriką. Dabar su šeima gy
ti, jeigu nori nuo tos ligos pasveikti.
Kurį laiką abu galvojome, svarstėme daryti čiai, kurie dirbo tik prie kelnių lyginimo. Siu vena Oakford, Pa.
vyklos vedėjas Juozas irgi buvo bolševikinių pa
Dabar turiu 7 anūkus-es ir 1 proanūką. Gyve
_ Kadangi gamtos ir apreiškimo au antrą operaciją ar ne. Bet liga ėjo vis piktyn ir žiūrų kaip ir P. Virbalas. Tekdavo ir su juo
nu vienų vienas nuosavam namelyje šiaurės
— JAV vyriausybės 1.5 bil. Chrys torius yra tas pats Dievas, tikė žmona diena iš dienos jautėsi einanti silpnyn ir
ler bendrovei išgelębėjo ne tik įmo jimas ir mokslas negali vienas ki- silpnyn. Ir kitos išeities nebuvo, kaip gulti vėl ginčus vesti komunizmo "gerovės" reikalu. Vė Philadelphijoj.
po gydytojo peiliu ir laukti jo išgelbėjimo. Vėl liau jis buvo "išprašytas" pensijon. Jo vietą užė
nę, bet apsaugojo nuo nedarbo apie ton. Prieštarauti.
^
Km_
Btm>
kreipėmės prie Dievulio ir prašėme jo pagalbos. mė Andrius Braželis.
(Pabaiga)
500,000 dirbančiųjų.

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. k o v o m ė n . 12 d.

MŪSŲ KOLONUOSE
Hartford, Conn.
LIETUVOS

LAISVĖS

ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktis paminėta vasa
rio 17 d. Šv. Mišias, užprašytas
LB kritusiems už Lietuvos laisvę,
atlaikė klebonas kun. Juozas Ma
tutis, pasakydamas ir reikšmingą
pamokslą. Giedojo choras, vad.
muz. J. PetkaiČio. Švč. Trejybės
bažnyčioje dalyvavo skautai, Sa
bonio posto veteranai, moterys
augsiliarės ir Ramovės
kariai.
Bostone atliks programą "Paslapties" kvartetas iš Hartfordo, Ccnn. Prie pia
Organizacijų nariai įnešė vėlia
nino jų vadovas Jurgis Petkaitis. Iš kaires: Sofija Alienė, Irena Petkaivas ir tautinių spalvų gėles žu
tienė, Gražina Aleksandravičienė, Izidorius Alis.
vusiųjų už tėvynę pagerbimui.
Po Šv. Mišių sugiedoti himnai.

BOSTONO 23NIOS

C L A S S I FI ED G U I D E

Hartfordo Courant laikrašty
je tilpo straipsnis Lietuvos oku
pacijos apžvalga, pasiųstas S. Z a bulio.
Vasario 16-tos minėjime b u 
vo svečiai: prof. A Vasaitis ir ž m o
na, Thomson, C t , ir teisėjas .F
Mončiūnas, Windsor ! Ct, Šiemet,
bažnyčioje ir svetainėje dalyvių
buvo mažiau, kaip anksčiau. Lie
tuvos nepriklausomybės šventė tai
1918 m. Vasario 16-tos aktas.
Jo reikšmė mums labai svarbi ir
ji lietuvių tautoje, niekad neiš
blėsta. Būdami laisvi ją šventė
me ir džiūgavome, dabar nors ir
skaudžiai, bet ryžtingai ją mini
me ir ištvermingai siekiame savo
tėvynei laisvės. O, kad vienas,
kitas ir mūsų kolonijos tarpe, pa
mažu nutolo n u o savo tautinio įsi
pareigoj imo, tiktų priminti poe
to B. Brazdžionio eilėraščio žo
džius: "Kam užges tėvynė šir
dyje, tuščias ir beprasmis šis pa
saulis".

B E A L E S T A T E

PASKUBĖKIT

R E A L

E S T A T E

Į S I G Y K I T E

D A B A B

BERVVYN

Popular Lithuanian
RE CI P E S

Atdaras apžiūrėjimui
sekmadienį 1 iki 4 vai. popiet
1237 S. ELMYVOOD AVE.
(6400 į vakarus)
Puikiausio muro 22-Jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beis- Švarus 2-jų miegamų mūrinis "bi- PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale level" namas. Daug spintelių erd
LAIDA
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. vioj virtuvėj. Įrengtas šeimos kmb.
Suredagavo
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga 2 maš. garažas. Kaina $64,500.00.
juozapina. Daužvardieae
lite užimti. Marąuette Parke. —
YV0LSKI REALTY
$52,500.
Šiom dienom Draugo spaustuvė
586-0340
257-2234
išleido septintą laidą šios populia
Platus sklypas. Geroje vietoje in
rios virimo knygos. J. Daužvardievestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
nė vėl patikslino ir pagražino šią
Ofise veikia automatinis telefonas.
MI8CELLANEOUS
laidą naujais paruošimais.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
Tai geriausia dovana naujoms
•
u i
•
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Daugelis
10% — 20<ft — 3 0 % pigiau mokeatt žmonoms ar marčioms.
bei pavardę, kada jums patogu namus už apdraud* nuo ugnie* Ir automo apdovanojo kitataučius supažindin
bilio pa mus.
apžiūrėti.
dami juos su lietuvišku maistu ir

7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šildymas. Marąuette Parke. Dėl ligos
parduoda pigiausia kaina. $29,500.

