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Prasideda civilinis karas?

Kissingeris Turkijoj

Subombarduotas Lisabonos
aerodromas
LISABONA. — Vakar iš Por
tugalijos atėjo žinios apie ka
riuomenės maištą ar naminį ka
rą. Kariniai lėktuvai subombar
davo civilinį aerodromą Lisabo
noje ir netoli esančias armijos
kareivines. Kareivinės degė. Ka
riuomenės juntoje įvyko skili
mas, kai nuosaikieji ir radikalai
nerado bendros kalbos.

rugsėjo 28. Radijo stotį valdo
prokomunistiniai elementai. Rug
sėjo 28 komunistai buvo sušau
kę didelį susirinkimą ir jame
pareikalavo atsistatydinti prezi
dentą gen. Antonio de Spinola.

Užpuola Amerikos
žvejus

Praėjusią savaitę pas dabar
tinį prezidentą Francisco da
Costa Gomes buvo apsilankiusi
grupė nuosaikiųjų karininkų ir
prašė ką nors daryti, kad ko
munistinis elementas nepadary
tų perversmo. Prezidentas žadė
jo, bet kartu prašė nuosaikiųjų
susilaikyti nuo kraštutinių veiks
mų prieš radikalus ir nepradėti
civilinio karo.

NEW YORK. — “The Wall
Street Journal” žiniomis, kai
kurie Amerikos žvejai į jūrą
priversti išplaukti ginkluoti. Už
Amerikos teritorinių vandenų jų
tinklai ir žvejybos priemonės
dažnai būna sunaikinamos arba
sužalojamos. Apie tai žvejai pa
siskundė savo kongresmanams.
Kurių valstybių anie pikti žve
jai, kurie užpuola amerikiečių
žvejus, nesakoma.

Kariniuose sluoksniuose sa
koma, jog lėktuvai buvo iš Tancos parašiutininkų bazės, 60 my
lių į šiaurę nuo Lisabonos. “At
rodo, kad esame karinio kon
flikto vidury”, sako vienas diplomatas. Dar kiti tvirtina, jog
parašiutininkai Tancos bazėje
LISABONA. — (Kiek vėliau
buvo sukilę jau praėjusį penkta
Portugalijos vyriausybė prane
dienį, bet kariuomenės vadovy
šė apie dešiniųjų bandytą dary
bė tai paneigė.
ti perveršmą ir kad karinė ak
Kurioj pusėj, nuosaikiųjų ar cija nepasisekusi,
vyriausybė
radikalų, buvo aviacija, galima kraštą kontroliuoja ir toliau ,o
spręsti iš tolimesnio United ‘įsibėgėjusi revoliucija nebus su
Press International pranešimo, stabdyta”.
• kad po bombardavimo tuoj nu
Sukilimą organizavęs buvęs
tilo Lisabonos radijo stotis, ku prezidentas gen. Spinola.
Po
ri tuo metu buvo pradėjusi gro nepasisekimo
jis helikopteriu
ti rusišką muziką ir pertraukos pabėgęs į Ispaniją, pranešama
metu kvietė visus susirinkti į oficialiam vyriausybės komuni
gatves, panašiai, kaip yra buvę kate.

Jugoslavijos kaltinit
mai Bulgarijai
BELGRADAS. — Jugoslavi
jos žinių agentūra Tanjug pik
tai atsiliepė apie Bulgariją, kal
tindama ją “tiesioginiais antijugoslaviškais išpuoliais”. Bul
garija jugoslavų egzilui makedoniečiui poetui Venko Merkovski įteikė
aukščiausią žymenį
“socialistinio darbo herojaus”
ordiną. Įteikimas ordino politiniam išeiviui įžiūrimas įžeidimu.
^Bulgarija Jugoslavijos makedoniečaus laiko bulgarais, o jugo
slavai — atskira etnine grupe,
sudarančia vieną iš šešių pro
vincijų. Be to, Bulgarija reiškia
pretenzijų į jugoslavų Makedo
niją ir norėtų ją prisijungti.
Jugoslavų kaltinimas bulga
rams netiesioginiai tenka ir So
vietų Sąjungai, nes bulgarai, bū
dami ištikimiausi iš visų sovie► tų satelitų, nieko nedaro neat
siklausę Maskvos.

Kurdai dideliam
pavojuj

*

WASHINGTONAS. — Užsie
nio karų veteranų vadų suva
žiavime FBI direktorius Clarenoe Kelley kalbėjo apie pavo
jų Amerikai iš vidaus priešų,
svarbiausia radikalų. FBI ir to
liau turės juos sekti,
nes jų
veiksmai nukreipti
prieš šio
krašto žmonių laisvę, gyvybę ir

saugumą.

Stiprinama
ambasadų apsauga

Kurdų ūkininkas

ir pasienio susidūrimus, išgavo

Kurdų partizanai, vadovauja
mi Mullah Mustafa Barzani, ko’oja prieš Iraką 40 metų, reikalau
dami plačios autonomijos ir jų ži
nion perleisti Kirkuk naftos lau
kus, esančius jų teritorijoj. Šiokią
tokią autonomiją Irako preziden
tas Hassan ei iBeker buvo pasiū
lęs, bet ji kurdų nepatenkina, o
apie naftos laukų perleidimą ne
nori kalbėti.

Portugalų kareiviai Angolos partizanų nelaisvėje. Kai buvo susitarta
belaisviai buvo paleisti

WASHINGTONAS. — Baltų
jų rūmų
spaudos sekretorius
Ron Nessen komentavo skelbiamias žinias apie ČIA įsivėlimą
į pastangas pašalinti Fidel Cast
ro, Zaire respublikos Pattrice
Lumumba ir Domininkonų res
publikos Rafael Trujilo. Nessen
sakė, kad Fordas tą reikalą iš
tirti pavedė Senato komitetui,
nes viceprezidento Rockefellerio
komitetui pavesta nagrinėti tik
ČIA įsivėlimą į vidaus sekimus,
ne veiklą užsieny.

WASHINGTONAS. — Pašto
valdytojas Benjamin Ballar dar
kartą patvirtino, jog rudenį bus
pakeltas pašto tarifas apie 20
ar 30 procentų. Pirmos klasės
laiškų persiuntimas vietoj 10
centų kainuos 12 ar 13. Tas pats
bus ir su kita siunta. Tai daryti
verčia didėjantieji atlyginimai
tarnautojams ir kitos išlaidos,
o valdžios parama mažėja.

Washingtonas. — Žemės ūkio

WASHINGTONAS. — Mrs.
departamentas painformavo, kad
Carla Hills jau davė priesaiką
didžiausias Amerikos kviečių pir
ir pradėjo eiti urbanistikos sek
kėjas yra Indija. Šį sezoną Indija
retorės pareigas. Amerikos isto
pirko
kviečių daugiau negu 5 mi
rijoj tai trečias atsitikimas, kad
moteris būtų prezidento kabine lijonus metrinių tonų už 760 mik
te.
dolerių.

dėl Angolos nepriklausomybės,
, ,
į

ANKARA. — Kissingeris Tur
kijos sostinėj išbuvo 24 valan
das ir iš jos išskrisdamas pa
sidžiaugė, kad kalbėdamas su
Turkijos vadais pasiekė pažy
mėtinos pažangos. Vyriausybė
pažadėjo padaryti
tam tikrų
nuolaidų, ir Kipro problema bus
greitai išspręsta. Turkija tik ne
atsisako reikalavimo, jog Kip
ras bus dviejų autonominių vals
tybių federacija.
Istanbule iš pravažiuojančio
automobilio į Amerikos konsu
latą buvo mestos dvi dinamito
lazdelės, bet jų sprogo tik vie
na ir nuostolių nepadarė. Vė
liau telefonu buvo paskambinta
ir pasakyta, kad tai padarė ko
munistų partizanų grupė, apie
kurią iki šiol niekas nebuvo gir
dėjęs, protestuodama dėl Kissingėrio vizito.

Vokiečiai gelbės
Britaniją

DIDELI MŪŠIAI PIETŲ VIETNAME

SAIGONAS. — Siaurės Viet
namo kariuomenė vakar atnau
jino puolimus
daugely Pietų
Vietnamo vietų. Stiprūs daliniai,
puolė kelias
WASHINGTONAS. — Tero remiami tankų,
rizmui didėjant, Amerikos am provincijos sostines, karines ba
basados priverstos imtis dides zes, perkirto kelius.
nio atsargumo priemonių. Vals
Priešingai anksčiau skelbtom
tybės departamentas ambasa žiniom, Pietų Vietnamo centri
doms saugoti paprašė didesnio nėse aukštumoje provincijos
skaičiaus marinų.
Padidintas sostinė Ban Me Thuot dar nėra
karių skaičius 27 valstybėse, užimta, tik komunistų smarkiai
daugiausia Vid. Rytuose ir Af atakuojama. Su miestu buvo nu
rikoje. Iš viso saugojama 90 trūkęs kontaktas, ir buvo ma
ambasadų ir konsulatų. Didžiau noma, kad jis neatsilaikė, bet
sią apsaugą turi Buenos Aires vakar buvo žinoma, jog ten eir Sa’gono ambasados.
santi įgula ginasi, nors tam tik
ra dalis miesto jau priešo ran
kose. Mieste yra įstrigę ir de
Fordas kalba
vyni amerikiečiai.
įtikinančiai
Karinė komanda skelbia apie
didelius nuostolius abiejose pu
Washingtonas. — Gerald R. sėse, bet tikri skaičiai nežino
Fordas nėra daugiau mažumos mi. žinoma tiktai, kad viename

Geneva. — Tarptautinė Žmo
gaus teisių federacija, jos genera
linis sekretorius 'Jean Luthi, pra
neša apie staiga pablogėjusią kur
dų padėtį. Irakas, susitaręs su
Iranu baigti ilgų metų kivirčus vadu, bet prezidentu, kuris kai
ba autoritetingai ir įtikinančiai.
Tokiu jis pasirodė kovo 6 spau
dos konferencijoje, rašo “U.S.
News” (III. 17). Jo pareiškimai
padarę didelio įspūdžio seniems
Washingtono politikams ir laik
raštininkams. Vienas tokių po to
pareiškęs: “Šis vyras ėmėsi visos
atsakomybės ir žino, kad jis yra
’ prezidentas”.

BELFASTAS. — Iš teismo pažadą, kad šachas kurdų dau
salės pabėgo 12 šiaurės airių, giau nerems: Irakas dabar turi
kaltinamų ir atvestų į teismą laisvas rankas ir pradėjo didelę
šalia kitų nusikaltimų ir už pa ofenzyvą prieš autonomijos no
bėgimą iš kalėjimo. Du iš jų rinčią kurdų tautelę. Kurdai
tuoj buvo pagauti, kiti, greičiau skundžiasi, kad jiems gresia ge
siai, sugebėjo pabėgti į Airijos nocidas.
respubliką.

MASKVA. — Sovietai baigia
gaminti naują, dar didesnę tarpkontinentinę raketą SS-19. šios
rūšies raketos taip pat galės bū
ti užtaisytos keliomis atominė
mis galvutėmis, kurios pačios
sugebės surasti taikinius.
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sektoriuje aplink Ban Me Thuot, buvo sunaikinta 14 priešo
tankų ir žuvo 400 komunistų
karių. Kitoj vietoj, į šiaurę nuo
Hue miesto, žuvo 200 šiaurės
vietnamiečių ir sunaikinti 5 jų
tankai.
Nuo 1973 pradžios, pasira
šius taiką, komunistai užėmė 15
didesnių Pietų Vietnamo miestų
ilj bendro skaičiaus 244.

Sovietijoj nebus
gero derliaus

Maskva. —- Sovietijoj papras
tai daug rūpesčio kelia žiemken
čiai, ypatingai kviečiai, nors jų
derlius vidutiniškai esti 49 mili
jonai tonų, kai vasarinių kvie
čių 60 mil. Žemės ūkio laikraštis
“Selskaaj Žizn (Ūkininkų gyve
nimas) kovo 4 rašė, jog vakari
nėje Sovietuos respublikose —
Latvijoj, Lietuvoj, Gudijoj, vaka
Britanijos
rinėj daly Ukrainos, Rostovo apy
komunistai
linkėse ir Volgos žemupy sniego
buvo labai mažai, o dabar jo jau
ne su Maskva
visai nėra, temperatūra buvo šil
ta ir vasario antroje pusėje. Tiki
LONDONAS. — Britanijos si šiais metais visų rūšių grūdų
komunistų naujuoju generaliniu surinkti 215.7 tmiil. tonų. ,
sekretorium išrinktas Gordon
Vakariečiai, kurie seka sovietų
McLennan. Gordon laikomas gyvenimą, mažiau optimistiškes
nuosaikiuoju žmogumi, ne tokiu ni. Žiema padarė nuostolių pasė
dideliu Maskvos draugu.
Jis liams daugiau negu rusai skel
1968 protestavo dėl sovietų in bia ir daugiau nei kitais metais.
vazijos į Čekoslovakiją. Brita Jeigu bus surinkta 205 mil. tonų
nijoj komunistų yra apie 30,000. grūdų, bus labai gerai. Privačiai
kalbant su sovietų agrikultūros
NEW YORK. — Vakar rytą specialistais, tenka išgirsti ma
New Yorko telefonų kompaniją žiau optimizmo. Pernai sovietai
ištiko penktas gaisras per dvi taip pat skelbė apie busimąjį resavaites. Jokios abejonės, kad cordinį derlių, bet surinko tik
tai sabotažas. Susekta,
kad 195.5 mil. tonų. Rekordinis buvo
kompanijos 23 aukšte buvo pa 1973, kai pasiekė 222.5 mil. tonų,
pilta alyvos.
I
rašo “Monitor”.

Surinkti kaltinimai
prieš šnipą
BONNA. — Vakarų Vokie
tijos federalinis prokuroras pa
rengė kaltinimus, surinko včsą
medžiagą prieš buvusį kanclerio
patarėją, artimiausią W. Brandto -bendradarbį Guenter Guillaume. Guillaume ir jo žmona bu
vo suimti pernai balandžio mė
nesį, kai paaiškėjo, kad jis dir
ba Rytų Vokietijos naudai, yra
komunistinės valstybės saugu
mo aukštas pareigūnas.

DUBLINAS. — Europos Ben
drosios rinkos valstybių galvos
susitarė padėti Britanijai, ir susutarimas turėtų juos, britus,
patenkinti, nebūtų pagrindo iš
Rinkos išstoti. Daugiausia pa
lankumo Britanijai parodė Va
karų Vokietija, prisiimdama dau
giau piniginių įsipareigojimų
negu reikia.

