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Nr. 11

VLIKAS PADĖKOJO AMERIKOS
DIPLOMATUI

Fordo atsisveikinimo kalba
Gynybai leš:s negali būti mažinamos

"Washington Post" gruodžio
'"Jūs paminėjote Pabaltijo kraš
19 skilty For the Record rašotus: Lietuvą, Latviją ir Estiją, sa
Washingtonas. — Paskutinėje ginklavimuisi. įspėjo ir būsimąją tus: Tridento povandeninį laivą,
apie JAV diplomato Sidney Sober vo laiku laisvus ir nepriklauso
savo kalboje prezidentas Gerald administraciją Amerikos gyny B-l bombonešį ir tarpkontinengruodžio 2 pareiškimą Jungtinių mus, kuriuos užėmė sovietų ka
Fordas davė apyskaitą už visą bai lėšų nemažinti. Nusiskundė, tinę balistinę raketų sistemą, ga
Tautų svarstybose. Sober pami rinės pajėgos, slaptai susitariupustrečių metų laikotarpi. Pasi kad daugelį siūlomų projektų linčią pergyventi ir netikėtą anėjo, jog visiems yra žinoma JAV sios su nacių Vokietija. Nuo to
džiaugė, kad Ameriką naujajam Kongresas atmetė. Negerai buvo, tominį puolimą.
apsisprendimo politika. IŠ terito laiko tie kraštai laikomi koloni
prezidentui gali perduoti labiau kai Kongresas pasiūlė savo užsie
rijų, kurias JAV yra turėjusios sa jinėj priespaudoj, ir jiems paneig
Savo partiją Kongrese, mažu
suvienytą negu perėmė iš buvu nio politiką, o atsakomybę už ją mą, ragino, kur reikia, naujai ad
vo žinioj, vienos yra gavę nepri tos pagrindinės žmonių teisės".
sio tose pareigose. Apgailestavo paparastai turi prisiimti prezi ministracijai suteikti "lojalią pa
klausomybę, o kitos įsijungė į
"Šiuo metu, kai kolonizacija
tik, kad bedarbių procentas tebė dentas ir jo administracija.
JAV šeimą. Pačios JAV, kilusios
ramą". Grįždamas į privatų gy
visur kitur praktiškai panaikin
ra didelis, ir nepavyko Ameriką
iš kolonijų, nėra kolonijinė vals
Laimėjimu reikia laikyti, kad venimą, pasidžiaugė, kad "būti
ta, pats laikas, kad Jungtinės
padaryti mažiau priklausomą iniciatyva taikai atstatyti Viduri Amerikos piliečiu jam yra di
tybė ir nenumato tokia būti. Tuo
Tautos
imtųsi svarstyti sovietų
nuo importuotos energijos šalti niuosiuose Rytuose tebėra Ame džiausia garbė ir privilegija".
tarpu jokia galybė istorijoj nėra
imperializmo
klausimą apskritai
nių.
buvusi tokia godi svetimų žemių,
rikos rankose. Tas pats pasakyti
ir Pabaltijo klausimą ypatingai".
kaip Sovietų Sąjunga. Užtenka
Pavyko jam sulaikyti kai kie na ir kitais tarptautiniais klausi Kalbą baigdamas, pasakė: "Ka
daise
prašiau
jūsų
pasimelsti
už
"Dar kartą dėkojam už Jūsų
pažvelgti bent į vieną iš gausių
no norą pradėti mažinti išlaidas mais.
mane, dabar aš meldžiuosi už
drąsų
pasisakymą pavergtųjų tau
kraštų nuo Siaurės Europos iki
Su sąjungininkais santykiai yra jus: Tegul Dievas saugo tą nuo
tų
naudai
ir linkime geriausios
Rytų Azijos.
geri, o su sovietais tikisi bus gali stabią šalį, jos žmones ir tuos,
sėkmės Naujuosiuose metuose".
JAV pasitraukė iš įvairių Ra
ma sudaryti ginklų apribojimo kurie išrinkti jai vadovauti. Te
(E.)
Kaip vertinama
miojo vandynyno salų, kurias bu
sutartį. Įspėjo, kad sovietų karo gul trečias šimtmetis nušviečia
Fordo kalba
vo užėmusios per Antrąjį pasau
mašina pastoviai stiprinama. Jei mūsų laisvės- kelius !r laimina
linį karą. Ar SS gali tą patį pa
gu pasaulis pajustų, kad Ameri mūsų broliškumą, kad mes ir tie,
Buvę belaisviai
kurie
ateis
po
mūsų,
būtumėm
sakyti?
Nereikia pamiršti, jog,
Washingtonas. — Kaip Fordo kos priešininkai viršija savo jėga,
pavyzdžiui, 1940 SS karine jėga
kalba vertinama Kongrese? Se būtų rimtų nepageidaujamų po nuolankūs Tavo taikos tarnai.
prieš amnestija
Amen.
Labanakt
ir,
Dieve,
lai
litinių
pasekmių.
Specialiai
pami
natoriai Percy, Goldwater ir Thur
"Savo įpėdiniui linkiu geriausios sėkmės reformuojant per daug išplės užgrobė kaimynines laisvas vals
tybes: Estiją, Latviją ir Lietuvą.
tą federalinės valdžios aparatą"
Washingtonas. — Keli buvę
mond, respublikonai, ir demokra nėjo tris būtinus gynybos projek mink jus".
Tas anksčiau laisvas Pabaltijo Vietnamo karo belaisviai apelia
tas kongresmanas iš Louisiavalstybes SS tebelaiko savo rep vo į Jimmy Carterį ir prašė jo
nos Waggonner sako, jei Fordas
lėse ir joms neigia pagrindines persvarstyti žadėtą visuotinę am
būtų tokias kalbas sakęs ir tokiu
V.
Zenkevičius
160
pasiūlymy
Fordui
i
Amnestija
Argentinoj
Carteris
kalbėjosi
žmonių
teises. Viena iš jų — re nestija dezertyrams ir atsisakiu
pat būdu jas perdavęs, butų lai
liginė
laisvė.
Paprastas JAV de- siems stotį į kariuomenę. Pulki
mėjęs rinkimus. Illinojaus kong ok. Lietuvos "užsienio
su
Giscard
resmanas McClory kalbą sulygi
Washingtonas. — Prezidentas
