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Prasideda Irano
parlamento rinkimai

KINIJA IEŠKO
JAUNESNIŲ VADŲ

Studentu tarpe daug sovietu agentu

Pradėta partijos atjauninimo programa •

Teheranas. — Irano revoliu teresų centrai turės būti panai
Pekinas. — Kinijoje kovo 10 apskričių lygyje vadovai galėtų
cijos vadas ajatola Khomeinis kinti, pasakė Bari Sadras.
d. buvo pradėta plati kampani būti 40—50 m. šiuo metų par
Britanijos "Daily Telegraph"
pasakė per radiją kalbą, kurioje
ja, skatinanti jaunesnių žmonių, tijos centro 11 sekretorių am
ragino visus iraniečius gausiai paskelbė pasikalbėjimą su buvu
partijos ir valstybės kadrų įve žiaus vidurkis yra 66 metai.
balsuoti parlamento rinkimuose. siu JAV karo aviacijos žvalgy
dimą į atsakingas pareigas. Sa Kinijos spauda pripažįsta, kad
Gausus balsavimas sutriuškins bos viršininku gen. George Keekoma, kad šią atiiaujinimo pro šis partijos ir vyriausybės atIrano priešų viltis, ypač "pri gan. Jis pasakė, kad visai tik
gramą pradėjo pats viceprem jauninimas nebus pasiektas per
spaudėjos Amerikos". Ajatola romis žiniomis, Sovietų Sąjunga
jeras Deng Xiaoping, pats jau dieną.
Kinijoje y r a tradicija
ragino pasirinkti tokius kandi yra investavusi 150 milijonų do
75 metų amžiaus. Visi kinų lai gerbti senelius, tačiau pripažįs
datus, kurie nepasinešę nei į lerių Irano revoliucijos kadrų
kraščiai vedamuose pasisakė už tama, kad sunkiems darbams,
dešinę, nei į kairę, kurie žinomi paruošimui, š i suma buvo išvidurinio amžiaus pareigūnus, reformoms dažnai reikia ener
kaip padorūs žmonės ir geri j dalinta grynu auksu ir šiandien
pačiame savo gyvenimo sti gingų jaunesnio amžiaus kadrų.
musulmonai. Tauta turi supras-1 Irane veikia apie 1,000 sovietų
prume.
j Du nauji partijos centro politti, kad nuklysti nuo svarbaus Į agentų, kurių daug aktyviai įsiislamo kelio reiškia išduoti tikė- jungė į JAV ambasados okupaDaug dėmesio Kinijoje sukėlė biuro nariai irgi nėra jaunuojimą ir tėvynę, pasakė Kho- vimą ir įkaitų kalinimą, pasakė
liai.
Hu
Yaobang
—
64
m.
ir
anglių kasyklų Shandongo pro
meinis.
gen. Keegan.
vincijoje atvejis. Ši kasyklų Zhao Ziyang — 61 m. Pagal
Savo kalboje ajatola kelis! Prezidento patarėjas Zbigniew
grupė, susidedanti iš 10 atskirų partijos hierarchiją jie yra vi
kart užsiminė apie savo ligą,j Brzezinski spaudos konferencikasyklų, daug metų duodavo soje Kinijoje šeštas ir septintas
galios
ir
įtakos
atžvilgiu.
valstybei nuostolius. Paaiškėjo,
Grupė Afganistano sukilėlių ilsisi kalnuose, grįžusi iš kautynių su sovietų okupacine kariuomene. Centriniame širdies sutrikimus, kurie išlaikė i joje bandė atsakyti į klausimą,
kad 25 kasyklų vadovybės as
Afganistane sovietų daliniai apsupę visą rajoną, kur 43-se kaimuose gyvena hazarų genties musulmonai. Tos gen jį kelias savaites ligoninėje. Jis kas iš tiesų laiko amerikiečius
žadėjo pasakyti "svarbią kalbą" j įkaitus. Kaip žinoma, užsienio
menys buvo daugiau 80 metų
ties
vadas Hujatul Žada Pakistane prašė paramos, bijoda mas, kad rusai sunaikins apie 60,000 hazarų.
Pamaldos už rusu
prasidedant naujiems musulmo-! spauda juos vadina įvairiais
amžiaus. Jie dažnai sirgdavo,
nų metams kovo 21 d., jei "dar j vardais: "studentai", radikalai,
neatlikdavo savo pareigų. Įvai
sąžines belaisvius
būsiu gyvas", pasakė jis. Ir • fanatikai, "militantai". Brzeriuose kasyklų komitetuose bu
Paryžius. — Prancūzų žinių
Khomeinis ir kiti Irano valdžios i zinskis atsakė, kad ambasadą
vo 216 senelių. Buvo įsakyta
žmonės yra pasakę, kad ameri-> laiko kombinacija, kurioje y r a
pakeisti pasenusius naujais kad agentūra France Presse pranešė,
kiečių įkaitų paleidimas priklau-! kraštutinių religinių fanatikų ir
rais. Komitetuose liko tik 6 vy jog praėjusį sekmadienį vienoje
Maskvos
stačiatikių
bažnyčioje,
sys nuo būsimo parlamento, kai ; kairiojo sparno radikalų, kurie
resnio amžiaus pareigūnai, ki
- Panamos privačioje ligoni- j jį s bus sušauktas, susitvarkys, | dominuoja visą grupę. Tai esąs
tas vietas užėmė jauni, kasyk miesto centre, buvo surengtos
nėję
buvo ištuštinta 10 kamba- j išsirinks savo pareigūnus ir Į lyg "Teherano sovietas". Kai
lų administravime patyrę žmo pamaldos už neseniai sovietų val
Aštri Geraldo Fordo kalba respublikonams
rių, č i a bus paguldytas Irano j pradės darbą.
• rieji radikalai turi platesnius
nės. Kasyklos tuoj pasitaisė i r džios suimtą rusų stačiatikių
Washingtonas.
—
"Mano
vie\
dešinysis
Ronaldas
kunigą
Dimitrijų
Dudko.
Pamal
atstovas
buvęs šachas, kuris šiuo metu j Valstybės sekretorius Cyrus j uždavinius, negu tik įkaitus.
ėmė duoti pelną.
dose dalyvavo kunigo Dudko nintelis, svarbiausias tikslas Reaganas ir kito partijos spar ,
,
.
.
.
Kinijos jaunimui skirtas par
žmona ir apie penkiasdešimt šiuo metu yra pašalinti prezi no, — liberalinio — atstovas I SYvena' Contadora saloje. Ligo- j Vance New Yorke ilgai posė- į pasakė Rrzezmski.
tijos laikraštis atidengė, jog
suimtojo kunigo parapijiečių. dentą Carterį iš Baltųjų Rūmų j John Anderson.
Ka: kurie"anali"
""'' ninė labai sustiprinta, taniau-; džiavo su Jungtinių Tautų se-j
daugelyje pramonės šakų ir
Prancūzų žinių agentūra infor- ir pakeisti jį respublikonu prezi- i zuotojai sako, kad Andersonas tojams įsakyta nekalbėti, kas kretoriumi Vvaidheimu ir iš Ira
Popiežius sveiksta
partijos vadovybėse jaunesni
no sugrįžusiais specialios teisi
dentu", pasakė savo kalboje bu gali vyrauti opinijos tyrimuo ligoninėje vyksta.
muo a
anaslos
Vatikanas. — Popiežius Jonas
žmonės negali prasimušti į va-1
J < ** P
Pildos
— Izraelis paleido i š kalėji ninkų komisijos nariais. Visi
vęs prezidentas Geraldas For se, gali gauti daug balsų pir
Paulius
II-sis kovo 10 d., nežiū
dovaujančias vietas. Daugiau- ; Maskvoje jau buvo surengtos ir
das metiniuose Kongreso abiejų miniuose rinkimuose, tačiau jis mų šešis egiptiečius ir perdavė posėdžio dalyviai pareiškė, jog
rėdamas
savo gripo, priėmė pri
sia, ką jie pasiekia, yra "einan- ! J k l t u s * msus rehginms veipasienio punkte yra vilčių, optimizmo, kad įkai
kė us
G 1
J a k u m n a rūmų respublikonų pietuose pa neturi vilties tapti prezidentu, tris Ei Arish
čio sekretoriaus pareigas" vietą, j ^ . ~ * • * •
f
Egipto policijai. Kiti trys gy tai bus eventualiai paleisti Du vačioje audiencijoje Tanzanijos
Nors jie atlieto darbą, vadovau-! į f l z l k * į S į Regelsoną, kurie sakytoje kalboje. Fordas, kaip nes konvencijoje bus daugiau vens teritorijoje, kuri dar Izrae rys Irane dar esančios atidary prezidentą Julių Nyerere, kuris
žinoma, nepaskelbė savo kandi dešiniųjų respublikonų. Jiems
jančios vietos ir titulai priklauso į * u v o s u i m t l Į Į * į į ? e t ų f*' datūros į prezidento vietą, ta- nepakeliui kovoti, dirbti už sa- lio rankose. Jie buvo nuteisti už tos, tik reikia kantrybės ir vil yra katalikas. Prezidentas dar
bai
e
niekad nebuvo sutikęs dabarti
senimui. "Vyriausybė nutarė' S°3 už veiklą tikinčiųjų tei- čiau ši kalba skambėjo, lyg jis, vo partijos platformą, o kandi sabotažo veiksmus, ginklų tu ties.
"
'
sėm
ginti
komitete.
Kunigo
šią padėtį pataisyti. Pačiame
Irano prezidentas prieš par nio popiežiaus, nors jis 1970 m.
jau būtų kandidatas. Paskutiniu j datų išstatyti liberalą, panaši} rėjimą ir priklausymą nelega
Dudko
ir
kunigo
Jakunino
paspalio mėnesį lankėsi pas po
politbiure įvesti du nauji nametu opinijos tyrimo įstaigos į demokratus, kandidatą, kaip liai palestiniečių organizacijai. lamento rinkimus irgi pasakė piežių Paulių Vl-tąjį.
!
nai, abu
metų. "Liaudies " P ^ e S a i
abu 60 metu.
prar.ešė
u t e e r vis daugiau pastebi ženklų, kad Andersoną. Jis galįs tik pa
_ Tailandijoje. kambodiečių' k a l b a < k u n o ^ e ? a b r e z e ' k a d I r a '
dienraštis", aiškino, kad Kinijo spaudos korespondentams, kad Fordas galėtų nugalėti preziden
kenkti dešiniesiems demokra pabėgėlių stovykloje kilo riau-|nas " J * toleruoti daugiau
Babtistu atstovas
je pravesti keturių moderniza iki šiol nebuvo jokių sunkumų tą Carterį lapkričio mėnesio
kai
vieno
tams,
kurių
daugelis
pasirenka
šės,
policija
nušovė
aštuonius'
P
sprendimua
daransurasti
stačiatikių
dvasininką.
Maskva. — Evangelikų bap
vimų programą galės tik ener-.
čio centro, jei valstybė nori iš
gingi. veiklūs kadrai. Senesnieji! pasiruošusį vadovauti pamaldom rinkimuose, kada kitiems kan- ji pirminiuose rinkimuose, pe pabėgėlius. Neramumai kilo a t spręsti naminius sunkumus ir tistų Bažnyčios taryba Sovietų
dids+pms: Reaganui. Andersonui reidami iš demokratų į respu vykus juodosios rinkos pirkpaskyrė pastorių
vadai turi perduoti jaunesnie už du žymiuosius sovietų val ar Bushui tokių vilčių esą ma- ; blikonų pusę. šitokių perėjimų ! liams.
išlaikyti nepriklausomybę, ku Sąjungoje
džios
kalinamus
sąžinės
belais
riai grasina "supergalybės". Georgij Vins savo atstovu Va
siems savo įgytą patyrimą ir ži
laukiama Illinois valstijos pir
ziau.
vius.
karuose. J o uždavinys bus in
—
Puerto
Rico
saloje
teroris
nias, kad jaunesnieji greit ga
miniuose rinkimuose ateinanti tai puolė JAV armijos mašiną, Irane negali būti kelių vyriau formuoti Vakarų pasaulio krikš
Buvęs
prezidentas
Fordas
nuį
sybių. Visi kiti specialiųjų inlėtų perimti atsakomybę ir pa-j p a c j e t į s A f g a n i s t a n e
čioniškąsias Bažnyčias ir viešąją
rodė savo kalboje, kad dabartį- į antradienį.
kuria
keliavo
trys
kariuomenės
&
reigas.
opiniją apie evangelikų - baptis
nė prezidento Carterio vyriau
mokslininkai. Sužeistų nebuvo,
Pats vicepremjeras Dengas! Kabulas. — Afganistano suApkarpe vidaus
tų padėtį Sovietų Sąjungoje,
sybė esanti "nekvalifikuota", j
teroristai
pabėgo.
pažadėjo pasitraukti už 3 a r 5 dileliai susprogdino tiltą devyKiny
ministeris
ypač
apie šios tikinčiųjų ben
"Carteris
turi
pasitraukti".
— Rytų Vokietijos armijos
ministerio
galias
metų. Tis nurodė, kad partijos > n i o s m v l i o s n u o sostinės Kabudruomenės
narių persekiojimus.
"Amerika yra labai giliuose
lanko kaimvnus
puskarininkis perbėgo sieną į
centro komitete sekretoriai ga- l o - Kai tiltą privažiavo autobuSalisbury.
—
Nors
Rodezijos
Turimomis žiniomis, Sovietų Są
lėtų būti 60—70 metų. Tuo at-', s a s - sukilėliai suėmė septynis sunkumuose dėl administracijos! Hong Kongas. _ Kinijos už-1 Bavariją. Sio 20 metų amžiaus premjeras Mugabe davė savo jungoje yra apie keturi šimtai
klaidų.
Carterio
ekonominė
proj
sienio reikalų ministeris pradėjo pabėgėlio pavardė neskelbiama. viršininkui sukilėlių organiza
veju. apygardų ir provincijų ko-i valdžios pareigūnus ir juos vietūkstančių evangelikų baptistų.
gramą
yra
nelaimė,
jo
energijos
to e
mitetuose turėtų būti jaunesni \ J sušaudė.
—
Į
Ugandą
atvyko
grupė
savo
kelionę
po
Pietryčių
Azijos
cijoje
Nkomui
vidaus
reikalų
Šios tikinčiųjų
bendruomenės
50—60 metų asmenys, o miestų, j Maskvos televizija pirmą kar- politika neefektyvi, o jo užsie- j valstybes. Pirmas jo sustoji- kubiečių, kurie siūlosi padėti ministerio vietą, prieš tai jis ge nariai yra išvystę gana plačią
politika pavojinga", kalbėjo;
| tą po invazijos Afganistane pa nio
„
. . . . . .
, mas buvo Filipinuose, kur jis Ugandai išspręsti ekonominius rokai apkarpė ministerijos užda pogrindžio veiklą, ypač slaptai
rodė filmą. Sovietų kareiviai Fordas. Jis niekad per visą sa-; kritik&vo Sovietų Sąjungos po sunkumus.
vinius. Provincijų administra gamindami religinę literatūrą,
nerr.ates toKio
tOKio pre.
Atsauke olimpinius stato Afganistane užtvankas, vo gyvenimą nematęs
Filipinų valdžios pard§_
pre ^
— Vengrijoje mirė senas ko vimas perduotas savivaldybės ir taip pat rūpindamiesi suimtais
dalina afganams maistą ir vais zidento, kuris kalbėtų dviem, kimu. Kinijos Huang Hua ir fi
pašto ženklus
munistas Ernoe Geroe, 82 m. butų ministerijai, o politinio tikinčiasiais ir jų šeimomis. Ru
tus. Filmo komentarai kalba trim ar keturiais balsais. Pre lipinų užsienio reikalų ministesaugumo reikalai pavesti prem- sijos evangelikų baptistų atsto
Washintrtonas. — Prekybos apie afganų meilę ir padėką ru zidentas dažnai nustebina sąjun ris Carlos Romulą aptarė tarp Jis buvo komunistų partijos va
departamentas kreipėsi į Ame sams.
gininkus ir duoda vilčių Sovie tautinius reikalus, jų nuomonės das prieš pat Vengrijos sukili- i jero sekretoriui. Vidaus reikalų vas užsienyje pastorius Georgij
mą 1955 m., kada j i s pakeitė; ministeriui pavesti tvarkos pa Vins šių metų pavasari drauge
rikos biznio bendroves, prašyda
Afganistano valdžia, pritrūku- tų Sąjungai. Jo užsienio poli sutapo ir abu pareikalavo, kad
mas savanoriškai nutraukti pre-1 si valdžios darbininkų. paleido tika yra tikras sąmyšis. Mūsų Sovietų Sąjunga išvežtų karei Matyas Rakosi. P o sukilimo į laikymo ir policijos klausimai. su kitais keturiais rusais disi
buvo iškeistas į du
kių eksportavimą j Sovietų Są iš Kabulo kalėjimo apie 40 buvu artimiausi draugai yra pritrenk vius iš Afganistano, o Vietna Geroe buvo pašalintas ir parti
Parama Pakistanui dentais
Amerikoje
kalintus sovietų šni
jos
vadu
tapo
Janos
Kadar,
jungą, ypač nesiųsti tų prekių, sių valdininkų, kurie anksčiau ti, o mūsų priešai toliau drąsi mas išsikraustytų iš Kambodipus.
dar
tebesąs
tame
poste.
dar neatšaukta
kurios buvo užsakytos ryšium dirbo prezidento Amino ar Tara- nami išbandyti mūsų nesugebė j°s.
—
Liberijoje
neseniai
įsteig
Islamabadas. — Žiniomis iš
su Maskvoje rengiama Olimpia- kio administracijose. Dabarti- jimą apsispręsti, kalbėjo buvęs
Iš Filipinų kinų ministeris vata
pažangioji
liaudies
partija
da. Departamento žiniomis, to- j nis prezidentas Karmalas ban- prezidentas Fordas. Man ne
Pakistano,
ten karininkų sukili — Sirijoje pradėta organizuo
žiuos i Malaiziją ir kovo IR d. į
bandė pagrobti valdžią, tačiau mas buvęs mažesnis, negu bu ti darbininkų ir ūkininkų mili
kių prekių yra apie 20 mil. dol.! dąs suformuoti platų revoliucinį t'ek rupi respublikonų partijos c..
vertės. Jei Amerikos sportinin frontą, kuriame bus ir anks- ateitis, kiek rūpi respublikos
Hanojus paskelbė, kad ir Viet- sąmokslas buvo išaiškintas, poli vo skelbta. Suimtųjų tarpe esąs cija, kuri kovos su slapta Mu
ateitis, pasakė Fordas.
kai nedalyvaus, tai ir biznieriai oiau persekioti politikai.
namo užsienio""reikalu"m*in,««ter?8 I c i J a s u ė m ė a P i e 40 žmonių, kn- ! t ik vienas atsargos generolas, sulmonų brolija. Prezidentas
Teisingumo ministeris Abdurgalėtų nedalyvauti, sakoma de
Kalbėtojas pažadėjo klausy greitu laiku važiuo3 į Pietrvčių l * b u s t e i s i a m * « • tėvynės išda- j 0 k i t į 15 karininkų visi kapito- Assadas pažadėjo milicijai gin
rashid
Aryan
pripažino
tarptau
partamento rašte.
tojams ir visiems amerikiečiams, Azijos sostines.
vimą. Sukilimo vadas bandė n a j a r D a žemesnio laipsnio. Visi klų.
Paštų valdyba jau sustabdė tinei teisininkų delegacijai, kad I kad nežiūrint kaip toliau vysty
pasislėpti Vatikano nuncijaus i suimtieji buvo linkę į komuniznaujai išleistų Olimpiados pro 42 buvusio prezidento Amino | sis rinkimų kampanija, nežiūrint
KALENDORIUS
Sekretorius
Vance
įstaigoje, bet vėuau iš ten pa- į mą įr j j e supykinę prezidentą
:
ga pašto ženklų pardavinėjimą. bendradarbiai bus teisiami, nes ką respublikonų partija pasi
Zia savo nusistatymu prieš pa- Kovo 14 d.: Leonas, Matilda
bėgo ir buvo sugautas.
ketina pasitraukti
Ženklai, atvirlaiškiai, vokai su jie kankino ir žudė afganus. Į rinks savo prezidentiniu kandi
renkami iš pašto ištaigų ir pa- Tarp suimtųjų paskutinėse riau- j datu, jis važiuos bet kur. darys,
Valstybes departamentas pa-; Į ^ ^ £
kadenciją.
Washingtonas. — Prezidento parlamente antrą
Jjm^BU
Liud
dedami j sandėlius. Prekyba' šėse yra amerikietis kilimų pirk- ką galės, dirbs visomis savo jė- Į patarėjas Brzezinski buvo pa- Jis norįs pasitraukti iš politi skelbė, kad Pakistanas iš esmės
vika,
Tautas.
Gunta.
vyktų toliau, jei politinė padėtis lys Charles Brockunier, Kabule gomis. kad būtų išrinktas res klaustas, ar jis netaps valstybės kos. Brzezinskis atsakė, kad atsisakė priimti tik karinę Ame
Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:54.
pasikeistų ir būtų nutarta olim- dingęs be žinios. Afganistanas publikonas
prezidentas.
nes
rikos
paramą,
tačiau
ekonominė
sekretoriumi,
kai
prezidentas
Į
jis
pats
nenori
tapti
valstybės
piniuose žaidimuose dalyvauti.! skelbia, kad suimtas Robert Lee, "Carteris turi išeiti".
ORAS
Carteris bus perrinktas prezi-! sekretoriumi, tačiau pataręs parama labai pageidautina. To
Po šių ženklų sustabdymo smar-; tačiau valstybės departamentas
Respublikonų partijos kandi dentu. Jau žinoma, kad dabar- i prezidentui pakviesti į šias na dėl vyriausybė performuoja sa Debesuota, su pragiedruliais,
kiai pakilo jų kaina filatelistų, tokia pavarde amerikiečio Afga- datų tarpe šiuo metu vyrauja tinis sekretorius Gyrus Vance j reigas dabartinį pasekretorių vo pasiūlymą Pakistanui, pasa temperatūra dieną 40 L, naktį
1 rastane nežino.
'arpo
aiškus konservatorius, partijos nesutinka dirbti valstybės de- Warren Chrisitopher.
kė pasekretorius Christopher.
30 1.

BUVĘS PREZIDENTAS
KRITIKUOJA CARTERI

TRUMPAI
1$ VISUR

DRAUGAS, penktadienis, 1»80 m. kovo mėn. 14 d.

Bed.