ASWAN. — Egipto Sadatas
laikraštininkams kalbėjo, kad
jis lažinasi, keturi prieš vieną,
jog šioji Kissingerio misija bū
sianti sėkminga.

Kambodija ant
bedugnės krašto
Kongresas vis dar nenori duoti pinigų

"Negarbingai nepasiduosime", sako kariuomenes vadas

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų demokratai šiandien
rytą turės savo atskirą susi
rinkimą ir tarsis, ar verta duo
ti pinigų Kambodijai. Nuo jų
balsavimo priklausys pagalbos
davimas ir Kambodijos likimas.
Baltųjų rūmų spaudos sekreto
rius Ron Nessen minėjo, kad
Kambodija išsilaikytų iki lietin
go sezono, jeigu gautų pakanka
mai ginklų ir amunicijos. Nes
sen dar sakė, jog Kambodija tu
ri apsispręsti, kaip jai geriau, —
palikti dabartinį prezidentą Lon
Nol, ar jį pakeisti.
Senato respublikonų vadas
Hugh Scott paragino Artierikos
vyriausybę tučtuojau pradėti
spaudimą, kad Kambodija pa
keistų vyriausybę tokia, kuri
galėtų sėkmingai vesti pasitari
mus su komunistais ir baigtų
karą. Kartu turi būti apsaugoti
pabėgėliai, kitaip jie gali būti
išžudyti.
Senatas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kad siunčiami ryžiai
Kambodijai turi būti prieinami
ir civiliams gyventojams,
ne
vien kariuomenei, ir pusė jų tu
ri būti išdalinti nemokamai ne
turtingiesiems. Šen. Mansfieldas,
daugumos vadas, sako, kad Amerika turi tik humanitarinių
ir moralinių įsipareigojimų, bet
ne militarinių.

Vakariniame Jordano upės krante, dabar Izraeliui priklausančioje teri
PHNOM PENH. — Kambodi
torijoje, gyvena apie 700,000 arabų. Jie varo sėkmingą prekybą ir todėl
jos
vyriausybė stengiasi palai
ši sritis dažnai vadinama arajbų Hong Kongu. Palestinos išlaisvinimo
kyti
savo kariuomenės ir tauorganizacija čia bando sukurti Palestinos valstybę,

tiečių moralę. Sostinėje sklin
da visokie gandai, kad vedamos
slaptos derybos ir pasiduodama
komunistams, kad Lon Nol jau
atsistatydino ir pan. Kariuome
nės vadas gen. Sosthene Femadez kreipėsi į savo tautiečius,
prašydamas
netikėti gandais,
nepasiduoti panikai ir sako:
“Mes, kariai, esame prisiekę ko.
voti iki mirties ir niekuomet ne
pasiduosime negarbingai”.
Priešas miestą apšaudo. Nuo
kritusių granatų vakar vėl pen
ki buvo užmušti ir 17 sužeistų.
Amerikos aviacija savo misiją
tęsia, apšaudymai nesustabdo.

Kambodijos parlamento abeji
rūmai kreipėsi j Amerikos Kon
gresą, prašydami skubios pagal
bos. Tuo pačiu metu kreipėsi ir
į savo prezidentą,
prašydami
viską daryti, kas reikalinga iš
gelbėti valstybę, jei kam reikia
atsisakyti valdžios, tegul atsi
sako.

KALENDORIUS
Kovo 12: šv. Inocentas, Sv.
Fina, Galvirdas, Jorūnė.
Kovo 12: šv. Saliamonas, šv.
Kristina, Meldutis, Vaiga.
Saulė teka 7:08, leidžias 6:53.

ORAS
Daugiausia apsiniaukę, 80%
galimybė lietaus, šilčiau, apie 40
laipsnių.
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SKRENDA MINTYS
LIETUVON

Gyvendama Amerikoje, toli
nuo Lietuvos, aš jaučiu, kad esu
jos dalis. Lietuvybę jaučiu savo
šeimoje, kalboje , lietuviškoje
mokykloje ir lietuviškose organi
zacijose, visur, kur aš priklausau.
Džiaugiuosi, kad esu Lietuvos da
lis. Skaitau lietuvišką spaudą ir
su malonumu surandu aprašymus
apie draugus ir net save. Malo
nu ir Amerikos spaudoje rasti ge
rų atsiliepimų apie Lietuvą ir lie
tuvius. Niekad neradau nemalo
naus atsiliepimo apie lietuvius.
Kai kada iš pažįstamų nugirstu,
kad lietuviai yra didelė “klika”,
tas mane maloniai nuteikia, nes
žinau, kad mane iškelia, išskiria
iŠ kitų. AŠ didžiuojuosi, kad esu
lietuvė — Lietuvos dalis. Esant
lietuvaite, mano pareiga yra dirb
ti Lietuvos išlaisvinimui.
Astra Totoraitytė

MARIJA SAULAITYTĖ

Žalio aksomo veidą tau iškirpsiu
iš samanų
ir paguldysiu tave zenito saulėj,
kad viena valanda būtų pilna
dienos.
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Aš tau įdėsiu kaštano širdį,
Branduolį ramių birželio naktų,
pažadą lėto rudens,
kada gelmė pasiekia debesis
nesitikėta apraiška.

Aš seksiu debesis tavo akyse:
4ienų dienas rymosiu,
ir dar bus maža man tavęs.
Mano sapnuose vaikštai,
Lietuva,
ieškodama sau veido.
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Savaitinis
• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

Kernavės tunto Vasario 16-tos sueigos iškilmingoji dalis. Raportuoja
v. b1. Jūratė Lingytė, “Šešupės” d-vės draugininke. Nuotr. T. Rudaičio

• Redakcija dirba kasdien
nuo 8:30 Iki 4:30, šeštadie-
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niais nuo 8:30 Iki 12:00.
Mūsų jaunosios sesės gimė sve
• Administracija dirba kas- S
čiose Šalyse toli niuo tėvų, žemės
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- g
‘Lietuvos. Tik labai reta iš jų yra
SLIDINĖJIMO IŠKYLA
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
S
turėjusi galimybę kelias dienas
Paskutinę šią žiemą slidinėjimo
apsilankyti ok. Vilniuje, daugu
This publlcation te available In microfilm from:
Ir aš pamačiau tamsiaodę Mariją- iškylą ruošia Kernavės tuntp
i
RAŠYMAS
ma Lietuvą pažįsta iš tėvelių pa
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS
Mariją ramiom, vos pravirom Gražinos draugovė šį šeštadienį.
sakojimų, knygų, pamokų litua
MO
North
Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48106
S
AMERIKIEČIŲ
SPAUDAI
akim. Kviečiamos dalyvauti
skaų
nistinėje mokykloje, pašnekesių
Tokia buvo mano tėvynė,
tės nuo 13 m. amžiaus ir tėveliai.
sueigose, stovyklose. Kad ir nema
“Draugo” vasario 17 dienos
ilsėdamasi vakare.
Vykstam į Alpine Dalley. Wisc„ laidos pirmame puslapy buvo Tel. PR 8-8329
TeL ofiso Ir buto OLymplo 2-4159
tyta, kad ir tolima ta šalis, šian
Siauras praėjimas pro storą mū
Daugiau
informacijų
teikia
drau

dien sesės ją myli, sielojasi jos var
nepalankiai
atsiliepta
j
studen

DR. P. KISIELIUS
rą.
DR. ANNA BALIUNAS
gaiš ir rūpinasi jos ateitimi. O ją
Kiekvienas žingsnis toks sunkus. gininke Elytė Izokaitytė, telef. to F. A. Kasparo parašytą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
581-6291. Paskutinis registracijos straipsnį Vasario 16 dienos —išvydusios širdyse užsiliepsnoja
1443 So. SOth A venue, Cicero
GERKLES
LIGOS
terminas yra šį vakarą.
karšta tėvynės meilės ugnis, ne
Lietuvos laisvės atgavimo pro
Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vaį. vak.
2858 VVest 6Srd Street
Išskyrus trečiadienius.
gęstantis ilgesys. Štai jauna po
ga. Straipsnį atspausdino “Chi
Prieš mane ir už manęs
Valandos pagal susitarimą
6eAtadlenta.la 12 iki 4 vai. popiet
RUOŠKIMĖS
SĄSKRYDŽIUI
etė Marija Saulaitytė, gimusi Vo
cago Tribūne” dienraštis Voice
ir po kojom
kietijoje, užaugusi JAV visada il
o
the people skyriuje.
Vyr.
skaučių,
gintarių,
sk.
vy

Tel. REliance 5-1811
DR. K. G. BALUKAS
balta
gėjosi savo tėvynės, kurioje jai
Akušerija
Ir
moterų
ligos
čių
ir
jūrų
budžių
sąskrydis
—
r
nekaltumu mano krašto,
DR. WALTER 1. KIRSTUK
“Drauge” paminėtas stud. F.
Ginekologine Chirurgija
net gimti teisę atėmė antrasis pa
įvyks Kapų dienos (Memorial iKasparo laiškas “Chicago Tri
pirmutinės ir didžiosios mano
(Lietuvis gydytojas)
So. Pulaski Road (Cravvford
saulinis karas ir tarptautinės po
meilės. Day) savaitgalyje, Cap Bumie, būne”, bet nusistebėta, kodėl Medical Building) Tel. LU 5-0446
8925
VVest 59th Street
litikos painiava. Kelių dienų ap
Frot Murray, N-J-. Sąskrydžio pa nieko nebuvo paminėta apie 8007 W. 83 PL, Justice, UI. 509-0500. Vai.: pirmad.,
antrad., ketvlrtad. U
Nes
pavasaris
man
čia,
silankymas Vilniuje jai paliko ne Lietuvoje niekad nesu buvusi,
ruošimo darbus atlieka Atlanto valstybės atstatymą, “tartum Priima ligonius pagal susltarlma.
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p. 6-8
katedros
šviesios
erdvės
vak. šeštad.
12-2 vai. p. p.,
išdildomą įspūdį, nenumaldomą bet mokausi apie ją iš tėvelių pa
rajono seses ir broliai: Regina A- Lietuva pirmą kartą būtų pa Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 vaJ.
trečlad. uždaryta.
ilgesį, atsispindintį jos ketvirtoje sakojimų ir lietuviškų knygų škai patvariu žydėjimu išlikęs.
leksandravičiūtė, Marytė Matu skelbusi laisvę prieš 157 metus”.
DR. VL. BLAŽYS
poezijos knygoje “šeštoji Diena”, tymo. Man lietuvybė yra svarbi
laitytė, Laima Surdėnaitė, Biru
DR. IRENA KURAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Atrodo, kad pastabos apie
1974 m. “Nidos” spaustuvės, Lon gyvenimo dalis. O lietuvybę išlai
2801 Weet 6»rd Street
tė Račkauskaitė ir Marius ŽiaugGYDYTOJA H*. CH1RURGS
Kampas 68-člos ir California
KfDIKIV IR VAIKU LIGŲ
dane, išleistoje. Vilniui dedikuo kau dalyvaudama lietuviškuose Vidurdienio traukiniu išvykom
ra. Jiems vadovauja Atlanto rajo minėtą F. Kasparo laišką pra Vai.:
pirmad., antrad ir ketvlrtad.
SPECIALISTE
iš
Vilniaus.
Grumstas
dirvožemio
ansambliuose,
lankydama
šešta

silenkia
su
Amerikos
laikraščių
to 73 psl. leidinėlio penkiuose
6 iki 7:80 vai. vakaro,
MEDICAL BUILDING
no vyr. skaučių skyriaus vedėja v.
fteštad. nuo 2 iki 3.80 vai.
7156 South Western Avenue
skyriuose yra 51 eilėraštis. Dau dieninę mokyklą ir skautų suei sudegė saujoje. Skausmo nuosė si. Auksė Budreckienė lir sk. vy vedama politika: 1. Amerikie
Pagal susltarlma.
dos.
Valandos:
Kasdien nuo 10 vai. ryto
gas.
Amerikietės
draugės
vis
klau
čių
laikraščiai
ne
viską
spaus

Ofiso
telef.
470-4042
gumas eilėraščių trumpi, be ats
čių skyriaus vedėjas s.v. Algis
lkl 1 vai. popiet.
Rezld. tel. UAlbrook 5-S048
šia,
kodėl
mano
tėvai
verčia
lan

dina,
kas
jiems
prisiunčiama,
kirų antraščių, parašyti nūdie
Pabiro pelenai. Atpažinsim kelią Valančius. Sąskrydžio vadovybę
Ofiso telef. RE 7-1168
nio eilėraščio forma. Jais išreikš kyti šias organizacijas ir nustem
Rezld. telef. 23V-2V1D
kada nors. sudaro: sesių vadovė j — Auksė daug ką trumpina pagal savo TeL ofiso HE 456«, rez. 388-2233
ti poetės jausimai ir mintys staiga ba kai pasakau, kad einu savo
Budreckienė, brolių vadovas -— nuožiūrą; 2. “Chicago Tribūne”
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Ofiso HE 4-1816.
Rez. PR S-SftOl
iš poezijos rinkinio Algis Valančius, dvasios vadas —- kasdien gauna šimtus laiškų GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mutrūkstančios, neišsakytos, nes, valia.
“Šeštoji Diena” kun. ps. iP. Baltakis, laužavedė — Voice of the people skyriui, bet
Nors gyvenu Amerikoje, ma
DR. J. MEŠKAUSKAS
poetės žodžiais tariant, “...taip y2484 VVest 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įdeda tik kelis.
ra ir 'gyvenime”. rŠ(ia forma para no pareiga būti susipratusia lie
Vai. pirm., ketv. 1 lkl 7 popiet,
Rasa Lukoševičiūtė.
Specialybė vidaus ligos
(
antrad., penkt. 1-6, treč. lt šešt tik
dytos eilės ne visiems supranta- tuvaite ir išlaikyti lietuvybę.
Greitu lauku įsijungs ir dau
Asmeniškai pažįstu stud. F. susitarų*.
2454 West 71 st Street
mos, ypač vyresniesiems, priprąIndrė Toliušytė
giau Atlanto rajono sesių ir bro Kasparą. Tai didelių gabumų Dr. Ant. Rudnlui kabineto perėmė (71-os tr CampbeU Avė., kampas)
tusiems prie ritmo, rimo ir iš
lių į sąskrydžio paruošimo dar jaunuolis, nepaprastai jautrus
VaL: pirmad., antiad., ketv. ir pepkt
Jau daug metų, kaip mūsų tė
Nuo 8 lkl 7 vai. p. b”''DR. EDMUND E. CIARA
igbos minties. Jaunimui šie ei
bus, nes visi ?tori, kad sąskrydis savo tėvų žemei — Lietuvai. Jis
Tik susitarus
OPTOMETRISTAS
lėraščiai suprantami, nes ir jų vynė Lietuva yra užgrobta rusų.
būtų įdomus ir naudingas. Ragi ne tik straipsnius raišo, bet ir
2709
VVest
51
st
Street
Tel. — 282-4422
mintys panašiai rutuliojasi ir jų Mes gyvename toli nuo jos, bet
name visas vyr. skautes, ginta res, skambina amerikiečių radijo sto
TEL. GR 6-2400
savo
širdyse
turime
meilę
savo
meilė tėvų žeiųei panašiais pa
sk. vyčius ir jūrų būdžius jau da tims,* duoda jiems pasikalbėji Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ir
DR. ROMAS PETKUS
kraštui įr norim jam padėti.
grindais remiasi.
bar pradėti planuoti šiame sąs mus, paaiškinimus apie okup. ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
tad. 10—4, šeštad. 10—S vai.
Savo kraštui galime padėti:
ofisai:
krydyje dalyvauti.
Lietuvos padėtį, okupanto už
Nedidelė knygėlė, bet gimusi minėdami Lietuvos šventes, eida
111 N. WARAHH AVB. '",
Ofs.
tel.
785-4477
Rez.
PR
8-6960
mačias, dalyvauja kiekvienoj
iš meilės tolimajai tėvynei. Ypač mi į minėjimus, dalyvaudami
4200 N. CENTRAL AVB.
DR. E. DECKYS
prieš
krašto okupanto nukreip
patartina sesėms, ieškančioms renginiuose. Būdami kitataučių
Tuo pačiu metu yra šaukia
Valandos pagal nunltarlipą’
GYDYTOJA IR CHIRURGB
naujų minčių savo patriotiniams tarpe, turime būti pavyzdingais
mas visų LS Seserijos jaunesniųjų toj demonstracijoj. Mano nuo
Specialybė — Nervų Ir
kaip
DR. FRANK PLEČKAS
jausmams išsakyti įvairių tauti ir tvarkingais žmonėmis. Progai
skaučių yadėvių suvažiavimas. mone, tokių jaunuolių,
Emocinės Ligos
OPTOMETRISTAS
stud.
F.
Kasparas,
darbų
savo
nių švenčių progomis. Gera dova pasitaikius, privalome kitiems pa
Programoje yra numatyta spe
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
rūgščiomis
pastabomis
neturė