BUENOS AIRES. — Argenti | legacijos klausimas: Ar tas anks- ninkas Orson Svvindle, nelaisvė
no su George Washingtono at
Fordas yra gavęs 160 kolegijų ir nos vyriausybė paskelbė plačią • čiau nepriklausomas valstybes SS je iškentėjęs šešerius metus, gru
reikalų ministeriu"
, ir toliau turi intenciją laikyti sa- pės vardu sakė: '"Sumanymas vi
sisveikinimo kalba.
Paryžius. — Vakar Prancūzijos universitetų pasiūlymus būti jų j politinių kalinių amnestiją, iš
!vo žinioj? Ar objektyvi istorija siškai klaidingas ir įžeidžia mili
Viceprezidentas
Rockefelprezidentui Valery Giscard dlis- profesorium. Atrodo, jog Fordas laisvindama 489 politinius be
jonus amerikiečių, kurie pakėlė
leris pavadino tai įkvėpimu tau Vilnius. — Kaip praneša sovie taing skambino Jimmy Carteris. pasirinko apie tuziną pasiūlymų, laisvius. Laisvę atgavo ir keturi pašauks SS ataskaitai?
tai. Atstovų rūroų pirmininkas tinė spauda, Vytautas Zenkevi Dar nėra žinoma, ką juodu kal kur vizituojame*^, profesoriaus y-; katalikų kunigai. Amnestija poli
Gruodžio 28 VLIKo oirminin- karo naštą ir savo pareigas lais
Argentinoje kas dr. J. K. Valiūnas diploma vei ginti atliko garbingai".
O'Neill, geras Fordo draugas, iš čius Maskvos patvarkymu paskir bėjosi, bet spėjama, jog buvo pa tūlu pabus po savaitę, viso tris! tiniam kaliniam
Paskutinėmis žiniomis, Carte
tas
sovietinės
Lietuvos
"užsienic
mėnesius
per
metus.
Skaitys
poli
buvo paskelbta po pakartorinų tui Sober pasiuntė padėkos laišsitarė: ''Reikia pažymėti, kad tai
liestas klausimas būsimos ekono
ris
žada pasiūlyti kiekvieno de
dviejų Argentinos kardinolų — 'ką:
buvo tinkamas žmogus, atėjęs ir reikalų ministeriu".
minės viršūnių konferencijos ge tinio mokslo ipaskaitas.
Buenos Aires ir Cordobos arki
gi tinkamu laiku". Sen. Church:
gužės ar birželio mėnesį Londo
"Prašau priimti mūsų tikrai zertyro bylą persvarstyti atskirai.
vyskupų
—
žygių,
prašant
vy
"Fordas įeis istorijon kaip žmo
ne. Žadėjo Carteris pasiteirauti anuoširdžią padėką už Jūsų pa
Arabai draugams
Matematiku
riausybę šiuo geros valios veiks reiškimą Jungtinių Tautų svars
gus, suvienijęs tautą". Naujasis
pie prancūzų numatomą Egiptui
Sučiupo 10 tonų
pinigų duos
mu sumažinti krašte susidariu tybose gruodžio 2 apie Sovietų
senatorius Moynihan, kuris trum
pardavimą 200 Mirage lėktuvų ir,
narkotike
pą laiką buvo prie Fordo amba
gal būt, apie palestiniečio teroris kreipimasis į Maskva. sią įtampą.
imperializmą ir svetimų teritori
sadorium Jungtinėse Tautose: Riyadh, Saudi Arabija. — Pen to Daoud paleidimą.
jų okupaciją Rytų Europoj ir AziAtėnai. — Graikijos Pakran
Washingtonas. — Fordas rūpi joj".
ROMA — Italas matematikos
"Didelio vyro puiki kalba. Esa kių arabų naftos šalių užsienio
čių
apsauga sulaikė laivą iš Liba
Privačiai
kalbėdamas
Carteris
nasi
Henry
Kissingeriui
palikti
profesorius Ennio De Giorgi, dar
ma laimingi ir galime didžiuotis, reikalų ministeriai baigė konfe
no
su
10 tonų narkotikų, 100 mil.
buvo
pareiškęs
savo
nepasiten
keli kiti italų profesoriai kartu slaptosios tarnybos apsaugą ir po
kad prezidentu buvo Gerai Ford". renciją ir sutarė remti kitas vals
dolerių
vertės hašišos. Laivas pri
kinimą dėl Daoud paleidimo.
su trimis žymiais amerikiečių bei sausio 20.
tybes, tiesioginiai įveltas į konf
klauso Kiprui. Siunta buvo gabe
prancūzų matematikais
nauju
Sovietu išlaidos
liktą su Izraeliu. Metinė duoklė
Washingtonas. — Juodieji
nama į Antverpeno uostą, plau
atsišaukimu kreipėsi į sovietų vy kongresmanai kreipėsi į Senato
Ok. Lietuvos
bus palikta 1.4 bil. dolerių. Egip
Ir kariuomenės
kė
Korinto kanalu. Pavyko
ginklavimuisi
riausybę, prašydami
išlaisvinti
tas ir Sirija gaus po 570 mil. do
Teisinį komitetą,
prašydami
sučiupti
narkotikus tik dėl tarp
viršininkais
visus Sovietų Sąjungos koncent
mokyklų statistika lerių, Jordanija 200 mil., Palesti
Griffin Bell netvirtinti valstybės
racijos stovyk: se bei psichiatri
\Vashingtonas. — CIA surink tautinio bendradarbiavimo.
nos išlaisvinimo organizacija 28
i gynėju.
Maskvoje leidžiamas mėnesinis mil. Jų susitarimą turi patvirtin YVashingtonas. -JimmyCarte nėse ligoninė-, kalinamus poli
tomis žiniomis, sovietai praėju
VVash'ngtonas. — Būsimojo
Chicaga. — Naujojo Chicagos siais metais ginklavimuisi išleido prezidento Ca nerio kabineto na
statistikos biuletenis Vestnik Sta- ti dar vyriausybės. Konferencijoj ris vakar turėjo ilgesnį pasikalbė tinius belaisvius.
mero rinkimų data nustatyta bir 40 procentų daugiau negu Ame rių vidutinis amžius 51 metai, O
tistiki (1976, 8 nr.) pateikia dalyvavo Saudi Arabija, Ku- jimą su visais kariuomenės dalių
Profesoriau^ De Giorgi inicia želio 7. neoficialiai sakoma. Pir