II

Antroji minėjimo dalis įvyko
3 v. p. p. Švč. Trejybės parapijos
salėje. Jį atidarė LB pirm. Stepo
FRANK
Z A P 0 U S virimu. Si knyga yra sukėlusi la
RADIJO VALANDĖLES
bažnyčią ir v ė l i a u pusryčiams į nas Zabulis, trumpa įžanga ir ko
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
Telef. GA 4-8654
mentarais apie karalių Mindau
VAKARAS
salę.
tataučių darbo vietose ir organiza
3208% W. 95th Street
gą, Kristijoną Donelaitį, Lietu
cijose.
Seniausia lietuviv radijo pro
2625 West lįst Street
vos nepriklausomybės reikšmę ir
KAZIUKO M U G Ė
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
grama Naujojoj Anglijoj, veda
t. t.
su spalvotomis iliustracijomis. La
Lietuvos nepriklausomybės m i  Tel. 737-7200 ar 737-8534
ma Stepono ir Valentinos Minkų,
Vėliavas įnešus dr. Izidorius
2 4 H 0 U R T 0 W I M G bai patogi vartojimui.
Bostono
lietuvių
skautų-čių
rengiasi švęsti savo 46 metu su rengta Kaziuko m u g ė yra graži Alis giedojo JAV ir Lietuvos h i m  nėjimą uždarė S. Zabulis, padė
Užsakymus siųsti:
A N D
kodamas visiems ir mūsų tėvy- Illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll
kaktuves, sekmadienį, kovo 2 3 d. prošvaistė
iietuvių
gyvenime, nus. Invokaciją sukalbėjo klebo
Norint namą pirkti
DRAUGAS, Knyga Skyriui
QUICK START
rengdama metinį koncertą, So. kur susirienka visos kartos: n u o nas J. Matutis ir tylos susikau išnešimu ir pasivaišinimu.
4545 W. 6Srd Street
Bostono Lietuviu Piliečių draugi pačių mažųjų iki pačių
TEI
582-8130
Algimanto Gurecko išsami kal
vyres pimu prisiminti žuvusieji dėl
Chicago, Illinois 60629
jos salėje (trečiame aukšte) 3:30 niųjų. Seneliai, j ų vaikai ir vai Lietuvos laisvės.
ba, pasakyta Vasario 16 m i n ė Tampa, St. Petersburg a r
Kaina su persiuntimu $4.75
vai. p.p. Programoj dalyvaus pir kaičiai čis gražiai leidžia laiką.
Miesto meras G. Athanson sa- j h m e A. Dziko įrašyta į magne(iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit
Clearvvater
rajonuose,
mą kartą Bostone „Paslapties"
niinoia gyventojai pridėkite dar
Mugė pradėta atidarymu, kurį v o kalboje nusakė pavergtųjų \ tinę juostą, buvo perduota Tevykreipkitės j
20 centų mokesčiams.
mišrus kvartetas iš W . Hartford,
atliko LB Bostono apylinkės pirm. jų problemas ir gyvais pavyz- Į "ės garsų radijo programoje vaConn., vadovaujant Jurgiui Pet
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
SAULIŲ A. BUKŠTELĘ
Henrikas Čepas,
perkirpdamas džiais skatino ryžtingai dirbti ir sario 24 d.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
raičiui. Taipgi pirmą kartą Bos
T
TURTELOT
BROS.,
INC.
M. Petrauskienė
kaspiną. V ė l i a u Il-ro aukšto salė savo kraštui laisvę įgyvendinti.
Pardavimas
ir Taisymas.
REALTORS
tone matysime pantomimiką Pau
je vyko pietūs. T u o p a č i u laiku Jis kritikavo Ameriką, kad joje vi
9000 66th St, North
M I GL I NAS TV
lių Rajecką iš N. Y.
D Ė M E S I O
vieni valgė pietus, o kiti 3-čio sur tik pinigai egzistuoja. PabaiSt
Petersburg,
Fla.
33710
2346
W. 69th St., tel. 776-1486
— Amerikoj 1979 m. lėktuvų
Programą 46 m. sukaktuvių pro aukšto salėje apžiūrinėjo skautiš
llllllllllllllllllllllllllllllllliuimillllllllllt
Tel. (813) 384-3434 arba
goję pareiškė, jog etninės g r u p ė j į n e l a i m ė 8 e ž u v o 353
3 ^ ^
ga sveikins So. Bostono Lietuvių kus, tautinius ir kitokis rankdar
(813)
546-1487
kur tik gali, privalo padėti JAV , A u t Q n e l a i m ė s e ^ W 0 Ū 0 1 9 7 7
JUNK CARS WAMTED
llllllllllfllllllillllllllllllllllllilllllllllllllll.
Piliečių draugijos naujas pirm. bius. Vieni b a n d ė l a i m ę trauki sustiprėti ir apsiginti nuo vis lallllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !
BUNNING OR NOT
lėktuvų nelaimėse, žuvo 655.
Danielius Averka ir visuomeni muose, kiti šiaip pirko, o kiti šne biau puolančių
piktų priešų.
iiHiiiiuuiiiitiiiiiiitniiiiniiiinrmiiiHiim
ninkas Antanas Andrulionis.
kučiavosi ir dalijosi įspūdžiais ir Baigdamas savo prasmingą kal
Free Fast Towing
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
džiaugėsi
šia
sueiga,
kad
m
ū
s
ų
Po koncerto bus balius „Miss
bą, palinkėjo, kad D i e v a s laimin
TEL — 582-8130
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky
Lithuania of N . E . " — Nijolei skautiškas j a u n i m a s yra •gyvas.
tų Lietuvą ir jos tautą.
Apdraustas
perkraustymas
tas. Marąuette Parko rajone.
Ivanauskaitei iš Mattapsan pa
3-čią valandą p.p. vyko vaidi
Įvairių atstumų
Proklamacijas — gub. E. GrasResotranas su namu ir visais įrengerbti.
nimas "Karalaitė ir septyni nykš
so perskaitė Linas Banevičius,
Tel. 376-1882 arba 376-5896
INC.
Skanius lietuviškus valgius ga tukai", kurį paruošė v. s. Pauli
ŠIMAITIS REALTY
HELP WANT£D — MOTERYS
m e r o — R. Stankaitytė. Laisvės
Nauja
statyba
ir
bet
koks
1llillllllllllllllllllllllllllllllllUlllllUllUllli
mins šeimininkė Monika P l e v o n a Kaivaitienė. V a i d i n o apie 30
Insurance — Income Tax
i.
i
•
namų remontas.
kovų savanorius
Jurgį Dragukienė ir jos pagalbininkės. Veiks vaidintojų. M i e l a ir džiugu, kai
Notary
Public
nevičių ir
Praną
Špakauską, Pasinaudokite žiemos sezonu
tie "aktoriai" kalba lietuviškai.
„Trakų pilies" gėrimų baras.
nuoširdžiai pristatė pirm. S. Za
Vidaus remontams.
2951 W. 63rd St., 436-7878
Tokie vieši pasirodymai ir suŠeimininkės, kurios norėtų pa
BILLING, TYPING & ANSWERING
bulis, o jauniai skautai prisegė
BRONIUS
MAČIUKEVIČIUS
Tel. 839-1784 arba 839-5568
prašome 'sibūrimai pasilieka ž m o n i ų atremti šias pogramas,
KILIMUS
IR
B
A
L
D
U
S
PHONE. $5.00 PER HOUR.
jiems po raudoną gėlytę.
VYTENIS ŽYGAS
itiiiiniiliiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimuiuiiiiiii
padovanoti savo rankdarbius ar- mintyje ilgiau, n e t ir jaunieji apie
Plauname ir vaškuojame
GOOD BENEFITS. FULL TIME.
Pagrindinę kalbą pasakė Algi Skambint po 6 vaL vak. 448-7871
visų rūšių grindis.
ba iškepti ką nors ir atnešti į tai kalba ir prisimena.
m a n t a s Gureckas,PLB ir JAV LB
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
3049 W. HARRISON — 826-2000
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
koncertą.
įgaliotinis "VVashingtone, D. C.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
Įėjimo auka 5 dol., pensinin B U S L I T E R A T Ū R O S V A K A R A S
Prelegentas apibūdino
pačius
Reikalinga moteris kompanionė
kams ir jaunimui 3 dol. Kviečia
Namų pirkimas — Pardavimas
svarbiuosius Lietuvos istorijos įvy
sergančiai,
ne invalidei, vidutinio
Yra
išėjusi
nauja
knyga
Kultūriniam
subatvakary,
k
u