6440
So.
I»nla»kl
Road
(Kalba lietuviSkal) ,įr
nėlė jaunai sesei, nes Marytės iš šakoti apie mūsų tėvynę, jos kan
ciali dalis, skirtą paukštyčių va
Valandos pagal susltarlma
Poetė
pa.
Marija
Saiulaitytė,
keturių
tumėm
nuvertinti.
A.
Taugtnas
reikštos mintys jai suprantames čią ir kovą už laisvę, dabartinį
2628 W. 71st St. — Tel. 787-5149
dovei. Turėsime puikią progą pa
poezijos rinkinių autorė-.
Rerid. tel. — GI 8-6878
Tikrina akis. Pritaiko akintus Ir
nės negu kai kurių vyresniųjų po pavergimądiskutuoti savo darbo meto
_ “eontaet lenkes”.
etų.
dus, pasidalinti mintimis, idėjo
Ateityje, kai Lietuva vėl bus
DR. W. M. EISIN-EISINAS Vai. pagal Miudtartmų. Uždaryta tre&
LITUANICOS TUNTO
PAMINĖSIME
S.
IG.
KONČIŲ
mis.
Panašios mintys, 'kad įr neei ląisva, mes galėsime jai padėtį
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
DĖMESIUI
liuota forma, ir kitų mūsų sesių būdami vertingais žmonėmis, Q
DR. LEONAS SEIBUTIS
Chicagos skautininkų-kių Ra GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
SKAUTININKŲrKIŲ
išreiškiamos.
svarbiausiai, susipratusiais lietu Lituanicos tunto skautų įr jū RAMOVĖ RUOŽIA PARODĄ movės sekanti sueiga skiriama 6182 So., Kedzie Avė., VVA 5-2670
INKSTŲ, POSŲES IR
Valandos pagal susitari mų: Jei ne
Šioje .‘‘Skautybės Kelio” laidoje viais. Lietuvai reikės naujų jėgų,
PROSTATOS CHIRURGIJA
atsiliepia,
skambinti;
MI
2-0001.
neseniai
mirusiam
profesoriui
s.
rų skautų draugovių ir laivų bęnd
Chicagos skautininkų-kių Ra I. Končiui paminėti. Sueigoje a2656 W. 68rd Street
talpiname kelis sesės Marytės Šau- kurios dirbs su meile jos labui, ra sueiga įvyks sekmadienį, kovo
Tel. — BE 8-5893
movė
Jaunimo
Centre
ruošia
vie

Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
laitytės eilėraščius ir jaunųjų kerGailė Aleksaitė 16 d., JO vai. ryto, Jaunimo cent
pie velionį kalbės redakt. v. s.
nos savaitės dail.Dobužinskio me Bronius Kviklys. Sueiga įvyks
ir ketv. nuo 5-7 vakare, .
DR. A. B. GLEVECKAS
naviečių “Kernavės kuore” reišGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvybė ir aš yra du neišski ro apatinėje salėje. Tunto vado no kūrinių parodą. Visais paro Jaunimo Centre, balandžio 11 d.
Ofiso tel. 776-2880; rez. 44M548
kiamas mintis apie Lietuvą. Kol
vybė, tėvai ir svečiai maloniai dos reikalais rūpinasi v.s. dail. V.
Specialybė
Akių
Ligos
riami
dalykai:
mano
tėvai
lietu?
šitaip galvojančio jaunimo turi
(penktadienį), tuoj po dailinin
8907 West lOSrd Street
Vijeikis. Parodos atidarymas įf ko Dobužinskio parodos atidary
DR. J. J. SIMONAITIS
me, žinome, kad einame teisingu viai, gimtoji kalba lietuvių, tai ir kviečiami atsilankytiValandos
pagal
susitarimą
vyks
ipenktadienį,
balandžio
11
aš
esu
lietuvė,
gimusi
įr
gyvenau
Lituanicos tunto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keliu, nes šūkis “Tėvynei” nėra
mo. tVisi skautininkai-kės kvie
tuntininkas cL 7 vai. vak. Parodoje galį budė čiami dalyvauti.
tik šūkis, bet svarbi jaunimo gy ti Amerikoje. Taip pat jaučiuosi
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street
Ofiso telef. PR 8-2220
ti skautininkai-kės prašomi užsi
amerikone, neblogesne už kitas.
Ofiso tel. HE 5-4410
venimo ir mintijimo dalis.
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(Nukelta į 4 pusi.)
registruoti tel. 476-7089.
Rezld. GR S-OS17
Kaip Amerikos gyventoją,turiu ne
VISŲ SESERIJOS
JOKIA
Valandos;
pirm. Ir ketv. nuo 1 vai.
užmiršti kokios pareigos mane ri SKAUTININKIŲ DĖMESIUI
SESIŲ MINTYS APIE
VAIKŲ LIGOS
lkl s vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 vaL vak.
t
'
'
‘
t
r
rtA.ša su šiuo kraštu, kartu išlikda
LIETUVĄ
&n£r. Ir penkt.
nuo 1-8 vai. p. p.
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimtiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiith
2656 West 68rd Street
Vyriausioji skautininke prane 325
*** Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt. ___ tr vakarais pagal susitarimą.
ma ištikima savo tėvų kraštui,
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl t
šiaurės • Europoje, lygu kalbai ir papročiams. Todėl aš ei ša, kąd dalis skautininkėms pa
WORLD EXPRESS
vaL vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vąl.
DR. VYT. TAURAS
siųstų
paskutinės
laidos
“
Gabi
mu krašte yra mūsų gražioji Lie nu į lietuvišką mokyklą, priklau
a tlivision of
GYDYTOJAS
Ut CHIRURGAS
jos
”
ęgzempliorių
grįžo
siuntė

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
tuva.. Girdžiu apie ją dainose, sau skautams, šoku tautinius šo
Bendra
praktika
ir moterų ligos
joms
nepasiekusios
adresatų.
Pra

matau jos grožį paveiksluose, kius ir kt. Taip elgdamasi aš ne
DR. A. JENKINS
CATINTOURS, INC.
Oflsaa ir rez. 2659 W. 5tttb 8L
šoma
visų
skautininkių,
per
pas

skaitau apie jos gamtą eilėraš padarysiu niekad gėdos ir nema
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. PRoapect 8-132S taruosius kelis metus pakeitusių
kartu su
čiuose, bet savo akimis niekad jos lonumų.
Oflao vai.: Pirm., antr. trsč. Ir
3844 West 63rd Street
savo gyvenamas vietas, pranešti
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo « lkl »
nemačiau. Niekada nesu vaikštiCHICAGOS ARCHIDIECEZIJA IR
Violeta Burokaitė savo naujuosius adresus vyr. skau
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
Valandos
pagal
susitarimą.
nėjusį to krašto gatvėmis, bet
laiku pagal susitarimą.
.ALITALIA AIRLINES
mano vaizduotėje ji 'pažįstama ir Aš nesu mačiusi mūsų gražaus tininkei fv.s. L. Miilukienei, UIOfiso tel. HE 4-2128. Namų GI 8-S1M
DR. K. A. V. JUČAS
gyva. Tiek daug apie ją esu gir krašto Lietuvos, bet aš vistiek ją Grobmans Lane, Plainview, N.Y.,
kviečia
Jus
vykti
į
Tet
768-8810
—
489-4441
DR, V. TUMASONIS
dėjusi ir skaičiusi, tiek daug jos myliu. Mano tėvai ir daug gimi 11803, kad “Gabija” jus galėtų
ODOS LIGOS •— CHIRURGIJA
CHIRURGAS
Vaizdų rinkinių mačiusi. Jaučiuo nių gimė Lietuvoje. Kelios mano pasiekti ir nesudarytų Seserijai
Ofisai
EUROPA 1975 ŠVENTŲ METŲ
240S w. north avė.
2454 VVest 71st Street
si lyg esu ten buvusi, ten vaikš draugės jau buvo nuvykusios į bereikalingų išlaidų.
9-dienų kelionei į Romą ir Asyžių,
«S14 ». M1LWAUK.EE AVH.
čiojusi,
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
Lietuvą ir joms ji labai patiko. BEVERČIAI PAŽYMĖJIMAI
Valandos pagal susltarlma
Balandžio 11-19 d-d., 1975
.
6-T — Iš anksto susitarus.
Todėl anas kraštas mane taip Lietuva yra mano tauta, aš ir
vilioja, norėčiau ten pabūti, pa niekas to negalime pamiršti.
Visi telefonai 652-1881
Tel. Oflao PR B-R44B
$710.00* asmenini (dvigubam kamb., taksai įskaityti)
Pranešame asmenims, kovo 2
gyventi su jo žmonėmis. Norė Man atrodo, kad jei aŠ esu lietu
DR.
F.
V.
KAUNAS
DR.
F. C. WINSKONAS
čiau pereiti Laisvės alėja, liepo vaitė, tai negali būti nieko geres d. šalia Jaunimo centro (lauke)
Vadovaus Jo Ekscelencija Vysk. Vincentas Brizgys
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vykusiuose laimėjimuose įsigijumis ir alyvomis apsodintą, norė nio.
1407
So.
49th
Court,
Cicero
♦Prices
subject
to
minor
change
due
to
fluctuation
of
exohange
s
8107 VVest 71st Street
čiau užlipti į aukščiausią kalną
Ina Konciūtė siems pažymėjimus vienos die
ratea or air fares.
f VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ir
nos plaukiojimui Čikagos Prez. A.
Valandos: 1-# vai. popiet.
Ir (pamatyt Kauną —žalumynuo
teštad. tik susitarus.
Treč. ir šeštad. pagal susitarta^
VĖLIAVŲ MECENATAI
Smetonos j. budžių įgulos jach = Del pilnesnių informacijų kreipkitės i Jūsų kelionių agentą arba į: 5
se paskendusi miestą, aplankyti
ta ‘‘Baltija”, kad šie pažymėji
TERESE KAZLAUSKAS Ofiso tel. 707-2141; namų ese-4860
Gedimino kalną Vilniuje... Norė
CATINTOURS, INC.
* DR.
Dviejų Kernavės tunto draugo mai yra beverčiai, nes jie paga
VAIKŲ
LIGŲ SPECIALISTE
čiau laiveliu paplaukioti po Ne vių vėliavų įsigijimo mecenatai
DR. PETRAS ZLIOBA
minti
ir
išduoti
be
šios
įgulos
ži

9756
W- 148 Street
muną ir jo užtvanką. Nors aš yra Vengrių ir Kięlų šeimos. Gį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
230
W.
Monroe
St.,
Chicago,
III.
60606
Orland Park, IIL 60462
ėsU mačiusi Lietuvą’ tik kitų aki ponai Dapkai įteikė piniginę au-. nios ir leidimo.
6449 So. Pabalti Road
Valandos
pagal susitarimą
Tel.
332
-4111
mis, Ji man yra gimta ir brangi. ką stovyklos vėliavų kotams su
Prezidento A. Smetonos
VaJ.: ptrm. antr. ąeev. 2 JI Ir «.!,
TeL — 849-0887
panktad. 2-6. tat pagal puMtarita*'
j. budžių {gula Miiuniiiiiiiiiniiinmiiniinmniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniii
Daiva barškėtytė tvarkyti. Ačiū!