Vyt»ot»» Giybeoskas, 4 1 4 4 So. M*plewood, Obftcsgo, EL 606S2
847-1729, darbe 269-7557
TeJeffl

PRANEŠIMAS KREPŠINIO
VADOVAMS IŠVYKOS l
AUSTRALIJA REIKALU
Lankantis Australijoje, bu
vau ŠALFASS centro valdybos
pirmininko įgaliotas pasitarti su
Australijos lietuvių sporto va
dovais planuojamos Amerikos
lietuvių sportininkų išvykos i
Australiją reikalu. Pasikalbėji
mų metu paaiškėjo tikslesnės
išvykos sąlygos ir australiečių
pageidavimai. Raginu sporto
klubų vadovus tęsti prelimina
rinę registraciją sportininkų,
norinčių išvykoje dalyvauti ir
galinčių susimokėti $500 kelio
nės išlaidų.
SALFASS centro valdyba pla
nuoja šaukti sporto klubų vado
vų suvažiavimą penktadienį, ba
landžio 25 d., Detroite (Metinių
žaidynių metu), kuriame b u s
padaryti galutiniai nutarimai iš
vykos reikalu
Raimundas Rorzonas,
ŠALFASS Krepšinio
vadovas

1 kursuose, kurie tęsis 10 sekma
dienių.
Tarp kitko V. Subatnikaitės
treniruotės šiutf metu smarkiai
pagyvėjo, nes jose .dalyvauja
vietnamietis Tvan Vu, kurs bu
vo j Hamiltoną atkviestas vietos
lietuvių. Jis taip pat dalyvau
ja ir turnyruose, kur jau spėjo
neblogai užsirekomenduoti.

LAUKO TENISAS

žinomas anglų futbolo žurnalis
tas Brian GlanviUe. Galima pri
durti, kad ir daugelis importuo
tų trenerių savo gabumais neži
ba. Tai ir mums gerai žinoma.
Bet Bnar. GlanviUe savo pasisa
kymais tikrai jau į lankas išėjo.
Tenka abejoti, kiek jis Čia mūsų
komandų ir trenerių matė. Mes
gi galime ramia sąžine pasakyti,
kad čia futbolas auga ir sti
prėja.
O. Gečvetttas

IS OKUPUOTOS LIETUVOS
— Bankinio pirmenybėse Ka
liningrade Kauno Žalgirio mote
rys laimi prieš Vilniaus Eglę
16—12, prieš Beregovą 24—18,
pralaimi prieš Baku 8—15 ir
Kijevu baigia 14—14. Jos lai
kosi 4-je vietoje. Tuo tarpu Vil
niaus Eglė, pralaimėjusi Rotselmašui 12—19 ir su Maskva
17—17, atsiduria 9-je vietoje.
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— Amsterdame įvyko neofi
cialios teniso rungtynės tarp
— Krepšinio pirmenybių pas
Amerikos ir Europos. Ameriką
kutinis ratas moterims vyko
atstovavo V. Gerulaitis ir J. Gerų tinklinio rungtynių tikimasi Cury mokykloje Chicagoje šį šeštadienį. Rygoje.
Daug nesitikėdama
o 200 mtr. krūtine S. Vargano- ship". Si sąjunga čekų salėje,
Connors, o Europą B. Borg ir Žais Žaros ir Neries klubai.
Vilniaus Kibirkštis ten nuvyko
2657 So. Lavmdale, Chicagoje,
Panata. Rungtynės baigėsi ly
su žymiai pajaunintu sąstatu, vai
Robertas ir Lina pakviesti į kovo 8 d. suruošė banketą su
giomis, nes Connors laimėjo Bet nuo čia pradeda "šaldyti" Bayern (Muenchen), o j antrą palikdama daugumą žvaigždživ
abejas rungtynes, o Gerulaitis kamuolį ir pasimeta. Bulis pui vieta įkopė 1. F. C. Koeln, kai namuose. Pralaimėjusios prieš Sov. Sąjungos rinktinę ir kovo įvairių tautų dainų programa ir
pralaimėjo.
kiais metimais iš tolo prisiveja HSV (Hamburg) jau atsidūrė Maskvos Dinamo 65—85 ir mėn. dalyvaus rungtynėse prieš laisvės idėjas keliančiomis kal
bomis. Lietuvių vardu kalbėjo
Tuo pačiu metu Argentinoje ir nusineša titulą 58—56.
3 vietoje. Žinoma, taškų skir CASK 75—100, jos baigia pir Rytų Vokietiją.
kun. J. Prunskis, dalyvavo inž.
vyko antrasis ratas Davis Cup
Lituanicos komanda liko 4-je tumas minimalus ir net Schalke menybes 6-je vietoje. Tuo tar
B.
Nainys. Lietuviams parodyta
varžybų. Amerika jas pralaimė vietoje.
04 galėtų pirmenybes laimėti pu Kauno Žalgirio vyrai ruošia
CENTRO IR RYTŲ
daug nuoširdumo.
jo 4—1. V. Gerulaitis buvo kvie
— Prinoeton. Kaip rašėme Prieš persikeldamas pas "Cos- si paskutiniam ratui dėl meda
EUROPOS SĄJUNGA
čiamas ir šiom rungtynėm, bet Ivy lygos pirmenybėse Penn ir mos" į New Yorką, treneris lių. Jie šiuo metu laikosi ant
Chicagoje nuo 1956 m. veikia
pasirinko Europą, kur daugiau Princeton u-tai turėjo po lygiai Hennes Weisweiler taip pat no roje vietoje ir sidabro medalis
Centro
ir Rytų Europos tautų
pinigų. Tačiau iš kitos pusės, taškų, ir reikėjo lemiamų rung rėtų laimėti meisterio titulą sa būtų nemažas laimikis. Pirmo
Advokatų Draugija
ir jo dalyvavimas tikriausiai tynių išaiškinti meisteriui. Kie vo dabartiniam klubui L F. C sios rungtynės bus prieš Lenin sąjunga, kuriai priklauso čekai,
APYGARDOS PIRMENYBES galutinės pergalės nebūtų pakei
slovakai, slovėnai, serbai, rūmu VALDEMARAS BYLAUIS
tose ir įtemptose rungtynėse Koeln. čia bet koks pranašavi grado Spartaką.
nai, lenkai, lietuviai, ukrainie
pasekmė svyruoja iki paskutinių mas būtų vien spėliojimas. An
Šį savaitgalį Chicagoje bus tęs.
m
— Chicago. Evergreen teni sekundžių. 11 sek. prieš galą glijoje pirmenybėse vadovavimą
— Tinklinio pirmos lygos pir čiai. Sąjungos oficialus vardas
pravestos Vid. Vak. sporto apy
•
VINCAS
BRTZGYS
gardos krepšinio ir tinklinio pir so klubo patalpose įvykusios lie puiki R Šimkaus pasuotė ir perėmė Manchester United, o menybių paskutinis ratas prasi "Alliance of Priendsbip". Jos
Teisia daktarai
menybės. Jos vyks krepšinyje tuvių teniso klubo "round robin" j princeton veda 49—48. Tačiau pirmavęs F. C. Liverpool atsi dėjo Vilniuje. Vilniaus Kuro pirmininkas dabar yra L S. 3458 W. 6fth Street, Chlcaųto, m .
vyrų A ir B bei jaunių A, B i r varžybos šį kartą buvo ypatin tuoj pat tolimas Penn gynėjo dūrė antroje vietoje, bet ir čia Aparatūra stovi trečioje vieto Rozbozil. Ji leidžia neperiodinį
Visi teL 778-8000
C klasėse, o tinklinyje moterų gai nuotaikingos ir įdomios. Mat metimas lemia jiems pergalę favorito atžvilgiu padėtis mig je, bet pasiryžusi baigti pirme žurnalą "Alliance of FriendValandos p&ffaj susitarimą
daugiau pusė dalyvių buvo su 50—49.
ir mergaičių A bei B klasėse
nybes antroje, nors tik ši vieta
Penn kvalifikuojasi lota.
Dalyvaus 13 krepšinio ir 6 j kaukėmis. Kaukės buvo premi- Amerikos u-tų pirmenybėms ir
garantuoja pakilimą į aukščiau
Tel. ofiso ir buto: O L T S T V C 2-4159
tinkiinio komandos iš Detroito, j j u o jamos, ir laimėtojais tapo: jau spėjo laimėti pirmąjį ratą.
sią lygą.
DR. K. S. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
1 vieta priešistorinių laikų (urvi Princetono u-to P. Carrill su — Teko patirti, kad WaClevelando bei Chicagos.
—
Plaukimo
tarptautinėse
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Šeštadienio ryte 10 vai. pra nis) tenisininkas — A. Kuše- šypsena užbaigė sezoną. Ko shington Diplomats klubui gar
1443 So. 50th Ave.. Cicero
varžybose
Leningrade
dalyvavo
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
sidės tinklinio varžybos Cury liauskas; 2 v. balerina — jau manda jauna ir nepatyrusi pra susis Jonan Cruyff kainavo 1.5
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tef. LU 5-6446
mokykloje — Archer ir Pulaski nasis L. Stankaitis ir 3 v. gang dėjo sezoną gana sunkiai, bet mil. dolerių, kuriuos gavo Los 120 dalyvių iš Čekoslovakijos,
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet •
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
gatvių kampas. Tinklinis ten steris Al Capone — R. Znio- vis gerėjo ir įspūdingai užbaigė Angeles Aztecs. Po 1982 metų Kubos, Lenkijos, Prancūzijos ir
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
vyks visą šeštadienį ir bus už* nienė.
pirmenybes, atsidurdama pir pasaulio futbolo pirmenybių ir Vengrijos.
baigtas. Krepšinis prasidės šeš
Sekantis ir paskutinis šio se moje vietoje. Labiausiai jis pa anglas Kevin Keegan ketina už
Ypatingai puikiai pasirodė Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
tadienį 1 vai p. p. Marąuette zono "round robin" įvyks balan tenkintas Ričardo Šimkaus žai Diplomats žaisti, bet tuo tarpu vilnietis Robertas Žulpa. j i s
DR. PETER T. BRAZIS
3925
VVest 59th Street
Parko salėje. Sekmadienį toje džio mėn. pabaigoje, Hinsdale dimu ir jo kantribucija koman jis iš HSV (Hamburg) pereis 200 mtr. krūtine laimi pirmą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
pačioje salėje įvyks finalinės teniso klube.
dai. Jo puikios pasuotės buvo pats Juventus (Torino). žino vietą per 2:15,36, kas yra nau
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šeši.
rungtynės: 12 vai. jaunių A,
komandinio žaidimo pagrindas, ma, 1982 metai dar toli, bet iš jas Sąjungos rekordas ir antra Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:0O uždaryta.
1:30 vai. vyrų B, o po jų vyrų
jo gynimas neleido priešinin viso matyti, kad Diplomats rim geriausia pasekmė pasaulyje. vai. popiet, treč. ir §ešt. tik susitarus
ĮVAIRIOS ŽINIOS
DR. IRENA KURAS
A klasės tarp Neries ir Litua
kams įsisiūbuoti, jo kamuolių tų finansinių sunkumų nebeturi, 100 mtr. krūtine jis atplaukia
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nicos.
— Toronte viešėjo Clevelando ėmimas ir taškų rinkimas buvo o tai svarbu, kai nori pastatyti antras, o 200 mtr. kompleksini
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
Chicagos lietuviai kviečiami 2aibo jaunių krepšinio koman antras, o dažnai ir geriausias ant kojų stiprią futbolo ko- — trečias.
SPECIALISTĖ
0PT0METRISTAS
MEDICAL
BUILDING
atsilankyti į varžybas ir palai da. Ji pralaimėjo prieš Aušros komandoje.
mandą.
2709 West 51st Street
Linai
Kačiušytei
šios
varžy
3200
W
81st
Street
kyti sportuojantį jaunimą.
jaunius 63—78. Taškus Žaibui
Tel. - G R 6-2400
Jis
tikisi,
kad
sekančiam
sebos
buvo
nelabai
sėkmingos.
Ji
Pirmenybes rengia Vid. Vak. pelnė: Zulė 14, Staniškis 11,
*--•«Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto ikt 1 v. p.p.
ridėjes truputį ūgio, ?Prin—
Labai
griežtai
vietinius
100
mtr.
krūtine
pralaimi
savo
:
sporto apygarda.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Miškinis 22, Kijauskas 14, Barz- *>-u: : — : ^ ~ - — ~
ceton komandoj tars dar sva JAV futbolo trenerius pasmerkė amžinai varžovei J. Rogdanovai
dūkas 2 ir Motiejūnas 0; Auš
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
resnį žodį.
rai : Gataveckas 33, Bazikauskas
DR. J. MEŠKAUSKAS
STALO TENISAS
DR. E. DECKYS
9, Greičiūnas 12, Putrimas 12,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Vaidila 2, Saplys 10.
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
FUTBOLAS
HAMILTONE AUGA
Emocinės ligos
2557 W.69th Street Tet 778^4363
Aušros vyrų komanda neat
2454 VVest 71s1 Street
NAUJOS JfcGOS
TRUMPOS ŽINIOS
CRAWF0RD
MEDICAL
BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
vykus Žaibo vyrams, sužaidė su
6449 So. Pulaski Road
Toronte lietuviškas spalvas ir Scaiboro Pipe komandą ir laiVai:
pirmad,
antrad .ketvirtad. ir penktad.
J.&J.PHARMACY
— Vak. Vokietijos rinktinės
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Kanados rinktinę vis dar puikiai j m ė j 0 gg—§4
laimėjimas 8:0 prieš Maltą pa
atstovauja Glorija Nešukaitytė
Telef. — 282-4422
VUsteI,vK«rrdr«!iiporrucMicv«paJ«;gydoiTK>tiot«« I r t i
Moonstone slidinėjimo vie tenkino trenerį Jupp Derwall,
DR. A. B. GLEVECKAS
Važiuojamos kedfts, ramentai Ir kt„ pirkti ar nuomoti;
ir Birutė Plučaitė. J o s pavada tovėje Toronto Aušros klubas kuris tvirtina, kad viskas ėjo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
Nemokamai supakuojama dovano*.
vo Violetą Nešukaitytę. O dabar kovo 15 d. rengia slidinėjimo pagal planą ir kad jo rinktinė
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
lyg savaime kyla klausimas: varžybas. Bus pravestas sla buvo gerai susižaidusi. Ta
Ofisai:
Specialybė Akių ligos
Pristatymas nemokamai
111 NO. WABASH AVE.
"Kas jas pavaduos?"
3907 West 103rd Street
lomas ir didysis slalomas vyrų čiau tai nėra pilnas įvertinimo
4200 NO. CENTRAL AVE.
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
Valandos pagal susitarimą
Atrodo, kad atsakymą turi ir moterų klasėms. Po varžybų laipsnis, nes Malta iš tiesų ne
Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel. — PR 8-2220
V. Subatnikaitė. Ji j a u keletą laimėtojams bus įteiktos dova tik geografiniai paėmus, bet ir
nos.
futbolo
atžvilgiu,
tik
nykštu
DR. FRANK PLECKAS
metų treniruoja Hamiltono Ko
DR. JANINA JAKSEVlClUS
— Cricagp. — Marąuette Par kas. Bent žurnalistai tos per
(Kalba lietuviškai)
vo stale tenisininkus.
Ne
JOKŠA
\ i
0PT0METRISTAS
tik treniruoja, bet juos vežioja ko krepšinio lygos finalinėse galės nė nepervertina Mūsų
VAIKŲ LIGOS
08
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
supratimu
nereikėtų
pervertinti
rungtynėse
susitiko
Neries
ir
po turnyrus, j u
globoja. O
2656 VVest 63rd Street
"Contact tenses"
Vaiangos pagal susitarimą
įdėtos pastangos jau vis dažniau Bulls komandos. Jauna ir grei ir puikiai pasirodžiusios Belgi
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
aaa u s for
papuošiamos laimėjimais, ir tro- ta Neris diktuoja žaidimą ir ve jos rinktinės 5:0 (3:0) pergalę
Vai. paga! susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
fėjomis. Bene geriausią ateitį iš da virš 10 taškų skirtumu, be prieš Luksemburgą. Ir čia pa
DR. A. JENKINS
'•••
DR. LEONAS SEIBUTIS
jų žada Daiva Koperskytė ir likus keliom minutėm žaidimo. jėgumo matuoklis yra menkas,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
* • bast wty i i
nors apie Belgijos futbolininkus
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
AT 0UR 10W UTES
Ramoną Raguckaitė. Daiva 13
3844 West 63rd Street
PR0STAT0
CHIRURGIJA
labai gerai atsiliepta.
m. amžiaus, o Ramoną 14 m.,
Valandos pagal susitarimą
2656
W.
63rd
Street
•
buvo pačioe pirmiausios Toronto
/ai.
antr
1-4
popiet
ir
ketv.
5-7 vak.
1
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
pirrnenvbės* bet iau su ctiarakOfiso
tel.
776-2880.
rezid.
448-5545
— Liūdniau atrodo su šio ru
WA 5-2670 arba 48y-4441
teriumi ir entuziazmu. Jos pa
dens Europos pirmenybių daly
DR. K. A. JUČAS
sidalina pirma ir antra vieta 15
nterest Rate*
DR. J. J. SIMONAITIS
viu Graikija, kuri Paryžiuje
Paki or. Savinas
ODOS LIGOS
m. amžiaus grupėje, o taip pat
prie 32,000 žiūrovų 1:5 pralai
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ir moterų B klasėje, Daivai lai
Tel.-GR 6-0617
!«t#r«*< Cciooun<l«l
mėjo gerai pasirodžiusiai Pran
Valandos pagal susitarimą
Daily
and
Paid
(Juarterty
mint abu kartus. * Ontario Open
6958
S. Taiman Ave.
cūzijos rinktinei. Atjaunintai
turnyre Ramonos eilė, ji laimi
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1
Prancūzijos rinktinei sėkmingai
Ofiso tel. HE 4-2123. namu GI 8-6195
15 m. grupę, finale atsigriebda
dirigavo jų garsusisc Platini, ku
DR. FERD. VYT. KAUNAS
ma prieš Daivą 17—21, 21—17,
DR. V. TUMAS0NIS
ris pats įkirto 2 įvarčius. Grai
BENDROJI MEDICINA
21—9, o 17 m. grupėje ir mo
CHIRURGAS
kų treneris teisinasi, kad jam
1407 So. 49th Court. Cicero, III.
terų B klasėje pasiekia pusfi
2454
VVest 71st Street
trūko kelių gerų žaidėjų ir kad
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč. tršešt
nalius.
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 ir
iki Europos pirmenybių Italijo
2212 WEST C E R M A K ROAD C H I C A G O , ILL. 60608
6-7 — iš anksto susitarus.
je dar yra laiko pasitaisyti, ži
Balandžio pradžioje jos abi iš
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586-3166: namų 381-3772
noma, gal to laiko yra, gal ir
vyksta į Calgary, Alberta, kur
NOUKSi lten.Tua.Prl.s-4 Thur.»-8 sat. 5-1
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
nėra.
atstovaus Ontario jaunių rinkti
2659 W 59 St. Chicago
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
ne Kanados pirmenybėse. Šiuo
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
476-2112
metu be reguliarių treniruočių
6745 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą. Pirm, antr., treč.
Vai.:
pirm , antr ketv ir penkt.
ra V. Subatn&aite, dar dalyvau Robertas žulpa su nauju sąjungos re
— Vak, Vokietija
H M
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
2—7)
šeštadieniais
pagal susitarimą.
ja Z. Kazanovic stalo teniso kordu 200" mtr. krutinę.
pirmenybėse vis pirmauja F. C.
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Maskvos taktika ir