visus į parengimą.
kius jos įsikūrimą, karalių Min
amž. moteriai. Pirm. iki penktad.,
Steponas ir Valentina Minkai ris įvyks kovo 2 2 d. 7:30 va<l. v a Draudimai — Valdymas
ZAKAVYKIJA, 1t.
nuo 8-os vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
daugą, kuris jungiamas kartu su
varo T a u t i n ė s s ą j u n g o s n a m u o 
Marąuette Parko apylinkėje. Skam
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės atkū Red. Alicija Rūgytė} spaudė Drau
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus bint — 735-9066.
se, 484 E. 4 t h Str. So. Bostone,
rimu. Paskaitė citatų, su įvairiais go spaustuve. Pinrikme tome apdaiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Lietuvos Vyčiai Bostone su- Į b u s literatūros vakaras. Jame
350
4
Notariatas
—
Vertimai
pilna
apdrauda.
. Zanavykijoą, į t o n j a , k ^ š ;
rengė Šv. Kazimiero minėjimą'»bus pristatyta aktoriaus, režiso- pavyzdžiais, paryškindamas rusų j ftas, ™
ūkis,
papročiai."
šnekta
ir
kai
TeL — W A 5-8063
kovo 2 d. Šv. Petro lietuvių pa- j riauS) ,poeto Jurgio Blekaičio, iš okupaciją ir kt. Aiškiai išdėstė kurios vietovės. Knyga turi 368
HELP WANTED VYBAI
rapijos bažnyčioje buvo užprašy- į W a s h i n g t o n o , D C , knyga — po- politinius reikalus. .Lietuvos dip- psl. Gale yra vietovardžių ir as
J.
B A C E V I Č I U S
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinufiiiiiiiiinii
tos Šv. Mišios vyčių intencija. e z įjos rinktinė "Rudens ritmu" lomatinei tarnybai lėšų užtikri menvardžių rodyklė. Iliustruota.
Įvairių prekių pasirinkimas ne
MOLO MAKERS
tame vakare dalyvaus Š i * i n i m * ' k u r i o laimėjimas LB pastan Knyga gaunama Drauge. Kaina su 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 brangiai iŠ mūsų sandėlio.
Vyčiai dalyvavo organizuotai ir r
Top
VVages. Eoccellent benefits. Exgomis
jau
pasiektas.
Liko
dar
ne
persiuntimu
$13.41.
UI.
gyventojai
COSMOS PARCELS EXPRESS
llllllllllllllllllllilIlIHIIUllIUllUlIllIlIlIil]
su vėliavomis. Ir skautai buvo raturos kritikas Vytautas Alekperienced men only. Overtime. Air
prideda
5%
valstijos
mokesčių.
išspręstas
naujų
asmenų
įvedi
2501 W. 69 St., Chicago, 111. 69629
atsiuntę savo vėliavą ir kelis at sandras Jonynas iš Montrealio, i
( • • • • • • • • * i n t t * i t i i i i i > !*••••••••••*••
conditioned clean shop.
m
a
s
į
diplomatinę
atstovybę,
ku
stovus.
Kanados.
CLARICH MOLD CORPORATION
SIUNTINIAI Į LIETUV*
ris yra būtinas iki naujos Lietu
Po Mišių, parapijos salėje b u 
10119 Roosevelt RA, Wes*chester, 111.
Tokia literatūrinė atgaiva mū
iiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiH
Telef. - 125-2737
vo bendri pusryčiai, kuriuos pa sų dienomis jau yra reta. T a d vi vos nepriklausomybės atstatymo.
TeL — 865-6120
Algimanto
Gurecko
kalba
buvo
Vytautas Valantinas
LIETUVOS ISTORIJOS
ruošė vyčiai. Po pusryčių, vado si kviečiami į Šį literatūros vaka
iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuuuimiiiiiiuuuj
santūri ir nuoširdi. Ji dalyviams
vaujant vyčių senjorų 17-tos kuo rą poilsiui ir atgaivai.
VAIZDINE
SANTRAUKA
patiko ir jie atidžiai bei dėkingai
We'll help you make ttie right movė.
pos pirmininkui Alex Akule, b u 
iiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiuinuiiiimiii
ją išklausė. Programą praneši
Sudarė
v o gražiai pravestas Šv. Kazimie
PARENGIMAI
1
nėjo jauniausia LB narė Zina
VILIUS L DUNDZLLA
ro minėjimas. Žodį tarė parapijos
N o a g e limit
Dresliutė.
Licensed, Bonded, Insnred
klebonas kun. Albertas KontauKovo 15 d. 7 vai. vakaro para
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
Fringe b e n e f i t s
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuves
PIRKTI AR PARDUOTI,
tas, o apie Šv. Kazimierą kalbėjo pijos salėje senjorų vyčių vaka
Pertraukoje aukų Lietuvos lais įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
|
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
nuomoti sr apdrausti savo nuosa
A p p l y in, person
buv. klebonas kun, Antanas Bal- rienė. Bilietus re'kia įsigyti iš vinimo reikalams surinko — 1405. lius Dundzilai.
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamztrošūnas. Jis lygino šių dienų gy anksto rengimo komitete.
Vėliau dar padidėjo — iki 1707
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų koje, prašome skambinti ar užeiti I džiai išvalomi elektra. I automatą gaCHICAGO P E K F O R A T I N G
venimą ir Šv. Kazimiero laikų.
Minkų radijo valandos 4 6 me dol. Aukotojai jas pagal savo mažiesiems, pagal amerikiečių lei i mfisu įstaigą. Mes visuomet pasi i lite kalbėti lietuviškai, palikite pavarCOMPANY
f dę ir telefoną.
Šv. Kazimieras augęs tame p a  tų sukakties koncertas ir iškilio valią paskyrė JAV LB krašto val dyklų metodus.
ruošę jums patarnauti.
2 4 4 5 W c s t 2 4 t h Ptace
čiame šimtmetyje, kaip Marty sios N . A n g l i j o s lietuvaitės ba dybai — Lietuvos išlaisvinimui.
Kaina su persiuntimu $1.60
SERAPINAS — 6S6-2960
Mes priklausome MLS ir turime
Chicago, niinofe
nas Liuteris, kuris suskaldęs baž lius kovo 2 3 d. Lietuvių Piliečių
Meninę
programėlę
atliko
komputetį.
•ilIlilIlIlIlIlIlIlIllIlliuuiuuUlUlUiUIIUIII
nyčią. O Šv. Kazimieras ją stip d-jos auditorijoj So. Bostone.
mokyklos jaunimas. Apie Kristi Užsakymus siusti DRAUGO
Viri 500-tai namų pasirinkimui uiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
rinęs. Taip pat paminėjo IT eilę
Laisvės Varpo pavasarinis kon jono Donelaičio 200 metų mir
adiesu.
kitų garsių pavardžių, tuo laiku certas balandžio 13 d., per Atve ties sukaktį skaitė savo rašinė
M. A. Š I M K U S
VYRAI IB MOTERYS
BUDRAITIS REALTY C0.
iiiitiiiimimiiiMiimimiiimiiiiiiimmi
IN'COME TAX SERVICE
gimusių ir gyvenusių. Papasako lykį, Lietuvių PDliečių d-jos salė lį E. Nenortas ir Zabulytė savo
NOTARY P I D U C
6600 S. Pulaski Road
jo apie Šv. Kazimiero gyvenimą ir je So. Bostone.
Excellent Opportanity Eadsts
imimiiiiiimmiimiimiHiiiiuimimmii
kūrinėlį — Vasario 16-ji.
4239 So. Maplewood, teL 254-7450
in
pamaldumą, jo darbus ir
žyg
Tautinių šokių "Berželio" jau
Taip p a t darom.1 VERTIMAI,
Tel. - 767-0600
Motinos d i e n o s m i n ė j i m a s g e
Payroll, Accts. Payable, Accte.
darbius, ragino sekti jo gyveni
GIMINU
iškvietimai,
pildomi
niai, vadov. Dalios Dzikienės^paReceivable A Acc'ttng Oerical.
gūžės 4 d. 3 vai. p. p. T a u t i n ė s
independently owned and operated.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
mu.
šoko linksmai suktinį, polką ir kt.
kitokie
blankai.
s^gos n a m u o s e , 4 8 4 E. 4th Str. So.
Oall — WALTER MACUDA
Bostono vyčiai, o ypatingai
šokius. Antanukas Šerkšna pade
Bostone. Rengia Moterų klubas.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuuujiuuuiiiiiii
TeL 236-6999
senjorų kuopa yra labai veiklūs.
klamavo eilėraštį — Kelionė, su
Bus ir rank^irbių paroda.
Žiūriu į Vasario 16-sios -proga fopuikia improvizacija.
Mokyklos
JUOZAS P R U N S K I S
SKELBrOTfiS "DRAUGE".
D fi M E S I O !
Parapijos sueiga — reunion ir
tografiia pas gubernatorių, ka
choras, diriguojamas mokyt. Lio
Leidinys gausiai iliustruotas tar
H E L P W A N T E D
— M A L Ė
da jL oasirašo proklamaciją. Aš .parapijos 7 5 uietu sukakties mi nės Simonaitienės, padainavo liau
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
nėjimai
gegužės
1
1
d
.
nuo
5
iki
tuonių asmenų delegacijoj net
dies dainų. Meninės programėlės mais ir su sąrašu nužudytųjų.
4 vyčiai: Danie/Iius Averka, inž. 10 vai. vak. Lentana restorane, pranešėja buvo Raškevičiūtė.
ir kitus kraštus
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
Aleksandras Čaplikas, dr. Algir Randolph.
Rezoliuciją prez. J. Carterio ir
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
pėda, Chicago, 1979, 240 pel- Spau
das Budreckis ir Felicija GrendeChallenging opportunity m smaU shop for a person with varied
mūsų vietovės kongresmanui pa dė Draugo spaustuve. Viršelis ii
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
Tool and Die Ebcperience. Some of the duties wiil be updating Fbtlytė. Lietuvių Piliečių d-jos So.
ruošė pirm. S. Zabulis ir sekr. aplankas dail. P. Aleksos. Kama
tures. Method of Produotion and Eąuipment, pius supervision of Pro— A m e r i k a 1 9 7 9 m. s u v a r t o  D . Banevičienė. Ją perskaitė Alfon su persiuntimu $6 ?3.
Bostone pirmininkais jau eilę me
duetion and Assembly.
tų "ra vyčiai: praeitais metais jo gazolino per dieną 18,417,000 I sas Dzikas. Rezoliuciją visi šiltai
DRAUGAS,
Užsakymus
siųstibuvo inž. A. Čaplikas, o šių me statinių. 2<^ m a ž i a u n e g u 1 9 7 8 į priėmė.
If interested — please apply m person
4545 W. 6Sra S U Chicago. m. Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
tų yra D a n e l i u s Averka. Ir daug j m. J a p o n i j a 5.000,000, V. V o Pas merą G. Athanson buvo
nes jis plačiausiai skaitomas liekur kitur vyčiai yra veiklūs ir kietija 2.5 mil., Prancūzija, Ka , LB — pirm. S. Zabulis, D . BaneBĮ. gyventojai prideda 30 centų tjvi\j dienraitla. gi skelbimų kaiaktyvūs. Ir š v . Kazimiero minėji nada, Italija m a ž i a u n e g u 2 mil. j vičienė, R. Stankaitytė ir apl. vi- valstijos mokesčio.
64 E. JACKSON, CHICAGO, ILL.
<Mm yra visiems prieinamos.
mas sutraukė daug publikos į. statinių per dieną.
cepirm. dr. Jonas Zdanys.