LAIŠKAI "DRAUGUI"

I

Įbuniliadja, runilikarija, '

SOVIETIŠKAS MUSĖGAUDIS

Ryšiai su delegacija iš Sovietų Sąjungos

SKOTUOS PARLAMENTASU2 POROS METŲ

Amerikos lietuvių katalikų tarnybos pastangos prieš propagandą
Šiuo metu okupuotuose Pa ir pakalbėsime. Rusinimo ir lie
Skotų viltys — britų baimė
baltijo kraštuose sovietiniai ru tuviškosios dvasios slopinimo
Vienas iš Amerikos Lietuvių zas Vaitkus, Ateitininkų šen- čius, “Draugo” atstovė Gražina
sai vykdo du procesus; asimi- priemones mums yra jau šiek
A. J STANIUS
baciją ir rusifikaciją. Asimilia tiek atskleidęs pereitais metais katalikų tarnybos tikslų religi draugių s-gos vicepirmininkas, IKrivickienė ir kun. T. Žiūraitis.
Kun. Pugevičius per spaudos
Lengva pažadėti, sunku ište
Tiesa, škotai daug laimėjo,
cija mes vadiname procesą, kai iš okupuotosios Lietuvos į va nėj srity, reikalui kilus, yra su suorganizavo iš J. Vaitkaus, ku
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ti, teikiamos geresnės vietos į- nėlių teatrą stato visiems lietu jome versti šiaudus ir įtariamoje vietoje radome pa dų. Tuos darbus atlikti pasiskirstėme grupėmis ir be
suolių,
kurie
atsitolinant
šaukė: “Valio Lietuvos sava
monėse, fabrikuose, administra viams pavyzdžiu. Kitaip tariant, kinktus, o kitoje vietoje ir ratus. Vežimą patys mo jokių išsisukinėjimų griebėmės vykdyti. Kai vietiniai
cijoje. Naudojamos įvairiausios visi mūsų krašto net ir mėgėjiš kėjome sustatyti, tad gal per pusvalandį arkliai buvo gyventojai sužinojo, kas esame ir ko siekiame, be noriai, valio Lietuvos kariuomenė! Netrukus pasima
tysim Kaune”.
atsikalbėjimo mums padėjo.
-Įtikinimo” priemonės, skatina ki teatrai turi virsti “daugiana pakinkyti.
Šlajomis važiavimas buvo spartesnis, o ir oras
Tuojau užkūrėme krosnis. Kadangi mokykla buvo
Kai dėjome į vežimą šiaudus, pastebėjome, kad iš
mos mišrios vedybos. Teleidžia- cionaliniais” arba, tiesiog ta
šiandien
buvo geresnis, nebuvo jokių kritulių. Tems
namo
ateina
senis.
Jis
atrodė,
lyg
būtų
kuo
nusikal

keletą
metų
nekūrenta,
tai
ilgiau
užtruko,
kol
įšilo
mos tik komunistinės organiza riant, rusiškais. Tai savotiškas
tant
pasiekėme
Vilkiją.
tęs.
Jau
buvo
pasveikęs.
Senis
pasisiūlė
mus
pavežti
sienos
ir
išėjo
drėgmė.
Aplinkiniai
gyventojai
atne

musėgaudis lietuvių ir Lietuvos
cijos.
Vadovai
pranešė,
kad Vilkijoje nakvosime. Jie nu
iki
Veliuonos
valsčiaus.
Iš
dviejų
vežimų
dalį
laga

šė
karšto
vandens
ir
užkandžių.
Kitus
vyrus
gyvento

Viena iš efektyvesnių priemo tautinių mažumų sieloms veidu
ėjo
paieškoti
nakvynės,
o mes susimetėme į arbatinę
minų
perkėlėme
į
trečią
po
lygiai.
Susėdome
daug
pa

jai
pasikvietė
į
namus
sušilti
ir
pavakarieniauti.
nių yra teatras, apie kurį čia į rusų tautybę palenkti, b. kv.
Ruošiantis nakvynei, atsirado nepageidaujamų išgerti po stiklą arbatos. Į arbatinę vėl prisistatė du
togiau. Nebuvo taip šalta, nors sniegas krito visą die
__ Elementarūs
teisingumo principais
besivadovaujanti ną. Armoškos ir būgneliai veikė beveik visą laiką. Mes svečių, kurie aiškiai buvo komunistinių pažiūrų. Jie komunistų agitatoriai. Juodu agitavo nevažiuoti į Lie
dėsnai reikalauja, kad būtų ap žmonių bendruomenė. Tai pažy taip darėme, kad apylinkės kaimai žinotų, jog čia va pradėjo mus atkalbinėti, kad neitume į Lietuvos ka tuvos kariuomenę, o registruotis į komunistų dalinius.
riuomenę, o eitume į komunistinę. Atkalbinėtojai aiš Rodė medžiagų pavyzdžius, kokie bus mūsų rūbai, jei
saugota kiekvieno vaiko gyvy mi ganytojiniame laiške dešimt žiuoja savanoriai į Lietuvos kariuomenę.
kino,
kaip jų kariuomenėje yra gera ir kaip jie galingi, gu įsiregistruosime, o nuo tos valandos, kai užsira
Visose pakelėse smalsuoliai mus stebėjo. Važiuo
bė, prieš jam gimstant ar po amerikiečių vyskupų Minnesodami per Skirsnemunę, radome jaunimą, kuris mus baugino mus, kad iš Lietuvos kariuomenės nieko ne šysime į jų kariuomenę, bus mokama alga. Kiek algos
gimimo. Panaikinti dar negimu
tos valstijoje, griežtai pasmerk pasitiko šaukdamas, kad ryt ir jie išvažiuoja į kariuo bus, tik veltui padėsim galvas. Pamatę, kas tie per duos, nenurodė. Kelionėje agitatoriai užpuolė jau ant
sio ar jau gimusio žmogaus gy
dami negimusios gyvybės pa menę. Netoli Veliuonos mūsų viena armonika pagedo. paukščiai ir ko jie siekia, agitatorius paprašėme išsi rą kartą.
vybę yra nusikaltimas,
kurio
.(Bus daugiau)
Nuo peršlapimo atsileido klijai ir pasidalino į dvi dalia. nešdinti ir netrukdyti mūsų poilsio. Buvome nusi
negali pakęsti jokia teisingumo naikinimą.

NEIŠNAUDOTOS
PROGOS

bilAUGAS, treSafflcnlB, 1975 m. Savo m&i. 12 3.

MŪSŲ KOLONIJOSE

BOSTONO ŽINIOS

CLASSIFIED GUIDE

garas, irgi chorą labai išgyrė, lin
Brockton, Mass.
kėdamas jam dar ilgus metus
HELP VVANTED
MOTERYS
MISOELANEOUS
KKAL ESTATE
džiuginti
parapijiečius ir kelti jų
CHORISTŲ VAKARIENĖ
ATVTRAS LAIŠKAS ELENAI | ręski iri už žodį apie šią
dvasią.
Reikalingu moteris lengvam namų
J programą jos 41 metų sukakties Vasario 8 dieną Sandaros sa Pobūvio dalyvius savo daino Įvairių prekių pasirinktinas, moto
BLANDYTEI
MARQUETTE PARK
proga, Elenai Vasyliūnienei už lėje įvyko šv.. Kazimiero lietuvių mis maloniai nuteikė solistai Be ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 2-flat brick. 2 car garage. Finished ruošos darbui ir pagamini valgį bei
(Vietoj recenzijos)
vairuoji automobilį. 7254 S. Mozart
jūsų pristatymą ir akompaniato parapijos choristų susiartinimo nediktas Povilavičius ir Norber CERTTFIKATAI IR AI TOMORTI.IAI bsmt. Lithuanian clean. $34,900.
St, tel RE 7-4151
■ ;
.
Call Mike.
COSMOS PARCELS ENPRESS
Po jūsų koncerto Bostone, kuris riui dr. Vyteniui M. Vasyliūnui, vakarienė. Choristai su šeimo tas Lingertaitis.
WESTERN REALTY
SIUNTINIAI | LIETUVA
Wauted womun for light houseįvyko kovo 2 dieną, Bostono ir kuris puikiai lydėjo jus.
881-8200
mis, choro vedėjąs komp. Julius Savanoris kūrėjas ir vyriausias 2501
W. 61lth Ht., Chlcaso, III. «oaa»
keeping
and prepare main raeal wt
apylinkių lietuviam, kurie turė Džiuginkite ir šildykite mūsų Gaidelis ir svečiai maloniai pra amžiumi choristas Fulgintas Ja 8333 So. Halated, Chicago, III. 60608
noon for one person. Vicinity 92 St.
Tel.
WA
5-2737;
254-8320
jome progos klausytis dainos ir užkietėjančias ir svetimų dulkių leido keletą valandų besAvaižin- nonis buvo pagerbtas sugiedant
V. Valantliuua
andd Kedzie Avė. 5 day wk., 4 to 5
dailiojo žodžio, palikot visiems sluoksniu apsišnešančias širdis. dami, tyrėjo pragos ir .pasišokti.
lira. Call after 6:30 p. m. 779-7020
jam ilgiausių metų ir palinkint ir
gražiausius ir jautriausius prisimi Jūsų daina ir žodis ir jūsų talen Vakarienės metu parapijos kle toliau būti aktyviu choro daly
4 butų didelis mūras. NeAa 1B% Reikalingu moteris prižiūrėti mo
nuo Investuoto kapitalo. Platus lotas.
nimus. Per mūsų sales
perėjo tas verčia mus didžiuotis.
bonas kun. Petras Šakalys pasi viu.
VALOME
Atskiri grąžo šildymai. Brlghton Pke. kyklinio amžiaus vaikus. Skambint
daug dainininkų, bet tokio jaut
Jūsų P. ŽiČkus gyrė, kad jis labai didžiuojasi sa
180,000.
tel. 735-0576
RELIGINIS KONCERTAS
Didelis 5 kamb.
1-jų aukštų, 80
KILIMUS IR BALDUS
raus įspūdžio tur būt neturėjom.
vo parapijos choru ir yrą dėkin
metų mūras. 1% vonios. Sausas pu
Verbų sekmadienį, kovo 23 d.
Plauname Ir vaškuojame
šinis belamentas. Blokas ) pietos nuo
Pradėjote arijomis: “Voi Che BOSTON GLOBĖ APIE RUSŲ gas vedėjui ir chorist&mas už jų
visų
rfišlų
grindis
Marųuette pko. Ir Kedzie. $22,950.
HELP WANTED — VYRAI
Saipete” arija lis op. “Figaro ves DVASIŠKIŲ DELEGACIJA
įdedamas pastangas dr pasišventi 3:00 vai. po pietų Brocktono šv.
butu mūr. 2 auto mūro Kam
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 šas.10 Naujas
Kazimiero
lietuvių
parapijos
baž

grąžo
šildymas.
Alumln
tuvės”. — W. A. Mozart ir “Ah
mą. Kun. A. Jurgelaitis, kuris
laupai.
60 p. lotas.
Arti mūsų. VVANTED MAN OVER 45 to t$e
Quel Giorno” — arija iš op. “Se-. Laikraštis "The Boston Globė dažnai talkina parapijos kuni- nyčioje rengiamas Religinis Kon
$77,000.
certas. Programoje solistė Daiva
Arti prie parko. Apie 12 metų complete charge of Loop Bldg. M ėst
fmiramide” — Rossini. Justi pla kovo 2 d. patalpino straipsnį
2-Jų
butų po 5 H kamb. mūras. Mūro have some knowledge in carpentry,
VYTRUTAS ŽUKAUSKAS garažas.
Atskiri šildymai. 844,000.
čios skalės ir retame labai gra “Russian church group defemds CBS radijo ir televizijos progra Mongirdaitė - Richardson ir sol.
electrical work & general maintenance.
2 butų mūras. 2 auto garažas. At
žaus skambesio balse mes buvo visit to UmS. Aprašydami jų lan mose. ji taip pat yra išleidusi sa Ben. Povilavičius, sol. Stays Lie
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
skiri nauji gazu šildymai. Karpetal, Inųuire
pas ir Sv. Kazimiero lietuvių pa Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au alumln. langai. Arti ofiso. 828,500.
OLESKER ENTERPRISE
me nukelti į puošnius operų rū kymąsi Bostone pažymėjo, kad vo dainų plokštelę.
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
Šviesus, didingus 10 metų 1-jų bu
ne tik Bostone, bet visur, kur tik
939-2349
mus. Su dainomis: Klajūnai —
Chicagos
Lietuvių
Operoje
Gi rapijos choras, diriguojamas lerių certlfikatai, maistas, akordeonai tų mūras. Atskiri šildymai, alumln.
ta grupė lankėsi, ji buvo sutin
60th St. Chlcnito, HL 60622. langai, apie 40 p. lotas, mūro gara
St. GailevičKaus, Kedras — V. kama piketuotojų. Opozicija jiem na Čapkauskienė dainavo ‘Tra -komp. Juliaus Gaidelio. Po kon 2608 W.
žas. Marquette Pke. 840,000.
TELEF. — WA 5-2787.
Pajamų gražus bnngalovv Mnrquet_
Paltanavičiaus, Baltoj viršūnėj
viatoje
” (Violetos partiją), ‘“Car- certo, salėje ,po bažnyčia bus ben
te Pke. 2 butai — 0 ir s kamb. Ga
esanti
iš
žydų
organizacijų, uk
dra
kavutė.
D B M E S I O 1
— V. 'Kairiūkščio, Paklydėlis —
zu šildymas. 60 p. lotas.
Garažas.
rainiečių ir lietuvių, ir net ame men” (Micaelos partiją), o šiais
821,800.
PUSRYČIAI
J. Sapogos, Siuntė anyta, Vai to rikiečių. Jie minimi kaip komu metais bal andžio mėn. ji dainuos
REMONTAS
li, toli, Ei užu gojaus ir Toli ma
Kovo 2 d. salėje po bažnyčia NAMŲ
“Meilės Eleksyro” pastatyme.
VALDIS REAL ESTATE
PRIEINAMA KAINA
nistinio režimo atstovai, o ne dva
no motinėle, harmonizuotos K siškiai. Dėl jų lankymosi pasisa Solistei akompanuos bostoniškis Brocktono Vyčių ir LRK Mote Taisau Ir naujai Įrengiu vonias, 7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200
Ir
naujas lubas.
Įrengiu
V. Banaičio, buvo mum taip mie
Saulius Cibas, kuris studijuoja rų pastangomis buvo paruošti virtuves
kambarius rūsy. Dažau.
kęs
ir
buvęs Kauno vysk. Vin
los ir taip artimos mūsų širdims,
chemiją Harvardo Universitete ir bendri pusryčiai, kuriuose daly Zigmas, tel. 651-9525 ar 778-0838
4 butų mūr. netoli Kedzie Ir 72-oa.
o Jūsų balso skambėjimas traukė centas Brizgys, kuris dabar gyve yra Harvardo kamerinės muzi vavo daug mokyklinio amžiaus
Geras Investavimas.
•
nąs
Chicagoj.
Taip
pat
laikraš