LATVIS KOVOTOJAS LIUDIJA

Žinomas žmogaus teisių ko kaipo pavojingą asmenį ir pa
votojas rusas Jurijus Belovas talpino į Vladimiro kalėjimą.
painformavo Frankfurte lat
J. Belovas buvo surašęs apie
vių bendruomenę apie savo
savo
išgyvenimus bausmės sto
išgyvenimus Sov. Sąjungos
Vėl didžioji spauda skelbia
Jeigu Sovietų Sąjunga tikrai
vyklose
atsiminimus „Repor
kalėjimuose,
psichiatrinėse
apie organizuojamus teismus norėtų bausti karo nusikaltė
ligoninėse ir ištrėmime, sutei tažas iš tamsos" ir rankraštį
prieš vadinamus karo nusikal lius, tai ji ištirtų ir nubaustų
kiant PBLA (Pasaulio latvių mėgino nusiųsti į laisvąjį pa
tėlius. JAV-bės yra sudariu tuos, kurie pravedė masinius
sąjungai) gausias žinias apie saulį. Kalėjime jį kelis kartus
sios 50-ties asmenų štabą, pa nekaltų žmonių trėmimus į
latvių gyventojus ir pabal tyrinėjo Maskvos Serbskio
skyrusios t a m reikalui 2.3 mil. Sibirą, kurie žudė nekaltus
institute, psichiatriniame sky
tiečių tautinę veiklą.
dolerių, ir galima numatyti, žmones Červenėje, Panevėžy ir
riuje ir 1972 m. pripažino jį psi
kad dabar pagausės šios rūšies kitose vietose. Bet' apie tokių
Jurijus Belovas, kurio seno chiniu ligoniu ir patalpino į
bylų. Anksčiau tam reikalui te nusikaltėlių ieškojimą ir bau
lis Imants Šlauters buvęs iš uždarą psichiatrinę ligoninę
buvo tik mažas padalinys JAV dimą Sovietų Sąjungoje negir
Mintaujos, buvo ištremtas iš Sičovske, Smolensko rajone.
imigracijos ir natūralizacijos dėti, nes Maskvai tikrasis tei
Sov. Sąjungos 1979 m. lapkri
įstaigoje ir tam finansuoti te singumas nerūpi. Negalima
čio 7 dieną, 37 metų amžiaus Ligoninės direktorius dr. Lami
buvo paskirta apie 90,000 dole pasitikėti ir jos siunčiamais liu
pirmą kartą buvo areštuotas nas paaiškino Belovui, kad jis
rių. Dabar paskirta beveik 30 dininkais ir dokumentais. Ge
1963 m. Karaliaučiuje, kai čeką gydomas ne dėl ligos, bet dėl jo
kartų daugiau lėšų ir vadovau rai, kad šiuos dalykus iškėlė
jį apkaltino turinti ryšius su įsitikinimų. Išgydyti Belovą ta
ti parinktas Walter J . Rockler, Jungtinis pabaltiečių komi
lietuviais nacionalistais ir ve čiau nepavyko ir 1977 m. jį
buvęs pareigūnas Nuernbergo t e t a s Washingtone. Apie
dantį priešsovietinę propagan ištrėmė į Sibirą, į Krasnojars
teisme. Įdomu, kad jis aname Lesinskio atvejį ir kitus įtar Miout^aric valstijos gubernatorius VViUiam C. Milliken š. m. vasario 7 d. pasirašo proklamaciją. Vasario šešio dą. Jis tapo nuteistas ištrė ko sritį, bet praeitais metais
teisme neiškėlė komunistų ka tinus dalykus dėl gabenamų iš liktąją skelbiančią Lietuvių diena. Jj stebi delegacijos nariai (iš k. į d.): Jonas Maršalas, Algis Zaparackas. mimu į Mordoviją, Javos ir jam pranešė, kad jis turi iš
Vitalija Vaškelytė, dr. Stefa Miškinienė, Virginija Daugvydakė — Dean, dr. Arūnas Vaitiekaitis ir delegacijos
ro nusikaltėlių, kurie vien Lie už geležinės uždangos liu vadovas, Detroito Lietuvių organizacijų centro pirm. dr. Algis Barauskas,
Nuctr. J. Maršalo Sosmorskos griežto režimo sto vykti į Izraelį.
tuvoje išžudė tūkstančius žmo dininkų ir dokumentų komi
vyklą. 1966 m. jį ir vėl nuteisė
Įvairiuose kalėjimuose Belo
nių net masinėse Pravieniškių, tetas kelia specialiuose raš
penkeriems metams
kalėti vas, sutikęs daug latvių, pvz.
Rainių miškelio žudynėse.
Gunarą Rodę, Gunarą Astrą ir
tuose Rockleriui, generaliniam
prokurorui B.R. Civiletti, vals
mui, organizacijos, moterims. kitus žinomus laisvės kovo
Rockleris tebusiąs šiose pa tybės sekretoriui C.R. Vance,
Tačiau neteko girdėti, kad kas tojus. Šičovskos psichiatrinėje
reigose tik porą mėnesių. Tada kongreso teisminio komiteto
Pasikalbėjimas su kun.K.Trimaku
nors panašaus būtų ruošiama ligoninėje buvęs „gydomas" ir
pasitrauksiąs ir grįšiąs į savo pirmininkui P.W. Rodino, res
vedusiems. Atėjo laikas pa Daugpilio latvis Imants Keres,
privačią teisių tarnybą. Jo vie publikonų atstovui kongreso
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kuris prieš įkalinimą dirbęs
Kun. dr. Kęstutis Trimakas,
navičių ir mane. Pirmiausia, bandyti.
tą užimsiąs dabartinis jo pava teisminiame komitete R.
—
Ar
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skirtas
laikas
dis
Rygoje kaip dokumentarinių
duotojas Allan A. Ryan. Šių McCloy, senato teisminio ko "Ateities" žurnalo vyr. redak tančius progų ir visų mūsų dar mūsų abiejų pasisakymai bus
kusijoms,
išsiaiškinimams?
filmų scenaristas. Keres apkal
metų pradžioje juodu abudu va miteto pirmininkui T.M. torius, aktyviai įsijungęs į laukia tūkstančiai galimybių. iš šiek tiek skirtingų krypčių.
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yra
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tintas už sukimą filmo apie lat
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Sąjungą ir į Izraelį, kur jiems miteto nariui St. Thurmond.
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Maskva savu laiku net pa
gelmės". Aš bent kai kuriais
dininkų ir dokumentų.
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Ir
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mažiau
lai
kasdieniniame gyvenime, įstai
čius rusus, kurie buvo patekę į praves kovo 23 d. Ateitininkų
klausimais būsiu
linkęs
Naujai Amerikoje sudarytoji vokiečių nelaisvę, kurie nors namuose, šeimų atsinaujini atsitraukti nuo kasdienybės ir pasisakyti iš psichologinės, iš ko, tuo sunkiau trumpu laiku gose ir švietimo srityje. Dėl to
Rocklerio vadovaujamoji įstai kiek nepataikė į partijos liniją, mo dieną. Mūsų prašomas jis pašvęsti laiko prie tos Tik gyvenimiškos iš praktiškos prieiti prie išvadų. Žinom, kad Keres buvo „gydomas" Sovie
ga paveldėjo apie 12 deportaci masiškai gabeno į darbo vergų sutiko kiek plačiau pasisakyti rovės prartėti.
perspektyvos. Ta prasme, tą atsinaujinimo dieną turim tų psichiatrinėje ligoninėje
— Jūs sutikote būti vienas
jos bylų. Tačiau dabar jų susi stovyklas Sibire. Apskritai, ko apie katalikų
pasiruošimą
mūsų p a s i s a k y m u o s e ir nedaug laiko. Tad daug laiko haloperidolo, aminasino ir
vadovų tai Šeimų atsinauji
darysią apie 250. Cia būtų tik kios pagalbos teisingumui gali gavėnios metu.
komentaruose bus galima diskusijoms tikrai neprama- kitais vaistais.
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ne Belov mano esant apie
jiems priklausomas piliečio sitaikyti prie gyvenimo aplin
abejo, būtų gera, kad ir tos die
— Kokia numatoma
dienos 30,000 žmonių. Ten esą ir ištisi
laisvės teises. Tiesiog gėda, kad kos ir dvasiniam
gyvenimui niai tam yra ir rekolekcijos, ir nos dalyviai galėtų įsijungti į
pabaltiečių kaimai su jų
laisvoji
Amerika
pradeda nebesurandam laiko. Iš Lietu atsinaujinimo diena. Tad esme tą pokalbį. Tam paliksime du programa?
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nesiskiria.
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Ryga", „Naujasis Talinas" ir
gomis pasitikime. Jos sten budeliais, kurių rankos kruvi- gražiausius prisiminimus apie savo pavadinimu pabrėžia ką nors rūpimo, svarbaus ar
pagal
kurį
atsinaujinimas
pan. su iki 3,000 kaimo gyven
giasi reikalą ištirti vispusiš nesnės už tuos, kuriems ruošia ten turėtas rekolekcijas. Kodėl susikaupimą (kaip priemonę): reikalingo, jau dabar prašome
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to
tojų.
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bylos
Amerikoje.
dabar
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kratomės,
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kai. Nieko negalima turėti
klausantis rekolekcijų vedėjo, tų, kurie dalyvaus, atsiųsti žvilgsnio pritaikymo ateičiai.
nesurandame?
prieš, jeigu bašališkai, teisin
Belovas suteikė PBLA ir in
savo klausimus iš anksto paš Be to, naudinga pažvelgti į
— Štai žiūrit į praeitį, į Lie tyloj mąstant, meldžiantis, už tu.
gai'reikalas aiškinamas demo
formaciją
apie 1979 m. rugpiūpraeities netobulumus ir juos
tuvoj turėtas tradicijas, mo laikant tylą. "Atsinaujinimo
kratiškame teisme. Bet visas
čio
mėn.
įteiktą
Brežnevui „45
— Ar dalyvauja tik šeimos? p r i p a ž i n t i .
atsinauji
Atsinaujinimo
kykloj patirtas rekolekcijas. Aš diena" pabrėžia
klausimas to teisinio bešališ
memorandumą"
— Dalyvaus tik vedusieji žvilgsniui tą dieną turėsime pabaltiečių
nimą (tikslą). Tos dienos te
kumo. Paprastai gerai infor
Kiek galima Sovietų liu linkęs žiūrėti į dabartį ar net į mos ir kreipsis tiesiog į tą tiks- (gal reikėjo tą dieną tiksliau tris pokalbius. Praeities ap ryšium su Stalino ir Hitlerio
muotas dienraštis "New York dininkais ir dokumentais pasi ateitį. Laikas gali būti skiria lą.
pavadinti vedusiųjų atsi žvalgai turėsime sugrįžimo — paktu. Šį memorandumą pasi
Times" vasario 6 d. paskelbė, tikėti rašo "U.S. NEWS& m a s atsiverti į Didžiąją
rašė ne tik 45 pabaltiečiai, bet
— Kokia tema bus kalbama naujinimo diena). Pageidauja atgalios valandėle, su išpažinti
kad amerikiečių įstaigos jau World Report" kovo 3 d. nume Paslaptį, į mūsų Didžiąją Pa
virš 100 asmenų, tarp jų pa
mos vedusiųjų poros dalyvauti
pradėjo duoti Sovietų Sąjun ry. Cia perteikiamos žinios, skirtį — į Dievą. Tam laiką pa tą dieną ir kelias konferen tą dieną kartu, bet jei abu ne mi (kas norės). Šiuo metu dar sirašė ir Jurijus Belovas.
ieškome tinkamos formos atei
gos įstaigoms vardus tų as kaip Maskva padirbtais do švenčia tie, kurie labiau atsi cijas turėsime?
Prieš išvykstant į ištrėmi
galėtų
dalyvauti,
naudinga
bū
ties pasišventimo - pasiryžimo
— Vedusiųjų
gyvenimą
menų, kurie yra investiguo- kumentais bandė suorganizuo vėrę Jo Tikrovei. Laiką tam
mą,
J. Belovas Rygoje aplankė
tų bent vienam atvykti. Šei aktui.
jami ir kurie galės būti teisiami. ti kaltinimus Amerikai dėl tero suranda tie, kurie vertina gali galima atnaujinti bent trijose
savo
kalėjimo draugą Gunarą
mos ryšiai yra svarbiausi
Dėkojame kun. dr. Kęstučiui Astrą, kuris gyveno LukavRockler prasitarė, kad investi- rizmo, net ir dėl Italijos mybę dar daugiau kaip nors Jo srityse: ryšyje su Dievu, ryšyje
pastovūs ryšiai tarp žmonių. Trimakui už pareikštas įdo
guojama keletas šimtų as premjero Aldo Moro nužudy Tikrovę paliesti — ir tai ver viens su kitu ir su vaikais (jei
saloje. Juos ten visą dieną ir
menų, jų tarpe minimi ir lie mo. Maskvos agentai gavo tina labiau, negu ką kita tuo jų vedusieji turi) ir abiejų bend Betgi visi matome ir patiria mias mintis, išryškinimą Šei naktį sekė čekos agentai juo
tuviai. Net planuojama iš JAV vartojamą rašalą, popie metu galėtų daryti, ar tai sve ruose ryšiuose su visuomene - me, kokiame sunkumus šei mų atsinaujinimo dienos pa dame Volgos tipo automobi
Sovietų Sąjungos atgabenti rių, oficialias JAV laiškų for čiuotis, pailsėti, pramogauti ar bendruomene. Kiekvienai tai mos gyvenime turi. Amerikie skirtį. Ji rengiama kovo 23 d. lyje, tai stovint gatvėje prie
' sričiai bus skiriamas pokalbis čių ir kitų tautų krikščionių Ateitininkų namuose (Archer Astros namo durų, tai sekant
apie 40-50 liudininkų. Aišku, mas ir padirbinėjo melagingus net ką naudingo dirbti.
jog Maskva pasistengs tuos ta dokumentus, kaltinančius
— Ogal kalti tie, kurie turėtų (ne konferencija). Konferenci tarpe yra paplitę savaitgaliai Ave. ir 127 th St. Lemonte). juos einant garvėje. Tokiu būdu
riamus liudininkus gerai iš JAV. Į apgaulingų dokumentų rekolekcijas organizuoti'? Sa ja yra vieno vedėjo kalba. vedusiems stiprinti jų ryšius, Rinkimosi laikas, kava ir „nepagydomas" Belovas ap
komunikaciją, informacinė valandėlė nuo 9- saugos buvo lydimas kol jis pa
sijoti, kad jie būtų politiškai iš padirbinėjimus Sovietų KGB kykim,
parapijos,
kunigai, Pokalbyje gi kalba daugiau ne sugyvenimą,
9:30 v. ryto. Konferencijos liko Sovietų Sąjungą.
krikščionišką
sąmoningumą.
gu
vienas
vadovas.
Atsitikimi, kad nesusidarytų yra įtraukusi apie 50 žmonių. katalikiškos
organizacijos?
prasidės punktualiai 10 v.r.
Gi
lietuvių
išeivių
tarpe
turime
pavojus jiems patiems pasi
— Nesinori ieškoti, pas ką naudinimo dienai turėsime du
Pabaiga 5:30 — 6 v, o kavute.
susikaupimo
renginius
jauniVien
1979
m.
Maskva
išleido
prašyti politinių pabėgėlių tei
A. Tenisonas
kaltė. Visi esam praleidę tūks- vadovus: kun. Vyt. Bagdasės ir pasilikti Amerikoje. apie 200 mil. dolerių propagan
Pagal Maskvos įprastą tvarką dai ir falsifikatams, siekdama
dukrą į pasaulį, panašiai aprūpino ir ją: sykiu išleido
Kitas ne mažiau stebinąs dalykas yra tai, kad
labai galimas dalykas, kad bus atskirti Ameriką nuo jos drau
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miestietis, ikšiol neturėjęs rankose nė
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Ar
ilgai
jam
teko
vežėjauti,
nėra
jokių
tikrų
žagrės,
nė
spragilo,
ne tik sugebėjo išmokti žemdir
Maskva apgaulingai iš
kurių šeimos nariai bus pasili
žinių.
Net
galimas
daiktas,
kad
neteko
visai.
Jauna
bystės, bet net, kaip atrodo, įstengė ją pamėgti, jau
kę už geležinės uždangos kaip spausdino JAV armijos vado
ALBINAS BARANAUSKAS
martei iš Lietuvos sostinės mūsų užkampyje turėjo visam amžiui prisirišdamas prie savo šešmargio.
įkaitai, jeigu jie kartais "nege vėlį net su padirbtu gen. Westbaisiai nepatikti; atitekėjo, greičiausia, vien tam, Kas jį mokė? Kas toks, bent pradžioje, vadovavo ir
rai liudytų" ar bandytų pa moreland parašu. Vadovėlis
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
kad gautų kilmingą vyrą; šį gavusi, nejautė reikalo davinėjo patarimus? Greičiausia, Šeštokai. Šitokiu
panaudotas
Italijos
spaudoje
bėgti.
ilgiau čia gaišti. Dar, atrodo, tais pačiais metais žentu turėjo juk didžiuotis! Žmona taip pat bus
"Vinco
Mazurkevičiaus
romano"
Kiek tokie liudininkai ir So skleisti melagingoms žinioms,
—
—
(žmonės sako, antrą mėnesį po vestuvių!) jaunieji buvusi gera, išmananti šeimininkė, šokanti su
vietų parūpinami "dokumen kad JAV veikia su Italijos rau
ponai greitomis pardavė dvarą ir išdūmė atgal į Vil- pagalba visur, kur tik šios galėjo prisireikti. O kaip
tai" gali būti patikimi, galima donosiomis brigadomis, tero
2
Dar daugiau: nių pastoviam apsigyvenimui, atminčiai pas mus jaunasis vilnietis jos pagalbos dar buvo kiekvie
ristiniais
žudikais,
kurie
nu
spręsti iš įdomaus fakto, kurį
name žingsnyje reikalingas, gali akivaizdžiai nu
Jungtinis pabaltiečių komite žudė premjerą Moro. Tą iš jos darganų ir vėjo nugairintų rąstų, iš kurių saulė tepalikdami Daugirduką.
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Vilšviesti kad ir Ši žmonėse iki mūsų dienų užsilikusi
tas Washingtone iškėlė va falsifikuotą vadovėlį Maskva
istorijėlė. Kartą šventadienį, žmonai viešintis tėviš
natūralaus
akmens
slenksčio
ir
iš
jos
giliai
įmindžiotų
niuje
gimęs
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užaugęs,
dabar
atsisakė
grįžti
atgal,
o
sario 27 d. rašte tos Specialios paskleidė 20-je kraštų.
geltonų takų dvelkė istorija. Norint su ta istorija panorėjo likti vienas kaime tarp nepažįstamų, toli kėje Trempuose, Daugirda vakarop atbėgo jos
investigacijos tarnybos direk
Maskva sufalsifikavo prez. J. susipažinti, reikia grįžti į praeitį mažiausia pusantro nuo saviškių ir nuo civilizacijos. Teisinosi pamilęs ieškoti, labai susijaudinęs.
toriui J. Rockleriui: iŠ Sovietų Carterio kalbą, kurią prakišo į
jauną apylinkės ūkininkaitę. Siūlosi paralelė su jo
— Ona, bėda! Mūs kiaulės pasiuto!
Sąjungos misijos prie Jung Graikijos spaudą, kiršindama šimto metų.
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laiką
susirasti,
pietumis
į lovį?
gėlio teisių JAV-se. Jis atsklei spaudoje, siekdama sukiršinti
pavardės,
vedė
žmoną
miestietę,
ne
bajoraitę,
iš
Viipažinti
ir
taip
stipriai
pamilti?
Žmonės
sako,
veikęs
— Pietumis pažiūrėjau — miega, tai nenorėjau
dė paslaptį, kad jis buvo Sadatą su Amerika. Iškelta
okupuotoje Latvijoje paskirtas daugybė faktų, kur Maskva niaus, turtingo pirklio dukrą. Sakoma, buvusi ne tiek pagal iš anksto sugalvotą planą. Namuose taip nesu- išbudint. O dabar bijausi pas jas įkelti kojos, kad nesu
gražuolė, kiek „su skambančiais". Čia pas jus jos tikdavęs su tėvu, kad ryžęsis daugiau niekad į juos draskytų!
į grupę, kuriai buvo pavesta falsifikuotais
dokumentais,
— Na, — šyptelėjo Ona, — matau, kad be manęs
"tyrinėti ir dokumentuoti" na melagingais gandais siekia sa žema kilmė niekam negalėjo užkliūti; priešingai, nebegrįžti. Tačiau minėtoji mergina tikrai buvusi
kaip
tik
dėl
šios,
greičiausia,
ir
išliko
žmonių
(dar
žinoma
net
jos
pavardė
—
Trempų
Šeštokaitė.
šičia jau nebus apsieita...
cių karo nusikaltėlius. Lesins vų tikslų. Todėl ir negalima
Ir pakilusi ėmė atsisveikinėti.
kis paliudijo, kad buvo visiškai pasitikėti Maskvos dokumen atmintyje. Tačiau įstatymas yra įstatymas: rusų vai- nors nė Trempuose, nė gretimuose Oškabaliuose
Bet turėjo būti gabus, greitai išmokstąs — ant
priimtas dalykas panaudoti ne tais ir liudininkais prieš pa džia draudė nekilmingiems, važinėti keturiais ark- dabar jau niekas neatsimena jokio Šeštoko) ir jis ją
liais.
Jaunosios
ponios
tėvai
Vilniuje
šį
klausimą
vedęs,
o
paskui
visai
gražiai
sugyvenę
—
net,
galiraip.
Šitokių istorijų būtų užsilikę ir daugiau. Jeigu
pilnai tikrus faktus ir net sufab bėgėlius, kai okupantas siekia
buvo
išsprendę
gan
sąmojingu
būdu:
drauge
su
mas
daiktas,
buvę
laimingi.
Ponai,
prieš
parduožmonės nieko kito apie jį neatsimena, rodo, kad
rikuoti duomenis .telkiant to tik juos apjuodinti ir sunai
karieta bei ketvertu laikė ir kilmingą vežėją, pavarde darni, jam paupyje atrėžė šešmargį geros žemės, ant Daugirda netrukus tapo tokiu pat kaimiečiu, kaip ir
kias informacijas.
kinti.Daugirdą, taip pat vilnietį, iš plikbajorių. Šiam kurios paskui uošvis, anas legendarinis Trempų Šeš- visi mūsų apylinkės gyventojai.
J.Pr.
sėdint priekyje su pergamentu už ančio, niekas tokas, pastatė ir tuos du aukščiau minėtus trobesius,
negalėjo prikibti prie sėdinčių užpakalyje. Leisdami Tokia buvo Daugirdynės pradžia.
(Bus daugiau)

KARO NUSIKALTĖLIU TEISMAI
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 14 d.