Valdis Real Estate

FLORIDOJE

TELEVIZIJOS

A. V I L I M A S
M OV I NG

Z-M Construction Co.

. . . . —

VALO M E

INCOME TAX

M OVI

CLERKTYPIST

NG

BELL REALTY

JEI GALVOJATE P L U M B I N G

TOOL ROOM
MACHHS1ST

Lietuva bolševikų
okupacijoje

siuimiii^

TOOL ROOM SUPERVISOR

LYON & HEALY HARPS

iiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiuuuiiuuuiuinii

/
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A. A. ALDONOS MICHELEVICIENĖS
ŠVIESIAM ATMINIMUI

tizanai".
Po minėjimo buvo bendri už- Į
kandžiai, kuriuos paruošė Racine ''• Į
vo Regina Ditkus. Taip pat dai Lietuvių moterų klubo pirminin- I
navo Racine Lietuvių moterų kės Felicijos Pliūrienės vadovau
kvartetas: Ona Kažemėkaitienė, jamos moterys. Užkandžių metu j
Bronė Nekročienė, Stasė Petru- pora valandų pabendrauta, pasi
šaitienė ir Juzė Pivariūnienė. dalyta įspūdžiais, aptarta būsiKvartetui .akompanavo Ramo-j moji lietuviška veikla,
na Maillet. Kvartetą dainuoti mo- Į Aukų Lietuvos laisvinimo reiko Juozas Grimskis. Taip pat Pet į kalams surinkta 647 dol. Miras Nekrošius padeklamavo savo nė j imą ruošė vietos Altos skyrius.
Jurgis Milas
kūrybos patriotinį eilėraštį "Par

MOŠŲ KOLONIJOSE
Racine, Wis.

Po žydriu Floridos dangumi iguose diplomatiniuose priėmimuoamžinam poilsiui atsigulė Lietu- se, ji čia, mūsų kukliame Lietu
VASARIO 16 MINĖJIMAS
vos žemės dukra, nuoširdi skau viu klube, jautėsi sava pas savuo- į
tė, gabi žurnalistė, "Draugo" sius. Ją atsisveikindamas St. Pe- j Vasario 24 d. paminėjome Lie
•bendradarbė, tauri moteris, žmo tersburgo Lietuviu klubo pirmi-1 tuvos nepriklausomybės atstatyna ir motina a. a. Aldona Saulė nirtkas Klemas Jurgėla gražiu žo- i mo metines, kurios prasidėjo pa
Michelevičienė. Skaudžios ligos džiu tą patvirtino,
; maldomis Šv. Kazimiero bažnypakirsta, ji mirė 1980 m. vasario
Specialiai parašytu labai jaut; <įioje. Iškilmingąjį minėjimą ati16 d. Sarasotoje, Floridoje. Atsis riu eilėraščiu velionę prie karsto I darė vietos Altos skyriaus pirm.
veikinimas su ja, gausiai dalyvau atsisveikino jos tetėnas iš Toron- j Vikt Kažemėkaitis, perskaitydajant lietuviškai visuomenei, įvy to Juozas Stalioraitis. Tai buvo rnas Lietuvos nepriklausomybės
ko H. 2 0 St. Petersburge, kur ji i tartum rauda, netekus, šeimai gos paskelbimo aktą. Birutė Kemežaibuvo pašarvota. Sekančią dieną brangiausio žmogaus. Atsisveiki- j tė, akompanuojant Reginai Ditpo. lietuvišku pamaldų palai nimo programą sklandžiai prave- j kus, sugiedojo JAV himną. Kun.
dota St. Petersburg Memorial dė Michelevičių šeimos artimas J. Kupris, MIC, Šv. Kazimiero para
Park mauzoliejuje.
bičiulis Kazys Kleiva. Ją palydė- į pijos klebonas, perskaitė maldą,
Nekartosime čia jos biografi ti į amžiną poilsį net iš tolimos Pranešta, kad gautos Wis. gujos, nes tas buvo parašyta "Drau Australijos atvyko jos brolis Jau- bernatoriaus ir Racine miesto
ge", pranešant apie jos mirtį. nius Dirkis.
merų proklamacijos, skelbianšiose eilutėse pagerbsime tik jos
Ir taip skausme liko jos myli- į gį0s Lietuvių dieną. Pasveikinti
šviesią asmenybę.
mas vyras, jos mama Stefanija i estai, nes minėjimas sutapo su jų
šalia Aldonos jai buvo duotas Vaitiekūnienė, dukra Astra, anū- j oficialia nepriklausomybės švenantras Vardas —Saulutė, kuris kė Aldutė, kiti giminės ir daugy- te.
nepaprastai jai tiko, nes ji perėjo bė jos draugų Amerikoje ir užPagrindinis minėjimo kalbėto
per gyvenimą su sauflės šypse
jas
Vladas Šoliūnas priminė, kad
na IT šiluma. Iš tikro buvo grau
mūsų
jaunimas, istorijos įparei
du, kai to jos vardo sugestijoje
gotas,
pasipriešino bolševikams,
savo maldą už velionę kun. Kęs
bermontininkams ir lenkams ir
tutis Butkus, OFM, pradėjo šv.
apgynė paskelbtąjį Vasario 161
Pranciškaus saulės giesmės skai
aktą.
Nepriklausomybės šventė
tymu. Atmintin įstrigo ypač šie
yra
mūsų
džiaugsmo šventė) to
žodžiai:
dėl ypač reikšminga, svarbesnė
"Tegarbina Tave, o Viešpatie,
kaip susibuvimai bei aukų atida
visi tavieji sutvėrimai,
vimai. Pagalvojome, kad komu
Ypač puikioji sesė saulė,
nizmas gal yra pasikeitęs. Žinios
Kuria dienas ir mus Tu
iš tėvynes sako ką kitą. Lietuvis
apšvieti;
priešinasi okupantų persekiojaJinai graži ir, spindėdama
I mas, kalinamas, tremiamas. Okudidžiu spindėijimu,
į pantas stengiasi pasėti nesantaiMums atneša, Aukščiausias,
\ kos sėklą ir lietuviškos išeivijos
1
Tavo vaizdą"...
tarpe. Todėl turime budėti. Savo
Kadangi savo gyvenimo keliu
Aldona Michelevttiend
j žodį baigė Maironiu — "O vienok
Aldona nuo pat jaunystės pa
| Lietuva atsibus juk kada, ne vel
sirinko skautybės kelią, tai prie sienyje. Karstas skendėjo ypatin tui ji tiek iškentėjo".
jos karsto atsisveikinti atėjusi jos gai puikiose gėlėse, šeimos ir drau
JAV LB tarybos narys Vytaubuvusi skiltininkė L. Zvynienė ši gų gėlės rodė, kaip labai ji buvo
taip kalbėjo:
mylima. Taip pat buvo užprašyta j tas Janušonis ir Vytautas Ka"... Atėjau čia paliudyti, kokia daug šv. Mišių, suaukota Tautos į *
į * kviečiami, buvo
bu; nu-i
[puiki skautė T u buvai. Kiek daug fondui ir Lietuviškosios S k a u t y - H * ' I VVashmgtoną pasimatyti
Šviesaus idealizmo buvo Tavo bes fondui.
i • * * » ? Rumų S ? " 8 i?"
jaunoj širdy! Visas Tavo jaunas Atsimenu, kaip prieš porą me- ! k ^ k ° m *<*> J ! ™ m l ^
^
izitui iš Lie-1 m e n t J- Zablocki D. Wis. Apie
gyvenimas tada buvo skirtas Die
tŲ, cia atvažiavus vi
vui, Tėvynei ir Artimui. Kai po tuvos, automobilio katastrofoje tra tą savo kelionę į VVashingtoną
daugelio metų susitikome čia, giškai žuvo Genovaitė Valiukevi kalbėjo Vyt Janušonis. Reikalas
Floridoje, mailonu buvo matyti, čienė. Aldona tada „Drauge" pa sukasi apie specialią kongreso re
kad T u išlikai ta pati. Išlikai iš rašė tai puikiai lietuvaitei gra zoliuciją, kuri,, jei būtų priimta,
tikima savo idealams ligi mir žiausią nekrologą. Skaičiau ir bu įpareigotų valstybės departamen
ties"...
vau sužavėtas. Net jai laišką apie tą skirti lėšų išlaikyti Pabaltijo
atstovus arba diplomatinę tarny
Charakterizuojant
velionės tai parašiau.
būdą ir gyvenimą, ta pati ka Ibė- Žinau, kad niekas iš mūsų da bą laisvuose pasaulio kraštuose.,
toja pakartojo Aldonai taip tin bar neįstengs taip gražiai parašy- o ypač JAV kongr. Zablocki tą
kančius poetės K Grigaitytės žo- j tj a p j e j ą > k a ip ji rašė apie kitus. rezoliuciją remia ir pritaria diplo
Kai jos plunksna užlūžo mirtyje, matinės tarnybos tęstinumui. Vyt.
džius:
"Neatėjau aš kietu deimantu
čia tebūna sudėtas nors šis kuklus Janušonis taip pat pareiškė^ kad
žėrėti, spausdintų žodžiu vainikas jos šį kartą jis vyko kaip LB atstovas
į Washingtoną, tačiau, jei Altą jį
Kurį atrastų kas po daugel
šviesiam prisiminimui.
įpareigotų ką nors panašaus atlik
metų.
Dr. Henrikas Lukaševičius
ti,
jis mielai tai padarytų.
Tik atėjau laukų gėle žydėti
Nežinomų karatų.
Ramoną Maillet perskaitė rezo
Aš atėjau širdim kalbėt į širdį, POVANDENINIS TUNELIS liuciją, kuri susirinkusiųjų buvo
Mylėt gyvenimą ir žmogų,
Jugoslavai Bakaros įlankoje, priimta ir bus pasiųsta JAV pre
Tyliai užmigt rudens šalnoj
netoli Rijekos, surentė origi zidentui, pareigūnams ir kongre
Po žydriaspalviu dangaus
nalų statinį — povandeninį tu so nariams. Susikaupimo minute
stogu"...
nelį, einantį ne po jūros dugnu, pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos
Tikrai, kaip laukų gėlės žydė o tik po vandeniu. Tunelis 400 laisvės. Iškilmingasis minėjimas
jimas buvo Aldonos skautiškasis m. ilgio ir 3.5 m. pločio, pasta baigtas Lietuvos himnu.
gyvenimas. Ir savo gyvenimo tytas ant 22 atramų šešių met
Meninėje dalyje pasirodė solis
draugu ji pasirinko ne ką kitą, o rų gylyje ir veda iš prekybinio tė Birutė Kemežaitė padainuoda
didžiai nuoširdų
skautą, jūrų uosto į kokso gamyklą.
(t.) ma keletą dainų. Jai akompanavyresnįjį skautininką, kapitoną
Bronių Michelevičių. Visa širdi
mi mylėjo savo vyrą, jį gerbė ir
labai daug jam padėjo. Broniui
A.fA.
įsitvirtinus aukštuose JAV diplo
matiniuose postuose — Austrijoj,
DR. LIUDUI GAUDUSUI
Tunizrjoj, Japonijoj ir Vak. Vo
mirus, jo POSŪNUI, MARČIAI ir ANŪKAMS bei
kietijoj — ji visur uoliai jam tal
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
kininkavo sunkiame darbe. Tiek
Amerikoje, tiek ir užsienio vals
Lietuvių Veterinarų Gydytojų
tybėse ji buvo visada visų gerbia
Draugija Išeivijoje
ma ir mielai sutinkama draugų
ir bendradarbių tarpe. Ir toli
muose kraštuose būdama, nie
kad neatitrūkdavo nuo lietuvių.
Daug ir įdomiai rašė "Draugui",
ypač iš Japonijos, ir mūsų skai
tytojų buvo labai mėgiama ir s-kai
tomą.
Palyginus jauname amžiuje
išėjus į pensiją, jiedu labai gra
žiai įsikūrė Floridos Sarasotoje. Jų
puošni, skoninga, jauki ir ele
gantiška sodyba buvo visada at
vira pirmiausia lietuviams, ku
riuos Aldona savo namuose ma
loniai sutikdavo savo nepapras
tu vaišingumu.
Ji pati su malonumu dažnai
lankydavosi kaimynnio St. Petersburgo Lietuvių klube. Daly
vavusi pasaulio sostinių ištaigin-