rika. Nuo 1968 metų Amerikos sovietų politinio biuro, vyriau
duomenų aipie mokyklas ir mo wa?tas, Qatar, Jungtinis Arabų E- štabų viršininkais. Jie jį apšvie
tyva sudaryta matematikų grupė, miniai balsavimai turėtų būti ba
išlaidos
gynybai mažėja, o sovie sios valdžios — 67.
kinius Sovietų Sąjungoj, o drau miratas ir Bahrain.
tė apie Amerikos pasiruošimą gy kovojanti už žmogaus teisių ap
landžio
19.
tų
didėja
vidutiniškai 3 proc. kas
ge ir okupuotoj Lietuvoj. Duo
nybai, apsiginklavimą, atominę saugojimą, savo laiku daug prisi
met. Sovietai daugiausia didina
menys liečia paskutinį dešimt
dėjo prie ukrainiečio matemati
Washingtonas. — Tarptauti išlaidas
Bedarbiu sumažėjo apsaugą ir sovietų grėsmę.
raketoms,
bombone
meti: 1965-66 — 1975-76 moks
ko Leonido Pljušž išlaisvinimo ir nis monetarinis fondas, kurio
šiams ir povandeniniams lai
lo metus.
Rodezijos konfliktas jo išsiuntimo į Vakarus. "Sis mū ketvirtį pinigų sudeda Amerika, vams. CIA surinktas žinias, su
Washingtonas. —
Bedarbių
sų atsiektas '• mėjimas. paskati skolina Vietnamui 35.6 mil. dole
Visų rūšių bendro lavinimosi gruodžio mėnesį sumažėjo, sie
rašytas į 15 puslapių, perdavė
gali
virsti
dideliu
karu
no
mus dar ryz ingiau kovoti ne rių.
mokyklų Lietuvoj buvo: 1965-66 kia 7.9 procentus, palyginus su
Kongresui.
tik už Soviet-: Sąjungoje neteisin
- 4400, 1970-71 — 3800 ir lapkričio mėnesiu, kai buvo 8.1
Išėjo Cahiers du Samidat 39
19?5_76 _ 2800. Toks mokyklų proc.
Liuksemburgas. — Britų už gai .persekioja r a mūsų kolegų iš
Hong Kongas. — Nepriklauso
laisvinimą,
bet
ir
už
visų
kitų
nr.
(1976).
Biuletenio
tikslas
—
mažėjimas, reikia manyti, pri
mas kinų kalba Hong Kongo laik
Urmo kainos gruodžio mėnesį sienio reikalų ministeris Anthoklauso nuo dviejų aplinkybių- pakilo 0.9 proc. Daugiausia pa ny Crosland sako, kad jei Gene- žmonių teisiu a saugojimą*', pa teikti prancūzų kalba informaci rastis parašė, kad Teng Hsšaoją apie laisvąją mintį ir laisvą -ping paskirtas ministeriu pirmi
Viena, naikinami vienkiemiai ir brango žemės ūkio produktai, voje nebus galima susikalbėti su reiškė De GforgL
ją spaudą Sovietų Sąjungoj. Lei ninku. Tokios žinios cirkuliuoja
juodaisiais
Rodezijos
nacionalis
iš ten gyventojai keliasi į gru mažiausiai — pramonės gami
džiamas
Briuselyje, Belgijoj. Di Kontone. Greit po to atsiliepė
Cairo, 111. - Ohio upė šią žie
pines sodybas, kur statomos žy niai, o pramoninė žaliava atpigo tais, gali kilti didelio masto, gal
net pasaulinis karas. Juodiesiems mą gali visa Haiti, pirmą kar džioji numerio dalis paskirta SS Kinijos Užsienio reikalų ministe
miai didesnės mokyklos. Antra, 1.3 proc.
pradės siųsti pagalbą Kuba, o bal tą per 30 metų. i.aivų ir baržų su įsipareigojimų Helsinkyje vykdy rija, ir jos atstovas tas žinias pa
daug gyventojų keliasi gyventi į
Salisbury. —Rodezijos lėktu tiesiems Pietų Afrika. To neuž sisiekimas jau beveji sustojo. To mo analizei — ją duoda Mask neigė.
miestus.
vas buvo pašautas ir nukrito Mo teks, ir vieniems ir kitiems į pa kios šaltos žiemes Amerikos vi- voje įsikūrusi komisija Helsinkio
Tokijo. — Japonijos Pramonės
Tame laikotarpyje bendro la zambiko teritorijoj. 2uvo du la galbą ateis ir daugiau šalių, ir duriniuosiuoM vakaruose nėra įsipareigojimams sekti.
ministerija
žada leisti komunisti
vinimosi mokyklas lankė: 1965 kūnai.
tokiu būdu konfliktas išsiplės.
buvę 104 metus.
(E.)
niams kraštams parduoti ir stra
. 50,000; 1970 - 51,000; 1975teginės reikšmės išdirbinių. Mi
- 64,000. Mokyklas baigė: 1965
nimas jų sąrašas: radaras, labai
- 16,000; 1970 - 22,000. 1975 Harold Brown. busimasis gynybos
jautrūs fotografijoms filmai
-38,000.
sp.kretoriun
dar kitos 52 prekės.
Vidurinės ir specialios mokyk
los: 1965-66 — 76 mokyklos su
KALENDORIUS
Pakeis FBI direktorių
57,500 mokinių, 1970-71 — 81
mokykla su 65,300 mokinių,
Sausio 14: Feliksas, Makrina,
1975-76 — 77 mokyklos su
VVashingtonas. —Griffin Be^l. Laimutis, Auksė.
68.300 mokinių.
būsimasis valstybės gynėjas, kurį
Sausio 15: Mauras, Sekundina,
Aukštosios mokyklos ir stu
laiką FBI direktorium paliks tą Skirgaila, Snieguolė.
dentų skaičius: 1965-66 — 11
paų Ciarence Keiley, vėliau jam
Saulė teka 7:17, leidžias 4:41.
mokyklų su 46,400 studentų,
duos kitas aukštas pareigas TeiORAS
fc* v
1970-71 — 12 mokyklų
su
s singurno departamente, o į jo vie57,000 studentų ir 1975-76 — 12
Marso plan. • > paviršiaus nufotografavimas. Nuotraukos yra apalvo- j ^ paskirs kitą, sakė Senato ko
Apsiniaukę, 40 proc galimybė
Vieras didžiausių Amerikos mokslo laimėjimų 1976 metais buve
UM.
laitai
ry&kioc
iki
«
<
*
»
*
»
i"«
mokyklų, su 62.6C0 studentu, (E.).
mitete.
sniego, apie 25 laipsniai.
•