mui kun. J. Dambrauskas visus ravo apie savo ir V. Kapočiaus
palaimino slaptai iš Lietuvos gau kelionę į Washingtoną, DC, kur
ta a r k J. Matulaičio piįuse (pile- teko susitikti su kongreso užsie
ola — l o t ) , arkivyskupo dėvėta nių reikalų komisijos pirminin
ku Clement Zablocki ir kitais
violetine kepurėle.
Moterų kvartetas
sugiedojo kongreso nariais dėl Pabaltijo
išlaikymo
Naujalio
"Pulkim
a
n
t
kelių",
Br. valstybių ambasadų
cescos greitosiomis suorganizuo
ir
lėšų.
Rezultatai,
kaip
atrodo,
J. Markaičk) "Priimki auką", J.
tas mišrus choras, seselei Alverteikia
gražiu
vilčių
ateičiai.
Per
Grimskio "2enk iš aukso taronai fortepijonu pritariant, pui
Minėjimas pradėtas lietuviš kiai padainavo kelias lietuviš
traukos
metu
buvo
renkamos
au
nės" ir C. Sasnausko '^Apsaugok
komis pamaldomis Šv. Kazimiero kas dainas.
kos ALB.
Aukščiausias".
bažnyčioje, South Side, PittsMeninę programos dalį atliko
Po
Mišių
parapijos
salėje
jvyŠios dienos proga dar kalbėjo
burghe. Lietuviu parapijos kle
Racine
moterų kvartetas: S t Petko ir pats minėjimas, kurį praves
angliškai mokytojas Tomas Stun
bonas kun, W . Kraraveckas at
rušonienė,
O . Kažemėkaitienė, J.
ti apylinkės pirm. J. Dargienė pa
džia. Jis iškėlė Pittsburgho ir pla
našavo Šv. Mišias už Lietuvą ir
kvietė apylinkės vicepirmininką Pivoriūnienė ir B. Nekrošienė
tesnės apylinkės lietuvių veiklą
už žuvusius už Lietuvos laisvę ir
V
y t Janusbrrį. Po oficialaus ati Vadovaujamas muz. J. Grimskio,
ir kultūrinį bei ekonominį įnašą
pasakė gražu pamokslą. Pastebė
darymo V. Janušonis pakvietė kvartetas sudainavo: "Ten mano
į šios valstybės gyvenimą.
tina, kad šįmet buvo susirinkę
parapijos kleboną kun. J. Augū- tėvynė" (T. MakaČino), "Kur
Po savo kalbos T. Stundžia
daugiau žmonių, buvo atvykę
ną sukalbėti invokaciją ir po jos gimta padangė", "Vaka.J daina",
net iš tolimenių parapijų. P o perskaitė susirinkimo priimtas re
"Saulėleidis
tėviškėje" (dainos
pagerbti žuvusius už laisvę.
pamaldų sugiedotas Tautos h i m zoliucijas: JAV prez. Carteriv'., vi
iš
Lietuvos)
ir
"Bėga
dienos" (Bu
Touaoii lietuvius sveikino lat
ceprezidentui, Pennsylvanijos se Li«uvių delegacija pas Ailegheny CouKy komisiooierius. Iš kaires: AHegheny apskrities komisiooierius vių atstovas M. Bauer, o estų at roko). Nors ir ne pirmą kartą
nas.
Thomas Foerster, Vytas Yucius, Pittsburgi Altos skyriaus sekr., Margis Tunier lietuvių kalbos kursų pirmi
kvartetas yra girdimas MihvauTrečią vaL po piety minėji natoriams ir kongresmanams.
ninkė, kcmiskmierius Cyrii Wecht, Jane Žilinskienė, Vasario 16-tos dienos reng. komiteto atstovė, ir komiskmie- stovo Jurisons sveikinimai ir lin kėje, tačiau ir šį kartą jos buvo
Po
benedikcijos,
kurią
-prave
mas buvo tęsiamas seselių prankėjimai
buvo
perskaityti
V.
Ja
rius dr. Wm_ Huat
ciskiečių
vienuolyne,
Castlę dė Homesteadto Lietuvių parapi
nušonio. Po to Gintaras Dargis priimtos su didele meile ir entu
Shannon, mergaičių akademijos jos klebonas monsinjoras Fran
perskaitė VVisconsino gub. R. Lee ziazmu. Be to, P. Nekrošius per
Paskutinis
menines
cis
Plantes,
prasidėjo
vakarienė.
mingas
pamaldas
pasigėrėtinai.!
paskutinis
menines
prograauditorijoje. Kad ir oras pasitai
Dreyfus proklamaciją ir Rima Ka- skaitė savo sukurtą eilėraštį "Par
mos
Penktas buvo lietnvių tautikė gana speigus ir daugeliui ši Veikė ir bufetas, kuriam vadova Klebonas gražiai pasakė l i e t u v i s - 1
žemėkaitytė perskaitė minėjimo tizanai". Kvartetą pianinu palyl niai
Irena
^ ^ ^
Gintautienė
Kovo 2 d. ALB Milwaukės apy rezoliucijas, kurios buvo skirtos I dėjo R. Meillet. Minėjimas buyo
nauja vieta nebuvo arti, svečių vo lietuviams pažįstamas Jerry kai ir angliškai šventei pritaikin- ,
tus pamokslus. Nors lietuviška .(buvusi Kauno teatro balerina) su linkės valdybos, kuriai sėkmingai atitinkamiems JAV ir J T orga- i pradėtas Amerikos ir baigtas Lie
prisirinko beveik rekordinis skai Naujokas.
Aukų
Šįmet
surinkta
1100
do
parapija parapiečiais labai suma savo baleto studijos mokiniais pa vadovauja J. K, Dargienė, pastan
čius. Seselių rūpestingai išpuoš
tuvos himnais.
lerių
ir
pasiųsta
Altos
centriniam
žėjusi ir nuolat mažėja, bažny šoko: šustą, rugučius ir suktinį. gomis, milvokiečiai minėjo 62- nams.
toje salėje prie dailiai ir šventa
Tolimesnėje programoje buvo
Minėjimo dalyviams vakarie
sėdo skyriui- Auditorija buvo pilna sve čia buvo apypilnė žmonių. Mat, Šoko septynios amerikietės su lie sias Vasario 16-tosios paskelbimo
dieniškai aptiestu stalų
šiam minėjimui skirta paskaita, nę, kuri buvo labai įvairiai ir sko
čiu, kur pora valandų nejučio- iš anksto klebonas buvo gerokai tuviškais kostiumais ir vienas sukaktuves.
daugiau 300 svečių.
kurią skaitė kun. J. Dambraus ningai paruošta, organizavo apy
para piečių amerikietis. Kiekvieną paren
Susirinkimą atidarė Amerikos. mis praėjo tokioj jaukioj lietu- pareklamavęs tarp
Šv.
Gabrieliaus
parapijos,
baž
kas. Priminęs Vliko paskelbtą lie linkės valdybos ponios. Dargienė,
Lietuvių
tarybos
Pittsburgho I ^ o j nuotaikoj, kad daugelis šventės minėjimą, pamaldose da gimą Iraną Gintautienė paįvai nyčioje 2 vai. p. p. buvo atna
tuvių
chartą, prelegentas pabrė Janušonienė, Jasionienė, Oberaiskyriaus pirm. kun. W . Karavec- j n e t nenorėjo skirstytis į namus, lyvavo nemažai amerikiečių. Pa rina su mūsų klasikiniais šokiais. šaujamos Šv. Mišios už Lietuvą
žė, kad nors tautos sudėtis kas me tienė ir H a p p . Laimėjimus pra
kas, sukalbėdamas invokaciją h į Dalyvavo gražus skaičius ir sese sibaigus pamaldoms, toliau šven Lietuvių visuomenė dėkinga mū ir dėl jos laisvės žuvusius. Mišias,
tai keičiasi, tačiau tikslas, idealai vedė P. Jasionis, o baru rūpinosi
kviesdamas JUCIŲ, skyriaus sekr. lių pranciškiečių, kuri',/ns ver tės, minėjimas buvo tęsiamas pa sų nenuilstamai balerinai už rū kurios buvo laikomos lietuviškai,
ir siekimai pasilieka tie patys. L .Mickevičius. Minėjimas praėjo pestį ir darbą, ruošiant parengi
ir Tėviškės garsų radijo progra ta šia proga gražiai p iėkoti už rapijos salėje.
atnašavo
marijonų
provincioVieni miršta, kiti gimsta. Jaunie pakilia ir šventiška nuotaika. Vi
mos vedėją, tęsti minėjimą. Buvo patalpas ir pastangasl
Apylinkės pirm. dr. Vytautui m u s ir šokius.
las
kun.
J.
Dambrauskas,
MIC.
ji kelia iš nau,o tuos troškimus, si dalyviai savo pasiimtus darbus
Pabaigus meninę programą, dr.
sugiedotas Tautos himnas ir
Gaveliui sirguliuojant, salėje ofi
VASARIO 16 DWNA
'
Mišių metu giedojo Racine mo kuriais senieji gyveno. Vasario atliko be priekaištų. Visiems už
"God, bless America". Perskaity
cialiąją šventės dalį pradėjo ,apy- Vyt. Gavelis padėkojo aukoto terų kvartetas, vad. muz.
RADIJO
BAIGOMIS
J. šešioliktoji yra šventė,
kurioje tai priklauso nuoširdi padėka.
tas tai dienai skirtas Altos atsi
jams ir visiems prisidėjusiems prie
linkės
vicepirm.
Romas
Gintautas.
Kor.
sueina visos kartos. Čia vieni ki
šaukimas į lietuviškąją visuome- . P a & a l J a u nusistovėjusią tradi- Invokaciją žodžiu labai gražiai šventės parengimo ir svečiams už Grimskio.
ciją mūsų abi lietuviškosios raSavo pamoksle kun. J. D a m b  tiems mes primename savo ne
nc
pasakė kun. Vyt. Balčiūnas, OFM. atsilankymą.
di
Meninė programa buvo gerai rauskas priminė mūsų vargstan dalią. Ši šventė yra istorinė ir po
Po to John McCloskey perskai-' i ° P r a m o s vasario mėnesį Parapijos vargonininkei Stellai
— Vak. Vokietijos Bundesliga
litinė. Ji yra kartu ir deklaraci
skma
tė deklaracijas: Pittsburgho mies^ a savo laiko dalį Lie Stankuvienei akompanuojant, su suplanuota. Jai atlikti teužtruko čią ir kovojančią tautą "... Tau
futbolo
pirmenybėse pirmauja
ja.
Jos
pakartojimas,
jos
paminė
5
to mero Caliguiri, kuris vasario t"™ nepriklausomybes mineji- giedoti JAV ir Lietuvos himnai. tik 90 minučių. Nebuvo nei ilgy ta semiasi savo stiprybės iš tyF
.
C.
B
a y e r n (Muenchen) ir
jimas ir yra pakartojimas savo
16 dieną paskelbė Lietuvos n e - , m u L š t a i P » V y t Juciaus veda- Po to Romas Gintautas labai su kalby nei trafaretinių rezoliu- j liosios Bažnyčios, kuri tiesiog stolaisvos valios. Nereikia manyti, HSV (Hamburg), bet rungty
priklausornybės dieną, Allegheny m * Tėviškės garsu programą va- glaustai pateikė politinę Lietuvos ciiu. Vaišes paruošė ir šventės i iškai ir nenuvargstančiai skelbia
kad visi ano paskelbimo metu ti nėse dėl Vaik Vokietiios taures
County komisionieriu, kurie pa- s*™ 10 dieną sesele pranciskie- istorinę apžvalgą iš karaliaus Min dalyvius vaišino V. Kemėžienė, J. Kristaus tikėjimą komunizmo jūkėjo jos laisve. Tačiau pasišven- abi komandos iškrito. FC Bayern
te
skelbė vasario 1 1 - 1 7 Lietuvos
Josephine kalbėjo lietuviškai, Į daugo laikotarpio ir prisiminė Gerčienė, E. Stančiuvienė ir M. roję ir yra nepajudinama. T a m
tėlių ir pasiaukojančių dėka per į p ra .la.iinėjo prieš SpVgg Bayreut
nepriklausomybės savaitę ir ofi- <
- >•
i mūsų didįjį klasiką Kristijoną Do Mogenienė. Jos mielai ir ne- j tikra prasme tauta turi būti lai- 22 metus laisvės tauta sukūrė
0 : 1 > Q H S V 0 . 2 p r i e § Offenbach.
Seselė Josephine Buksaitė, gi
d a l i a i , bet labai draugiškai prie
nelaitį, jo 200 m. mirties proga. pailstamai mus vaišina per kiek- minga, galėdama kentėti dėl Die tiek daug kultūrinio ir dvasinio j į k r i t o i TJEFA t a u r ė s laimėtomusi Detroite, Lietuvos dar nie
r
m ė mūsų lietuvių delegaciją kad nemačiusi, nuolat sielojasi R. Gintautui pabaigus įžanginę vieną mūsų parengimą. Gėrimais vo, dėl tikėjimo ir laisvės, nes tik lobio, kad ir jie Lietuvoje ir mes ^
Bomssią
- - Moenchenglad,
(Vyt. A. Jucių, Altos skyriaus se- mūsų tautos likimu ir savo ne minėjimo kalbą, kuri buvo labai rūpinasi Z. Grybinas. kuris savas tokį kelią praėjus bus galima atei čia juo dar ir dabar tebesinaudobach prieš Karlsruher SC 0:1.
tyje giedoti linksmą aleliuja..
kretorių, Margie Turner, lietu paprastai taisyklinga
lietuvių gerai ir kruopščiai paruošta, dr. pareigas atliko be priekaištų
jame. Minėti tai nereiškia tik Taigi, vėl kartojame, kad futbo
J. Juodakis, Baigęs pamokslą, visu nustebi- džiaugtis. Sia proga reikia dar
vių kalbos kuršy pirmininkę, ir kalba, randa kelią į klausytoju Paulius Švarcas skaitė paskaitą iš
las ne "matematika".
širdis
ir
jausmus.
Kalbėtoja
šį
Jane Žilinskienę, vasario 16 d.
netolimos Lietuvos įvykių, pa
daugiau ryžtis ir dar sunkesniam
.
- ,.
rengimo komiteto atstovę), drau met ypač pabrėžė, kad vasario ,ryškindamas
mūsų tautos.. nepri
darbui. Si šventė turi dar kartą
,,.
,.
,
.
.
,
,
.
.
,
.
klausomo
gyvenimo
nueitą
kelią
ge nusifotografavo (komisioniemus jungti draugėn. Tik auka,
,*z_ «
,
2
riai T h o m a s Foerster, Cyril H. 16 diena tai mūsų kankinių bei, XT
tikslas ir ryžtas gali sujungti lai
N o r s p a s k a i t a b u v o g a n a glaUSta
- - --{dildomai
'
—
^ — IĮ fcet ^ r f f e įvykių
prisiminiVVecht, M. D., William Hunt, M. didvyrių krauju
mėjimui, kuris yra — tauta turi
testamentas. Jis amžiais i
*; .
V. .
• v
D . ) . Pennsylvanijos gubernato irašvtas
i*
• no ^
i
.*
mas ir m paryškinimas visų bu
tapti laisva.
Seniausia Lietuvių Radlo programa
rius Thurnburgh ir šįmet išleido bylos apie 22 meru sukrautą t a u - ' vo su dėmesiu išklausytas, o ypač
Naujoj
Anglijoj ii Stoties WLYN,
Reta yra girdėti tokio lygio
proklomaciją. Senatoriaus Heinz tinį ir kultūrinį lobį. curiuo tau senosios kartos lietuvių.
1368 banga, veikia sekmadieniais nuo
naudotis.
paskaitą. Trumpas sakinys, gili ir 1:00 iki 1-30 vaL po pietų — perduo
deklaraciją perskaitė jo paties ta galėjo didžiuotis '
Jaunosios mūsų kartos atsto
aiški mintis, žodžio tikslumas, dama •filiausių, pasaulinių žinių san
siųstas atstovas — Mr. L. Sney- Šiandien gi Lietuvoje vyksta žiau vas Arvydas Kėmėžis angliškai
rus
dvasinis
žalojimas
—
kultūri
aiški orientacija mūsų žūtbūti trauką ir komentarai, muzika, dainos
der.
skaitė paskaitą iš mūsų nepri
nėje kovoje, pabrėžtinas vaid Ir MagdutCs pasaka. Sią programą
nis genocidas: religijos persekioji
John M c Closkey susirinku
klausomo gyvenimo įvykių ir pa
muo jaunajai kartai ir lietuvių veda Steponas ir Valentina Minkai.
mas, prievartinga industrilizącisiems pristatė kai kuriuos svečius.
lietė dabartinę Lietuvos padėtį. Melrose Parko lietuvių Vasario 16-tosios minėjime. 15 kairės: pagrindinė g n y b e i . Džiugu buvo klausytis Biznio reikalais kreiptis } Baltic Floia, lietuvių kalbos vartymas, pa
Pagrindinę
minėjimo kalbą
A. Kemėžio paskaita angliškai la ka&ėtoja Dana Kojelytė, miesto atstovas Greg Zito, bendro komiteto pirm. šios paskaitos, ypač žinant, kad rt*t* — gSl'ų bei dovanų krautuve.
neigimas teisės emigruoti ir t. t.
pasakė nenuilstamas
visuome
ba: gerai pasitarnavo lietuviškai Otto Mejera, programos vadovė Astra Valytė ir komiteto sekr. Regina Ba- 1 prelegentas gimęs ir mokslus bai- 502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
Kalbėtoia kvietė klausytojus kreip
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
nininkas Vytautas Jucius. Ap
nekalbantoems mūsiškiams ir rauskaitė.
Naotr. K. Katelės
j ges ne Lietuvoje. N e veltui paskai gaunamas dienraštis "Draugą*"* ir ra
tis i valdžios pareigūnus ir steng
žvelgdamas Lietuvos valstybės is
amerikiečiams, kurie buvo supa
site dide!J pasirinkimą lietuvišku knvtis, kad jie ne tik būtų gerai in
ta susilaukė gausių aplodismentų. Ml
torinę raidą, jis pažymėjo, kad
žindinti su Lietuva ir jos įvykiais
formuoti apie padėtį Lietuvoje,
Po paskaitos V. Janušonis refevasario 16 d. data nerodo seno
tiniu šokiu "Noriu miego'*.
nuo 1918 m. iki šių dienų.
bet ir atitinkamai reaguotų.
Lietuvos
valstybingumo, kuris
Tautinių šokių grupė "Klum—
Po paskaitų Marija Stančiūtė
Per Povilo Dargio vedamą lie
iš tikrųjų yra labai senas, nes
pė", vadovaujama Reginos Gri-!
Allen lietuviškai paskaitė iš Lie
Vasario
16-tos
šventės
minėji
tuvišką radijo programą vasario
THc ką liejo iš spaudos žymiausio angly XIX šmi
Lietuvos valstybė jau egzistavo
tuvos į Ameriką atsiųstą V. Au mą rengė Melrose Parko veikian gaiUūnaitės, pašoko vestuvių pol
10 dieną kalbėjo angliškai John
rašytojo R. L Stevensono
X — XII amžiuose, kad ir viena
dronio eilėraštį "Lietuva ant kry čių organizacijų
atstovų suda- ką, čigonėlį ir suktinį. Šokėjams
Mc Closkey, o vasario 17 d. lietu
lytės valstybės dar nebuvo. Ta
žiaus
Šiuo eilėraščiu autorius j rytas bendras komitetas. Minėji- akordeonu grojo Rasa Soliunaitė.
viškai Jonas Drąsutis. Net ir mū
čiau Mindaugo krikštas ir karū
Prieš pradedant tautinius šo
apibūdina
dabartinę Lietuvos klai mas įvyko vasario 16 d. šestadiesų bendro likimo kaimynai uk
nacija (1253) jau faktas, kad Lie
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
kius,
R. Soliunaitė perskaitė pat
kią
padėtį
ir
lietuvių
dvasini
iš-,
nį,
7
vai.
vaik.
Veteranų
sailėje.
rainiečiai per savo radijo progra
Jo
novelės
gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
tuva yra mažų mažiausiai 727
mą vasario 17 d. pasveikino mus prievartavimą. Paskutinis eilėraŠ- Į Trumpu žodžiu minėjimą atida- riotinio turinio laišką vieno iš
patinka
visokio
amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergis
metų senumo. Tai turėtume vi
nepriklausomybės metinių proga Čio posmas labai būdingas Vasa- j rė komiteto pirm, O. Mejeris. Pa- pirmųjų grupės šokėjo J. B. Rejes- j
savo
originalumu
žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius.
sur iškelti ir pabrėžti, kad patys
sveikinęs gausiai
susirinkusius ko, kuris dabar mokosi kunigųpal' ?jo sėkmės kovoje ir p ' 0 r o - rio 16 d. šventei, būtent:
Visos
trys
kartos
mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetine
žinotume ir savo vaikams bei
seminarijoje.
Rejesk
nėra
'lietuvis,,
dalyvius,
minėjimo
programai
drąsa.
R.
L.
Stevensonas
yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
jo niwnentui tinkamą ukrainie
"Nejau į laisvę keltis
svetimtaučiams pasakytume, jog
'bet
yra
gabus
kalboms
ir,
mokyt
j
vadovauti
pakvietė
jaunuolę
As
"Lobių
sala".
"Slėpiningas
noveles" išvertė Povilas Gaučys.
čių pogrindžio kovotoju maršą.
nebelemta,
Lietuva yra labai sena valstybė,
trą Valytę. Invokaciją perskaitė J. Rugeliui ipadedant, išmoko kaiKnygos
kaina
su persiuntimu $6.85
Nejau sunykt, kaip žiedui po
.. . T . _
J- P.
kad jokiu būdu ne 1918 metų
bėtį ir rašyti lietuviškai. Paties!
01135
Užsakymus
siųsti:
'
oadu? J
Rugelis. JAV ir Lietuvos
gaminys! Vasario 16 dieną Lie
himnus sugiedojo lituanistinė mo gražiai lietuviškai parašytame iaiš į
Išvesk mus, Viešpatie, į laisvės
DRAUGAS, 4545 W, 63rd St. Chicago, IL 60629
tuva buvo atkurta, bet ne įkurta.
kykla ir visa salė. Minutės susi >ke atsiprašo, kad dėl seminarijo- j
krantą,
Illinois gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio.
T a i juk didelis skirtumas. Toliau
nega
Jau daug metų Vasario 16 d.
kaupimu pagerbti žuvusieji už je vykstančių egzaminų
Pašauk
į
laisvę
m
u
s
vardu!
prelegentas, trumpai apibūdinęs šventės minėjimą
ruošia Lie
Lietuvos laisvę. Nepriklausomy lįs dailyvauti šventėje ir šokti su
svarbesnius mūšy istorijos įv> tuvių Bendruomenės East S t
Pertraukos metu buvo renka- bės atkūrimo aktą iperskaitė jaubet Paminė, kad Lietuva rMnniiHHUHumiiHHiHHHHnimiHiiHiuinnHHHiiiuiiiiuiniiiiiiiiiMnnnHiiHmiu
kius iki dabarties, pastebėjo, H< Louis apylinkė, talkinant Tauti-1 mos aukos. Pagal aukotojų laisvą, nrmo atstovė Regina Btraus!<aitė. grupe,
visada yra jo širdyje ir JIS uz Lie- s
vasario 16 diena neturėtų būti nei sąjungai. Šventė buvo šven valią, aukų buvo surinkta: Lietu- , Melrose parko miesto pro-klama
tik skausmo ir liūdesio diena, čiama vasario 17 d. Ji pradėta lie vių Bendruomenei 603 dol., Altai ciją skaitė miesto burmistro paanaiptol! — mūsų pasiryžimo, tuvių parapijos bažnyčioje 11 — 207 dol. ir Vlikui — 91 dol. Iš j vaduotojas Greg Zito. Pagrin- buvo susirinkusių minėjrman da s
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS
atsinaujinimo ir įsipareigojimo vai. pamaldomis. Šv. Mišias už viso 901 dol. Šiais metais salėje dinį minėjimo žodį pasakė Daina lyvių palydėtas Rejesk laiškas i r . g
šventė. Mūsų uždavinys — iš Lietuvą atnašavo kun. Vytautas matėsi nemažai mūsų jaunimo, Kojelytė. Trumpu žodžiu kaflbėto- jame išreikštos patriotinės m i n - , s
Pnbtished by Uttnaniaa Folk Art Institute,
laikyti vieningumą, plačiausia ap Balčiūnas, OFM, laikinai einantis kurie nepašykštėjo aukų Lietu ją pristatė mdkyt. J. Rugelis. Mi tys. Salėje minėjimo metu lais- s
Toronto, Oanada, 1979
imtimi, nes tik vienybėje galy klebono pareigas. Per pamaldas vos laisvinimo reikalams. Iš jų nėjimo dalyvių jos kalbos įverti
v į i m o reikalams buvo sutrinkta |
Veikalaa didelio, Kiik««nio formato, 258 psl., gausiai iliusbė.
šiemet buvo giedama daugiau lie pažymėtini: Kęstutis Gerčys, Juo nimas jautėsi toks: kalba gera, 780 dol. aukų.
£ truota* nuotraukomis, istoriniais ir Šiaip piešiniais, gera dalis
Vyt. Juciaus kalba buvo labai tuviškų tautinių giesmių negu zas Dorša, Arvydas Kėmėžis, Fe naujos nuotaikos.
Mi nėjimui pasibaigus visi daly- g* iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija,
Tai
karštai priimta. Po kalbos Mar- bet kada anksčiau. Prieš prade liksas Kučėnas, Lerry ir Marija
P P a t graii, vertinga dovana bent kokia proga.
Po penkiolikos minučių per viai buvo pavaišinti kavute ir sad. 5
lenės Aglinskaitės vadovaujama dant pamaldas, vietoje įprastos Allen ir kiti, kurių nėra galimy traukos prasidėjo meninė pro durnynais. Malonu ir džiugu, kad 5
Knygos kaina so perstantumi — $27.5©
*Neris pašoko keletą tradicinių giesmės — Pulkim ant kelių — bės visu čia išvardinti.
gramos dalis. Lituanistinės mo- mūsų •kolonijoje tautos šventės s
tautiniu šokių. Jaunimas su sa buvo sugiedotas lietuvių tautos
Užsakymus siųsti:
Pabaigus aukas rinkti, toliau Įkyklos moikmiai, vadovaujami mo minėjimo programai vadovavo ir įj
vo tautiniais drabužiais nepap himnas. Dabartiniu metu bažny- buvo meninė programa. Marija 1,kyklos vedėjo Jono Rugelio, padek atSliko šaunusis jaunimas, lituanjs §
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Cbicago. IL 60629
rastai gražiai derinosi ne tik tinis eboras nedidukas, bet kiek- į Vaitkuvienė ir Zigmas Grybinas J lamavo eilėraščių, p a k a i t ė iš va tinės mokyidos mokiniai. Minėji- g
scenoje, bet ir tarp svečiu- Ener vieno sekmadienio lietuviškas pa- j dialoge atpasakojo Kosto Ostraus- jdovėlių iparinktų skaitinių ir mas pavyko kuo puikiausiai.
Dlinois gyventojai dar prideda $156 valstijos mokesčio.
i
gingos seselės pranciškietės Fran- maldas gieda gražiai, o per iškil-1 ko vaizdelį "Kalvis".
| savo pasirodymo darlį užbaigė tau

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Piitsburgh, Pa.