Visuose lietuviškuose namuo
Pulki rezidencija. 3 mieg., (ruoštas
ne tik klausytis, bet veržėsi giliai tis paminėjo, kad rusų delegaci kos ansamblio narys. Saul ius pia jaunimo ir nemaža parapiečiu.
rūsys. 82 ir Kedzie.
se turėtų būti lietuviška vėlia
į mūsų širdis ir jausmus. Kai ku joj dalyvauja ir monsinjoras Kri niną pradėjo mokytis pas komp.
Pusryčių dalyvius sveikino pa
2 aukštų mūr. apynaujls, Gražioje
SIUNTINIAI Į LIETUVA vietoje
va. Nėra vietos dažnai didesnei
Marųuette Pke.
rias jautrias dainų vietas Jūs ne vaitis, administratorius Vilniaus J. Gaidelį, vėliau lankė New Eng- rapijos klebonas kun. Petras Ša
Iiiihal gražus 2 miegamų mūr. prie vėliavai iškabinti, bet galima
Ir kitus kraštus
tik pati išgyvenote, bet kartu su arkivyskupijos, kuris pasakęs, kad land Conservatory of Music ir kalys ir iš Romos atvykęs vysk.
04-os ir Kedzie.
butų mūrinis tr garažas. Brigh laikyti mažą vėliavukę ant rašo
Jumis išgyvenome ir mes.
4065 Archer Avė. ton2 Pke.
jam niekas netrukdąs tarnauti studijavo pas pianistą Russell A. Deksnys, kuris tą dieną celeb- NEDZINSKAS,
mojo stalo. Galima ir net pada
Kai po pertraukos dainą pa- Bažnyčiai pagal sovietų teisę.
Sherman. 1973 metais laimė ravo Mišias ir pasakė turiningą Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980
Notariatas — Draudimai
ryti gražią kombinaciją su
jo “Arion Award for Music” pamokslą. Taip ipat susirinkusius
keitėte į dailųjį žodį, visai uŽvalIncome Tax
Amerikos vėliavukę. Dienraščio
dėte mūsų mintis ir jausmus. Su-1 TARPTAUTENilO INSTITUTO ir gavo pirmą premiją iš Wollas* sveikino svečias kun. A. Jurge
ŠIMAITIS REAl ESTATE “Draugo” administracija gali
grjžimas (apysaka) Vyt Ta-I
BALIUS
ton Glee Club, o PabaTtieHų Ins laitis.
TELEVIZIJOS
mulaičio buvo toks gyvas ir toks
VEIKLI LB APYLINKĖ
2951 W. 63rd St.. 436-7878 pristatyti tokias mažas, gražias
Tarptautinio Instituto Grand trumentalistų ir dainininkų kon
Spalvotos
ir
paprastos
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
tikras. Jame girdėjome sakalą, ge March balius įvyks Statler Hilton kurse 'Bostone laimėjo pirmą pre Jaiu keletą metų LB Brocktono
Radijai
gutę, kruvinais sparneliais kregž ballroom salėje. Jame ir šiais me- miją. Tais pačiais metais Saulius apylinkė gausiai remia vietos li
va plevėsuotų Jūsų namuose.
Stereo Ir oro vėsintuvai
dutę, o taip pat perkūną ir jo su teis lietuvius atstovaus -Lietuvių’JamhiV° “ *«■*•<*> „«««» tuanistinę mokyklą, chorą, Lie
Marquett« Pko. apylinkėj parduoPardavimas Ir taisymas
Tokios vėliavos kainuoja po
keltas audras, net ir ąžuolo kal Moterų Federacijos klubo Bosto Pops orkestru Symphony Hali
mas 6 kamb. “ranch” namas. Pil $1.50, (reikia pridėti 8 centus
tuvių fondą, jaunimo organizaci
MIGLINAS TV
bą. O kada jūsų akyse sublizgėjo no skyrius, kuriam pirmininkau Bilietus šiam koncertui galima jas, kultūrinę Laisvės Varpo ra
nas rūsys, įrengtas ‘'den” su olan
krištolinė rasa, tada per klausyto ja Aleksandra Moriarty. Balius užsisakyti iš anksto pas Ireną dijo programą, lietuvišką spau 2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486 diškom durim. Aptvertas kiemas. mokesčių ir 25 centus už per
Garažas. Skambinkit po 4 vai. — siuntimą, jei gyvenate Illinois
jų skruostus irgi ritosi ašaros, nors įvyks kovo 22 d. Pradžia 7 vai. Veatienę, telefonu 698-1990. Bi dą ir kitas lietuviškas institucijas.
valstybėje). Užsakymus siųski
925-2682
jie neatitraukė akių nuo jūsų. Su
vakaro. Bilietai į balių iki kovo lietus dar bus galima gauti kon Pati apylinkė jokių pajamų nei
te
“DRAUGAS”, 4545 W. 63rd
Arti Mldway Airport parduodamas
Stasio Santvara Lopšine ir Nuto 21 d. 8.50 dol., o tos dienos va certo vakare prie salės durų. Bi turto neturi, todėl reikalingas lė
MOVI
NG
Street,
Chicago, III. 60629
gražus
mūr.
namas.
5
kamb.
apa

lusia pakrante rodėsi, jog sustos
lietai suaugusiems 4 dol., studen šas stengiasi sutelkti visais gali
kare atėjusiam 10 dol.
SERfiNAS perkrausto baldus Ir ki čioj ir 4 kamb. viršuj. Centr. oro vė
plakusi širdis, nes ten veržėsi Lop
tams ir pensininkams — 2 dol.
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi sinimas 1-me aukšte. Garažas.
mais būdais.
GRAŽUS PAVYZDYS
šinės žodžiai ir toli pasilikusi gim
K.
Balandžio 26 d. LB Brockto- mai ir pilna apdrauda.
PO 7-5033
tinė Lietuva.
TEL. — VVA 5-8063
Iš LB Bostono apylinkės pir MINKŲ RADIJO VAKARAS no apylinkės valdyba rengia šau
Dainos: Rudenio mintys — T. mininko Antano Matjoškos jo 60
nią vakarienę Sandaros salėje,
Radijo Programa
Makačino, Trys berželiai — Mik metų sukakties pagerbimo susida Kovo antrą įvyko seniausių, 30 Intervale St. Brocktone. Tik
M. A. ŠIMKUS
Noviko, Rauda —.Mik. Noviko, rė pinigų likutis 60 dol., kurį ren lietuviškų radijo programų Nau UŽ 5 dol. visi bus sočiai paval 10% — 20% — 80% pigiau mokSslt KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIC
apdraudė nuo ugnie* ir automo
INCOME TAX SERVICE
Klouno daina — A. Raudonikio, gėjai perdavė sukaktuvininkui A. joje Anglijoj 41 -metų sukaktuvių gydinti, gaus po stikliuką ir alaus už
bilio IMIS
Seniausia Lietuvių Radio Progra
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
Žibuoklės — N. Viietti, Ašara, ita Matjoškai. O jis tuos pinigus pa lietuviškų dainų ir dailiojo žodžio nuotaikai pakelti, taip pat pasi
FRANK ZAPOLIS
ma Naujojoj Anglijoj 15 stoties
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
lų daina (prit. M. Tamošiūnas), aukojo Lietuvių radijo valandos koncertas. Konęerto programą at šokti prie gero orkestro.
8208J4 West 85th Street
VVLYN 1360 banga veikla sekma
GIMINIŲ 'IŠKVIETIMAI, pildomi
Cbloago, Illinois
Meilės daina iš filmo “Love Sto Laisvės Varpas palaikymui. Tai liko talentinga ir gabi Elena
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po pie
Tų visų malonumų pradžia
TeL GA 4-8654
kitokį blankai.
ry” —F. 'Lai (liet. tekstas B. Jau
W Bląidjlė palikusi neišdildomą 6:30 vai. v.
tų — perduodama vėliausių pasauli
gražus
ir
nių žinių santrauka tr komentarai, mu
čio), Gigonų berniukas — G. lietuvių reikalai jam stovi aukš • įspūdi bostomškiam.
Bilietus iš anksto galite įsigyti
zika, dainos ir Magdutės pasaka, Šią
Bhim (liet. tekstas A. Buišo) ir
Šių
programų
vedėjai
nuošir

HiaTI.NG
LOTRACTOR
pas valdybos narius, Sandaroje ir
programą veda Steponas J. Minkus.
mieste Ir utmlesty naujus
Vėjas taip gražiai skambėjo ir iš čiau už asmeninius.
džiai dėkoja atsilankiusiai publi pas Lithuanian Village savinin ir įrengiu
Biznio reikalais kreiptis J: Baltic Moperstatau senus rlsy rūšių namo
tėvynės nostalgijos .perkėlė į rea
PARENGIMAI
kai, dr. Algirdui Budreekiui už ką Vincą Kazakaitį 128 Ames spaudymui pečius, air oondltlonlne BUD'S REALTY rista — gėlių bei dovanų krautuvę, 502
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, sųlybę į šių dienų gyvenimą.
E. Broadway, So. Boston, Mass. Tele
NAMŲ PIRKIMAS BEI
Kovo 21 d. Naujosios Anglijos gražią pasveikinimo kalbą, Ele St. Brocktone. Bostone — Lietu UnlnKal ir garantuotai.
fonas AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir
DOMAS ŽLUACSKAS
Po koncerto kalbėjausi su dau Pabaltiečių d-jos ruošiamas Gi- nai Vasyliūnienei už globą solis vių Piliečių klube ir pas Antaną
dienraštis Draugas.
PARDAVIMAS
4444 So. Western Avė.
tės
Blandytės,
už
įdomų
paaiš

geliu koncerto klausytojų. Visi nos Čapkauskienės koncertas-reAndriulionį, Nonvoode —pas
unicago, ui. ooooe
Tet VI 7-8447
negalėjo atsidžiaugti tuo didžiu čitalis Longy School of Music, kinimą apie dainas ir programą, Bronių Kovą, 25 Sunset Avė. NorButy Nuomavimas
dėkojam
Vyteniui
Vasyliūnui
už
ė*
jūsų talentu ir sugebėjimu taip Edward Pickman Hali, 1 Follen
wood.
P. J.
BALYS BUDRAITIS
IIIIIIHIKlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimilUIIIUlUU
akompanavimą.
,
,
puikiai ir taip gyvai ir jautriai St., Cambridge.
So. Archer Avenue
AB REIKIA VIZITINIŲ
Padėka priklauso šeimininkei
NAMŲ APŠILDYMAS
dainuoti ir deklamuoti ir pasiek Balandžio 12 d. 8 vai Krepši
Telef. — 254 5551
KORTELIŲ?
Taisau senus u |dedu naujus pa.
Monikai Plevokienei ir jos pagelti klausytojų širdis ir jausmus. ninkų šokiai.
čius. t-ųrlal išvalau, I«l[>gt alyviniu,
Paprovakuodamas bandžiau sa Balandžio 13 d. Laisvės Varpo bininkėm, taip pat talkininkavu
perdirbu dėl dujų. įdedu vandens šil
Vizitbyų kortelių naudojimas yra
dytuvus. Kreipus —
siems Mykolui Bichnevičiui, Pet
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
kyti, argi ji jau tokia tikrai ge pavasarinis koncertas.
čiai aaudoja, bet ttaka ir visų luo
A. BANYS — 447-8806
niali? Viena .ponia net užsirūs Balandžio 27 d. Keleivio 70 rui Kaminskui ir Bill WilliamBUTŲ NUOMAVIMAS
mų atstovams turėti gražias. vlzttjson,
Ilonai
Kotopoulos
ir
Irenai
tinusi pasakė, kad tik iš pavydo metų sukakties minėjimas.
Namų pirkknas — Pardavimas — ses kortele*.
Williamson, Jonui Valiukoniui,
■■
r’ . - ■ t /.y'- 1
We need Theaterplays, Screengalima kelti tokiuos klausimus.
Valdymas
Šie parengimai vyks Lietuvių Albinai Sholtanis, Juozui RenteJLreipkitės | “Draugo" spaustuve
plays, TV-Scripts and Ideas, ShortDraudimai
—
Income
Tax
Patvirtinau tą jos posakį.
Piliečių d-jos auditorijoj, So. Bos liui, Juozui Bakšiui, Gintarui Btories. Poetry, Biographies, No- “LIETUVOS ATSIMINIMAI”
risais panašiais reikalais. Būsite paNotariatas — Vertimai
Buvo ir amerikiečių jaunimo. tone.
tankinti kiekvieną kartą
vels, Pop-Music ind Lyrics.
Karosui
ir
visiem,
kurie
rėmė
šias
Girdėjau, kada jaunuolis sakė: Gegužės 4 d. Vasyliūuo trio
*
BELL REALTY iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin *
Wake up and get vvith it! Write
She sounds likę Barbra Stredsand. koncertas Jordan Hali mažojoj radijo programas.
J. BACEVIČIUS
Badtjo Valanda Jau *0 metų tarnau
Dėkojam korespondentam Ele and send To:
(Ji skamba kaip Barbra Strei- salėj.
778-2233
ja Mevr Jereey, New York ir Con- 6455 S. Kedzie Avė.
nai Vasyliūnienei, Algirdui Bud- entertainment century neotlcut lietuviams. Kas Seėtadlen)
sand). Kitas atsakė, kad ji už
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
Rugsėjo 14 d. LB Bostono apy reckiui, Povilui Žičkui, Stasiui
nuo 4 Iki 6 vai. p. p., U WKVD Sto
nes jis plačiausiai skaitomas lie
Barbarą geresnė.
LTD.
gardos rengiama Lietuvių diena
ties New YorkedlIO kU. AM Is
Santvarai ir lietuviškiem laikraš
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
meg
FM).
Taigi mes bostoniŠkiai dėkoja Maironio parke, Worcestery.
7966 Beverly Blvd. # 102
čiam už parašymą korespon
nos visiems prieinamos.
Dlrakt. — Dr. Jokūbas J. Štokas
Platinkite
“
Draugę
”
.
me už tokią puikią ir neužmirš
Los Angeles, CaJ. 90048
1467 Foroe Dr.
GINA
ČAPKAUSKIENĖ
dencijų.
tamą kelių valandų popietę. Mes
Mountalnslda N. J. 070M
NAUJOSIOS ANGLIJOS
TeL 282-5565 toods 201)
Steponas ir Valentina Minkai
ilgai ją ir jus prisiminsime savo
PABALTIEČIŲ D-JOS
Kviečiame taip pat klausytis
pasikalbėjimuose ir jausmuose.
UetuvlSkų Kultūrinių Valandų anų
LAISVE TAIP PAT
KONCERTE
Tai buvo viena iŠ labai retų ir
lų kalba. Ii Seton Hali Universitete
radijo stotie*. (New Jersey WSOU)
puikių popiečių.
INTERNATIONAL MEAT MARKET
Naujosios Anglijos Pabaltiečių
ĮPAREIGOJA
(89.5 meg. FM) Pirmad. 7:80-8:86
2913
W.
63rd
Street
(Taip
Francisco
ir
Richmond
St.)
Taip pat mūsų padėka priklau draugija kviečia Bostono ir apy
vaL vak. (Vadovauja prof. J. Štokas)
Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai?
Chicago, HL — TeL 4.36-4337
so ir radijo valandėlės vedėjam linkių lietuvius dalyvauti mūsų
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą.
Steponui ir Valentinai Minkam įžymios solistės Ginos CapkausPIENAS $1.19
už jūsų .pakvietimą. Dr. A. Bud- kienės koncerte - rečitalyje, kuris
MOŠŲ GAMINIAI: Šviežios dešros $1.29 sv. — Rūkytos dešros virimui
Už $5-00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes
galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIE
■įvyks kovo 21 d- (penktadienį), $1.59 sv. Rūkytos dešros — Skilandžiai — Rūkyti kumpiai.
--------- o —-----A. VILIMAS TUVIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo
8 vai. vak. Longy School of Mu
Olandiškas importuotas kumpis $1.99 sv.
leidinius trečdaliu pigiau.
SKAUTAI
sic, Edward Pickman Hali, 1 Fol
Taip pat įvairi šviežia mest: Round Steak — $1.19;
M O V I N G
Rašykite tuojau:
len Street, Cambridge. Koncerto
Chuck Roast — «9ę, sv. Veršiena — $1.29 sv.
Apdraustas perkraustymas
(Atkelta iš 2 pusi.)
Kainos žemos. Parengimams daromos nuolaidos.
salė yra netoli Harvard Square
Lietuviškos Knygos Klubui
Įvairių atstumų
VADOVŲ-VIŲ DĖMESIUI
4545 West 63rd Street
požeminio stoties. Reikia eiti ar
Petras Ir Izabelė Burkauskai, savininkai
823 WEST 34th PLACE
Chicago, Illinois 60629
važiuoti
Garden
Street
iki
Follein
“Skautybės Kelias” prašo atsiųs
Tel. — FRontier 6-1882
Street
sankryžos.
pridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės,
ti .jūsų vienetų leidžiamų laikraš
išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
Gina
Čapkauskienė
yra
kon