(

*
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ŠACHMATAI

čiame visus tuoj registruotis, nes
tai reta proga i tokius gražius'
kalnus nuvykti, visiems bendrai •
— Amerikietis pasaulio jaupaslidinėti, o vakarais pasidalinti
mų meisteris.
Groningene (Oįspūdžiais. O galų gale, kas n u o l
landija) vykusias pasaulio ir
slidinėjimo bus pavargęs, galės ir:
Europos
jauaiu.
pirmenybes
tenka pažaisti. ]au Įrengtos pui-!
laimėjo
i
l
a
r
k
Diesen.
Md. J i s
Bos teniso aikštė"- v : duje. $ią 'š-'
surinko
10
tašku
iš
13
galimų..
ged. Vytautai Grybaoskas, 4144 So. Mapieirood, Chk-sgo, IL &*>3ri
vvką tvarko Birutė Zalatorienė, I
Paskutiniame
rate
nugalėjo
Tefefoott namuose: 847-1T29, dari* 269-7432
Heger Trave] 242-3590. Ten iri
meksikieti
šianiegą..
Antroji
daugiau informacijų galima gau- •
vieta ir Europos meisterio v a r
das atiteko čekui Laubomirui
j Tų žodžių autorius neklydo. ti. Registracija (MOS ik: sausio 17
SPORTINIO
d.
Šiais
metais
yra
didelis
kam-j
Ftačnikui, baigusiam su 9 1'•>t š . ;
Liths pradeda pirmenybes su pir
PASIRUOŠIMO M£Tfl]
trečioji vieta buvo iškovota N .
ma staigmena. Prieš Adrią. ku barui icarcikalavimas nes rudeni
1977 metus pradedant, Šiaurės rį vasaros pirmenybėse kitą se- ilgokai nebuvo pakankamai snie
Grinbergo (Izraelis) — 9 t š . ;
4-7 v. pasidalijo Vladimirovas
Amerikos Lietuvių fizinio auk- j zoną žais aukščiausioje- lygoje ir go, todėl neįmanoma ilgiau pa-Įėjimo ir sporto sąjungos centro kuriai i\o ases tikrai netrūksta, \ laikyti nėtiSsaky+ų kambarių. No- l
<Sov. S.), Sisniega, argentinievaldyba sveikina visus lietuvius Liths sukovoja ryžtiogaį aštriu rėdami, kad visi pasidžiaugtų šia
tis Kampora ir Lju, visi surinkę
sportininkus ir sportininkes, klu jaunojo H. Jenigio, jau dabar tė puikia vieta, kviečiame skubiai]
po 8 % taško.
bų vadovybes ir sporto darbuo vo pėdose, šūviu veda 1-0. Ant į registruotis.
Žymėtina, kad pirmuosius aš
tojus.
Sekantis
klubo
susirinkimas
tuonis r a t u s vedė sovietų Vląrajame kėlinyje, Adriai išlygi
ŠALFASS^gos visuotiniame su nus, turi progos paBupdyti fa įvyks kovo 4 d.. 8:30 v.v., 2515
dimirovas, pelnęs 7 taškus. . P p
važiavime, ivykus'ame 1976 m- voritą, bet neišnaudoja baudi- W. 69 St.
11 r a t ų priešaky buvo jau a m e
Valdyba
iapkričio 20-21 dienomis Toron dinio.
rikietis Diesenas ir cekas P t ą čX te, buvo nutarta ruošti Pasaunikas, abu turėdami po 8*/2,
Nežiūrint to, pasekmė puiki ir
ĮVAIRIOS
ŽINIOS
iio Lietuvių sportines žaidynes. komandos vadovai G. Bielskus.
Grinbergas 8, ^ a d i m i r o v a s ir
M. Raišytė, V. Aleksandrįūnaitė. ir Rogers (Australija) po 7$£ t a š 
Jos įvy*s Toronte. 1978 metų va- j savo komandos žaidimu patenDIDŽIULIS BRAVO
R. ŽSlionienė . Telluride. Cqlorauo. ko.
sarą — keturiasdešimt metų pra- kintas, nepagailėjo geresnių žoNnotr. B. Bulotaitės
Edmundo Warnke Bravo, čilie kiamudse.
ėjus nuo pirmosios Lietuvių T a u - j džių jaunajam Jenigiui, Frame ir
— Hmtingo turnyre,
Angli
tis, dabar gyvenąs V. Vokietijoje,
tinės Olimpiados Kaune.
jKrygeriui.
Pirmomis
rungtyjoje,
dalyvauja
du
amerikiečiai.
pateikė didžiulę staigmeną gar Šio
ž y g i o pasisekimo daug pri- i Po 6 ratų s u 4 tš. pirmavo so
Stovėdama prieš šį dideli už-įnėmis patenkintas buvo ir klubo
siajame Sao Paulo maratone. T o 
klausys i Maskv; olimoiados j vietų dm. Smyslovas ir dm. Rodavinj, Centro valdyba kviečia:1 pirmininkas V. Miceika, nes jo
se lenktynėse dalyvavo 450 at
ateitas.
visus sportininkus, spono darbuo- į nuomone tik geras pasirodymas
imanišinas. Pastarasis sulošė lyletų, kairių 65 buvo moterys, jie
tojus ir lietuviškąją
visuomenę pateisins šių pirmenybių nema
Bendrai birželio mėn. sesijoje | giomis su amerikiečiu Vukseviatstovavo 31 kraštą ir seniausias
Į talką ruošos darbams; skatina: žą finansinę naštą.
numatomi didžiuliai pakeiti
čiu. Lygiomis baigė taipogi
buvo vokietis W . Rathert 41 m.
sportininkus tinkamai pasiruoš
olimpiados programoje, bet
Kaplanas (JAV) su Kreidmanu
amžiaus, o jauniausia
buvo 13
ti/ sportuojan SLIDINĖJIMAS
po Maskvos olimpiados.
į (Izraelis). Trečiuoju eina a n g Ii šiam viso pasauiio
m. amžiaus meksikietė V. Martičio jaunimo didžiajam susituri
T
u
o
tarpu
Maskvos
olimpinis
į
las Maila s u 3V& tš. J i s nugalėNUSTATYTA PROGRAMA
nez.
mui.
komitetas,
neturėdamas
pakanį
jo
Vengrijos dm F a r a g p .
Kai šios varžybos prasidėjo,