TH( ką išėjo iŠ spaudos žymiausio anglę XIX šmt.
rašytojo R. L StovMsoM

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chioago, IL 60629
Illinoig gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio.

A. f A. PRANEI DABŠIENEI
mirus, jos vyrą, ALEKSANDRA mūsų mielus choris
tus, sūnų RIMTAUTĄ ir BIRUTĘ DABSIUS, seserį
IULYTĘ GRIKINAITE ir kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
Los Angeles Šv. Kazimiero
Parapijos Choras ir
vad. Br. Budriūnas

P 4 D E K A
A. + A.
ALDONAI - SAULEI
MICHELEVICIENEI - DIRKYTEI
per anksti iškeliavus amžinybėn, širdingai dėkojame visiems gi
minėms ir draugams už gėles ir pareikštą mums užuojautą per
spaudą, raštu bei žodžiu, auką šv. Mišioms, aukas Tautos Fondui
ir Lietuviškosios Skautybės Fondui.
Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią, dalyvavusiems
bažnyčioje ir palydėjusiems velionės kūną paskutinėn poilsio vie
ton— Memorial Park Muzoleum, St. Petersburge, Floridoje.
Gilią padėką reiškiame Tėvui Kęstučiui Butkui, OFM, už su
kalbėtą rožančių koplyčioje, už šv. Mišių atnašavimą ir jautrų
prasmingą pamokslą bažnyčioje bei pamaldas kapinėse.
Nuoširdus ačiū atsisveikinimui vadovavusiam p. K. Kleivai ir
jautrų atsisveikinimo žodį tarusiems prie karsto: p. p. K Jurgėlai,
L. 2vynienei, J. Stalioraičiui ir V. Kleivienei.
Dėkojame mūsų giminaičiams bei artimiesiems draugams karstanešiams, suteikusiems velionei paskutinį patarnavimą.
Mūsų ypatinga padėka p. K. Gasparaičiui ir p. p. L. 2vynienei
ir O. Šiaudikienei rūpestingai mums padėjusioms tvarkytis šiose
sunkiose valandose.
Nupliūdę. Vyras, duktė, anūke, motina, ir brolis su seimą.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans

A D
1980 m. kovo 3 d. mirė PRANĖ DABSIENE. Kovo 4 ir 5 d. d.
klebonui prelatui KUčingiui iškilmingai pasakius pamokslus, su
kalbėjus Rožinį ir atlaikius kartu su prelatu Celiešiumi šv. Mišias,
gausiai lietuvių miniai dalyvaujant, buvo palaidota šv. Kryžiaus
kapinėse.
Skausme mus užjautė mūsų giminės, draugai ir pažįstami: Lie
tuvoje, Amerikoje, Australijoje. Kanadoje ir kitur, paaukodami
daug šv. Mišių aukų ir nudėdami žymią sumą pinigų Lietuvių
Bendruomenės veiklai.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Visiems už viską nuoširdžiausiai dėkojame:
Nuliūdę: Vyras Aleksandras, sūnus Rimtautas, sesuo Julė,
brolis Telesforas, marti Birutė ir vaikaičiai —
Vytautas, Gintautas ir Audrytė.

Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PETKUS

A. f A,
ELZBIETA WIENAŽINDIS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą draugę, kurios netekome 1979 m., kovo 14 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados neužmiršime. Lai
gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 14 d., penkta
dienį, 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje.
Maloniai kviečiami visi draugai ir pažįstami dalyvauti pamal
dose ir kartu pasimelsti už a. a. Elzbietos sielą.
Nuliūdus DRAUGE

A. f A.
JONUI JANUŠAUSKUI
mirus,
jo ŽMONAI, dukrai INAI ir žentui ALBINUI SEKAMS,
ANŪKAMS ir kitiems GIMINĖMS reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Irena ir Eugenijus Vilkai su seimą
Elena ir Petras Štarai
Alma ir Rimas Stočkai
Gražina ir Gintautas Miceikai

"SLĖPININGOS NOVELES"
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
J o novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu žavi suaugusius, s a v o stiliumi — senuosius.
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę
drąsa. R. L Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys.
Knygos kaina sa persiuntimą $6.85

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 12 d.

Mylimai motinai, uošvei ir senelei

A. t i STANISLAVAI KULYEUMI
mirus, dukroms ALDONAI POŠKIENEI, BIRUTEI VESELKIENEI ir STASEI LIAUGAUDIENEI su šeimo
mis reiškiame gilią užuojautą.
Jonas ir Genė Stasiai

TĖVAS IR SUNŪS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
14 10 So. 5 0 t h A v „ C i c e r o
Tel.. 47e>-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