Mihvaukee, Wisc
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Melrose Park, 111.

"SLĖPININGOS NOVELES"

East St. Loįris, Illinois
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KANDIDATAI
DIREKTORIUS

ten tebėra gyvi seni papročiai,
liaudies menas ir kaimo pramonė.
D. Cepulytė piešė savo senti
Lietuvių namų ir Lietuvių
mentalią kelionę į tėvų n a m u i ,
Amerikos piliečių klubo akcinin
jautrius ir labai šiltus susitikimus
kų susirinkimas įvyksta kovo
su seneliais, pusseserėmis — p u s 
16 d., sekmadienį, 12 vaL Lie
broliais ir kitais giminėmis. Lie
tuvių namų didžiojoje salėje.
tuva atrodžiusi graži, tik N e m u - '•*
Čia bus pateikiamos metinės
no vanduo ne toks švarus, kaip
apyskaitos ir renkami keturi
tikėtasi, ir javų laukai gana skur
nauji direktoriai iš aštuonių
dūs. Grįžusi geresnė lietuvaitė,
kandidatų: Romo Bublio, Juozo
negu prieš kelionę.
Dulebos, Algio širvaičio, Vinco
UETUVOS LAISVĖS VIGILIJA tės ir broliai į gimtą šalelę Šven
T. Palubinskas viską gana kri
Akelaičio, Raimundo Butkaus,
tiška akjm stebėjęs. Krautuvės ir
tos
Lietuvos".
Vasario 16-ji m u m s brangi ir
Zenono Dučmano, Alberto Ceceprekės, jų išdėstymas, pardavimo
Bernardo Brazdžionio Vaidilos
atmintina diena. Ją prisimename
vičiaus ir Andriaus Skarnulio.
— pirkimo tvarka, žmonių a p r a n
įvairiais
būdais: meldžiamės, Valiūno (Ona Kiiorytė) skaitė Iš Vasario 16-sios minėjimo CleveJande. Minėjimo meninę programą atliko Čiurlionio ansamblio vyrų choras,
ga, viskas liudijo didelį atsiliki
"Pamokslą".
Paskutinėse
eilutėse
LB
CLEVELANDO
vadovaujamas muz. A. Mikulskio. Programai baigiantis į sceną buvo iškviesta dr. E. Annanienė, kuri minėjime
ruošiame akademijas, dainuoja
mą nuo Vakarų pasaulio. Pašte
girdėjome:
Nepardavėme
moti
APYLINKĖS
VAKARONĖS
pasakė pagrindinę kalbą lietuviškai ir angliškai Taip pat kalbėjo JAV kongreso atstovė M. R. Oakar. Salia jų Cleme, šokame, klausomės didelių
bėjo ir žmonių, ypač vyresniųjų,
Nuotr. J. Garios
nos namų, neišdavėme židinio velando Altas skyr. pirm. A. Pautienis ir Aitas v-bos narė 0. Jokubaitienė.
ir mažu politikierių kalbų.
Ateinančioje
vakaronėje
kaflbaimę, atsargumą k a l b a n t Bet gi
šventų žarijų. Kartu su tėvu
Dievo Motinos šventovė vasa
renkam laisvės ašaras širdin, kad organizacijoms ir jų veiklai. Kad VASARIO lb^JI CLEVELANDE tui, senatoriams ir Kongreso n a  ibes dr. Augustinas Idzelis tema minės vis tiek palikę malonius įs
rio 16-tosios vakare nežėrėjo di
„Žvilgsnis į ok. Lietuvos sociali pūdžius. Ar jis grįžęs geresnis lie
jos kaip gintaras žėruotų nakty viskas vyktų kiek galima jaukes
riams iš Ohio,
delėmis šviesomis. Jaukioje susi
Cleveland,
Ohk).
Clevelando
nes
— ekonomines problemas". tuvis? G a l b ū t
je, kad jos užkurtų gaisrą, šau nėje aplinkoje, direkcija stengia
L T M Čiurlionio ansamblio vy
kaupimo prieblandoje ne per di
^lietuviai
62-rą
Lietuvos
nepriVakaronė
įvyks kovo 20 d., 7 vai.
Dr. Čepulis jaunųjų
keliau
kiantį pasauliui "Aš nemiriau, aš si n a m u s gražinta puošti, kiek
rų choras, diriguojamas komp.
džiausia minia, gal siekianti šim
klau:omybės
atkūrimo
sukoktį
vak. Dievo Motinos parapijos ma ninkų įspūdžius sukonkretino gau
gyva amžinai gyva!"
sąlygos leidžia. Pakeistas viršuti
Alfonso Mikulskio, su solistais Itinę tikinčiųjų, dauguma ateiti
minėjo vasario 16 ir 17 dienomis.
žojoje salėje.
šiomis ir geromis skaidrėmis 8
"Lietuva,
Tėvyne
mūsų"
niame aukšte prieangis, pakeisti
rena Griga'liūnaite ir Vladu Pleč
ninkų jaunimo ir senimo čia mel
Šeštadienio
vakare
ateitininkų
kelionės į Lietuvą
Vasario 21 dienos vakaronė bu savo pačio
dėsi, giedojo, klausėsi gilios poe himnas giedamas visų susirinku laiptų bei koridoriaus kilimai, jaunimas Dievo Motinos švento kaičiu sudainavo šešias dainas.
Minėjimui vadovavo pats Al- vo tikrai įdomi ir įspūdinga. Jos prieš 10 metų. Keletą gerų skaid
zijos, pamokslininko ir Lietuvos siųjų, užbaigė vigiliją, kurioje prie baro įdėtos plytinės grindys. vėje Laisvės vigilijoje prisiminė
pasimelsta,
susimąstyta
ir
pasi
Kiek atnaujintos rūsio patal
tos skyriaus pirm. inž. A. Pautie turinį ir diskusijų pagrindą su rių parodė ir T. Palubinskas.
kančių istorijos. Gal ne vienam
mūsų
tautos
žuvusiuosius
ir
da
Svarstybas organizavo ir sklan
nis. Minėjimas, buvo, tur būt, darė jaunimo svartsybos tema
iš ten buvusiųjų širdis suvirpė ryžta kovai už didžiausį idealą — pos, baigiamas perdekoruoti klu bar kovojančius
didvyrius
bei
bo baras. Patalpas tinkamai išlai
trumpiausias, kiek pamenu, per "Gyvoji Lietuva". Vakaronėje džiai pravedė Ingrida Bublienė.
jo, pajutus tolimos Lietuvos že laisvą Lietuvą.
kankinius.
V. M .
Būtų
gera,
kad
ši
puikiai
pra
30 metų. Pats pirmininkaujantis dalyvavo gausus skaičius kiaušy
kyti, esant reikalui, pakeičiant
melės skausmingą pulsą.
dėta vigilija taptų viena iš esmi kilimus, atnaujinant sienas bei
tojų.
Juos
gyvu
ir
sklandžiu
žo
Iškeltos mūsų trispalvės plevė džiaugsmingai pranešė, kad už
LAUKIAME JAUNŲ
LIETUVIŲ
Lietuvos laisvės vigilija, kurią
nių mūsų nepriklausomybės die lubas, palaikant vidaus ir išorės savo virš Clevelando miesto ro truko tiktai 1 vai. ir 50 min., va džiu nuvedė į Lietuvą trys praė
IŠ PIETŲ
AMERIKOS
rengė Clevelando
ateitininkų
n ų minėjimų dalimi. Ją reikėtų švarą, kaštuoja nemažus pinigus. tušės šeštadienį ir sekmadienį. dinas, nepilnas dvi valandas. Lai jusio Pasaulio Lietuvių Jaunimo
jaunimas su parapijos vadovų
iš anksto skelbti, kad daugiau ga Vien tik banko paskolos mokes Tėvynės Garsai savo sekmadieni ko atžvilgiu padaryta pažanga, kongreso dalyviai: Daina Cepuly
PLB kultūrinės talkos komi- :
nuoširdžiu pritarimu, parama ir
lėtų dalyvauti, rezervuoti laiką. tis, šildymas, šaldymas ir šviesa nę transliaciją skyrė mūsų didžia bet bendro įspūdžio, pagarbos tė, Kristina Rocrūnaitė ir Tomas sijos rūpesčiu šiuo metu ikai ku
patarimais, b u v o vienas iš gra
Visiems Lietuvos laisvės vigili siekia 4000 per mėnesį. Namai jai šventei. Prieš pamaldas Lietu šiai šventei, bendros atsakomybės Pallubinskas. Jų Lietuvos vaizdai riose šiaurės Amerikos lietuvių
žiausių mūsų
Tautinės dienos
jos dalyviams buvo išdalinta sko- dar turi 170,000 dol. baniko pa- vos trispalvė buvo iškelta prie bei lietuvių reprezentacijos atžvil ir įspūdžiai buvo gana individu kolonijose gastroliuoja du Pietų
prisiminimų, mūsų didžiųjų dva
nmgai išleistas leidinėlis su apei- [ s k 0 i o s
Lietuvių paminklo prie Dievo giais tikrai žengta didelis žings alūs, skirtingi.
Amerikos lietuvių jaunimo vie
sios galiūnų pagerbimas, kurie
gų tekstais ir dail. VI. Stančikai
Motinos
šventovės.
Išsamiai
pasipasakojo
K.
Rociū
nis
atgal.
Perdėtas
skubotumas,
netai: Argentinos merginų vo
nepabūgę
priespaudos,, k a n 
Kad būtų galima apmokėti iš
tės-Abraitienės piešiniu viršelyje.
naitė.
Ji
svečiavosi
ne
v
a
d
tary
Pamaldos
su
vėliavomis,
cho
labai kuklios programos su klai
kalinis oktetas "2ibutės" ir Urug
čių,
kalėjimų
ir išniekinimų,
laidas, direkcija nuomuoja patal
Išleido ir paruošė D M N P parapi
rais ir (pamokslais vyko aibieįose domis išspausdinimas, pirminin bų Lietuvoje, o Suvalkų trikam vajaus tautinių
šokių grupė
drįso ištarti ir ginti Dievo ir Lie
pas ir ne lietuviams: amerikiečių
ja.
lietuvių katalikų šventovėse: Die kaujančio pasimetimas popierių pio Punsko krašte. Jos spalvingo, 'Ąžuolynas".
-• i
tuvos vardus.
biznio bei organizacijų baliams
dažnai
jaudinanti,
o
i
a
r
dažniau
vo
Motinos
šventovėje
šv.
Mi
krūvoje,
prie
kalbėtojo
pulto,
ne
Mūsų apylinkės valdybos pa
LIETUVIŲ
NAMŲ
bei vestuvėms. Iki 1977 metų na
Kun. G. Kijauskui, SJ, sukalbė
šias atnašavo ir pamokslą sakė aiškūs pranešimai, kad sėdį toliau prajuokinanti žodinė tapyba at kviesti tuodu vienetai koncertuos
AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS
j
mai
turėjo
nuostolio,
kuris
pav.
jus maldą ir Sigutei Bankaitytei
kleb. kun. G. Kijauskas, S.J. gie negalėjo sekti jo kalbos teksto. skleidė ryškų tos grynai lietuvis Clevelande kovo 15 d., šeštadienį,
uždegus didelę Lietuvos žvakę,
Metinis Lietuvių namų akci 1976 metais siekė net 8,500 dol., dojo Ramovėnų choras, vad. Ju Atrodė, kad
pirmininkaujantis, kos salos istorinėse Lietuvos že 7 v.v. Dievo Motinos Nuolatinės
kanklių muzikai skambant, Mir ninkų susirinkimas šaukiamas o 1977 ir 78 metais vos suvesta liaus Kazėno; Šv. Jurgio švento
kuris sakosi atstovaująs per 40 mėse vaizdą. Pasakotoja ten išgy Pagalbos parapijos salėje. Pas m u s
ga Bankaitytė deklamavo Bemar kovo 16 d., sekmadienį, Lietuvių galas su galu, vos 200 do<L pelno. vėje pamaldas laikė kleb. kun. B.
lietuviškų organizacijų Clevelan- veno tą autentišką Lietuvą, apie jie atvyks iš Toronto kovo 12 die
do Brazdžionio eiles: "Aš čia — namuose. Jame be visų kitų rei Praeitais metais jau turėta arti Ivanauskas, giedojo parapijos cho
de ir pats lietuvių bendruose pa kurią buvo prisiklausiusi ir skai nos, ketvirtadienio vakarą, o i š —
gyva". Ieškojau Tėviškės tamsioj kalų ir metinių apyskaitų
bus 3,000 dol. pelno.
ras, vad. Ritos Kliorienės (Rytas sireiškimuose pasirodąs tiktai vos čiusi. Ten dar vakarojama, dar dai
Direkcija jokiu būdu nenori
nakty, it kapas: Kur tu, tėvyne, renkami ir keturi direktoriai, ka
(Nukelta į 6 psL)
Babickas po operacijos dar laiki porą kartų per metus, kai jis gali nuojama suėjus, einami rateliai,
atsisakyti
pagrindinio tikslo —
kur tu, Lietuva? A r plaka dar denciją
baigiančiųjų
vieton.
nai chorui nevadovauja).
išeiti auditorijos priekin, jaučiasi
lietuviškiems
reika
skausme širdis sukepus, ar t u gy Kaip žinome, L N direkciją suda tarnauti
Abiejose
šventovėse
dalyvavo
tos dienos labai privilegijuotas
va ar negyva?
ro 12 direktorių, iš kurių kas me lams. Direkcijai plečiant namų daugiau žmonių, negu paprastais žmogus.
eksploatacijos fazę, yra prašoma
Vadovaujantieji asmens turėtų
Paulius Staniškis taip pat Braz tai perrenkami keturi. Šiemet savo lietuvių organizacijas savo pa sekmadieniais.
Iškilmingas minėjimas įvyko jausti tautinės pagarbos ir didelę
džiOnib Vėlinių pamaldų ištrau kadenciją baigia Rytas Babickas, rengimų datas nustatyti iš anks
koje citavo apie pamaldas, "ku Romualdas Butkus, Juozas Dule- to ir nedelsiant patalpas rezer 4 vafl. p.p. Dievo Motinos audi atsakomybę prieš mūsų tautą,
rios pasiekia tolimą stovyklą Ka ba ir Algis Širvaitis. Šiuo metu vuoti susitariant su Ričardu Ar- torijoje, dalyvaujant apie 500 nes jie kalba ir reprezentuoja
,
žmonių. Įnešus vėliavas ir sugie mūsų ir mūsų pavergtos tėvynės
ragandą'^ kur "Giesmė sargybi direkcijai pirmininkauja inž. Ro-.
nu
N ve e u
mas
Bublys.
Iš
malonaus
pasikal'
™
>
į
; ^ J - , k u n s , d i r b a . dojus himnus, kun. G. Kijauskas laisvės kovą.
niui mongolui ašarą ištraukia,
& * laik<*' H galima į o j * t u o t i sukalbėjo invokacrją, prašyda
Mūsų Vasario ^16-sios minėjimai
kur Kristaus' auką su profesoriu bėjimo su pirmininku patirta, •n P
e
™» v a k a r a i s a r savaitgaly, bet mas Viešpaties padėti mums į- pasidarė tokie šabloniški, neįdo
mi Dovydaičiu Pranciškum šven kad direkcija džiaugiasi, kad mūtasis kankinys vyskupas Teofilius sų visuomenė daug naudojasi! ir dienos metu, o p neradus, pa- vykdyti laisvės misiją, kviesda mūs, b e entuziazmo, tokie pap
Lietuvių namų patalpomis. Vie-į talpas galima užsisakyti pas Vy mas mylėti vienas kitą, .rūpintis rasti minėjimai, kokių turime CleMatulionis aukoja".
nų metų laikotarpy turėjome, t a u * * Ca;*•
.
,.
laisvės grąžinimu pavergtai tėvy- Į velande per ištisus metus net su
Uždegamos dvi pirmosios žva kalba pirm., Tėvynės garsų ra
Direkcija kviečia visus lietu nei, uždegti mūsų jaunimo, mūsų' didesnėmis auditorijomis.
kės už mirusius ir gyvus laisvės dijo sukaktuvinį balių, Čiurlio vius naudotis susirinkimams bei
šeimų ir visų troškimą darbuotis,
Minėjimo dalyviai pasigedo
kovotojus, o toliau, skaitant pa nio ansamblio, Ramovėnų, Dir posėdžiams duodamom nemoka
kad
pilna
laisvė
grįžtų
į
Gintaro
jaunimo.
Šiemet Altos pirmi
vardę po pavardės vis uždegama vos, skautų, daktarų bei kitų or mai salėm ar kambariais, aplanšalį
prie
Baltijos
krantų.
ninkas Pautienis neleido niekam
žvakė jau minint mūsų dienų ganizacijų
metinius
parengi- Į W * « * * » G i n t a r o ™lf^
**
Sugiedota Marija Marija. Per pasireikšti: pats atidarė, pats kal
kankinius: ark. MešMovą Rei mus. Nerijos vokalinis mergaičių j p ™ ™»*u ir naujai perdekoruoskaitytos Ohio gybematoriaus, bėjo, pats pristatė kalbėtojus
nį, Romą Ka-lantą,
Mindaugą vienetas su savo Konrado kavi- ; «* J * 1 * *
Cuyhanoga apskrities, Clevelan pats skaitė sveikinimus, rezoliu
Tamonį, k u n . Karolį Garucką, nes baliumi beveik 300 svečių! . Calyvaukime metiniame susido miesto mero ir miesto tary cijas ir L t Daugeliui kilo klausi
Petrą Pliumpą, Nijolę Sadūnaitaip simpatingai nukėlė į Kauno ™** m e > J ? * * ™ ? m u ^ n * bos proklamacijos. Ohio senato mas, kodėl negalima kviesti jau
mų apyskaitas, galėsime pareikš
Žurn. V. Braziulio 80 m. amžiaus sukakties paminėjime, vasario 24 d. II
tę, Oną Pranskūnaitę. Vladą La- mėgstamą kavinę.
rezoliuciją - sveikinimą perdavė nesnių, geresnių kalbėtojų, jauni kairės: šv. Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas, sukaktuvininkas
ti
savo
sugestijas
ir
išrinkti
naujus
pienį, Balį Gajauską, Viktorą
Lietuvių namuose vyksta korp.
ir įteikė dovaną — Ohio valsti- mo atstovų. Juk visi kalbame apie V. Braziulis ir muzikė Brazaitienė. Stovi iš k.: B. Auginąs, sukaktuvininko
Petkų, Antaną Terlecką, Kastytį Giedros meno parodos, skautų keturis direktorius ateinantiems 0 5
žmona N. Braziulienė ir "Tėvynės garsai" lietuviškos radijo valandėlės ve
metams. I direktorius kandida- j *' ė l i a v a - | A V ^
Glenn lin- j a u n i m o įtraukimą į aktyvų da
Matulionį.
iškilmingos sueigos bei kitų org.
Nuotr. L. Garios
kėjimus perdavė jo atstovas Ava- j b ą visose organizacijose. Pats A. dėjas J. Stempužis.
Suskambėjo Lietuva brangi, metiniai susirinkimai. Jau kelin tuoja 8 akcininkai
_
_
_
_
_
_
_
_
^
_
_
—
—
—
—
—
— — — —
Pautienis
yra
buvęs
buvusių
Bu
V. R. kian.
Henrikui Bankaičiui vedant, var ti metai Onos Mikulskienės kank
Trumpą kalbą pasakė JAV džių vadas, labai sielojęsis kadai
gonams pritariant ir visiems gie lių studijų rečitalis duoda pro
NAUJA
RAMOVĖNŲ
S 0 P H I E BARČUS
kongreso atstovė Mary Rose Oa- se jaunimo išlikimu lietuviais.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
VALDYBA
dant.
gos pasigrožėti mūsų tautinės mu
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
ker, pažadėdama padėti lietuvių Vasario 16 minėjimai yra gera
REIKALU
LKVS-gos Clevelando skyrius .pastangose siekti Lietuvos laisvės. proga jaunimui išeiti į priekį, lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
Kun. G. Kijauskas kalbėjo apie zikos garsais. Neseniai buvo pri
statyta
pianisto
Andriaus
Kupre
savo
metiniame
susirinkime
sau
penktadienio
perduodama
nuo
4:00
auką, kančią, meilę k laisvę. Visi
Džiaugėsi, turėdama savo tarpe į viešumą. Kai ateis kita Altos
skyriaus valdyba, gal bus atkreip vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
užsidega žvakutes ir bažnyčios vičiaus lietuvių kompozitorių kū sio 27 d. išsirinko naują valdy visą eilę lietuvių draugų.
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
rinių
plokštelė.
bą:
pirm.
Kazys
Gaižutis,
Jonas
skliautuose jautriai nuskambėjo
Dr. Elena Annanienė, Vliko tas dėmesys ir mūsų nepriklauso dieniai nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. Vizitinių kortelių naudojimas yra
Apatinėje salėje bei atskiruose Račkauskas — vicepirm., Ignas teisinė patarėja, iš karto pasisa mybės minėjimai bus įspūdinges
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla
"Kaip grįžtančius namo paukš
Stankus,
sekr.,
Pranas
Mainei
is,
kambariuose
beveik
kiekvieną
va
Telef.
4M-2413
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
čius, parveski, Viešpatie, ir mus...
kiusi kad kalbėsianti trumpai, ni ir mums ir svečiams kitatau
mų atstovams turėti grasias •isiižd.,
Jonas
Citulis
spaudai
ir
in
karą
vyksta
įvairių
organizacijų
1490
AM.
bet jos kalba išsitepė daugiau čiams, kurie atvyksta į šią mūsų
Skaitoma Vlado Lapienio (Li
tines korteles.
formacijai,
Vincas
Skirpstas
—
.posėdžiai.
Kartais
prltrūkstama
kaip pusvalandi, kartojant jau ži metinę šventę.
dija Balčiūnaitė) paskutinio žo
7156 S. MAPLEWOOD AVE.
Kreipkitės i "Draugo" adminis
Televizijos 5-ji stotis rodė minė
džio teisme ištrauka (LKB kro kambarių. Trečiadieniais veikia parengimams ir Juozas Šlapelis — nomus faktus, skaitant M. Bir
CH1CAGO. ILL. 60629
traciją
visais panašiais reikalais.
vėliavninkas.
lietuvių
kalbos
pamokos
angliš
žiškos prisiminimus apie Lietu jimo ištrauką, apie šventę užsi 'iiiiiiimmmmmiiiitiiiiimmimiiuiHni
nika) "Neapkenčiu
neteisybės,
Būsite patenkinti mūsų patarnerV
kai
kalbantiems.
Pirmadieniais
Skyriaus
pirm.
K.
Gaižučio
ad
vos Tarybos sunkumus nepriklau minė ir amerikiečių spauda.
melo, klastos ir
apgaulės ir
Perskaitę "Draugą" duokit* mu.
resas: 18108 Hiller Ave., Cleve- somybės dienose, apie lietuvių ko
prievartavimų...
Tačiau kelti šachmatiniai turnyrai.
Altos
skyriaus
vafldybą
sudaro:
jį kitiems pasiskaityti.
1
Direkcija ddžiaugiasi, galėdama land, Ohio 44119.
vas siekiant laisvės mūsų istorijo A. Pautienis, pirm., O. Jokubaitie
aikštėn klaidas, neteisybes, kriti
V. R. je. Citavo Aigirdo Bražinsko laiš nė vicepirm., J. Virbalis - vice
lietuviškoms
kuoti kai kuriuos valdžios parei patarnauti mūsų
ko ištrauką. Džiaugėsi, kad A- pirm., K. Karalis vicepirm. spau
gūnus, drumsti jiems ramybę, tai
•
merika nepripažįsta okupacijos, dai, B. Nainys ižd., A. Mackuviereikia pasiaukojimo, rizikos, o kar
kad lietuviai ruošiasi Madrido nė, B. NatkeviČiūtė iždo sekr.
•ttais tenka kuriam laikui netekti
NAUJAS
DRAUGO
PLATINAMŲ
KNYGŲ
••
konferencijai. Kvietė sugyventi ir
ir laisvės... Laikas praleistas už
Buvo renkamos aukos laisvi
i.
gerbti vieni kitus.
grotų, ginant žmogaus teises ir
KATALOGAS
nimo reikalams.
pagrindines laisves, nėra praras
Pagerbti savanoriai
kūrėjai
V. R.
-.
Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m.
tas, o gražiausiai pasitarnauja
pulk. V. Senbergas ir JohansoPARENGIMAI
dvasiniam atgimimui... Mes, Lie
nsas. Jų eilė sumažėjo, amžius ir
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso
tuvos katalikai, esame pasiryžę
ligos sutrukdė ir į tokią švente
Kovo 15 d. 7 vai. vak Argen
fiją,
jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
kovoti y& savo tikėjimą, tikrą ly
atvykti.
tinos ir Urugvajaus lietuvių jau
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
gybę, už savo teises...
Minėjime dalyvavo Satvių ir es nimo vokalinio dainos ansamb
siai išleistos knygos ir t.t.
tų atstovai, miesto ir apskrities lio ir tautinių šokių grupės spėk
Į Šiluvos Mariją kreipiamasi
taklis
D
M
N
P
auditorijoje.
pareigūnų, gauta sveikinimų raš
giesme, prašant "nepalikti Lie
Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.
Kovo 16. d. Lietuvių namų ak
tu bei telegramomis iš JAV sena
tuvos", o tikinčiųjų maldos pos
torių Glenn ir Metzenbaum, JA cininkų metinis susirinkimas Lie
muose giesmėje
maldaujame
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W, S3rd $*.,
V kongresmano R. Motrl, apskri tuvių namuose.
"pažvelgti į tą kraštą, kur ken
Chleago, IL 60621.
čia mūs broliai, palengvinti kan Vasario :<Mosios muiė]»me Clevelande Prieky sav kūrėias v. Senbeceas ties kontr. Campanella ir kt. Pri
Kovo 23 d. Kaziuko mugė DM
Nuotr. VL. R*c*v161aai
imtos rezoliucijos JAV preziden-! N P salėse.
čias, kad "grįžtų laimingai sesu
|
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo maa. 14 d.
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KOLONIJOSE

SIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS

Eost Chicago, Ind.

Apie moteris valdžioje ir valdžių kalbą

LEETUVUJ BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

MEČYS ŠUKATTIS

JAV Lietuvių Bendruomenės
East Chicagos apylinkes valdy
ba šaukia visuotinį apylinkės
narių susirinkimą sekmadienį,
kovo 23 d t u o j po lietuviškų
pamaldų (11:30 vai.) š v . Pran
ciškaus lietuvių parapijos patal
pose, Harbor, I n d Visi apylin
kės lietuviai maloniai kviečiami
dalyvauti
Susirinkimo darbotvarkė: 1)
Susirinkimo atidarymas, 2) Mi
rusiųjų narių pagerbimas, 3 )
Prezidiumo sudarymas, 4 ) Pra
ėjusio visuotinio narių susirin
kimo protokolo skaitymas, 5)
Valdybos pranešimas: a ) bend
roji veikla, b) piniginė apyskai
ta, 6) Revizijos komisijos pra
nešimas, 7) Diskusijos dėl pra
nešimų ir apyskaitų tvirtinimas,
8) Vidurio Vakarų apygardos
atstovo žodis, 9) Naujos valdy
bos rinkimai, 10) Revizijos k o 
misijos rinkimai, 11) Klausimai
ir sumanymai ir 12) Susirinkimo
uždarymas.
Apylinkės valdyba

lė t r i j ų k a r t ų laba: vaišinga šei
ma. V a i k a i nešiojo užkandžius,
v y r a i m a i š ė - pilstė gėrimus, o
m o t e r y s t i k nešė ir nešė į stalą
vis n a u j u s patiekalus, kuriuos
Šliogerienė s u dukrom pagami
no. P u o t a b u v o tikrai vestuvi
nė. D u k t ė Vitutė, pasveikino
tėvelius, kvietė pašokti vestuvinį
valsą.
K a i svečiai sugiedojo šlioger i a m s laimingiausių metų, Šlio
gerienė padėkojus u ž linkėji
mus, p r a n e š ė , kad šiemet at
š v e n t ė j o s tėveliai Šnipai 55-kis
b e n d r o j o gyvenimo m e t u s . Svei
k i n d a m a t ė v u s pareiškė savo gi
lią p a g a r b ą , meilę ir dėkingumą
už j ų auklėjimą, nuolatinį pasi
aukojimą
ir sugyvenimo pa
vyzdį, k u r i o j i laikosi, stengiasi
s a v o šeimoj įgyvendinti i r visa
širdim t r o k š t a perduoti savo
dukrom.
J o s pateikti keli pa
vyzdžiai iš pabėgėlio v a r g a n ų
dienų i r tėvų pastangos vaikus
a p s a u g o t i i r išmokslinti.
Jos
j a u t r u s žodis giliai paveikė vi
sus. Tolimesni kalbėtojai ir lin
kėjimai n u k r y p o į s v a r s t y m u s ,
k a i p išlaikyti mūsų
jaunąją
k a r t ą nuo šių dienų mūsų
š e i m a s ardančios aplinkos, k u o
remti duotą
priesaikos žodį,
k a d jis išsilaikytų.
K. M.
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PASKUBĖKIT

Opportunity Krista
in
Payroll, Accte. PayaMe, Ancte.
Receįvabie * Acc'ting ClerloaL
Ercellent

Parduodama graži nevartota
SOFA IR FOTELIS IR PLASTIKO
UŽVALKALAI
Skambint — YA 7^863

7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šilr
Buvo laikai, kai vyrai išeidavo zuitų, šiemet pereina į pasaulie
dymas. Marąuette Parke. Del ligos
kariauti metus ir dešimt, o m o  čių rankas. O kas gi valdybos
Call — WALTEE MACUDA
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
terys namuose pasilikusios arė, priešakyje — Irena. Ateitininkų
D
Ė
M
E
S
I
O
TeL 2384999
Puikiausio mūro 22-įą metų bunsėjo ir akėjo. Buvo laikai, kai vy namai dar tik pradeda savo sau
galow.
2
miegami.
Pušų
sausas
beisvaldybos
rai seimuose ar kongresuose poli lėtekio dienas, ir aju
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tikuodavo valandomis ir net sa viršėnėje O n a , o tarybai diriguo
JUNK CARS WANTfD HELP fVANTED — MOTERYS
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
vaitėmis, o moterys virė, skalbė ir ja Aldona.
RUNNING OE NOT
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
vaikus augino, k jei kurį jų pa
lite užimti. Marquette Parke. —
Free Fast Towing
152,500.
norėdavo vadovauti, tai pirma ji
BILUNG. TYPING & ANSWERING
iKaime pasakodavo, kad Lietu
turėdavo tapti karaliene ar kurio voje gyvuliai kartais šneka, bet
TEL — 582-8130
FH0NE. $5.00 PER HOUR.
Planu sklypas. Geroje vietoje in
nors valdovo žmona,
o paskui tik Kūčių naktį. O dabar ento
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
GOOD BENEFITS. FULL TIME.
patylom vienokiu ar kitokiu bū mologai atrado, kad gyvuliai,
OflM veikia automatinis telefonas.
S04S W. HARRISON — 826-2006
M I S C E L L A N E O U S
du atsikratyti savo vyro. Ir taip žvėrys, paukščiai, net ir vabz
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
slmko amžiai be dideliu pasikei džiai turi savo individualią "kal
IMMEDIATE OPENING FOR
ar
angliškai ir paduoti savo telefoną
timu. Kartais viena ar kita, kaip bą". Apskaičiuojama, kad pasau
bei pavarde, kada jums patogu namus
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Legal Secretary
žvaigždė, blykstelėdavo trumpam lyje yra mažiausiai 10 tūkstan
apžiūrėti
laikui karo lauke, o p o to santy čių rūšių vabzdžių, kurie gali
Ir kitus kraštus
Good typmg and dictaphone skili.
kiuose tarp y r ų ir motery vėl tas tarpusavyje "susikalbėti", bet tik
NEDZINSKAS, 4151 Archer Ave.
Shorthand a plūs. Bscellent salapat. Ne veltui mūšy liaudis nuka tarp giminingų rūšių. Pavyzdžiui
Chicago, m. 60632, tel. 9Z7-5IN
ry.
lė reikšmingą posakį, kad mote žiogas turi il2 "žodžių" žodyną.
221 N. La Seile Street
2625 West 71 si Street
ris tinika tik prie pečiaus, svečio Kiekvienas „žodis" (garsas) yra
CALL — 989-3526
— 20% — 50% pifiau mokgstt
ir buduare (skambiau už miega kiek skirtingas ir apibūdina pa
Tel. 737-7200 ar 737-8534 10%
ui apdraoda. nuo agnies ir automo
Reikalinga moteris
mąjį).
dėtį, aplinką ar "flirtavimą".
bilio pa mus.
sergančiai, ne invalidei, vidutinio
Tačiau su dvidešimtuoju am Skirtingos žiogų rūšys turi tru
NEW BUFFALO, MICHIGAN
F R A N K Z A P 0 L I S amž. moteriai. Pirm. iki penktad.,
Skubiai parduodamas naujame rajone
žiumi, ypatingai Amerikoje per putį kitokį dialektą, kurį tik ta
nuo 8-os vaL ryto iki 530 vaL popiet
TeM. GA 44654
modernus 9 metų senumo, 2-jų miega
Marquette Parko apylinkėje. Skam
paskutinį dvidešimtmeti moterys rūšis tegali atpažinti. Kai kurios
U/, W. stth Street
mųjų namas. įrengtas rūsys.
bint — 735-8066.
pradėjo vaduotis. Vaduotis nuo skruzdžių rūšys turi tik 10 žo
TeL 616 — 469-0255
virtuvės, nuo vyrų ir n u o vai džių T a * ą " . O tigras yra šiek > H a r t f O t t į C o m ^
illllllllllllillllllllllllllllllliuillllllllllllllll
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ku. O jeigu jau vaduojasi, tai rei tiek "icalbingesnis" už liūtą. Žu- t
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Mūrinis. Geras 5 kambarių namas.
DviG'DBA
kalingi ir vadai, šiandien pasidai vys taip .pat turi gana plačią gar- >
A N D
Nebrangus. Arti 72-os ir Whipple.
IMMIIMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIH
rius matai moteris visur — ir ka sų skalę tarpusaviam susižinoji-l
VEDYBINE S U K A K U S
QŪICK START
Mūrinis. 4i/2 kamb. 23 metų. Nariuomenėje, ir sporte, ir techni mui. Net ir paprasčiausi žemės kir
atšvęsta KuniVasario 3 d
mas, kaip naujas. Prie 66-os gatvės,
TEI
582-8130
kos srityse ir valstybiniu postu minai čiauška .
gundos ir Vinco šnipų 55-kių
už Kedzie į vakarus.
Recover
your
old
kitchen
cabinets
viršūnėse. Pavyzdžiui Chicagos
Tyrinėtojai, nagrinėdami po-, m e t ų v e d y W n ė 5 ^ * ^ į. j , with new Formica Doors and Drawer
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit
BROKERIS P . ŽUMBAKIS
mere Jane Byme, sniegui pade vandeninius garsus, pajege įsais-1 dukters Genovaitės su Antanu Froots. Ali other exposed areas coverTel — 778-6916
dant, įsitvirtinusią airiu kliką į šo kinti kai kurių garsų reikšmę. I
Šliogeriu 30-ties metų. T a proga ed with Formica.
nus išblaškė. Vyru galvos rieda Naudodami specialius siųstuvus,
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
. , šliogeriai sukvietė visą savo For Free Estimate call — 798-5884
kaip sviedinukai. Net ir 'galinga jie jau pajėgia sušaukti rytinis ir 1 ^ fr dnxjgQBf
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Free Carpet
m jais pasi,
sis ajatala iš pradžių liepęs priversti kitas žuvis steptrs a* keis- ^ ^
Pardavimas ir Taisymas.
^
fe^įį iiiimuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir
ypatio&k
IDEALUS INVESTAVIMUI
visoms dėvėti juodus "Čadarus", ti spalvas. JAV-bių laivynas tyri- S w n t e _ J a u M a g ^ ^ g a a t m O B .
Northbrook k DmurtUd
M I G L I N A S TV
išsigandęs jų tprotestų, buvo pri nej a galimybes apie laivus pri
xxxxx>ooooooooooooooooooo<x Virš $16,000. bruto pajamų. Pil
2MS
W.
mth
St.,
teL
774-14M
fera apgaubė svečius- Ši didžrunas rūsys. Arti 65-os ir Calif ornia IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllllilIlIUlIltUlUIIIIIH
verstas nusileisti.
šaukti ryklių būrius, tuo pačiu
Ave. A-1587,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O kaipgi su mūsų lietuve mo svetimuose uostuose stovinčius tijoje jau dabar jaučiamas kai k u  20 yrs. erper'ce. Gutters cieaned and
WOL£BI
REALTY
CO.
terimi? Ji kiek subtilesnė savo ė-, laivus apsaugojant n u o priešo rių dalių trūkumas, nors jų ji ne repaired; chimneys cieaned and re
TeL — 5864340
jimuose, žino savo vietą. Nepri narų. Jei ryklių artumas grėstų mažai gaminasi ir pati. Anksčiau paired. Call —
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiii
ANTJERSON 282-9308
klausomybės laikais jos be triukš žmogaus gyvybei vandenyje, taip JAV-bių dirbtuvės pirmavo ga
iiimiiuiiiiiiiiitiiiiimtHnmmnumiiiiiii
mo, be būbnų ir plakatų reiškė pat garsų pagalba juos galima myboje ir patenkindavo visą pa •OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf
Apdraustas perkraustymas
HELP rVANTED VTBAI
4 tratai. Mūrinis. Lemonte.
si sėkmingai visose srityse, gal iš išvaikyti. Vorai gi, neturėdami klausą, bet paskutiniu laiku dėl
įvairių atstumų
2-ju botų mūrinis. Gerai užlaiky
skyrus politinę. Reiškėsi net ir "balso", atpažįsta vienas kita ir didelio pareikalavimo krašto vi 9TYLE PAINT & DECORATTNG CO.
EXFEB. MOLD MAKEB
Wi*h
tbis
ad
—
Spring
special,
5
rms.
tas.
Marąuette
Parko
rajone.
Tel. 376-1882 arba 376-5996
tose srityse, į kurias tuo metu A- savo rūsį iš voratinklio formos ir duje jau nepajėgia patenkinti vi
Top pay. 55-hour week.
painted — k>w as $250.00.
Resotranas su namu ir visais įren- imiimiimimiiiiiimiiiMiiiiiiiiHiiiuim
merrkos moteris net nebandė struktūros. Kaip pasaulyje yra sų užsakymų laiku. Japonai, paju
Satisfacticn Guaranteed
CaU John 830-4646.
veržtis ar nebuvo priimtina. At tūkstančiai skirtingų vorų rūšių, tę spragą, rodo daug veržlumo ir
6)625 W. Archer — TeL 460-7547
ŠIMAITIS REALTY
vykusios čia ir dabar dar nesis taip yra tūkstančiai ir skirtingų nori užkariauti rinką, garantuo
vbgk vbgk±cvmfwyp _ 586-0011
BAVABIAN DIE MOLD
Inanranc« — Income Tax
tengia politikuoti ar vadovauti voratinklių.
6211 Ohurch Bd. Haaover P k .
Notary Public
dami dalių kokybę ir pristatymą.
KILIMUS IR BALDUS
mūsų politiniams veiksniams,
Pramatoma, kad apie 80-tų me iiiiniimiiniiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimi
Plauname ir vaškuojame
2951 W.63rdSt., 436-7878
nes, tur būt, pastebėjo, kad, kai
Vakarų Vokietija, net ir turė tų vidurį prekyba elektroni
visų rūšių grindis.
TeL
839-1784
arba
839-5568
žiūri į tu vadovų nuotraukas laik dama rekordinio dydžio ekspor nėmis dalimis Europoje sieks 4
BUBNYS
— TeL B E 7-5168
raščiuose, jie visada rimti, susirū tą, 1979 metus baigė su deficitu. milijardus dolerių.
ROOFCVG & CONSTRUCTION CO. tnmuimimimniii»iiiiiiiiiniimimiiiiii
GENERAL MACHDfERY REPATR
jiiimuimiūiiimiiiimimiimiiiiiimiiui
Mušt be alble to ARC WELD. proRoofing, Repairs, Gutters and
pinę, kartais net rūstūs. Ne vie Tai pirmas kartas per penkiolika
ficientty in all i>oaStions. Eatperienced
Chimney
Work
nas žilais plaukais. Rūstumas paskutinių pelningų metų. Pa
in trouble shootlng, electrical alr.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
Sony Corp. skyrius, Botham,
FHONE — 254-7444
Hydraulic systema. 53 yeara old Co.
moteriai primena raukšles. O grindinės priežastys yra aukštos Ala., sėkmingai naudoja jau Japo
iiiiimiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiimimiiiiiHiii! Namų pirkimas — Pardavimas
SEND RESUME OR APPL.T TO:
raukšlių ir žilų plauku jos kratosi naftos kainos ir vokiečių turistų nijoje išbandytą darbininku ir
MTJ>WEST
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
ir
kitus
CONCRETE PRODtJOTS OO.
keturiomis. Bet jų pilna šalpos, užsienyje didelės išlaidos, siekian vadovybės tarpusavio bendravi miiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiuiimiiiimiiiiiiin
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Draudimai — Valdymas
9301 W. GRAJTD AVE.
pilna apdraoda.
švietimo, kultūros barų ir jauni čios net netoli 20 milijardų do mo metodą darbo našumui pa
NAMŲ ftPSITVARKYME
FBASKUy PARK, tt&j. 80141
TeL — WA 5-806S
mo orgarrizacry viršūnėse. Ten, lerių.
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti,
kelti. Vieną kartą į mėnesį loteri
kur šypsena, jaunatviškas krykš
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iš
lauko
jos būdu parenkami 15 darfoinin
Notariatas — Vertimai
TW0 PEOPU REQUIR£D
iiiiMiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiniuiiinmiinnn
tavimas, pače^is žods.
Elektroniniy dalių pareikalavi kų, kurie posėdyje su įmonės va namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
Ivalrin
preJdų
pasirinkimą*
aesu patyrimu, už prieinamą kainą pa
branglaj «
mūsą sandCUo.
Paskutiniu laiku bent Chica- mas Europoje auga apie 10 pro dovybe pateikia turimus nusi
FOR 2ND SHIFT
dės. Stambinkite po 6-os vai. vakaro.
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
centu
į
metus,
ypatingai
kas
liegoie moterys praoeča s:e:<ti ir
skundimus ar pasiūlymus. Nusis
J.
B A C E V I Č I U S
Temporary operators. 10 hours per
TELEF. — 476-3660
2501 W.
St, Chicago, m.
horizontų. Jaunimo čia mikrokompiuteriu ir puslaidi- kundimai liečia patį darbą, dar
olatesniv
day. Reasonable pay, plūs nite pre4tlllHlllllillHUIII|||IUMHIIIIIIIIHMUHMSt
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
s tvarkytas jė- ninku tinklu sritis. Vakarų Vakie- bo sąlygas, problemas su masino
miuma.
Apply at —
centras. * i & ^ >
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
mis ir panašiai. Po pasikailbėji- iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiuutiiirjninuiii niiimuniiiiiiHUHiiinunHiimiiHHiimu
Teief. - 125-2757
CHICAGO GEAB WORKS
2-jų butų medinis apyi, 60-os ir
mo vadovybė viešai paskelbia,
Vytautas
Valantinas
Lawndale. $39,000.
440 N. Oakley Botdevard
kas pasikalbėjimo
metu buvo
3-JH butų mūr. 41 ir Albany. I HlllllIHUimiHIMIIIHIIIIIimiMIUHIimill
svarstyta ir ką vadovybė numato
$59,900.
HIItlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIHllllUinilUlIlIlIlI
M O L O MA K E R S
įgyvendinti ar pakeisti.
42 ir Richmood. 2-jų butų medi

CLERK TYPIST

Valdis Real Estate

CASHIERS
FOOD SERVICE
AND
LEAD HŪSTESS
9:00 to 2:00 p.m.