Šiais tikslais 1977 metus skel- i Chicagos lietuvių s-lidinėtojų
— "Olimpinių Vilčių*' sąjunkaukiant sirenoms ir pilant spal karnai viešbučių ir patalpų, m u biame SPORTINIO P A S I R U O - f k l u b o susirinkimas, įvykęs pereitarė
nustatyti
pavieniams
kraš-1
ginj
turnyrą Vilniuje laimėjo
vingam konfeti lietui, trys mek
ŠIMO IR DARBO TALKOS ME-; * penktadienį, buvo gausus ir
tams
lankytojų
kvotas.
Tuo
bū-į
trise,
būtent, vilnietis GedimiTAIS.
į Syv35- Padėkojus visiems dalyva- sikiečiai tuoj atsiplėšė į priekį. du, kai 12,000 sportininkų ir ofi nas Rastenis, maskvietis E. Pri
Suvykime i Pasaulio Lietuvių j "BliiBBl *" prisidėjusiems darbu Nuo puškelio pirmavimą perėmė cialių asmenų bus neblogai pa pis i r E. Mageramo\ aa iš Ba
sportines žaidvnes atkaklūs s p o r - 1 1 » kalėdinio
vakaro
pasise- portugalas C. Lopez, laimėjęs talpinti, atvykstančių lankytojų ku. Visi t r y s surinko po BYs tž.
kimo
te, tvirti organizacijoje, gajūs lie- j
' suruošto kartu su Chica- Montrealyje 10,000 m . sidabro laukia įvairiausi suvaržymai.
iš 13 galimų. Sekė Lietuvos
os
tuvybėfe!
S
fc%mil teniso klubu, buvo medalį. Nepertoliausiai nuo pa
baigos netikėta: visus paliko Ed- IS OKUPUOTOS LIETUVOS meistras kaunietis A, ButnoCentro valdyba! S " e b t a s i P r i e programos sudary
(Nukelta į 4 psl.)
mungo W . Bravo ir laimėjo pir
mo.
A. RUPŠIENĖ GERIAUSIA
mąją
vietą,
palikęs
italą
Favą
Pradžiai, sekantį sekmadienį,
FUTBOLAS
sausio 16 d.. Wtlmot vietovėje net už 350 m. Kitas garbingas
Lietuvos "Sporto"
laikraščio tose. O sąjungos rinktinėje A n 
vietas
pasidalino
meksikietis
HerF. BECKENBAUER
įvyks bendras paslidinėjimas. Su
skaitytojai 2I-jį kartą rinko ge gelė jau žaidžia nuo 1971 m. ir
nandez,
šveicaras
Riffel,
belgas
sitikimas apie 2 vai. p.p. virš
GERIAUSIAS EUROPOJE
riausią 1976 m. Lietuvos sporti su ja jau tlaimėjo 2 kartus p a 
slidžių nuomavimo centro, o ne- Schotts.
ninką.
Ir išrinkta buvo Angelė saulio meisterės titulą, du kartus
Franz Beckenbauer,
dabartį ,
. ,
Pažymėtina,
kad
Bravo,
laimė
Europos ir neseniai pasipuošė
ant
kalnų
ar
prie
nio pasaulio meisterio Bayern! fas,se s
jęs
keletą
mažesnių
maratonų
aukso medaliu Montrealio olim
keltim*. I Wilmot važiuoti 94
Muenchen kapitonas,
išrinktas
Europoje,
tarptautinėje
plotmėje
piadoje.
iki Grand (132), juo į vakarus
geriausiu Europos futbolo žaidė
iki 45, juo į šiaurę iki 173. ta dar buvo mažai žinomas.
Antroje vietoje liko Vilniaus
ju. Jis ga-'o 91 tašką, antroje
da į dėžinę iki Wihnot Rd. Jau,
plaukikas Arvydas Juozaitis, 20
vietoje palikęs olandą ResenO L I M P I N I S KOMITETAS
tur būt, ne vienas yra išbandęs
m. amžiaus studentas. Jis nuste
brink, žaidžianti už belgų AnB A N D O DIPLOMATIJA
šių metų gerą sniegą Chicagos
bino pasaulį Montrealio olimpiderlecht, su 75 taškais. Trečio
apylinkėse, bet bendras paslidiiadoje 100 m. krūtine laimėda
Tarptautinis Olimpinis komite
je vietoje atsistojo čekoslovakas j
7'iėjimas sezono pradžiai bus vi
mas
bronzos medali, nors Į fi
tas. turėjęs nepaprastai daug bėViktor iš Pragos- Dukla. o ket- j
siems naudingas. Lau'-'eme kuo
nalinę
grupę buvo patekęs tik
virtas anglas Keegan iš F.C. Li-į daugiau narių, draugų, jaunų ir dų 1976 m. ž i u r i j šiuos meseptintu geriausiu laiku.
tus, kaip į susitaikymo metus.
verpooi. Garsusis olandas Gruyff.] jaunos širdies slidinėtoji?.
T a i p pat buvo išrinktos ir ge
Prezidentas Lordas Killanin sa
da.r tobežaidžiąs už F.C. Barče-.
riausios
Lietuvos komandos. M o 
Toliau
seks
klubo
savaitgalinė
vo N . Metų pranešime kvietė vi
loną. gavo tik 12 taškų ir liko i
terų grupėje laimėjo Žalgirio irk
septintoje vietoje, o G. Mueller, J išvyka į Michigano kainus vasa sus tautinius olimpinius komi
rio 11-13 d. Panašios išvykos vi tetus atsisakyti politikavimo. Net
lavimo aštuonvietės valties ko
geriausias
Bayern
Muenchen į
sada laukiamos, todėl ši tuč tuo priminė, kad išleistas naujas po
manda, o vyrų grupėj Lietuvos
įvarčių mušėjas, prieš keletą me- |
jau užsipildė. Užsiregistravo 47 tvarkis, kuriuo kraštai, besimai
automobilių lenktynių rinktinė.
tų išrinktas geriausiu Europoje, Į
slidinėtoiai, ir labai gaila, kad
šą politikoje, gali būti suspen
šį kartą liko 9-tasautobusas tik tiek talpina. No
duojami iš olimpinių žaidimų.
rinčių buvo žymiai daugiau. Pir
Žinoma, niekas netiki, kad tas