X šv. Kryžiaus ligoninė ko
vo 18 d. nuo 7 iki 8 vai. vak.
x Inž. Vytautas Katkus, duos nurodymus, kaip reikia
JAV LB krašto valdybos pirmi laikytis dietos be druskos arba
ninkas, šiuo metu atostogauja mažai druskos maiste. Tuo klau
St. Petersburge, Fla., ir tariasi simu kalbės specialistai, klausy
su tenykščiais Lietuvių Bendruo tojai galės klausti jiems rūpi
menės vadovais. Iš Floridos jis mais klausimais Rezervuoti vie
atsiuntė sveikinimus ir "Drau t a s reikia tek 434-6700, ext.
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
254, nuo pirmadienio iki penkta
go" redakcijai.
Redaguoja J. Plaoas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65th Piace, Chicago, IL 60629
X Don Varnas posto pagelbi- dienia tarp 8 vaL r. ir 4:30 vaL
x "Draugo" atkarpoje šian
ms moterų vienetas Nr. 986 ko P- Pdien baigiame spausdinti Felik
vo 16 d., sekmadieni, 3 vai. p. p.
X Lietuvių Bendruomenės ir
so Pempės atsiminimus "Pali
DU PEŠTUKAI
pasigavęs. Šeimininkės pašauk ir leido paglostyti gražų žirgą.
SNIEGO SENIS
rengia posto salėje kauliukų žai Jaunimo sąjungos valdybų kon
kau mielą tėviškę". Rytoj pra
tas, Rintukas atbėgo. Jis nujau Paskiau mes nuėjome pavaikš
dimus. Parengimo pirmininkė ferencija įvyks kovo 22-23 die
Vieną Kalėdų dieną buvo du
Vieną dieną mažiukas berniu tė, kad šeimininkė buvo nepa čioti State gatve, kad pamaty
dėsime spausdinti ištrauką iš
yra Frances Urnezus. Bilietus nomis Detroite. Bus svarsto kas norėjo sniego senį pastaty
broliai: Juozas ir Adomas. Juo
baigiamo spausdinti Albino Ba
tenkinta jo pasielgimu. Rintu tume gražiai išpuoštus langus. zas norėjo Kalėdoms gauti dvi
ranausko parašyto "Vinco Ma- galima gauti pas nares ar prie mas II Pasaulio Lietuvių dienų ti. Jis ėjo į lauką sniego senio kas, pabaigęs ėsti, atsigulė. Pa
Raminta Bilutė, 3 sk. ratį, mažų mašinų, drabužių ir
zurkevičiaus romano" "Pokario įėjimo. Bus vertingų dovanų, ka I ir V-jo Pasaulio lietuvių jauni- statyti ir pamatė mažytę ka stebėjau, kad Rintukas nesijau Marąuette Parko lit. mokykla
daug kitų dalykų. Ir Adomas
vutė ir pyragai. Komitetui pri- j mo kongreso rengimas, lituanis- tytę. Katytė padėjo berniukui
metai".
čia
gerai,
nes
nenori
žaisti.
Aš
norėjo tų pačių dalykų. Jie su
kiauso Rita Radcliff, Joane So- tinės katedros steigimas Ame- pastatyti sniego senį. Kai ber
MANO NUOTYKIS
sipyko, susipešė. Mamytė nelei
x PLB valdyba paskyrė 1000 ; beckis. Valeria Stanaitis, Berni- į rikoje, politinė veikla ir Lietu niukas sudėjo sniegą, jo katytė labai susirūpinau, bijodama,
dol. paramą Brazilijoje leidžia-1 c e Ambrose, Violet Jocius, Ane-1 vos reikalai, finansiniai klausi suspaudė smarkiai, kad nenu kad mano šuniukas nemirtų. Nu
Vieną rudens dieną aš nuva do muštis Kalėdų naktį, liepė
tariau
vežti
jį
pas
gyvulių
gydy
mo lietuvių laikraščio "Mūsų le Pocius, Adline Garb, Mary mai ir kiti lietuvių bendruome kristų. Baigiantis dienai, ber
žiavau pas tetą jos aplankyti. eiti miegoti.
Lietuvos" spaustuvės skoloms Jurgel, Ann Shulmistras ir Stel ninio gyvenimo reikalai. Daly niukas ir katytė pabaigė sniego toją. Veterinorius apžiūrėjo Rin Jau sutemo. Ji gyveno ant kal
Kitą rytą trečią valandą abu
tuką ir pasakė, kad ji reikia už
mokėti. Ateityje žadama dau la WoboL Pelnas skiriamas ka vaus Pasaulio, JAV ir Kanados
atsikėlė
ir pasižiūrėjo, ką jie
senį.
migdyti ant visados, nes jo ne niuko. Buvo labai daug lapų. Aš
giau paremti. "Mūsų Lietuva" [ riams ligoninėse paremti.
LB ir Jaunimo sąjungų valdy
Linas Grybinas begalima pagydyti: Rintukas la su dėde lipome žemyn nuo kal gavo. Jie kažką išgirdo ir nubė
yra vienintelis Brazilijoje lei-i X Prof. dr. V. Bieliauskas iš bos. Konferenciją globos JAV
bai jautė adatos skausmą. Man no. Buvo labai gražu. Girdėjome go atgal į lovą. Kiek palaukę,
džiamas lietuviškas laikraštis, oi Cinclnnati atvyksta į Chicagą ir LB krašto valdyba, vadovaujaNERINGA
labai buvo jo gaila, ir aš tik tiek daug garsų. Tada apsisukome vėl nuėjo į kitą kambarį. Jie ap
jo spaustuvė atlieka daugelį ruošiamose L.K.B. Kronikų kny ma pirm. Vytauto Kutkaus.
grįžti namo. Staiga kažkas pa žiūrėjo, ką jie gavo. Jie pažiū
Oi, kaip aš pasiilgau Nerin
lietuviškos spaudos darbų.
gų sutiktuvėse aptars L.K.B.
x Lietuvių Bendruomenės Oi gos stovyklos!'Ak, dar keturi tada tepasakiau: "Sudiev, mano griebė mane už kojos. Aš šau rėjo pro langą ir išgirdo kažką
mažasis Rintukai, sudiev-"
sakant: "Linksmų Kalėdų T" Nu
x Dielininkaičio jaunesniųjų Kronikų TV ir V tomus lietuvių cero apylinkės metinis narių mėnesiai iki stovyklos. Ten bu
Aldutė Skv ereckaitė, VI sk. kiau: "Ahh", ir greitai bė
susirinkimas
įvyks
kovo
16
d.,
kalba
ir
I
tomą
ispanų
kalba.
ateitininkų kuopos susikaupimo
gau namo. Tą naktį aš negalė siminę grįžo į lovas, nes jie nie
vo taip gražu. Va, žiūrėk, čia
ko negavo.
vakaras įvyks šeštadienį, kovo Sutiktuvės įvyksta kovo 23 d. 3 sekmadienį, tuojau po lietuviš ežeras. Paėjus truputį toliau, Hamiltono Vysk. M Valančiaus jau miegoti.
mokykla,
Kanada
—
kos
sumos,
Šv.
Antano
parapi
vai.
p.
p.
Jaunimo
centro
didžio
15 d., 6:30 v. v. marijonų vie-'
yra mūsų nameliai, kuriuose
Kęstutis Gorodeckas,
Paulius Tallat-Kelpša,
nuolyno patalpose (6336 S. Kil- ; joj salėj. Meninę programos da jos salėje.
mes gyvenome, štai ir kryžius
MIELAS
ALGI!
Clevelando Šv. Kazimiero lit. Los Angeles lit. mokyklos mo
x Kostas Balčiūnas, Wauke- vidury aikštelės. Strikt, ir pra
bourn Ave.). Susikaupimo pro lį atliks solistė Elena Blandytė.
kinys, "Saulutė"
Kaip tau sekasi? Man gerai! mokyklos 7 sk. m.
gramoje bus šv. Mišios, kurias akompanuojant muz. Faustui gan, Wis., atnaujindamas pre bėgo kiškelis. Ačiū seselėms už
Aš einu į lietuvišką mokyklą,
atnašaus kun. V. Rimšelis, kuo Stroliai, o ištraukas iš L.KJ3. numeratą, atsiuntė 10 dolerių šią gražią stovyklą!
auką.
Labai
ačiū.
—
pos narių atliekamas religinis kronikų paskaitys Antrojo Kai
Aldona Johansonaitė, esu šeštame skyriuje. Angliško
X Liet. Bendruomenės E.
montažas ir agapė. Uniformuo mo aktorius Juozas Kapačins7 sk., Clevelando Šv. Kazimiero je mokykloje esu penktame sky
Chicagos
apylinkės
valdyba
pa
kas.
Kviečiami
visi
Chicagos
lie
ti kuopos nariai, jų tėveliai ir
lit. mokykla. riuje. Aš esu dešimties metų.
dėkojo
"Draugui"
už
gerą
in
Turiu didelį namą Namas turi
svečiai yra kviečiami šiame tuviai gausiai dalyvauti. Rengia
E
priešvelykiniame
susikaupimo L.K.B. Kronikoms leisti sąjun formaciją ir per R. Nemicką a t MAN PATINKA GRAMATIKA tris aukštus: žemutinį, pirmą
siuntė 25 dol. auką. Nuoširdžiai
ga.
vakare dalyvautu
Man labai patinka būti aštun aukštą ir antrą aukštą. Aš tu
dėkojame.
tame skyriuje. Mūsų mokytoja riu savo kambarį- Mūsų gara
X Algirdas T. Antanaitis kai
x Jonas Krištolaitis, klevey r a labai drausminga. Mes tu že telpa dvi mašinos ir kiti da
bes apie rašytojos Petronėlės
landiškis, prie prenumeratos
rime daryti, ką ji sako. Ji už lykai. Lauksiu tavo laiško.
Orintaitės - Janutienės kūrybą
mokesčio pridėjo 12 dolerių au
Darius
duoda mums pamokų kiekvieną
Sofijos Barkuvienės šeimos ra
ką. Labai ačiū.
Darius
MSnkfinas,
dieną labai mažai. Man taip pa
dijo valandėlėje sekmadieni, ko
X Bronius Astasauskas, Balšv. Kazimiero lit. mok. Clevetinka.
vo 16 d. Talkins Guoda Antanai
timore, Md, atnauuno prenume
lande, 6 skyr.
Mūsų mokytojos rašto darbai
tytė. Urogramos pradžia 8:30
ratą, padėkojo už kalendorių ir
vai. r., radijo benga 1490 AM.
ŽVfcRYNE
aukojo 12 dolerių. Nuoširdžiai yra nelabai sunkūs ir nelabai
lengvi. Ji —visada duoda mums
dėkojame.
x Aukų atsiuntė: 4 dol. —
Aš mačiau žvėryne liūtus žai
x Vaclovas Kuzmickas, Wa- laiko pasiruošti.
GALVISCKTŲ NR. 20
GALVOSŪKIAI NR. 23
Marija Bavarskienė; po 3 dol. '•
džiant.
Man patiko, kai beždžio
Man labiausiai patinka gra
terbury, Conn., atnaujindamas
ATSAKYMAI
— K. Juškaitis, V. Paleikis; po
nės
rėkė
ir
suposi,
patiko
meš
prenumeratą,
parėmė
mūsų matika. Mes ją mokomės kiek kos, gyvatės, pingvinai. Man ne
I
2 dol. — J. B. Laučka. Elzbieta