tėlių ir kitų leidinių paminėjimui
FRANK
’
S
TV
and
RADIO.
INC.
Klubas
siunčia savo nariams informacijas apie išleidžiamas knygas.
šiame skyriuje. Siųskite redakto certavusi su dideliu pasisekimu BM SO. HALSTED STREET
TEL.
CA
5-7253
Remkite tuos biznierius, ku
rei, 2652 W. 65th Str., Chicago pagrindiniuose Amerikos ir Ka
LAISVĖ TAIP PAT
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
nados
miestuose,
o
praeitais
me

III.’ 60629. Taip pat pageidauja
rie skelbiasi dienr. “Drauge”.
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ.
ma daugiau jūsų vienetų veiklos tais ji koncertavo ir Australijoj,
Į PAREIGO JA
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

LAIKAS GĖRĖJA

Maža lietuviška dovana

DOYOU LIKĖJO WRITE?
ARE YOU CREATIVE?

girdų ir nuotraukų.

i Ji

dažnai

dalyvauja

įvairiose,

MŪSŲ KOLONIJOSE
Daytona Beach, Fla. i

Gcrčienės, V. DubiclHen&, I. L
zelūnienės, E. Stančifinienės ir
V. Kemežienės paruoštomis vai
šėmis.
Prie valgių gaminimo
daug prisidėjo A. Tiškuvienė,
Valgiai ir gėrimai davė 215 dol.
pelno. Visi dalyviai, kurių šie
met buvo daug, su pakilia nuo
taika, gražiai A. Gavelienės :r
J. Mejerienės išpuoštoje salėje,
praleido keletą valandų, besida
lindami įspūdžiais.
Bendru visų triūsu Lietuvos
laisvinimo reikalams iš šios maios mūsų kolonijos surinkta 771
doleris.
Minėjimas
buvo pradėtas
punktualiai ir teužtruko tik pus
Būrelis lietuvių, Daytona Beach, Fla., susirinkę dr. Jono ir Aldonos antros valandos, šiemet visai
nebuvo nereikšmingų rezoliuci
Sandargų namuose, paminėjo Vasario 16-ją.
jų, panegirikų ir ilgų trafare
Po programos dalyviai vaiši tinių kalbų. Nauja tvarka visi
J. J.
East St. Louis, Illinois nosi darbščiųjų šeimininkių J. labai patenkinti.

Pro verandos langus į tolius
I sklinda lietuviškų maršų ir dai
nų garsai. Jaunasis Sandargų sū
V4OR/1S SVETINGUOSE
nus Donatas kepa “Jfeutį”. Sve
SANDARGŲ NAMUOSE
čiai vaišinasi lietuvišku papro
Šiandien Vasario šešioliktoji. čiu — alučiu ir žirniais.
Seimininkai pakviečia svečius
Laisvojo pasaulio lietuvis, kur be
vaišių.
Sandargų marti Milda pa
■ būtų, prisimena savo tėvynę, ne
priklausomybės atkūrimo sukak- triotine malda, prašydama iš
blaškytiems lietuvių tautos vai
y tj.
kams
ir persekiojamiems tėvy
Daytona Beach, Floridoje, bū
relis lietuvių. Pabiręs Deltonos ir nėje Aukščiausiojo palaimos ir
Daytonos apylinkėse. Vieni čia laisvės, pradeda vaišes, O jos tik
atvykę paatostogauti prie gra rai šaunios. Visus vaišių kaštus
žaus Atlanto, kiti jau Įsikūrę pa prisiima šeimininkai.
Trumputė ir oficialioji dalis.
stoviam gyvenimui. Bet šiandien
Dr.
Sandargas pakviečia Jurgį
gyvena viena mintimi —r viską,
Janušaitį
žodžio. Žodis trumpas,
darykime padėti pavergtai tėvy
jame
prisiminta
lietuvis išeivijo
nei Lietuvai.
je,
kur
jis
begyventų,
jo pareigos
Dr. Jonas ir Aldona Sandarir
gyvenimo
prasmė.
Mintimis
gai svetingi ir plačios lietuviš
PAMINĖTA VASARIO 16
nusikeliamą
į
pavergtą
tėvy
kos širdies žmonės. Jie po apy
Vasario 16 d. šventė buvo
linkę išsibarsčiusių lietuvių ieš nę Lietuvą, prisiminta kovojanti
ko, juos randa ir vasario 16 d. ir laisvės siekianti tauta. Ir vie pradėta 9:30 vai. lietuvių kata
kviečia j savo gražius ir puoš nas lietuvis Lietuva, sako kalbėto likų parapijos bažnyčioje pamal
nius namus, pastatytus tik pra jas, prisimindamas LŽS-gos det- domis. Bažnytinis choras gra
ėjusį rudenį ant plačiosios Hali- roitiškės centro valdybos pa žiai sugiedojo Lietuva brangi
rinktą šūkį apibūdinti lietuvį iš mano tėvynė.
fax upės kranto.
eivijoje.
Suvažiuojame. Iš kaimyninės
Šioje bažnyčioje nuolatos yra
Taip, ir vienas lietuvis gali vi
Deltonos atskuba jau ten seniau sur ir visada gražiai reprezen išstatytos trys vėliavos; vieno
gyveną Vera ir Bronius Juškiai. tuoti savo darbu, kalba savąją je pusėje amerikonų, kitoje —
Tik ką prieš trejetą dienų ten iš tėvynę. Ir štai turime gražų pa bažnytinė ir lietuviška.
Chicagos atkilę į savąjį lizdelį vyzdį. Seascape motelio savinin
Už Lietuvą mišias atnašavo
nuolatiniam apsigyvenimui An-( kai Andruliai visada savo sve
klebonas kun. Jonas Gasiūnas.
gėlė ir Antanas Kašubai. Iš Cler čiams prisistato esą lietuviai. Ne
Muzikei Stellai vargonaujant,
monto atvyksta jaunieji Sandar- sidrovi ir drąsiai iškelia okupan
gai: Donatas, Arvydas su žmona to užmačias ir tikroje šviesoje per mišias nuotaiką kėlė gražiai
giedąs choras. J. Gasiūnas pa
Milda ir jauniausias Sandargų gi pristato Lietuvą.
sakė gražų patriotinį pamokslą.
minės įpėdinis Jonukas. O štai ir
Tėvynės ir nepriklausomybės Pamaldos užbaigtos tautos him
i daytoniškiai renkasi; Juozas Jaci prisiminimo valandėlė praeina
kas, bene vienas iš pirmųjų Day gilaus susikaupimo nuotaikoje. nu.
Antroji šventės minėjimo da
tonos Beach gyventojų; Seascape Čia pat, kad ir mažas būrelis, mū
motelio savininkai, nuoširdūs lie sų veiksniams ir lietuviškajai lis vyko toj pačioj parapijos sa
tuviai Viktorija ir Adolfas And spaudai, kovojantiems už Lietu lėj 12 vai. Oficialioji šventės
raliai; tik ką nuosavybę įsigiję vos iaisvę, sudeda kuklią auką. Gi minėjimo dalis, Zigmo Grybino
Stanislava ir Valerijonas Balčiū Andruliai šias pastangas pare iniciatyva, buvo pravesta nau
joviškai, atsisakant per eilę me
nai; apartmentinių namų savi mia stamboka suma.
tų
susidariusio šablono. Altos
ninkai Teodora ir Alfonsas IleTą dieną Sandargų namuose
pirm.
kun. J. Gasiūnas atidarė
kiai; Veronika ir Jurgis Janušai- buvo švenčiamos kelios progos.
* čiai, atostogaują Marija ir Stasys Tai įkurtuvės naujoje rezidenci oficialią šventės dalį. Šioje aBarauskai, K. Smalenskas.
joje. Čia dr. Jonas ir Aldona San pylinkėje Altos skyrius jau ke
— Pirmą kartą toks gražus bū dargai galės tikrai patogiai ir ra liolika metų kaip nebeegzistuo
relis lietuvių prie Atlanto, Dayto miai praleisti savo amžių, po sun ja, tik iš tradicijos dar turime
jos pirmininką, šiaip jau seniai
na Beach. Istorinė diena. Susirin kių gyvenimo dienų.
kome tautos šventės dieną. O gal
Susirinkusieji nuoširdžiai pa tautos šventės minėjimus ruo
bus ir gera pradžia naujosios lie sveikino M. Sandargienę, šven šia ir praveda vietos LB apy
tuvių kolonijos, nuotaikingai dės čiančią savo gimtadienį. Ji puiki linkė. Tolimesnę programos da
to šeimininkai, besisveikindami lietuvė, Clermonte mokyklose ir lį pravedė vietos LB pirm. Zig
svečius ponai Sandargai.
šiaip amerikiečių organizacijose mas Grybinas. Diriguojant Z.
puoselėja mūsų tautinį meną, Grybinui, buvo sudainuota šios
►
ŠKOTIJA
kalba studentams apie komuniz dainos: O, Dieve, Tėve mūsų,
mo grėsmę ir vietinius amerikie Amerikos ir Lietuvos himnai,
(Atkelta iš 3 pusi.)
čius supažindina su Lietuvos da Šėriau, šėriau, sau žirgelį, Ta
mūs seselė, Per laukelį jojau ir
tykiai tarp abiejų tautų nenu bartine padėtimi. Tai darbštus
Kur tas kelelis (Stasio Žlibino).
trūktų, išrinktos net šešios par “ambasadorius” Floridos kampe
Lietuvių
himno į anglų kalbą
lyje. Taip pat atšventė jauniau
lamentarinės komisijos.
vertimą
perskaitė
Guoda WoodViena nuomonė vyrauja, kad siojo sūnaus Donato vardadienį. ring - Gintautaitė. Tas buvo pa
pasiliktų vienas valstybinis iž Susirinkusieji visus pasveikino, daryta norint lietuvių kalbos
das visai Jungtinei karalystei ir palinkėjo ilgiausių metų.
supažindinti su
Gražius linkėjimus išreiškė Juš nemokančius
iš jo būtų proporcingai skiriama
mūsų
himno
žodžiais.
sąmatos šia tvarka: Anglijai kiai, Kašubai, Andruliai, Ilekiai,
J. Degutytės eilėraštį — Lie
79.5 proc., Škotijai 3.5 proc. Tie Šarauskas ir kiti.
Dr.
Jonas
ir
Aldona
Sandargai
tuvai, angliškai paskaitė Marija
$ išmokėjimai turi būti kasmet
peržiūrimi. Tačiau škotai nori pasidžiaugė lietuvių gražiu būre Allen - Stančiūtė, Zigmo Gry
turėti savo valstybinį iždą, ne liu, gražiu sutarimu, padėkojo už bino parašytą eilėraštį žirgelis
priklausomą nuo Londono malo linkėjimus ir atsilankymą į jų sve padeklamavo autoriaus sūnus
tingus namus.
Linas Grybinas.
Anatolijaus
nės.
Atrodo, kad Sandargų namai ir Kairio eilėraštį Daina apie baltą
Ar škotai pajėgtų finansiškai
išsilaikyti? 1972 - 3 metų davi ateityje liks malonia lietuvių susi žiedą padeklamavo Jonas Gry
niai rodo, kad Škotijos valsty būrimo vieta. Ačiū šeimininkam binas. Petro Babicko eilėraštį
Tėvynė padeklamavo Mėta Kibinės išlaidos siekė 5.3 mil. dol., už malonų priėmimą.
Vėluma.
Halifax
upe
plaukė
kutienė, Bernardo Brazdžionio
o pajamos 4.5 mil. dol. Taigi jos
apsišvietę
laivai.
Būrelis
lietu

eilėraštį
Visų šventų mišios pa
biudžetas turėjo žymų deficitą,
vių
dalinosi
įvairiais
išgyveni

deklamavo
Liolė Grybinaitė. ir
Bet imant dėmesin, kad jau
mais,
nagrinėjo
Daytonos
Beach
Vlado
šlaito
eilėraštį Nepakel
šiais metais Britanija pradės
sąlygas pastovesniam įsikūrimui. liama bausmė padeklamavo Da
naudotis pirmuoju Škotijos naf
tos kvepėjimu, teigiama, kad Dar vis tebeskambėjo maršai ir lia Grybinaitė.
po penkerių metų Škotija pa lietuviška daina.
Prozos ištrauką paskaitė Ci
O kai skirstėmės, išsinešėme
jėgs savo biudžetą suvesti su
malonų jausmą ir gražius prisi ną Petrikienė iš Vinco Krėvės
1.2 mil. dol. pelno.
minimus iš pirmojo didesnio lie Šv. Kazimieras, šis skaitymas
Reikia pažymėti, kad Škotija tuvio susibūrimo Daytona Beach, buvo atliktas vietoje invokaciyra turtingas kraštas, »tik jos Floridoje.
jos. Marija Vaitkuvienė paskaiturtai nebuvo tinkamai sunau
iš Viliaus Norbuto veikalo Vi
J. Rimtautas
dojami. Ji turtinga anglies ka
sa Lietuva. Veikalas parašytas
syklomis, dideliais geležies ap
dabartiniu laiku Lietuvoje ir
LAIVUI KRIAUKLĖS
dirbimo ir ląėvų statybos fabri
Margarita Branson - Izdūnytė
NEPAVOJINGOS
kais, gražiai išvystyta žvejyba,
paskaitė ištrauką iš Barboros
Ant laivų korpusų apsigyve Armonienės atsiminimų Palik
turi 22,000 pavyzdingų ūkių. Ynę
jūrų organizmai labai greit ašaras Maskvoje.
ra ir aukso, sidabro, švino ir
juos
suardo. Nikaraguoje buvo
chromito kasyklos, bet jos la
Community Civic Ballet gru
pastatytas
žvejybos laivas su
bai primityvios. Tik pačių ško
pė
iš 16 šokėjų pašoko šustą ir
tų iniciatyva gali jas padaryti vario — nikelio korpusu, pava
malūną.
Amerikiečius šokti iš
dintas “Variniu jūreiviu”. Lai
pelningas savam kraštui.
mokė
Dalia
Grybinaitė, prižiū
Kaip sklandžiai tos visos pro vas pradėtas eksplatuoti 1971
rima
Community
Čivic Ballet
blemos bus išspręstos, nežinia. m. Per tą laiką plieniniai laivų
direktorės
Irenos
Ginta
utienės.
Bet viena jau tikra, kad škotų korpusai jau apaugo kriauklė
laisvės įstatymas turi būti pa mis, o variu su nikeliu padeng
Pertraukos metu čia gimusi
puoštas, parlamento patvirtin tas išliko švarus. Atrodo, kad ir augusi lietuvaitė Petraitienė,
tas iki 1976 m. birželio mėn., toks laivo paviršius, nuodingas su pagalba vietos lietuvaičių,
o škotų parlamentas jau susi daugeliui gyvių organizmui.
rinko aukas Lietuvos laisvinimo
rinka 1977 m.
jm
reikalams. Surinkta 556 dol.