CABINET COVER

TELEVIZIJOS

8 BUTŲ MŪRINIS

•n
Call - 235-9100

ROOF REPAIRS

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

VALO M E

Mamtenance Mechank

ARCHER

M O V I NG

INCOME TAX

BELL REALTY

Lietuvos atsiminimai

Radijo Valanda jau SS metus tar
nauja New Jers«y. N e « York Ir Con- nis. Naujai atrem. $47,500.
neetlcut lietuviams !
58 ir Mozart Naujesnis 8 butų
Atsimink, kad ši diena yra pir
Kas
SeStadienį
nuo
•
IKI
S
vai.
po
mūr.
Geras investavimas.
moji tavo likusio gyvenimo die piet 15 WEvn Stoties Nev Torke
04
Ir
Keeter. 1- 2 aukšto mūr. Tin
U30 kll.. AM ir nuo 7 Iki t vai
na. Išnaudok ją tinkamai.
ka giminingom šeimom. $72,000.
vak. 97 9 meg. FM.
66 Ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
demus $47,500.
234 Stfnlit Drive
61 fer Falrfleld. Gerai prižiūrėtas
KELIONt Į SEPTINTĄ
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000.
TEL. — 753-5636 (201)
STOTĮ
69 ir Maplewood. 2-jų butų mūr.
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIII
Nebrangus.
Nijolė Jankutė
72 u* RockvseflL Modernus 7 kamb.
mūr.
bungalow.
Garažas.
Tik
FELIKSAS B R O K E R I S
Iliustravo Nijolė Vedegyte-Palu$45.000.
Pirmoje eilėje amerikiečiai svečiai binskienė, išleido Akademinės
Vasaro "S--r*.
69 Ir Talman. Taverna ir 5 butai.
SKAMBANTIS UIKAS
Nuotr. VI. Bacevičiaus
Skautijos leidykla. 152 pusi.
$94,800.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Lenktynes ir iypaenoe. Gyvenimo
71 ir Rockwefl. Krautuvė ir 3 bu
Kaina s u persiuntimu $3-85. Už bangose. Veidu į Lietuvą. Eil«rai- tai. Tik $57,500.
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
63 ir Trlpp. Mūr. Krautuve nau
sakymus siųsti DRAUGO a d r e  Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
jame
pastate. Labai nebrangiai.
;Atkelta iš 5 puai. |
I išparduoti. Užsakomi pas Roma su.
su persiuntimu $3.48.
IUinois gyventojai dar primoka 18
Tatarūnienę tel. 531 — 5924 ar
Uisakymus siųsti "DRAUGO"
VVKs į Floridą sekmadienio rytą.
et
valstijos mokesčio.
ba J. Malskį.
adresu.
PIRKTI AR PARDUOTI,

CLEVELAND,

OHIO

JEI

Cie---c ando lietuviai turės progos
ištisas tris dienas su jais pabenį raut;

Apylinkės valdyba yra kreipu
sis į vietos lietuvius priglausti sve
čius savo namuose. Valdyba di
džiai dėkinga tiems, kurie jau pa
sisiūlė. Bet dar šiek tiek nakvy
nių trūksta. Kas gali priimti, pra
Šomi pranešti J. Malskiui tel.
486 - 9165.
Bilietai į koncertą baigiami

Telefonais pranešama ir laik
raščiai rašo, kad Chicagoje jau
nųjų P. Amerikos lietuviu koncer
tai buvo palydėti jaudinančiom
ovacijom. Ir jeigu jie to užsipelnė
visokiais renginiais
persotintoje
Chicagoje, tai turi būti tikrai ir vi
sais atžvilgiais geri. Tikime, kad
kovo 15 d. klevelandiečiai švęs
džiugią meno ir tautinės bičiu
lystės švente.
V. M.

GALVOJATE
Kreipkitės |

A L
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R F AT
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Reiidencmės ir Korn*rcin*s Nuo«a«ybf.
Ap»rtmentai • Kondorrwnitartai . nuomavimas

13 An&te
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T7 C T A n r T ?

E. K a m i e n e
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BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaskl Road
Tel. — 767-0600
K M « « H M M !«>•>> • I

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas U*tuvrą dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra riatams prieinazno*.

P L U M Bl NG

Top Wages. Excellent benefits. Experienced men only. Overume. Air
Iiceased, Bonded, Insnred
conditioned clean shop.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės CLARICH MOLD CORPORATION
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 10119 Rooaevert IUL, WestdMstar, RL
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vamz
TeL — 865-8126

džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.
SERAPINAS — 636-2960
imtiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiuiiiiii
iiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuii

M. A.

iIMKUS

ncooMi:

TAX SKRVTCT;

NOTABT PTTBUC
4259 So. Mapletrood, teL 254-7450
Taip paU daromi VERTIMAI.
GIMINU lakvleUmai, pilAomi
PIUETTBfiS PRA4TMAI Ir
kitokia blaadtaU.

TOOLROOM
MACHINIST
N o age iimit
Fringe benefits
Apply in person
CHICAGO PEKFORATtVG
OOMPANY
2446 Weat 244* P W *
Chicago, DBnola

iniiiiiiiimiuHHimuiiiiiuiiuiimunmni
H E L P
W A N T E D — M A L E

TOOL ROOM SUPERVISOR
Chalienging opportunity m smaH shop for a person with varied
Tooi and Die Experience. Some of the duties wlll be updating Ftzturės, Metnod of Production and £quipment, pius supervision of Pro.
duetioc and Assembiy.
If katerested — please spaly In

LYON & HEALY HARPS
«4 E. JAXXSON, CHICAGO. ILL.

susirinkusią publiką ir kvietė pra- riuos pagamino ir paaukojo: S. |
PIKTAS TfSVAS
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 14 d.
dėti koncertą. Prie pianino pasi-1 Balčiūnienė, £ Jakubauskienė,' R M a r t i n e Z 5 35 m SU pykcs,
rodė jaunas, solisčių iš Juno į A. Pažėrienė ir A. Tomkienė. k a d ž m o n a d a r n e p a g a m i n o v a .
Beach atvežtas akompanistas Pirm Strazdas nuoširdžiai pade-: k a r i e n ė s > s v i e d ė į j geležinės
pasiūlė: tarybon — Vytautą Ab- Rod Elkins. Programa pradėta se k0
>° Slabokm ir Zotovienei uz k r o s n i e s
£
^
lefl £
raitį, Algirdą Alksninį, Bernade- sučių duetu, "Rudenio mintys",
programos
išpildymą,
o
Zotovie-1
j
mergaitės
ealva
ir
ia
LIETUVOS
tą Colee Juozą Bartkų, Petkaitį,
Z^T\kUBmo ir "Augo nei ir už paaukotą tokį gražų jos! k ė , 5. m
. ' . . . r „ 6 .. : i
, - ,
-ii sunkiai sužeidė. Mergaitei padą
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Juozą Sodaitj ir dr. Serapiną Su- kalneliai be pakalnėlių", liaudies pačios
y.
nuoširdžiai užjaučiame žmoną EMA s u ŠEIMA ir
kūrybos paveiksią, visoms
.
. ,.
..
karevičienę. Revizijos komisijon: daina, harmonizuota V. Viržo,. . .
v . .'
, ryta skubi sužeistų
smegenų
ŠVENTĖ
šios tradicines uzgavemų vaka-Į
..
— —
kartu liūdime.
Povilą Bttožį, Juozą Brazį ir And
J
Daytona Beach IT apylinkių riejų Bružėrią. Susirinkimas vien nio. Toliau O. Blandytė - Jamei- rienės rengėjoms, R. Staškūnui ™
Stasys ir Zofija Bikuičiai
Amerikos lietuviu klubas vasario balsiai siūlytus kandidatus (pa kienė padainavo tris dainas: "Per už atliktą tokią gražią muziką.
AFGANISTANAS IK
ir šeima
16 d. suruošė Lietuvos nepriklau tvirtino. Taryba iš savo tarpo iš pasaulį keliauja žmogus", muz.
DETENTfi
LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
K-Kavecko.
"Sunku
man
gyventi"
somybės šventės minėjimą. Minė sirinks pirmininką ir valdybą ir
Zbignew Brzezinski pirmadieir "Patarlė" — abi muziko St. METINIS SUSIRINKIMAS I nį pasakė kalbą egzekutyvų klu
jimas pradėtas Prince of Peace ka pasiskirstys pareigomis.
Šimkaus. E. Blandytė padainavo
taliku bažnyčioje pamaldomis.
L.B. Palm Beach apylinkės be Chicagoje. Jis pabrėžė, kad
"Lopšinę"
ir "Aš viską užmir valdyba šaukia metinį narių su j Sovietų Sąjungos invazija Afga
REIKIA
NUOSAVU
NAMU
§v. Mišias anglu Lr lietuvių kal
Žymiam pedagogui
bomis^ atnašavo svečias iš S t
^ : Ancrullc
nl , . šau" abi muz. V. Kairiūkščio. sirinkimą, kuris įvyks kovo 15 d. nistane sprogdina detentę. IslaVėl sekė sesučių duetas >š op. "Pi
Petersburgo prel. Jonas Balkūnas, d a r i p r i e § mstkiį
n a r i ų susirirrki
A . f A.
2 v.p.p., šeštadienį, Juno Meto- mo išpažinėjų pasipriešinimas
asistuojant diakonui Ch. Karui. J „ ^ b u v o s u 5 a i d c t a keliolika klu- kų dama", muz. Čaikovskio. So distų parapijos salėje. Valdyba gali Maskvą priversti persvarsPrd. ] Balkūnas pasakė ypatin- ^ n a r i u pasitarti, ;kok ios būtu lo arijas O.B. Jameikienė padaina padarys veiklos pranešimus. Bus tyti savo avantiūrą. Jis taip pat
VACLOVUI ČIŽIŪNUI mirus,
gai prasmingą, Lietuvą iškelian galimybės klubui įsigyti nuosa vo iš "Madame Butterfly" — renkama valdyba vieton tu na- pažymėjo, kad dabar JAV išlaijo sūnui KĘSTUČIUI CI2IŪNUI ir šeimai gilią užuojau
tį, pamokslą anglų kalba. Baž vus namus. To pokalbio daly "Un bei di, vedramo", muz. rių, kuriu dviejų metų kadencija I dos ginklavimuisi yra reikalintą reiškia
nyčioje dalyvavo gražus būrys viai principiniai sutarė, kad patal G. Puccini ir E. Blandytė — iš jau yra pasibaigusi. Nominacijos
„Amerikos Balso" Lietuviu
tautiečių. Pakaddų metu giedojo pos reikalingos ir šiame metinia op. "Carmen" — "Habanera", komisijos pirm. Br. Aušrotas pra gos.
tarnyba
lietuviškas giesmes, kurias vargo me narių susirinkime šis reikalas G. Bizet
,. . nes, kas sutinka kandidatuoti
cijos pirm. J. Jakubauskas, Lie
.
nais palydėjo ponia Kar. Pamal buvo plačiau aptartas. Tuo reika
Publika nesigailėjo *solistėms
- - « - j v1
a i d y b ą . Dabartinę valdybą su tuvių fondo
sekcijos pirm. V.
dos baigtos Lietuvos himnu.
lų kalbėjo Jurgis Janušaitis, ini gausiu aplodismentų, bet dau- d a r o . p i m L StT&zda^ v i c e p i r m i . Aušrotienė.
Po pamaldų Sweden house res ciatorių vardu išdėstydamas mo giausia jų susilaukė, kai padai ninkai J. Jakubauskienė, dr. K Valdyba maloniai prašo visus
torano salėje minėjimas buvo tę tyvus, kodėl tokios nuosavybės navo "Paskutinis birželis", žoGiniotienė, P. Mikšys, J. Staškū- lietuvius šiame susirinkime daly
siamas. Į minėjimą iš Daytona įsigijimas reikalingas. Principi- džiai B. Pūkelevičiūtės, muzika naitė, sekr. A. Pilipavičius, ižd. Į vauti.
Beach, Deltonos, Ormond Beach, 'niai dauguma klubo narių šiam B. Budriūno, O. Blandytei - Ja- A Šalkauskas, Lietuvių kapų sekP. Mikšys
Port Orange, Orange City, Palm sumanymui pritarė ir susirinki meikienei dainuojant ir E. Blan
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Coast susirinko apie 80 žmonių. mas patvirtino komisiją iš Adol dytei deklamuojant. Šis paskuti
nis
programos
punktas
buvo
skir
Klubo valdybos pirm. Antanas fo Andrulio, Vytauto A'braičio,
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
Kašubą, pasveikinęs minėjimo da Algirdo Alksninio, Juozo Bart tas prisiminti visiems kritusiems
lyvius, padėkojo prel. J. Balkūnui, kaus, Povilo Bložės. Mykolo Ja- už Lietuvos laisvę.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Dainininkėms buvo įteikta gė
BirrviLArre
diakonui ir poniai Karams už įspū gučio, Jurgio Janušaičio, Antano
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
4330-34 So. California Avenue
dingas pamaldas ir pristatė pa Kašubos, P. Povilaičio ir Vytenio lių.
Mirė
kovo 13 d., 1980 m., 8:45 vai. ryto, sulaukus 65 m.
Po vienos valandos koncerto,
grindinį kalbėtoją prel. Joną Bal- Ramanausko, kuri dirbs klubo
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Gimė Chicago, 111., Bridgeporto apylinkėj.
kuną, kuris, pradžioje sugiedojus valdybos žinioje. Pradžioje išstudi prasidėjo klubo šeimininkių pa
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Casimir, sūnus Thomas
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Lietuvos himną, tarė kiek ilgesnį juos visas galimybes, paruoš iš ruošti pietūs, už kuriuos susirin
M., marti Tina, 3 anūkai: Thomas, JT., Tamara ir Timothy, sesuo
žodį, išryškindamas Lietuvos ne samią tuo reikalu studiją ir pa kusieji mokėjo normalią žiemos
Alice Beron su vyru David, švogeris Mathevv Kazmierczak, John
Telefonas — YArds 7-1741-2
k
ir Sophie Kazmierczak, Stanley ir Alvina Kazmierczak ir švogerka
priklausomybės šventės reikšmę, teiks nariy metiniam^susirinH-' sezono *iną, o koncertas tebuvo
Adeline Kazmierczak, kiti gimines, draugai ir pažįstami.
palietė VHko, LB kr Aitos santy mui. Nuosavybės įsigijimo prob- tik kaip priedas pne pietų. Po jų
Priklausė St. Theresa I. J. Society, Daughters of Isabella No.
kius bei jų uždavinius, citavo lema, žinoma, nelengva. Tačiau buvo dar styginio orkestro šokių
649, ir Women's Guild of St. Adrian Church. Buv. narė Am. Insti
„Draugo" vedamąjį, karštai pasi savu namų neturėjimas stabdo muzika.
tute of Banking.
sakė prieš vienybės ardytojus, kolonijos augimą, menkina kul
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 3 vai. popiet Petkaus Mar
Teko patirti, kad Lietuvių klu
kvietė baigti veiksniu tarpe savi tūrinę veiklą ir neturima progos bas remia ir kitus kultūrinius rei
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 15 d. B koplyčios 9:15 vai.
tarpio nesutikimus ir siekti vie lietuviams dažniau socialiniai pa kalus. Sausio mėn. yra pasiuntęs
ryto
bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
ningo, Lietuvai naudingo, darbo. bendrauti.
100 dol. lituanistinių mokyklų
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
Prašė aukoti Tautos fondui.
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Dar buvo iškelta nuosavos far- fondui į Chicagą ir 50 dol. AL
KA
muziejui
į
Putnamą.
Reikia
ti
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Pažymėtina, nors kalbėtojai ra rnos ir lietuvių kampelio įsigiji
Laidotuvių Direktoriai
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
kėtis,
kad
neužmirš
ir
Lietuvos
gino aukoti Vliikui ir Altai, bet mo kapinėse klausimai.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai.
laisvinimo veiksnių paremti, ku
susirinkimo ir minėjimo dalyviai,
Laid. direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345.
Minėjimas praėjo gražiai, tik riems anksčiau būdavo dosnūs.
vadovaudamiesi laisvo apsispren
6845 SOUTH WESTERN AVE.
ateityje būtų gera, kad švenčiu
Krp.
dimo^ principu, parėmė savo au
Tel. 737-8600-01
minėjimai nebūtų jungiami su
komis visus tris —Vliką, LB ir
klubo narių susirinkimais. Būtų
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Mtą — veiksnius, suaukodami
gražu, kad minėjimuose
bent Palm Beach, Fla.
Tel. 422-2000
500 dol.
trumputę turėtume ir meninę
UŽGAVĖNĖS
programėlę. Tai praturtintų šven
IŠRINKTA NAUJA KLUBO
Gyveno 6610 South Mozart Street, Chicago, Illinois.
tės nuotaikas.
TARYBA
L.B. Palm Beach apylinkės val
Mirė
kovo 12 d., 1980 m., 6:15 vai. vakare, sulaukęs 76 metų
Minėjimo ir susirinkimo metu dyba ir šiais metais vasario 17
Tuojau po minėjimo ir bendrų
amžiaus.
pietų įvyko Daytona Beach ir tarybos narė Heflen Vainiūnienė d. surengė smagias, nuotaikingas
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Pušaloto valsčiuje. Ame
aipvdinkių Amerikos lietuvių klu rinko nario mokesčius, dr. Suka- užgavėnes. Be vietinių šios apy
rikoje išgyveno 30 metų.
irevičienė, Ona Zdaržinskienė, Jad linkės lietuvių daug dalyvavo
bo narių metinis susirinkimas.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami.
svečių ir iš tolimesnių vietovių
vyga
Bartkienė,
Algirdas
Alksni
Klubo valdybos pirmininkas An
Laidotuvėmis rūpinasi Pranas Sabalas ir Albertas Rutkauskas.
bei atostogautojų, atvykusių iš
tanas Kašubą, pasveikinęs narius nis • kiti talkino aukų rinkime šiaurės. Apyl. pirm. Strazdas, ati
Kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West
ir svečius, pateikė darbotvarkę, mūsų veiksniams.
darydamas
šį
Užgavėnių
pokylį,
69th
Street. Lankymo valandos koplyčioje ir laidotuvių diena bus
J. Rimtautas
kurią be papildymų susirinkimas
pranešta vėliau.
trumpu žodžiu apibūdino lietu
priėmė. Susirinkimui vadovauti
viškas užgavėnes, padėkojo vi
Nuliūdę: DRAUGAI
pakvietė pirmininku Vytautą Ab- Miamį Florida
siems gausiai atsilankiusiems ir
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213.
raitį, o sekretorium Jurgį JanušaiTĖVAS IR SŪNUS
BLANDYCIŲ KONCERTAS pakvietė į šią tradicinę Užgavė
nių vakarienę, kurią pagamino:
Praėjusio narių susirinkimo iš
Suvažiavus daugiau lankytojų A. Jakubauskienė, dr. K. Ginio2533 West 71 St., Chicago
samų protokolą perskaitė valdy ir atostogautojų į šiltesnį pietų tienė, A Pilipavičienė, J. Šalkaus
1410 So. 50th Av., Cicero
bos sekretorė dr. Serapiną Sukare- Floridos klimatą, susirenka dau kienė, J. Staškūnaitė, E. Mikšie
Tel.,476-2345
vičienė. Valdybos vicepirm, Ber giau pietautojų į Miami lietuvių nė. Po vakarienės prasidėjo šo
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
nadeta Colee perskaitė Floridos klubą. Visada prisipildo nemaža kiai, grojant R. Staškūno vado
Lietuvoje
užbaigus
šią
žemišką
kelionę,
jos
sesutei
gubernatoriaus, Vasario 16 d. pro salė kai vyksta minėjimai ar kon vaujamai gražiai muzikai. Meni
DANUTEI ir vyrui VACLOVUI GARBONKAMS ir j ų
nę programą atliko Stasys Slaboga išleistą proklamaciją.
certai.
šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Vasario 24 d. buvo užpildytos kas, gražiai paskaitydamas Ma
Valdybos
vicepirm. Juozas
Bartkus, Tarybos narys Vytau visos vietos prie pietums paruoš riaus Katiliškio „Užgavėnes", o
P.P. Balčiūnai
T J. Siručiai
tas Abraitis painformavo apie tų stalų, nes 3 vai. turėjo prasidė dail. R. Zotovienė labai gražiai
L. Godefienė
J.V. Sideriai
ti seserų Elenos ir Onos Blandy- padeklamavo Maironio „Jūratė ir
klubo atliktus darbus.
AJS.
Ingaunfcu
B.E.
Užemiai
Kastytis". Dail. R. Zotovienės paMetinę klubo veiklos apžvalgą čių dainų ir arijų koncertas.
Kuri. P. Pattaba
J O . žemaičiai
Beveik punktualiai Miami Lie- j dovanotą gražų paveikslą laimėpadarė valdybos pitnninrnkas An
Hot Springs, Ark.
tuvių
Amerikos piliečiu klubo di- jo A Šalkauskas. Antrąją vakarietanas Kašubą. Valdyba dirbusi
rektorių
tarybos
pirm.
Paulius
Lenės
dalį
sudarė
kavutė
su
tradigerai. Taryba (posėdžiavo 6 kar
tus. Surengta Lietuvos neprikl. onas pasveikino solistes ir gausiai ciniais Užgavėnių pyragais, kuminėjimas, Tautos šventės minėiimas, kalėdinis pobūvis ir kiti
J
. ' . . g ^ v t a klubo veiklą ~nM<«'""«««« l «> , "»«« , « l,,M « i,ll,l,l,,,, « l,,H,,H,,M,l > l > , «'"'n" , "i«Ml"««"»l r ^
gyvinti. Buvę daug darbo p a r u o - ; |
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
f
šiant ir įregistruojant klubo čar- ! s
r
terį valdžios įstaigose. Jis išreiš-11
SOL. DANOS S T A N K A T T Y T E S
f
kė padėką klubo tarybai IT vai-j g
(Įdainuota lietuviškai)
i
dykos nariams bei jų žmonoms'|
už visokeriopą talką planuojam r |
ir vykdant darbus. Ypatingą pa- |
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 1
dėką išrei&ė O. ir L. Zdaržins- |
Dirigentas Alvydas Vasaltia
I
kams, J. ir J- Bartkams, A. Sandargienei. Kučinskui ir kit. daug I
GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LUOMO GALIA, f
dirbusiems klubo remginiuose.
I
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
|
Revizijos komisijos ir iždinin
Kaina »a persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti:
=
ko A Gapučio pranešimus pada I
rė Povilas Bložis, .pažymėdamas, §
DRAUGAS, tfh5 W. 63rd St., Chicago, TU. 606Ž9.
1
kad klubo atskaitomybė buvo ve =
UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
=
dama tvarkingai. Susirinkimas
vaidybai ir tarybai už darbą iš ?iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiuiiiHitiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiinn?
reiškė padėką.
Atsistatydinus iktlubo valdyba1,
tarybai k revizijos komisijai, no
minacijos komisijos vardu į mi
oėtus organus Adolfas Andrulis

LIETUVIAI FLORIDOJE

A. +A.
Kpt. JONUI ALEKSAI mirus,

Doytona Beach, Fla.