"SAUSRA" FUTBOLE
mąją
dieną
bus slid.inėjama
potvarkis kada nors būtų prak
Finansinės bėdos užpuolė ang Boyne Highlands. o sekančią tikoje pritaikomas. Pats preziden
Isronjos ir gretimųjų sričių nelų futbolą. Anglija, kuri jau ke Boyne Mountain. Visiems bus tas yra pasiryžęs pradėti diplo
Į periodinis žurnalas, atliekąs dar
letą metų yra prislėgta ekonomi progos savo kelius pamankštin matini karą su tikslu išlyginti
j nepriklausomoje Lietuvoje pranių sunkumų, turi 92 profesona- ti ir sugebėjimus pademonstruo visus nesklandumus.
I dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.
ių futbolo klubus, bet tik 5 iš ji
Pirmo tomo išleistos keturios
IK
1
Metinė olimpinio plenumo se
jų galėjo subalansuoti 1976 m.
knygos, kurių kiekvienos kai
Ir pagaliau dedžiausias įvykis
siudžetar teigiarr^rt. Likusieji 87 organizuojamas savaitei, kovo 19 sija šaukiama birželio mėn. Pra
na —$3.00. Visos keturios kny
klubai turėjo nuostolių apie 23 iki 26 d., i Snow Bird, Utah. Si hoje. Tačiau prieš tai kovo mėn.
gos drauge kainuoja $10.00.
mi] i jomis. ""Aš jaučiu, kad fut išvyka ruošiama su Gydytojų Są Afrikoje olimpinio komiteto ats
Antro tomo kn. 1 ir kn. 2.
bolas, būdamas mūsų
tautiniu junga. Ten graži kalnų vietovė tovai susitiks su Afrikos kraštais.
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 h
sportu, reflektuoja Anglijos pa ir puikus slidinėjimas, ypač, kai Kaip atsimename, net 28 tų kraš
ir kn, 4, surištos i vieną toroą,
dėti" — pasakė anglų futbolo tuo laiku nebėra per daug šal tų boikotavo Montreali dėį N a u 
kainuoja 10.00 doL
josios
Zelandijos
futbolo
koman
sąjtmgos sekretorius A. Hardaker. ta ir sniego daugybė. Kam Snovv
Vytautas A. Krikščiūnas Bird slidinėjimas pasirodys kiek dos. Ir dabar jie dar grasina boi
Leidiny!; įdomus ir būtinas
Rupšienė, 24 metų Vilniaus Žal
kotuoti
Britų
imperijos
žaidynes,
kiekvienam
lietuviui! norinčiam
:
sunkokas, už pusantros mylios
Pedagoginio
C H I C A G O S LTTHS PRADĖJO randasi.Altą. jau su žymiai leng nežiūrint, kad N . Zelandija pa girio krepšin nkė,
pagrmdiniau susipažinti su atsieInstituto gaTitos-geografijos fa
S E M O S SEZONĄ
reiškė
daugiau
nesiųsianti
jokios
kimais šioje mokslo srityje. Ver
vesniais šlaitais. Tarp abiejų vie
kulteto stuck-ntė. Krepšinis yra
komandos
į
Pietų
Afriką.
N
u
o
tinga h naudinga dovana. Pa
CJrica-gos žiemos futbolo sezo tovių susisiekimas patogus. Kvie
populiariausi-:>. lyg tautinis, spor
tartina pradėti rinkti leidinio
nas salėje prasidėjo ir iš Amphitas Lietuvr/V. jr nėra abejonės,
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
teatro "rurf" paviršiaus grįžo į
kad šiuo metu toli priekyje sto
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų
Armory sumušto smėlio paviršių.
vi Angelė. T irinti vadovės ins
norint sudaryti pilną rinkini
Žaidimas tačiau, žaidžiant tik 7tinktą, gerą zechniką. orientaci
iems žaidėjams komandoje, liko
ja, ji gudria: vadovauja Vilniaus
Tas visas knygas galima gau
toks pat greitas ir įdomus, rei
Žalgirio, Lieturvfts tt visos sąjun ti DRAUGE. Illinois gyvento
kalaująs geros technikos ir ypa
gos rinktinių komandoms. Žal jai p n e knygos kainos turi pri
tingos fizinės koordinacijos. Ne
giris jau eilė metų sąjungos pir meti 5 pruc mokesčiams.
nuostabu, kad 8 rungtynės kas
menybėse i 'uojasi 3-5-se viepenktadienio vakarą, sutraukia
tūkstančius žiūrovų.
Puikiai Išleistoje
pirmenybių
LIETUVIŠKA VAISTINI
programoje rašoma, kad pirmoje
2S57 W.69rh Street Tel. 776-4363
divizijoje Adria komanda, turin
ti klasę ir Rams, su greičiu ir
J. & J. PHARMACY
dvasia turėtų būti favoritai, bet
t? Slovaks ir ypač Liths reikia
vatstai vrfamioai, importuoti kvepalai,gydomo* žolės irt.t
laukti staigmenų. Lith grįžta su
Važfuojanios kėde*, renentai ir kt, pirkti ar nuomoti;
"geležiniu žirgu" Jonu Žukaus
Nemokamai supakuojame dovana*
ku, kurio pavardė pirmenybių
programoje jau matyt nuo vėly
Pristatymas nemokamai
vų 1950 metu su puikiais RinV Pauperas rodo naujus takus Coiemdo kalBuaaa.
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKĮAI savininkai
gurai ir Pikšriu.
. Nuptr. Birutės Bulotaitės
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• Redakcija dirba kasdien]
8:38 — 4:30, šeštadieniais f
8:30 — 12.00.
• Administracija dirba kasdiar. nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuo 8:30 iki 12:00.