A. f A.

MYKOLAS BANDZIUKAS
Gyveno 1505 So. 49 Court. Cicero, Illinois.
Mirė kovo 7 d., 1975, sulaukęs, 63 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Biržuose.
Amerikoje išgyveno 23 m.
Buvo palaidotas kovo 10 d., Šv. Kazimiero Lietuvių
kapinėse.

DRAUGAS, trečiadienis, 1975 iii. kovo mėn. 12 d.

TRAUKINIO MAŠINISTĖ
Pradėjus į Chicagos miesto
susisiekimo tarnybą priimti mo
teris, nuo birželio mėnesio jau
priimta 104 autobusų šoferės ir
14 konduktorių. Lena May Phil
lips, 31 m., yra pirmoji greitojo
susisiekimo traukinio mašinistė
Chicagoje. Ji valdo HowardEnglevvood linijos traukinį.

PATARIMAI PENSININKAMS
Kovo mėneąį, kasdien, išsky
rus šeštadienius ir sekmadie
nius, 3:45 vai. p. p. yra per
WLTD (1590 AM) radijo stotį
patarimai pensininkams sveika
tos, teisinės pagalbos ir kito
kiais klausimais.

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

A. f A. ANTOINETTE MAROZAS
RANKELAITC
Gyveno 2321 W. 23rd Street, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 9 d., 1975, 6:35 vai. vak., sulaukus 87 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos parap.,
Raukštunų kaime. Amerikoje išgyveno 68 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys, Mary Seifert, im
as Anton ir Helen Ford, žentas Martin, 5 anūkai, Richard, Paul
ir Ronald Seifert Edward ir William Ford 13 proanūkų. bro
lis Anthony Rankela, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

„„ Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2414 West
23rd Place. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį kovo’ 13 d. iš kop
lyčios 9 valandą ryto bus atlydėta į Aušros V«rtų parapijos bažbus’tutod1-7 .I7k8-?ed; PamaJdos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta i šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuošir^žiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672

Pasiliko dideliame nuliūdime: Sūnus Algirdas, mar
ti Rima, anūkai: Ričardas, Audra ir Elvira bei giminės
Lietuvoje.

Laidotuvių Direktoriai

Brangiai Mamytei Lietuvoje minis,

KAZĮ

6849 SOUTH WESTERN AVENUE

AIR-OONDITIONED KOPLYČIOS

KREIVĖNĄ

TRYS MODERNIŠKOS

ir jo žmoną REGINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

MAŠINOMS

liūdime.

VIETA

REpublic 7-8601

REpublic 7-8600

Marija ir Henrikas Butkai
Laima ir Antanas Luneckai

K U $

Mylimai motinai

A. f A. PRANCIŠKAI KREIVĖNIENEI
Lietuvoje mirus, sunui KAZIUI ir marčiai

6

MARQUETTE FUNERAL HOME

— Tėvas

REGINAI

TKYS

mūsų nuoširdi užuojauta. Liūdime su Jumis.

Romo Krono šeima ir
Konstancija Kronienė

ir sonus

MODERNIOS

—

KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St.
Tel. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

Brangiai motinai ir uošvei

A. f A.
PRANEI KREIVĖNIENEI
Lietuvoje mirus, mielus draugus KAZIMIERĄ ir RE
GINĄ KREIVĖNUS nuoširdžiai užjaučia ir kartu
liūdi

E U D E I KIS
Laidotuvių

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS

Vytas ir Rūta Graužiniai
Sigitas ir Janina Miknaičiai
Juozas ir Vanda Gvildžiai

Direktoriai

MODERNIOS

KOPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hormltago Avenue
Telefonai TArds 7-1741

Pranešame giminėms ir draugams, kad

A. t A. PETRAS KUKTA
Gyv. 6635 S. Campbell Avenue,
Chicago, Illinois
mirė 1975 m. kovo 10 d., 1:25 vai. ryto, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, sulaukęs 66 m. amžiaus.
A. a. Petras Kukta buvo gimęs Lietuvoje, 1908 metais, bir
želio 20 d., Rakštelių kaime, ZablatiSkių valsč., Švenčionių apskr.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
A. a. Petrais buvo teisininkas, Teisę baigęs Pabaltijos uni
versitete, Pinneberge, Vokietijoje.
Priklausė šv. Vardo dr-jai, švč. P. Marijos Gimimo parap.
Bkyriui, Balfo šalpos org. ir Lietuvių Bendruomenei.
Artimų giminių Amerikoje neturėjo.
A. a. Petro kūnas bus pašarvotas visą dieną ketv., kovo 13
d., Stepono Lackawiez koplyčioje, Marąuette Pke., 2424 W. 69
St., tel. RE 7-1213.
Penktad., kovo 14 d., 9 vai. ryto kūnas iš koplyčios bus pa
lydėtas j Marąuette Parko švč. P. Marijos Gimimo bažnyčią ir
po gedulingų pamaldų bus palydėtas į lietuvių Šv. Kazimiero
kapines.
Visi a. a. Petro draugai ir Lietuvos Dukterų dr-jos narės
prašomi gausiai dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti labdarybei per Lietuvos Duk
terų dr-ją.

Liūdinčių vardu:
Lietuvos Dukterų Draugija Chicagoje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LJTUANICA AVĖ.______________ Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SONOS
2314 W. 23«1 PLACE
Tel. Virginia 7-6872
2424 W. 69tb STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Higbvvay, Palos Hilis, HL
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 8-3573

POVILAS J. RIDIKAS
8354

S.

HALSTED STREET

Tel.

YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIM
8818 S. UTUAN10A AVĖ.

Tel YArds 7-1188-89

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVĖ* CICERO, ILL.

Tel. OLymplo 2-1008
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X Atstovų rūmuose Washingtone Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas įvyks kovo 13 d. Invokaciją su
kalbės kun. Vladas Karaveckas,
Altos
skyriaus
pirmininkas
Pittsburghe. Altos centrui mi
nėjime atstovaus Teodora Kuzienė ir Eufrozina Mikužiūtė.
Minėjimą globos kongresmanas
Daniel J. Flood iš Pennsylvanijos.
X švč. M. M. Gimimo parap.
komitetų posėdis įvyks kovo 14
d., 7:45 vai. klebonijoje.
X P. Dubinsldenė, F. Dvilaitienė, A. Skrebutėnas, M. Janavi
čienė, M. Paukštienė, Marijonų
bendradarbių skyrių pirminin
kės, uoliai darbuojasi metiniam
seimui, kad jis būtų sėkmingas.
Seimas įvyks kovo 16 d. vienuo
lyno patalpose, 6336 So. Kilbourn Avė. Šv. Mišios 11 vai.
ryto, posėdžiai 1:30 p. p. Sve
čius ir delegatus vaišins Cicero
skyrius, gabiai vadovaujamas
ilgametės veikėjos F. Dvilaitienės su padėjėjomis.
X Cicero ateitininkų metinės
šventės proga, paskaita ir me
ninė programa įvyks kovo 15 d.,
šeštadienio vakare 7 vai. para
pijos salėje.
x šv. šeimos viloje, Lemont,
UI., kovo 5 d. įvyko svarbus di
rektorių posėdis. Aptarta daug
svarbių reikalų ir darbų liečian
čių įstaigos ir valdžios reikala
vimus. Susirinkimui vadovavo
kun. S. Adominas, dr. S. Palutsis, sės. M. Clemensia, dr. A.
Stanevičius, direktoriams atsto
vavo P. C. Sloger, J. A. Viscount T. Besczak, O. Kodis, A.
Snarskienė.
X Pirmyn choras su solistu
A. Braziu šį sekmadienį Jauni
mo centre, religinės knygos po
pietės metu, giedos Šuberte
“Avė Maria”.
X Kunigunda Yotkienė, 4631
So. Washtenaw Avė., buvusi il
gametė veikėja, įvairių įstaigų
garbės narė, nuolatinė “Drau
go” skaitytoja ir rėmėja, jau
metai, kai negali vaikščioti ir
serga namuose. Būtų gera, kad
pažįstami ją aplankytų su rami
nančių žodžiu. Ligonę prižiūri
dukra ir žentas A. M. Šimonis.
X “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinė valandėlė, girdima per
Margučio radiją tarp 5-6 vai. v.,
šį ketvirtadienį, kovo 13 d.,
skiriama jaunimui. Kazio Bin
kio vadovėlį mažiesiems darbi
ninkams “Dirbk ir baiki” skai
tys aktorė Nijolė Gelžinytė.

X “Narod Supplement” bohe
mų leidžiamas laikraštis anglų
kalba vasario 22 d. laidoje iš
spausdino straipsnį apie Sov.
Sąjungos propagandai atsiųs
tuosius dvasiškius ir ta proga
labai plačiai aprašė pavergtos
Lietuvos religinę padėtį, primin
damas net 17,000 Lietuvos ti
kinčiųjų memorandumą Jungti
nėm tautom.
X Luciliė Chapas gyv. 6550
So. California Avė., ilgametė
Marąuette Parko gyventoja ir
buvusi batų krautuvės savinin
kė 69th gatvėj, sunk ai susirgo
ir paguldyta Weiss L. Memorial
ligoninėje gydytojų priežiūrom
X šv. Pranciškaus seserų
Chicagos apskrities rėmėjų su
sirinkimas bus šeštadienį, kovo
15 d., 1 vai. po pietų pirminin
kės Sabinos Klatt namuose,
2919 W. Parshing Rd. Rėmėjos
kviečiamos dalyvauti, nes reikia
pasirengti būsimai metinei va
karienei, kuri įvyks balandžio
13 d., Brighton Parko Nekalto
Prasidėjimo parapijos svetainė
je.

x: Kun. Antanas Bertašius,
San Elizario, Tx., parėmė savo
dienraštį 12 dolerių auka. Labai
ačiū.

X Sekmadienį, kovo 16 d.,
3:30 vai. p. p., Liet. taut. na
muose, 6422 So. Kedzie Avė.,
Chicagoje rengiama popietė, sus'pažinimas su Lietuvių Moterų
Federacija, jos klubų veikla, sie
kiais ir vadovėmis Kalbės šios
organizacijos valdybos narė S.
Nasvytytė - Valiukienė. Visuo
menė kviečiama popietėje gau
siai dalyvauti. Rengėjai: Lietu
vių Tautiniai Namai ir LMF
Chicagos klubas.
(pr.)

Ii ARTI
IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
—

kalbos

Lietuvių

kursas

Yale universitete, 460 Temple
Street, New Haven, CT 06520.
Kursuose, kalbantiems lietuviš
kai, bus patyrę mokytojai ir pa
mokos kalbų laboratorijose, vi
so per savaitę 15 valandų, 9-12
vai. Duodama 6 vai. kreditas,
mokestis už mokslą 375 dol.
Kursas bus vasaros semestro
metu, nuo birželio 16 d. ilgi
rugpiūčio 8 d.
— Teklė Sekonicnė patiksli
na: “Drauge” vasario 17 d. bu
vo parašyta “Kanados Anapilio
parapijoj Katalikių Moterų drjos pirmininkė su vyru Adolfu
įsigijo gražius namus Floridos
Gulfporte”. Patikslinu, kad aš
nesu Kanados Anapilio K. Mo
terų dr-jos pirmininkė. Be to,
tokios parapijos Kanadoj nėra.
Mudu su vyru gražių namų Flo
ridoj taip pat neturim.”
— Adv. Arūnui ir Rūtai Udriams, gyvenantiems Jackson,
Mich. kovo 7 d. gimė duktė, ku
riai duoti Baltijos Teresės var
dai. Jie jau augina trejų me
tų sūnų Darių Albertą.
— San Francisco lietuviams
mišios. Kun. P. Manelis prane
ša, kad šv. Mišios Notre Dame
College, Belmont, bus Verbų
sekmadienį, kovo 16 d., o ne pa
skutinį
mėnesio
sekmadienį
kaip paprastai.
— Los Angeles LB apyl. me
tinis susirinkimas yra šaukia
mas kovo 16 d., sekmadienį, šv.
Kazimiero parapijos salėje, 12
vai. dieną. Bus valdybos prane
šimas, rinkimai.

salute to

Kanklininkių grupės vadovė E. Pakštaitė, “Žilvičio’’ taktinių šokių gru
pės vadovė V. Stankienė, B. Pakštas ir R. Pakštaitė, aptaria programos
eigą Chicagoj, Ford City prekybos centre.
Nuotr. P. Maletoe