EUDEIKIS

A. f A. ANNA A. KAZMIERCZAK

Mažeikai Evans

A. f A. PRANAS KAMINSKAS

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

A f A. Inž. BIRUTEI STATKUTEI

OPERŲ

ARIJOS

K L o r e t a Stončiūtė, Mokslei
vių ateitininkų sąjungos sekre
X Regina ir Viktoras Kučai torė, i r dr. P e t r a s Kisielius, bu
išvyko į St. Petersburgą, Fla., vęs Ateitininkų federacijos va
kur Regina Kučienė, k a i p Kul das ir ilgametis Cicero Vysk.
KANADIEČIO DRAMA
tūrinės talkos komisijos vice Valančiaus kuopos globėjas, da
pirmininkė, kartu su v y r u pasi lyvaus šios kuopos šventėje šešStepemvolf t e a t r a s , veikiąs
tiks iš Clevelando atvykstan- tadinį, kovo 15. 7 v. v. Šv. AnAddams Hull salėj, 3212 N .
i čius Argentinos "Žibučių" vo- Į tano bažnyčioje kun. dr. K TriBroadway, Chicagoje, stato ka
į kalinį vienetą ir Urugvajaus j makas, kuopos dvasios vadas,
nadiečio Tremblay dramą "BonĮ "Ąžuolyno" tautinių šokių gru- j a t n a š a u s šv. Mišias, kurių metu
X Mere Jane Byrne kovo 9
jour, la, bonjour". Vaizduoja
! pę. Po koncertų St. Petersbur- j kandidatai d u o s įžodžius. Po
d. atidarė gatvę "Lithuanian
mas grįžęs iš Paryžiaus karys,
ge jie palydės abi grupes į Mia-; Mišių parapijos salėje bus agaPlaza Court", anksčiau buvusią
kuris randa kurčią tėvą, dvi į
mi, iš kur jie kovo 17 d. naktį i pė (vaišės), kurios metu jaunu69 gatvę. Apie tai rašo ir Chi
televiziją nuolat spoksančias t e 
čiai, jauniai i r moksleiviai atliks
cagos pietų savaitraštis "South- išskris atgal į PI Ameriką.
t a s ir keturias seseris, kiekvie
programą. Visi apylinkių ateiti
west News-Herald" kovo 13 d.
ną s u sava problema. Tai šei
x Jonui Diktanui, Jono sū ninkai ir jų bičiuliai laukiami.
laidoje.
mos drama su modernaus gyve
nui, kadaise gyvenusiam Chica
x D r . J o n a s Račkauskas, Pe
X Iškvlančlais svarbiais rei- goje, yra laiškas iš Prancūzijos.
nimo sunkumais.
kalais Vliko pirm. dr. K Bo Prašoma pranešti "Draugo" ad dagoginio lituanistikos institu
NUTEISĖ 2UDD3A
belis, Altos pirm. dr. K. Šid ministracijai adresą, skambinti to rektorius, direktoriai Alek
John W. Gacy, 37 m., r a s t a s
lauskas ir kun. A. Stasys kovo telefonu darbo valandomis arba sandras Dundulis ir Juozas Masilionis
bei
lektorių
taryba
per
kaltu nužudęs 3 3 jaunuolius.
12 d. Chicagoje turėjo pasitari asmeniškai atsiimti.
žiūri i r reformuoja Instituto rePrisiekusiųjų teismas sprendi
mą. Svarstyti Madrido konfe
x Rita Stukaitė, Ieva Zaba- grliaminą bei programas.
mą paskelbė po nepilnų dviejų
rencijos reikalai, tartasi apie
Pereitą
sekmadienį
Chicagos
mere
Jane
Byrne
atidarė
69
gatvę
Marąuette
Parke,
pavadinant
ją
nauju
vardu
Gynybai
Diplomatinės tarnybos padėtįj rauskaitė ir Tomas Dundzua,
x "Tvirtos asmenybes žmo "Lithuanian Plaza Court". Iš kaires: Karą Kennedy, sen. T. Kennedžio duktė, kun. Antanas Zakarauskas, mere valandų svarstymo.
nepavyko įrodyti, k a d jį reikia
svarstyta suderinta veikla su Kr. Donelaičio aukšt. l i t mo gus a t s i k r a t o riebalų", šia te
Jane Byrne, sen. Frank Savickas ir ses. M. Juiia.
laikyti bepročiu i r nebausti.
Tautos fondu ir pasitarta dėl kyklos mokiniai, ir šaulys P r a  ma b u s 553-ji Alvudo radijo pa
nas
Tomkus
skaitys
ištraukas
Teismas vyko Chicagoje, pri
suderintos Vliko ir Altos veik
skaita šį šeštadienį, 9 vaL ryto,
iš kun. dr. J. Prunskio knygos
siekusieji
teisėjai iš Rockfordo.
los.
Sofijos B a r k u s šeimos radijo
"Bėgome
nuo
teroro"
ir
A.
Kai
X Dr. Leonas Knančeliūnas,
valandos metu.
AREŠTAVO T E I S Ė J A
Kultūrinės talkos komisijos pir rio "Laisvės sonatos" jų prista
x Chicagos skautuiinkų-kių
Susirinkimo pirmininkė E . Di j nių sūnų i r keturių dukterų. Tė
Buvo areštuotas apylinkės
LIET. MOTERŲ
mininkas, kartu su žmona Irena tymo renginyje kovo 16 d. 2
vai.
Šaulių
namuose.
Visi
kvie
Ramovė
sekmadienį,
kovo
23
d
,
minskienė,
dėkodama
už
paskalį
vai
žemaičiai
ir
skatino
vaikus
teismo
teisėjas J. J . McDonnell,
FEDERACIJA
PAMINĖJO
Kriaučeliūniene šį
šeštadienį
čiami
atsilankyti
ir
išgirsti
jau
3
vai.
p.
p.
rengia
popietę
Jau
KRISTIJONĄ
DONELAITI tą, pridėjo, k a d d a u g m ū s ų iš būti atspariais. Kandidatė pa 45 m., už vairavimą automobi
vyksta j Clevelandą dalyvauti
nimo centro kavinėje. Visi kvie
"Žibučių" ir "Ąžuolyno' koncer nuosius skaitytojus.
Federacijos Chicagos klubo mokslintų žmonių y r a baigę sveikino svečius lietuviškai, bet lio esant įsigėrus. Areštuotas
čiami
atsilankyti.
—
te ir atsisveikinti Pietų Ameri
narės, susirinkusios vasario 22 mokslus vakaruose. P o t o pa prisipažino, jog jai kalbėti lie trečiadienį vidurnaktį Highland
x
R
a
š
y
t
Paulius
Jurkus,
tuviškai sunku, todėl toliau kal Parko apylinkėse.
kos svečius, atlikusius didelę
x P r a n o Dielininkaičio jau d., džiaugėsi vėl matydamos skaitė K. Bradūno eilėraštį apie
'•
kurio
parengtas
VDJ
skyriaus
bėjo angliškai. Savo kalboje ji
Kr.
Donelaitį.
kelionę ir kelis koncertus JAV
nesniųjų ateitininkų kuopos su pirmininkę M. Marcinkienę sa
ĮKALINO T£VA
džiaugėsi apylinkės lietuvių jai
ir Kanadoje. Jų koncertai visur vadovėlis "Lituanika" išėjo iš
sikaupimo v a k a r a s įvyks šešta vo tarpe sveiką ir energingą.
Klubo
pirm.
M.
Marcinkienė
parodytu dėmesiu ir prašė pa
Uždarytas kalėjiman 29 m.
buvo mielai sutikti ir susilaukė spaudos, šiuo metu rengia to p a dienį, kovo 1 5 d., 6:30 v. v. ma
Pradėdama susirinkimą, pir savo pranešime pirmiausia pa
ramos kovo 18 d. rinkimuose. tėvas W. Hill, gyvenąs 1410 W .
ties skyriaus lietuvių
kalbos,
didelio skaičiaus žiūrovų.
rijonų
vienuolyno
patalpose mininkė pabrėžė vasario mėn. dėkojo visoms n a r ė m s u ž linkė
Jos opozicija gan stipri, kadan 14 St., Chicagoje už tai, k a d
X šv. Rašto seminaras Jau- Lietuvos istorijos ir Lietuvos
(6336 S. Kilbourn Ave.) Susi reikšmę lietuviams. Kadangi jimus pasveikti, u ž g a u s i a s k o r
gi į dvi pozicijas y r a trys kandi jis sumušė savo 8 m. sūnų Lenimo centre prasideda šiandien, geografijos pratimus.
kaupimo programoje bus šv. i jau buvo keletas Vasario 16 mi teles ir telefoninius linkėjimus. datai, ir t a r p jų y r a buvęs Dowmodejų, kai jis pervėlai grįžo
kovo 14 d., ir tęsis iki kovo 16:
i Mišios, k u r i a s atnašaus kun. V nėjimų, tai čia bus minimas tik Kalbėdama apie p r a e i t ų metų ners Grove partijos pirniininkas
iš mokyklos. Sumušto vaiko
d 1 vai. p. p. Paskaitas skai-: x Vytauto Didžiojo šaulių
Rimšelis, kuopos narių atlieka- ; rašytojas poetas Kristijonas Do veiklą, pasakė, k a d k l u b a s tu
rinktinės
šį
sekmadienį
ruošiair
taipgi
dabartinis
partijos
akys buvo sutinusios, buvo mu
t y s kun. J. Duoba, kun. V. j
mose kun. J. Prunskio knygos mas religinis montažas ir aga- j nelaitis —jo 200 metų mirties rėjo 1240 dol. pelno, iš kurio pirmininkas, tačiau tikisi pa
šimo žymės kūne. Motina jį
Bagdanavičius, ses. Janina Go-;
proga. Papasakoti apie Kr. Do buvo aukota J a u n i m o kongre siekti laimėjimo. O laimėjus
nuvežė į Illinois universiteto lilubickaitė ir kun. L. Zaremba. sutiktuvėse susirinkusieji b u s I pė. Nariai, j ų tėveliai ir svečiai
nelaitį pakvietė A Grincevičie- sui, Muzikologijos a r c h y v u i , Al
pavaišinti
užkandžiais
ir
kava.
i
kviečiami
dalyvauti.
Pertraukomis bus kavutė ir
nę. Aldona Grincevičienė r a š k a i tai, Baifui, laikraščiams, radijo pažadėjo iškelti balių apylinkės ] goninę. Motina, ligoninei pa
užkandžiai. Prasidės kovo 14
x
E . Jonušienė, Omaha,
x Lietuvių Bendruomenės Ci
tą pradėjo savo pačios sukurtu valandėlėms ir k t . Šiais metais lietuviams. Apylinkės iaikraš-1 šaukus policiją, pasirašė skund. 7:30 vai. vak. kavinėje. Šv.
Nebr., našlė žinomo muziko a.
cero apylinkės metinis narių su
posmu —pagal Donelaitį, pa yra numatomas s u r u o š t i abitu čiai, rašydami apie Pat Trow- dą prieš vaiką sumušusį jo tėvą.
Mišios bus sekmadienį 11:45
a. Broniaus Jonušo, dažnai pare
sirinkimas įvyks kovo 16 d., sek
sveikindama gaspadines, paliku rientų pristatymas, velykinis po bridge iškelia faktą, jog ji yra
DIAKONAI VEDYBOSE
vai. Jėzuitų koplyčioje. Po to
mia lietuviškus reikalus ir spau
lietuvių emigrantų duktė. Per
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ir susirinkusias i Tautinius na
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si kviečiami dalyvauti.
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nauji valdybos nariai.
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X Chicagos "Sun-Times" ko
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vo 13 d. laidoje plačiau rašo
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viskas pabrangę, svečiai neno tė P a t Trowbridge padarė gerą
apie lietuviškų dešrų gaminimą, jos Chicagos klubo priešvelyX Marcelė Kacevičienė,, nuo- žosios Lietuvos. Baigė Karaliau rės brangiai mokėti. B e t narėm įspūdį. N o r s dalinai nutolusi
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duodamas receptą, kaip jas rei kinis narių susirinkimas įvyks
širdi čikagiškė, lankėsi "Drau- į čiaus un-tą ir buvo Tolminkie- pasisakius už palaikymą senos I nuo lietuviško gyvenimo, tačiau
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kviečiami
gausia
dalyvauti.
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iki gruodžio 31 d.
gai dėkojame.
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d. į savaitę už atlyginimą.
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6 mėn. paruoš pasiūlymą galuti
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7871.
su
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Trowbridge
priprašė
Gintrą
atmes miesto valdyba, dar du
daug rašė. Bet j a m
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-iešmokyklinio auklėjimo v a
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x Panevėžiečių šv. Mišios už
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piano.
At
mėnesius tesis derybos. P o to
esant, jo raštai nebuvo atspaus
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dovą.
likti kūriniai maloniai nuteikė bus atiduota spręsti arbitražo
mirusius. Kovo 16 d , sekmadie
dinti. Tik jam mirus, jo žmona
dalyvius ir buvo šiltai priimti. keliu, bet ir šį sprendimą dar
nį. 1 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų ko
Kovo
9
d.,
sekmadienio
popie
X Detroito ateitininkų sen leido perrašyti jo rankraščius
plyčioje kun. K. Kuzminskas at
Vėliau susirinkę leidosi į dis turės patvirtinti miesto taryba.
draugių skyrius paskyrė "Drau ir tokiu būdu jie užsiliko. Tik tę, į dr. Meilutės ir inž. Kęstu
našaus šv. Mišias už mirusius
g u i " 25 dol. auką ir ją per sky po 38 metų, 1818 m., dr. Liud čio Biskio rezidenciją Downers kusijas i r rateliu susėdo svars Jei sprendimas bus atmestas,
Panevėžiečių klubo narius. Po
riaus iždininkę V. Neverauskie- vikas Rėza, Karaliaučiaus uni Grove, UI., susirinko g r a ž u s apy tė mūsų mokyklų problemas, ugniagesiai, pranešę 10 dienų iš
pamaldų, lygiai 2 vai. p. p. Jau
nę atsiuntė. Maloniai dėkojame. versiteto prof., surinko jo rašy linkės lietuvių būrelis pabend buvo liečiami užsienio ir vidaus anksto, galės pradėti streiką,
nimo centre įvyks metinis klu
tus eilėraščius ir išvertė į vokie rauti ir susipažinti s u lietuvaite politikos klausimai.
SURAŠINĖJIMAS
x Albertas Kremeris, Palos
bo narių susirinkimas. Išklau
čių kalbą, pavadindamas "Me kandidate iš 3-čio distrikto į
Biskiai
vaišino
svečius
lietuH t s . , UI., p a r ė m ė mūsų spaudos
sius valdybos pranešimą ir ap
Kovo 28 d. visuose JAV bu
tais". Vėliau "Metai" buvo iš Du Page apskrities t a r y b ą ponia I viškais patiekalais.
darbus 10 dol. auka. Labai ačiū.
svarsčius einamuosius reikalus.
P
a
t
Trowbridge
(Juzelis).
tuose
jau bus formos, kurias u i
spausdinti ir lietuviškai. Prele
I I š vakaro diskusijų susidarė
mūsų klubo narys — didysis
pildant,
bus atliekamas gyven
X Elena Abramikienė, Sauk gentė baigė savo paskaitą, paViešnią susirinkusiems trum- J vaizdas, jog jei esi nepatenkin
keliautojas Walter Rask-Rastojų surašinėjimas. Televizijoje
Viilage, 111., prie prenumeratos skaitydama posmą: "Gandras pu žodžiu pristatė
Anatolijus į t a s kuo, daryk ką nors tuo rei
čiauskas parodys filmų iš savo
ir šiaip pasiųstų tarnautojų bus
su
kaimynais
parlėkė
links
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
Milūnas, iškeldamas svarbą tu kalu. įsijunk į veiklą ir dirbk.
kelionių po platųjį pasaulį ir Pa
aiškinama surašinėjimo svarba.
mas"...
ką. E s a m e dėkingi
rėti savo žmones vietinėje val- Taip ir susirinkę lietuviai nu
nevėžį. Po susirinkimo,
kaip
Nėra bausmės už neišpildymą
džioje ir būti gerai informuo- t a r ė , jog mes turime daryti žy
X Leonas Barauskas, Melrojau įprasta, draugiškos vaišės.
x Jonas Cerekevičius, E. Chi tais, pravedant vietinius įstaty gių, k a d išrinktume lietuvaitę formų, bet k a s atsisakys bend
se P k , m . , atnaujindamas p r e 
Nariai kviečiami pamaldose ir
Advokatė Joana Kuraitė, Kanados
cago, UI., prie prenumeratos mo m u s ir nutarimus, kurie tiesio P a t į County Board, kad turė radarbiauti su surašinėjimo t a r
susirinkime gausiai dalyvauti. Lietuvių žmogaus teisėms ginti ko numeratą, aukojo 10 dol. Ačiū.
kesčio pridėjo 12 dol. auką. La giniai liečia mus. K a d a daugiau t u m e savo balsą. Lietuviai gy nautojais, galės būti nubaustas
X A. Dičras, Santa Monica,
100 dol.
(pr.) miteto pirmininkė, kalba Vasario
bai ačiū.
3-čiam distrikte
kaip
ir daugiau lieutvių kuriasi šioje veną
16 minėjime Hamiltone. Šiais metais Calif., prie prenumeratos mo
x Jonas Černius, Melrose apylinkėje, tuo pačiu didėja ir Downers Grove, Westmont, Da
x Mūsų mylimos
tetulės jai paskirta visuomeninės veiklos E.
50 BE PASTOGfcS
kesčio pridėjo 10 dol. auką. Ma
Pk., m., parėmė mūsų spaudos mūsų susirūpinimas
vietiniais riem Woodrige, Hinsdale, WillA. A Natalijos Zakarienės 4 Kriaučeliūno vardo premija 1,000
loniai dėkojame.
Viršutiniuose butuose keturių
darbus 10 dol. auka. Ačiū.
reikalais. Ponia P a t Trowbridge owbrook, Lemont (Du Page
metų mirties sukaktį, minint dol.
aukštų
name, 2O00 W. Superior,
X " D r a u g u i " aukų atsiuntė:
X Aukų po 5 doL atsiuntė: y r a lietuvių kilmės, gimusi Cbi- \ County) ir B u r r Ridge (Du
bus aukojamos šv. Mišios kovo
X Vytauto Didž. šaulių rink
Chicagoje, sekmadienį kilo gais
16 d, 11 vai. Tėvų Jėzuitų kop tinė išleido kun. dr. J. Prunskio 4 dol. — P r a n a s Kirmonas; 3 Albertas Kvečas, Matas Simans cagoje, buvo paskutinė duktė iš Page Co.) turėtų padėti savai
ras. 50 žmonių liko be pastogės.
D. G. L.
lyčioje. Giminės ir draugai pra paruoštą knygą "Mes bėgome dol. — P . Janušonis; 2 doL — kis, Eugenija Rytėnienė, A. Al- trylikos vaikų šeimoje: devy-1 kandidatei.
šomi pasimelsti.
(pr.) nuo teroro". Knygoje r a š o 38 M. D. Banevičius. Visiems taria čiauskas, J. Ralys, A. Balsys,
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Antanina Puškoriūtė, J. And
autoriai.
Knygos
sutiktuvės m e ačiū. —
X Oberammergau — Kristaus įvyks kovo 16 d. 2 vai. Šaulių
x Dr. Leonas Kriaučeliūnas, rius. Visiems dėkojame.
gyvenimo misterija, vaidinama namuose. Knygos viršelį ir ap
x Teof. Labanauskas, Ever1978 m. gegužis ir
tik kas 10 metų! "Laiškai Lie lanką piešė dail. Jonas Tričys. Palos Pk., m., atsiuntė Garbės green Pk., 111., prie prenumera
prenumeratos
mokestį.
Dėkoja
tuviams" kelionės dalyviai —
1979 m . vasaris
tos mokesčio pridėjo 10 dol. au
me.
x
lietuvių
Krikščionių
De
š. m. birželio mėn. 14 d. — ma
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ką. Ačiū.
x V y t a s Aukštinaitls, F o r t
tys šį grandiozinį spektaklį. In- mokratų S-gos Chicagos skyx Robertas P. Kėkštas, čikafcrrr.aciįa:
Ameriran Travel riaus valdyba 1980 m. kovo 16 Lauderdale, Fla., prie prenume giškis, aukojo 10 dolerių. Malo
Servlce Bureau. 9727 So. West- d., sekmadieni, 2 vai. popiet, r a t o s mokesčio pridėjo 25 dol. niai dėkojame.
Redegavo ir vardų rodyklę su
era, Chkago, EB. 60643. Telef. Jaunimo centro apatinėje salė- j auką. Maloniai dėkojame ir skel
darė Jonas Dainauskas. Išleido
X Po 7 dolerius aukojo:
238-9787.
(sk.) je ruošia visuomenei Algirdo i biame Garbės prenumeratorium
Akademinė Skautijos Leidykla
R. Apanavičius, Euetid.
Kasulaičio paskaitą tpma; Pasi
Chicagoje 1980 m. 260 pusL Kai
Juozas Bagdanakis, Lake Gex J . Bagačifinas Mt. Pleax PLB kultūrinės talkos kosakymai aktualiais šių dienų sant. Pa., maloniu laiškeliu pa neva.
na su persiuntimu $5.85.
misija maloniai kviečia atsilan
mūsų gyvenimo reikalais. Po dėkojo u ž jam nusiųstus Šv. Tė
Labai ačiū.
kyti į Petro Odinio ir Ramin
Užsakymus siųsti DRAUGO
paskaitos
diskusijos ir kava.' vo paveikslėlius su jo pasaky
x Po 3 doL aukojo: L. Jaras,
tos Lampsatytės koncertą, ren
adresu.
Nariai malonėkite ateiti ir atsi tais lietuvių kalba linkėjimais J. Strazdas, J. Karpus. A. Drau
giamą ateinantį sekmadienį, ko
veskite savo artimuosius.
Illinois gyventojai dar prideda 30
atnaujino prenume gelis, Ad. Verbylienė, Ant. Žit Po sėkmingo plokštelių prista
vo 16 d. 3 vai. p. p. Jaunimo
j lietuviams,
et
valstijos mokesčio.
Skyriaus vaidyba ratą ir pridėjo 10 dol. auką. kus ; 2 dol. — X. Visiems dėko kmsulė Angelą Munoz de Le* -'
centre. Bilietai Vaznelių pre
ivos geo. konsule J.
V.
jame
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(pr.)
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 14 d.
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