1

mokama Ls anfcsjo
getams 9 men> 3 mėn.

DRAUGO

$30.00
28.00
31.00
20.00

$17.00
16.00
19.00
13.00

• Redakcija straipsnius taiso, savą
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.
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TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159

TeL PR 8-3329

DR. ANNA BAUUNA$

DR. P* KISIELIUS i

AKHJ, AUSŲ, NOSIES IR
GėRKL^fiS LIGOS
2858 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHmUROAS
1443 So. 50tb Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vaJU ir *-8 vai. vak.
iSa&yrus trečiadieniua
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. poni«C

TeL IffiBance S-1811

DR. K. G. BALUKAS

DR, WALTER J. KIRSTDK

Atmtertįa ir moterų Ilgos
Ginekoiocinč Chirurgija

(Lietuvis gydytojas) ,.;
3925 West 59th Street

6449 So. Pulasfci Road (Cmvfoid
Vai.: piinaad., antrad., katvirtad. ir
Medical Bnilding). TeL LU 5-6446 penktad. nuo 12-4 va., popiei ir Ą-%

Priima ligonius pagal
susitarimą. v a i
Jei neatsiliepia, -kumbinti 374-8004.

DR. Y L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS

vak.

Tre<5. ir šeštad.

uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE"

KfDIBJV 9 1 V M K C UGOS
SPECLV1JSTE
^_Margaette Medical Cemter
MEDICAL BTJlIJ>IJfG
...
6132 So. Kedzie Avenue
1\%% South W«stejn Avenae.
Vai.: pirrcad., antrad. ir ketvirtad.
6 iki 7:3© vai. vakaro.
Valandos: Kasdien ano 10 v.%, ryto
Šeštaa. nuo 1 iki 3 vai.
ikj 1 vai. popiet.
Pagal susitarimą.
Ofiso teL H E 7-11S8; rrajd. 1%%-H\%
Ofiso telef. WA 5-2670
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
RezfcL tel IVAlbreok 5.3048

TeL Ofiso H £ 4-5849, rez. 388-?233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet
Antrad., penktad. I-a. treC. ir šečtad.
tik susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą

peremž

DU EDMUND E. CIARA
OPTOMEJTRISTAS
2709 West olst Street
TeL — GR 6-2490
Vai.: pagal susitarimą:' pirmad. ir
ketv. 1-4 _ir $-9; antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofs. tel. 735*4477; Rez. 246-3839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
S^pedalybe — tServų ir
Emodlnes Ugoe
CRAWFOKT) MEDICAI; BUELDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.

Bezid. t*L _ GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6192 So. Kedzie Ave. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą.
Jei neatsiUcpia skambinti: MI 2-0001.

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių ligos
8967 West 168rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2226

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JO K SA
VAIKŲ
LIGOS
2636 W «*t 68rd Street
Mnnad.. antrad.. ltetvwtad. Ir penkt.
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai.
vak. fceStad. nuo 1 iki 4 ral.

Ob.

PO 7-6000,

Rez. OA 3-7278

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Specialybė vidaus ligos"'
2454 West 71st Street
(71-os ir CampbeU Ave. kampas)
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitupia

OPTICAL

ST1TDIO

VIOLETA KAROSAITfi; *•,.*
T051 So. Wasntenavr. Tel. I78-t?SS
Pritaiomi akiniai pagal gydytoja
receptus.
,-.'
Didelis akinių rgmų pasirinkimas^
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-S43ft.
Ketv. l-s v. vak. Sešt. 10-4 y. p. a.
Trečiadieniaia uždaryta. ' ..

Telef. — 283-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ U G O S — CHIROIGUA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4208 KO. CEVTRAL AVE, }
Valandos pagal susitarimą, '--— .

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMBTRISTAŠ
8618 W. 71st S t — TeL 787-8149
Tikrina akta.
"Contact lenses"
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tred.

DR. LEONAS SEIBUTtt
INKSTŲ, PCSLCS K ;
PROSTATO CIHRURGLU^
8856 W. 6Srd Street
.
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-T mriHUfe?^,
Ofiao teL 776-8880, rea. 4484648

DR. J. J. SIMONAfTlS
G Y D Y T O J A S črf
Aittms 4255 W. 8Srd Street
Ofiso talef. B E S-4410
KezMencŲo<> telef. GR «-0tl7
V a i : pirmad., antrad. ketvjrtad. ir
paaktad ano l iki S vai.

DR. VYT. TAURAI
GYDYTOJAS IR CHIRURG^
Bandra praktika ir moterų Ufoa
OfiMa ir rez. 2«52 W. 5#th St.
TW. PRo»nw< »-l«4S
'
Ofiso vaL:
pina., antr.. traA tt
akt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 v. ya*,
2-4 p. p. ir kita laika aaslfcroa.

DR. A. lENKtUS

Ofiso teL H E 4-2123, namu GI S-ŠIM

GYDYTOJAS IR CHDtURGAS
8844 West 63rd Street

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA CHIRURGIJA
2814 No. Weateni Avenu«»
1082 No. Weftem Avenae
TeL atsakomas 12 valandų
4184441 — 561-4665
įstaigos ir bute teL 652-1381

CHIRURGAS
3454 West 71st Street
V a i : pirm., antrad., ketv. ir penktai
a . j ir g.7 ~ L' anksta susitarua.

TeL oftoo PR 64448 - :

DR, P, C. WMISRONAS
GYDYTOJAS IR CHrRURfiis
8107 We»t 71«t Street :
Valandos: 1-6 vai. popiet
Treg. ir acitad. pagal susttariiaa.

Ofiso teL 586-S166;

DR. PERO. VYT. KAUNAS

DR. KTRAS 2LI0IA

BENDROJI MEDICINA
1407 8. 4»tll Ooort, Cicero
Kaadien 10-12 ir 4-7
Hakyrua troč. ir

GYDYTOJAS IR CRTRURCf^S
«884 S. ir«rrn|Mpfi|t Avp.

mtifaHH

pagal
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LAIKRAŠČIO TIKSLAS - IŠLAIKYTI
LIETUVIUS SAVAM GYVENIME

"