X šių metų kovo 15 d., šešt.,
10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčio
je bus atnašaujamos šv. Mišios
už a. a. Zenę Šukienę mirusią
MILŽINIŠKA MOKYKLŲ
kovo 2 d., 1975 m., Muenchene,
STATYBA
Vokietijoje. Chicagoje gyvenan
Sudarytas penkerių metų pla
X A. a. Petro Kuktos šerme tys jos artimieji prašo mokslo
nys bus kovo 13 d., Laekavvicz draugus ir pažįstamus dalyvau nas Chicagoje pastatyti 25 nau
jas aukštesnes mokyklas, 126
(pr.)
koplyčioje, 2424 W. 69 St. Lai ti šiose Mišiose.
pradžios mokyklas ir atremondotuvės kovo 14 d. iš Švč. P.
X Lucy Ir Liudas Norus, il tūoti 3668, tam reikalui panau
Marijos Gimimo bažnyčios, 9 v.
gamečiai Operos mecenatai, šio dojant 761.2 mil. dol.
ryto. Laidotuvėmis rūpinasi Lie
sezono naują pastatymą parėmė
tuvos Dukterų dr-ja.
(pr.)
GRĮŽO DALEY
savo padidinta $125.00 finansi
X Religinės kūrybos popietė ne auka. Tai aišku padės suma
Chicagos meras Daley, savai
bus kovo 16 d., sekmadienį, 4 v. žinti šio meto dideles išlaidas. tę atostogavęs Caiifornijoj, grį
p. p., Jaunimo centre. Progra Jie visad remia šią mūsų gražią žo vėl prie savo darbo. Sekma
moje: aktoriai, solistai, šokėjai, kultūrinę veiklą ir ne tik pini dienį reporteriai jį pasveikino,
chorai.
Bilietai Marginiuose, gais, bet ir konkrečiais darbais. kai jis atvyko Mišioms į Šv.
Vaznelio Prekyboje ir prie įėji Lucy Norus praeityje yra vado Petro bažnyčią Chicagoje.
mo. Rengia Jaunimo centras.
vavusi pagalbiniam Operos ko
OPERACIJA KERNERIUI
mitetui, kuris labai sėkmingai
(pr.)
Otto Kerneriui,
buvusiam
X Madų parodą rengia taut. telkė lėšas Operos palaikymui.
(pr.)
Illinois gubernatoriui, antradie
šokių grupė Grandis š. m. ba-j
landžio 13 d., 3 vai. p. p., Jau-į .X Ona Konkulevičienė ir Bro nį padaryta skaudulio plaučiuo
nimo centre. Bilietai gaunami nius Zabukas “Ramunės” deli se operacija, esant įtarimui, kad
pas A. Vaitkienę, tel. 325-6489. katesų krautuvės savininkai, tai gali būti vėžys.
(pr.) į 2547 W. 69 St., tel. 925-4254,
GINKLAI IR MIRTYS
X Toronto Gintaro ansamb jau yra pasiruošę šv. Velykų
Chicagoje 1974 m. buvo nu
lio 50 asmenų grupė koncertuos stalui aprūpinti gerb. klientus žudyta 970 žmonių, daugiau
kovo 22 d., 7:30 v. v., Jaunimo visais jų pageidaujamais val kaip pusei buvo gyvybė atimta
centre. Rengia Margutis. Bilie giais, kaip tai, įvairūs tortai, šaunamais ginklais.
tai Marginiuose ir Margutyje. beržo šakos, ežiukai, babkos,
pyragaičiai, roliadai ir kiti ska
Visi kviečiami dalyvauti, (pr.)
UŽDARĖ FORDO FABRIKĄ
numynai. Su užsakymais prašo
X šventųjų Metų kelionei į me nesivėluoti. Čia veikia gau
Fordo fabrikas 12600 So.
Vokietiją, Šveicariją ir Italiją sus valgių restoranas, atdaras Torrence, Chicagos pietuose, kur
registruotis reikia iki kovo 19 kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 v. 2,475 darbininkų iš dalių susta
d. pas kun. A. Kezį telefonu vak. Pirmadieniais uždarytas. to automobilius, savaitei už da
Jia-lūOO,

lsk.1

H,

|

Chicagos žinios

rytą®.

t

RUDUO

APIE RAŠYTOJĄ

Jau visi lapai nukrito. Pučia
šaltas vėjas, šiandien jau snigo.
Man patinka sniegas. Mano ma
mai sniegas nepatinka, sako,
kad slidu važiuot. Vistiek gra
žu, kai sninga.

Los Angeles jaunųjų pasisa
kymų ištraukos apie rašytoją
B. Pūkelevičiūtę, po jos apsilan
kymo šeštadiennėj mokykloj.
Birutė Pūkelev čiūtė labai ge
rai rašo pasakas. Ji rašo, ką jai
reiškia. Jos pasakos,' kai skai
tai, rodos, kad tikros.

Renata Matonytė, 2 sk.
Marąuette Parko lit. m-la

Piešė Audrė Budrytė, 4 sk.

SNAIGES
Baltos snaigės lėkė, lėkė,
Tūpė žemėn pamažu —
Eikš prie lango, pažiūrėki,
Neapsakomai gražu.

Lyg ne sna'gės, gulbės pūkas
Ar pavasario žiedai —
Lyg nesninga, šiltas rūkas.
Kur pavasarį bridal.

Baltos snaigės krinta, krinta.

Rūta Budrytė, 6 skyr.
Tūpia žemėn, ant šakų —
Ryto veidas tyliai kinta,
B. Pūkelevičiūtė man labai
KAS YRA VASARIO 16?
Nepažįsta, o šneku.
patiko, nes ji labai įdomiai kal
V. Jonikas
VASARIO 16
bėjo apie savo knygas. Per lite
Man Vasario šešiolikta diena
ratūros vakarą man buvo labai piada vyko kurortiniame mieste
Vasario šešioliktoji
yra prisiminimas, kad Lietuva
Lietuvos
nepriklausomybės nuostabu, kad Birutė Pūkelevi Adlrondack kabiuose. Kaip va
buvo laisva, o dabar • yra pa
/diena. čiūtė galėjo viską atsiminti, kai dinasi tas miestas?
vergta. Mylim tą mūsų tėvynę
aš net neatsimenu, kur padedu
(5 taškai)
labai. Svarbu, kad visi prašytų
Buvo linksma, gera, smagu,
savo daiktus.
IV
jai laisvės.
Norėčiau Lietuvoj būti tada.
Tupėjo penkios varnos medy
Birutė Trotmanaitė, 6 skyr.
Eglė Lesniauskaitė, 4 sk.
Gailė Eidukaitė. 4 sk.
Birutė Pūkelevičiūtė yra ra je. Atėjo medžiotojas ir dvi nu
šytoja. Ji labai gerai moka skai šovė. Kiek varnų liko medyje?
(5 taškai)
tyti. Jos kūryba yra labai sun
V
ki, nes užtrunka daug laiko.
Paaiškinkite, ką reiškia fašiz
Indrė Leškytė, 7 skyr.
mas ir kur buvo įvestas?
Panelė Pūkelevičiūtė įkalbėjo
(5 taškai)
“Žirginėlius” ir parašė daug vai
ŽUVYS
kams pasakų.
I Sigitas Raulinaitis, 7 skyr.
Aš turiu daug žuvų. Viena
žuvis yra katė žuvis. Kitos į
GALVOSŪKIAI
žuvys yra Mažos.
Visi Dariaus Girėno lit. m-los mokiniai.
Piešė Gailė Eidukaitė, 4 ak.
Vitas Račiūnas,
Miške gimęs, miške augęs,
Brighton
Parko lit. m-los 1 sk.
miško medžio nematęs.
mokinys
KAIP AŠ GALIU PADĖTI
Giminės buvo malonūs, tik
(10 taškų)
ATGAUTI LIETUVAI LAISVĘ kažko bijojo, via dairėsi. Pusn
PIRMAS SNIEGAS
brolis Almis pasakė:
— Sudiev, mamyte, tėveli, —
Kai pirmą kartą prisnigo,
— Mus vis seka, saugokitės.
smarkiai apkabinusi juos pasa
man
buvo labai linksma. Viai
Nekalbėkit su nepažįstamais.
kė Živilė ir greitai nubėgo į
medžiai
balti ir viskas atrodo *
Živilė nustebo pamačiusi tuos
ūžiantį
džetą, nes nenorėjos,
'
gražu.
Tas
pirmas sniegas labai
pačius vaizdus,
kuriuos matė
kad jie pamatytų jos ašaras.
greitai
ištirpo.
Man buvo labai
lietuviškose knygose.
— Sakei, kad būsi drąsi ir
gaila.
Aš
net
nespėjau
padaryti
Jau paskutinis vakaras Lietu
neverksi, — sėsdamas į minkš
sniego
senio
ir
dar
nesu
buvusi
voje. Algis išėjo valandėlei pasi
tą raudono aksomo kėdę bur
čiuožti.
vaikščioti, o Živilė skubėjo vieš
bėjo brolis Algis. — Tikiu, kad
Karutė čičinskaitė,
bučio koridoriumi į savo kam
kelionėj nebūsi man bėda. Ve
Montrealio lit. m-los 5 sk. mok.
barėlį. Staiga ją sustabdė api
žuos tave, nes mama liepė.
‘Liepsna’.’
plyšusi, sena moterėlė:
— Algi, atsimink, aš jau di
— Ar tu iš Amerikos? Ar
delė, dvylikos metų, — aukštai
MANO GYVULĖLIS
kalbi lietuviškai?
iškėlusi veidą tarė Živilė.
Vieną dieną aš žaidžiau snie- *
— Taip, taip, taip... — varty
— Taip...
ge ir radau katytę. Ji buvo su
damas “Time” žurnalą murmėjo
Moterėlė toliau šnabždėjo:
šalus, nes lauke buvo labai šal
Algis.
— Imk šį voką. Parvešk jį
ta. Aš įnešiau ją į vidų, paval
— Aš tau, Algyti, įdėsiu cuk
savo tėveliui. Čia yra didelė pa
gydinau
ir paguldžiau į lovytę.
raus ir įpilsiu grietinėlės į ka
slaptis. Niekam nepasakok ir
Jai
labai
patiko pas mus gyven
vą. Štai, imk mano pyragaičius.
nerodyk. Nedrįsk jo dabar ati
ti,
bet
mano
graži mama nelei
Brolio nuotaika taisėsi nuo
daryti. Prižadi?
do
jos
laikyti.
Atidaviau drau
Živilės švelnių žodžių. Niekas
— Taip, bet aš esu tik ...
gam.
negalėtų pasakyti, kad ir jam
Moterėlė peržegnojo mergai
Petras Čepas,
nuriedėjo dvi didelės ašaros,
tę ir dingo tamsoje. Živilė stovė
Bostono
lit. mokykla.
nors vakar jam suėjo dvide jo sustingusi. Po kelių minučių
(Švilpukas)
šimt vieneri metai.
ji greitai pradėjo bėgti į savo
$5
Skrendant virš Atlanto van
kambarį, o ten įgrūdo pageltusį
PELYTĖS
denyno Živilė galvojo:
voką į savo lagaminą. Tamsoje
Mano draugė išvažiuodama
— Ar gerai kalbėsiu lietuviš
kalbėjo:
kai? Ar viską suprasiu? Gerai,
paliko
man pasaugoti jos pely
—- Dievuli, padėk man par
kad lankiau lituanistinę mokyk vežti tą dalyką tėveliui. Ar Al
tes. Jos man labai patiko. Jos
lą ir ten išmokau apie Lietuvą. giui pasakyti? Kodėl aš turėjau
buvo labai linksmos, daug supo
— Žiūrėk, čia mūsų sostinė papulti į šią bėdą? Padėk man.
si,
bėgiojo ir gėrė. Joms labai
(Žiūrėkite brėžinį) Gerai įVilnius, — Živilės mintis per Pažadu perskaityti net šimtą sižiūrėkite į paveiksliukus ir pa patiko graužti.
traukė Algis.
Rūtelė Kiršteinaitė,
lietuviškų knygų, vietoj keturių. rašykite arba nupieškite nr. 2
Rochesterio
lit. m-los II skyr.
Visi lėktuve pradėjo nervuo
Tuo tarpu atėjo Algis ir suri vietoje, kas turėjo būti (atsi
mokinė.
“Plunksna”
tis.
tikti.
ko:
4
(5 taškai)
— Živile, ar tau galvoj nege
BAROMETRAS
III
rai!
1932 m, žiemos sporto olimSusigėdusi mergaitė greitai
— Per radiją pranešė, kad
nubėgo pakuotis.
keisis oras. Pažiūrėk, ar dar ne
Kitą dieną vaikai jau buvo laišką iš nepažystamo žmogaus: nukrito barometras!
Maskvos muitinėje. Visus kratė,
— Ne, jis tvirtai kabo ant
Mergaite,
atimdami daug daiktų. Supykęs
Tau pranešame, kad iš Lie sienos.
Algis ką tai aiškino rusams. tuvos parvežei 169,037 parašus
Atėjo Živilės eilė. Ji drebančiom kalėjimuose kenčiančių lietuvių.
DANTIS
rankom bandė atidaryti savo la Jūsų Prezidentas labai susirūpi
— Negalėjau ateiti. Skaudėjo
gaminą. Storas rusas pasakė: nęs, vyks į Maskvą ir reikalaus
dantį.-..
_ Čia tik vaikas! Eik tolyn! Lietuvai Nepriklausomybės.
— Ar dar skauda?
— Dievulis mane myli, — gal
Savo pareigą atlikai gerai.
—
Nežinau, jis liko pas gy
vojo Živilė.
Esi gera lietuvaitė, nes padedi dytoją.
Po dviejų dienų lėktuvas nu atgauti Lietuvai laisvę.
sileido Čikagoje.
Moterėlė
UŽSIGAVO
— Mamyte, tėveli, kaip aš
jus myliu, — šaukė dukrelė.
Tik dabar suprato Živilė pa
— Mamyte, aš labai užsiga
Algis pridėjo:
geltusio voko reikšmę.
vau.
— Aš myliu ir laisvę.
— Ar verkei?
Živilė - Raminta Jautokaitė,
— Tėveli, čia tau šis vokas...
—
Ne, nes nieko arti nebuvo.
12 metų, Marąuette Parko
Iš Lietuvos... Iš vienos moters.
lituanistinės mokyklos VII sk.
MINTYS GAVĖNIAI
Voką atplėšė. Jame buvo dar
mokinė.
kitas vokas, ant kurio buvo už
— Tie, kurie neturi kito gy
Red. Šis rašinėlis Vidurio venimo vilties, yra mirę jau ir
rašyta: “To president of USA”.
Vakarų Apygardos paskelbtame šiam gyvenimui.
Piešė Lyana Ancevičiūtė, K. Done Jį išsiuntė.
Po
dyiejy,
savaičių
Živilė
gavo
konkurse laimėjo pirmą vietą.
Kclicrniaiui
laičio lit. m-los I
mokinė