spaudos darbus 10 dol. auka. vieną savaitę. Mes dabar mo patiko dramblys, mačiau daug
Samienė. Visiems dėkojame.
komės apie veiksmažodžius.
1) Alabama arba Arizona. 2) 1898 m. vasario mėn. 15 dieną
Ačiū.
ančių,
žirafų.
įlankoje nuskendo
Man labai patinka aštuntas
Hawaii arba Kansas, 3) Alaska, Havanos
x Juozas Briedis, čikagiškis,
x Apol. Varnelis, Dowagiac,
x Albinas Ramius., visuome
Inga Balzaraitė, 4) Texas, 5) Montana arba In- j JAV karo laivas, įvykus sprogi
skyrius.
parėmė mūsų spaudos darbus nininkas ir vienas iš Lietuvių Mich.. aukojo 7 dol. Ačiū.
l i n a s Kubilius, Marąuette Parko lit. mokyklos diana, 6) Nevada, 7) Florida mui. Parašykite to laivo vardą.
10 dol. auka. Dėkojame.
klubo salės steigėjų St. Peters
x Stasys Jankauskas, Hot
(5 taškai)
Marąuette PSfeko lit. mokyklos 2 sk. mokinė
arba Georgia.
x Vytauto D. Šaulių rinktinė burge, Fla., praves "Draugo" Springs, Ark., parėmė dienraš
los
8
sk.
mokinys
ŽIEMOS GROŽIS
rengia kultūrinę popietę — kun. romano premijos įteikimo iškil tį 7 dol. auka. Dėkojame.
n
mių
ir
koncerto
programą
klu
x
Chicagos
Aukštesniajai
li
ŽIEMA
dr. J. Prunskio "Bėgome nuo
Galima matyti
(žiūrėkite raidyną), čia ma
teroro" ir A. Kairio "Laisvės bo salėje, 4880 — 46th Ave. N. tuanistikos mokyklai, veikian
Vaikų
veiduose,
Man
patinka
žiema,
nes
gali
tote
senovės egiptiečių raštą —
sonata" knygų pristatymą kovo St. Petersburg. Fla., balandžio čiai Jaunimo centre, kovo 11 d. ma eiti slidinėti, čiuožti, pilis
Nes
visi
jau
žino:
ieroglifus.
Palyginę su šių dienų
16 d., sekmad., 2 vai. popiet 9 d. 3 vai. p. p. Koncerto pro suėjo 30 metų.
—
Žiema
laukuose!
raštu, patirsite, kaip sunku bu
X Aukų po 5 doL atsiuntė: statyti. Vėjas pūtė, buvo didelė
Saulių Namuose. Bus meninė gramą atliks solistai Gina Čapaudra
supūtė*
dideles
pusnis.
vo
jiems rašyti ir kiek daug lai
Antanas Paskųs, Vai. Balčiū
dalis. Visi kviečiami. Rengėjai j kauskienė ir Jonas Vaznelis.
Ne
tiek
daug
buvo
audrų.
Man
Kai
žiema
ateina,
ko
pareikalaudavo. Pamėginki
(pr.) i X "Ateitininkų priešistoriją" nas, 4 dol. — M. Kucinas; po patinka žiemos sportas: ledo m
Oi, koks oras šaltas!
te, pasinaudodami ieroglifais,
trijų veiksmų komediją, stato 2 dol. — Ig. Itamlenskis, Ch.
tulys,
slidinėjimas,
čiuožimas.
Lauke
vėjas
pučia,
parašyti šį sakinį: "Geras lietu
X Tomas Paulikas, St. Be- Cicero Vysk. Valančiaus kuo Kronkaitis. Visiems dėkojame.
(Žiūrėkite piešinėlį).
Visur
balta,
balta.
vis myli s. avo tėvynę Lietu
de's par mokyklos moksleivis. pos moksleiviai per savo kuopos
Šią žiemą mes ėjome slidinė
—i
m
vą". Parašykite be nosinių rai
garotos mokslų tyrimų parodo '•• šventę, šeštadienį, kovo 15 d.
ti. Buvo labai gražu. Ten buvo
Administratorius
sau
pasiliko
Visą
žemę
dengia
džių ir be taškelio ant e raidės.
je yra laimėjęs pirmą vietą. Vė i Šventė prasidės šv. Mišiomis Šv.
j daug eglių ir kitokių medžių. Vi
25
dol.,
o
5
dol.
davė
tarnui.
Tai
Krenta,
krenta
snaigės
Trūkstamas raides rašykite mū
liau sužinos, ar jam su savo at- Į! Antano parapijos bažnyčioje 7
si gražiai apsnigti. Buvo gražu,
sudaro
30
dol.
sumą.
Tarnas
da
Tyliai
pamažu.
sų alfabetu. Už švariai atliktą
radimais reikės dalyvauti ir pa Ij v. v., kurias laikys kun. dr. K.
UŽSALDO KAINAS
I kaip rojuje. Užlipę ant kalno,
vė
trim
po
1
dol.,
sau
pasiliko2,
Lyg
baltu
paltu.
rodoje, kuri vyks Urbanos uni- ji Trimakas. Jų metu kandidatai
darbą gausite 10 taškų. —
į matėme visą miestelį ir apylinChicagos
A
&
P
ir
Safeway|
iš
viso
5
dol.
Pridėjus
prie
Živilė
Jurkutė,
versite te,
i duos įžodžius. Po Mišių parapiĮ kes. Paskui žemyn kalnu leidom
1i jos salėje bus Agapė, su vaišė- Stores, Inc. užsaldo maisto kai-1« mės žemyn.
Montrealio lit. m-los mokinė. administratoriaus 25 dol. tuos 5
:
dol. ir susidaro 30 dol. Arba:
x Vytauto Didž. šaulių rink- I mis, per kurią jaunučiai, jau- nas, paklausydamos JAV vy- j
Po kelis nosinius garsus yra
Andrius Knystautas, Kanada, "Liepsna"
3 X 3 = 27 dol. Tarnas pasili žodžiuose: sąsiuvinį, namą, sa
tinė išleido kun. dr. J. Prunskio!i niai ir moksleiviai atliks pro- riausybės raginimo. Tuo pasekė Į Montrealio lit. m-los mokinys,
MIESTO CENTRE
Grand Union ir Fisher Foods!
ko 2 dol. Prie 25+ 2 = 27 dol. manos (10 taškų)
paruoštą knygą "Mes bėgome įĮ gramą.
Kanada,
"Liepsna"
—
bendrovės.
IV
nuo teroro". Knygoje rašo 38 Į
Kai tik prasidėjo mano kalė
IV
MANO
MAŽAS
Kvėpavimas
(anima).
autoriai. Knygos sutiktuvės' x Kultūrinį Operos darbą sa
MERE IR OPERA
dinės atostogos, aš su mamyte,
! vo aukomis parėmė: Paulina ir
ŠUNIUKAS RINTUKAS
V
įvyks kovo 16 d. 2 vai. Šaulių
(Žiūrėkite piešinėlį). Padėki
sesute ir broliuku nuvažiavom
Lyric operos muzikantai pri-!
namuose. Knygos viršelį ir ap i Antanas Mikštai su 250 dol. au- ėmė merės J. Byrne tarpininką- į Buvo ankstyvas rytas, kai šei į miestą, kad pamatytume Chi Partizanai yra nereguliarinės te ant stalo 17 vienodo ilgumo
1
lanką piešė dail. Jonas Tričys. ! ka. Aldona ir dr. Bronius Bei- vimą jų ginčuose su operos va--, mininkė atnešė jam ėsti, bet cagos miesto eglutę. Mes pama- j kariuomenės kariai, kurie iš pa pagaliukų, sudėkite nubrėžtus 6
Puntuko nebuvo. Rintukas grau- j tėme gatvėje raitą policininką. į salų kariauja su jų kraštą oku- kvadratus. Paskiau, nepalietę ki
x J. Petraitienė iš New Yor- j noriai su 200 dol., Valentina ir dovybe dėl atlyginimo.
į
dr.
Pranas
Mažeikos
su
200
dol..
tų pagaliukų, nuimkite 5 paga
žė darže paukštuką, kurį buvo j Policininkas kalbėjo su vaikais į pavusiu priešu.
ko išreiškė pasitenkinimą "Drau
MIRTYS
GAISRUOSE
Vytauto
Didžiojo
Šaulio
Rink
liukus, kad liktų 3 kvadratai.
go*' informacija ir atsiuntė au
tinė Chicagoje su 150 dol., Regi
Chicagoje per paskutinius 10
Piešinėli atsiųskite. (5 taškai)
ką. Ačiū.
na ir Albinas Smolinskai, anks metų mirčių gaisruose vidurkis
x šokių šventės rengimo ko čiau patys dainavę Operoje, su buvo: sausio mėn. 26.6, vasario
mitetui reikalinga sekretorė-rius 125 dol., Birutė ir Jonas Jasai 20.9. kovo 17.2 Kai streikavo
mm
i
•
dirbti Jaunimo centre bent 2-3 čiai su 150 dol., Joana ir Edvar ugniagesiai, per pirmas šešias
d. į savaitę už atlyginimą. das Stepai su 125 dol., Salomėja kovo mėn. dienas gaisruose žu
Skambint p. Jakaičiui tel. 257- ir Madas Knistautai su 125 dol. vo 18 žmonių.
7877.
(sk.) čekiu. Šiems Operos mecena
KENNEDY PARADE
— .. ... md
tams už Carminos Buranos ir
x Lietuvių Krikščionių De Pajacų operos spektaklių išlai
Kandidatuojantis į preziden
mokratų S-gos Chicagos sky dų sumažinimą Lietuvių Opera tus sen. Edv. Kennedy ves Šv.
riaus valdyba 1980 m. kovo 16 taria nuoširdų ačiū. (pr.)
Patriko dienos paradą Chica
Senelė laukė savo vaikaičių.
d., sekmadienį. 2 vai. popiet.
goje.
Jiems pavaišinti iškepė pyra
x Fleitistas Petras Odinis,
Jaunimo centro apatinėje salė
AUKOS
BADAUJANTIEMS
gaičių. Suskaičiavo iškeptus py
je ruošia visuomenei Algirdo muziką studijavęs Kaune, Vil
ragaičius ir galvoja: "Po kiek
Chicagos katalikai kovo 22KasuIaiČio paskaitą tema: Pasi niuje ir Rssene, kovo 16 d. 3
duoti pyragaičių kiekvienam
sakymai aktualiais šių dienų vai. p. p. koncertuos Jaunimo 23 dienomis turės bažnyčiose
vaikaičiui Jei duosiu kiekvie
tnfisų gyvenfano reikalais. Po centre. Jam akompanuos Ra rinkliavą pasaulio varguomenei.
nam po 5, 3 pyragaičių p r i 
paskaitos diskusijos ir kava. minta I.ampsatytė, studijavusi Kard. J. Cody savo laiške tikin
trūks, o jei po 4, tai 3 pyragai
Nariai malonėkite ateiti ir atsi muziką Chicagoje, Valparaise. tiesiems pasidžiaugė, kad lap
čiai l i k s " Kiek pyragaičių sene
Salzburge ir Berlyno. Bilietai kričio mėn. rinkliava davė apie
veskite savo artimuosius.
lė iškepė ir kiek vaikaičių tu
400,000 dol. Kambodijos badau Kryžių kabas. Per kryžius patekės Lietuvai laisves saule Pieae Darias
Skyriaus valdyba gaunami Vaznelių prekyboje.
rėjo? (5 taškai)
(pr.) jantiems.
(pr.)
mokyklos mokinys.
DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 12 d.
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