APIE NAUJĄJĮ PREZIDENTĄ
B

Esame išvakarėse naujojo pre- rūmas,
ridento inauguracijos, kuri įvyks
Būdamas Georgijos gubemaketvirtadienį, sausio 20 d. Inau- torius, jis perorganizavo adminisguracija yra džiugus momentas tracinį aparatą, sutaupydamas
Pokalbis su "Draugo" administratorium kun. Petru P. Čiaiku, MIC.
bet kurių blaivių politinių pažiū- išlaidas. Nebūtų nuostabu, kad
rų žmogui, nes tai faktas, pri- ir prezidentu tapęs jis imtų šaNors redakcijos ir administraci pareigas. Bet pažangos mažai te parapijoje greitai baigėsi, kai
menantis pastovią krašto gyven- linti lygiagretiškumą valstybinė- jos žmonės nuolat maišosi vie padarėme — nupirkome tik vie 1947 m. buvau paskirtas leisti
tofų teisę išsirinkti savo valsty- se įstaigose, kai kurias- jų sulieda- ni kitiems, kaip sakoma, "po ko ną naują mašiną.
anglų kalba žurnalą "The Mabės vyriausiu vadovu žmogų, ku- mas, kitas panaikindamas, bet jomis", bet kiekvieno skyriaus
— Kaip atrodo dabar — kokią rian". Šiame žurnale stengėmės
Dabartiniai "Draugo'; pastatai. į kuriuos 1957 m. buvo p*r.-:<?:*.a
rį jie laiko geriausiu. Kiekviena drauge rūpindamasis jų sėkmin- skirtingi darbai ir rūpesčiai. pažangą spauda padarė ir daro sujungti lietuviškus reikalus su dienraščio redakcija, administracija ir spaustuvė
'demokratinio krašto prezidento g a veikla.Jau ir dabar, parinkda- "Draugo" administratoriui kun. dabar? Kas pažangai labiausiai religiniais. Ir tai kaip tik sekėsi.
inauguracija mums dar labiau mas savo vyriausybės žmones, jis P. Cinikui, MIC, dirbusiam įvai kliudo?
Perkeliavome apie 60 parapijų, tataučiais. Pvz.,vienoj profesinėj fotografuojamas jau su paruošto
išryškina tą prievartą tose valsty- y r a parodęs nemažai savarankiš- riose spaudos srityse — nuo re
— Bendrai imant, pažangą da platindami naująjį žurnalą. Ta draugijoj teko užtikti tik 25 skai mis iliustracijomis, padarytomis
bėse, kaip yra komunistų kraš- kūmo, nepriklausomumo „nuo dakcijos, knygų leidimo iki ilga ro ir lietuviška spauda. Jau bečiau po trejų metų vėl turėjau
tuose, kur rinkimai vyksta dikta- partijos
viršūnių
įtaigojimų, mečio administratoriaus — bu veik visi laikraščiai, žurnalai ir grįžti prie "Draugo" administra tytojus iš 500 draugijos narių. atskirai. Nufotografuotas pusla
tūrinės
partijos
prievartinėj daugiau stengdamasis telkti ati- vusiam vienuolynų vyresniajam knygos spausdinami naujuoju va vimo ir visai naujo darbo —sta Perdaug dažnai dingsta skaityto pis išdeginamas ant aliuminilomtrolėj ir kur net taip "išrink- tinkamų sričių specialistus.
ir provincijos tarybos nariui, su dinamu offseto būdu. Nors tech tydinti vienuolyną ir naują jas iš prenumeratorių sąrašo, kai jaus. 008 colio storumo plokšte
tas" prezidentas neturi jokios galaukus brandaus amžiaus (sausio niškai tobulėja, bet turiniu mū spaustuvę. Šiam darbui suorgani jis nusikelia gyventi į kokį Na- lės. Ta plokštelė vyniojama ant
#
lios, o yra tik žmonių nerinkto
_. . „ ,
i , . .. 6 d. suėjo 65-ri metai), redakci sų laikraščiai -ilpnėja. Būtų zavome daug lietuvių visuome perville ar Downers Grove. Tą spaudos mašinos volo, dažai lim
partijos sekretoriaus lėlė. KomuPasiruošdamas savo darbui, jis jos atstovas panorėjo iškelti kele sunku rasti bent vieną lietuvišką nės žmonių aukoms rinkti ban patį galima pasakyti ir apie kitas pa prie įdegintų dalių, o kitos
nistiniai diktatoriai pasilieka sos- ? t e n g e s i *?*>*»>?™ perskaityti tą klausimų, kurie labiausiai rū laikraštį, kuris būtų visiškai at ketais, piknikais, laimėjimais ir lietuvių institucijas — kurie tik dalys sudrėkinamos. Spausdina
pasitraukia iš lietuvių parapijos ne plokštelė, bet guminis užklo
te iki savo gyvos galvos, nebent ^ Į * a P f J " " " " P r e ? d e n * * pi administracijai, bet kartu lie sidėjęs bendroms žinioms rinkti, kt. Ir tai tęsėsi aštuonerius metus.
ar
organizacijos, greitai dingsta tas ("blanketas"), kuris paima at
r
kokiais išimtinais atvejais juos ! , ^ i r n o k j t i is jų laimėjimų ir čia ir redakcijos darbus.
1957 m. pradžioje — vasario mėn. ir iš lietuvių visuomenės.
nes
jie
labiau
remiasi
viena
ar
kispaudą nuo aliumininės plokš
nubloškia koks suktesnis valdžios k l a l d ų - Apsknj". N l Į » * « *
"Draugo" įstaigos administra- ^ partija, viena ar kita organi- "Draugo" spaustuvė buvo per
— Jau žinome, kad tėvai ma tės ir nuo užkloto ir atspaudžia
grobikas. Būdami soste iki mir- s v f m a J ? „ i a į m ^ J ° f^!*™ torius kun. P. Cinikas, gimęs ir ^ ^ R e t a s laikraštis mėgina kelta į dabartines patalpas, kur
popieriuje. Tai technika, kurią
W
au lkner
ties, jie lieka savo klikos biuro- J f ™ "
** ,
> £ į**> augęs Chicagoje, mokslus ėjęs tinkamai perduoti žinias skaity darbas eina sklandžiau ir pato rijonai deda pastangas sumoder
D. Thomas, teologai Niebuhr,
ninti spaustuvės techniką, o Jums reikia pamatyti, nes tiksliai papa
kratizme. Tuo tarpu demokrati Bartin, Tillich ir k. Susirūpinęs Chicagoje arba netoli jos, yra su tojams. Gaila, bet reikia pasaky giau.
tenka šiam darbui vadovauti. Ko sakoti apie tai neįmanoma.
niuose kraštuose į valdžios vir krašto švietimu, jis linkęs ne augęs su šiuo miestu, su lietuvių ti, kad yra vienas kitas lietuviš
— Ar dabarties nuolatinis kai
Šios sistemos pirmumas, kad ja
visuomenine veikla ir pažįsta vi kas laikraštis, kuris užsiima tik nų kilimas nėra sunkiausia fi kių pirmenybių naujoji spaudos
šūnes ateina iš žmonių tarpo as šykštėti finansinės
federalinės
menys, neprarandantieji ryšio su paramos neturtingųjų sluoksnių sos Amerikos lietuvių laimėjimus asmeniniais šmeižtais, žmonių nansinė našta ir didžiausia kliū technika ir kiek ji pagelbės lietu galima keturis ar penkis kartus
viškai spaudai išsilaikyti ir tobu greičiau spausdinti negu papras
ir nepasisekimus. Pirmiausia ir
*
•
švietimui, bet nėra perdaug lin- pradedame nuo asmeninės .pa niekinimu ir puolimais. Tokių tis spaudos darbų pažangai?
ta spausdinimo mašina, kuri už
lėti?
dalykų sunku rasti angliškoj
— Aišku, finansai yra didžiau
a andotl
m i
ma umų
tirties.
— Po naujo vienuolyno pasta tepa dažus ant raidžių, po to tu
Naujasis prezidentas Carteris ^ * J ? ?
^
^
f
spaudoj. Mūsų tauta maža ir sia kliūtis mūsų lietuviškiems
ri prispausti popierių prie rai
yra demokratų partijos, kuri turi K v e z I ° 1 i m a autobusais, nelaiky— Spaudoje dirbat jau netoli mums sunku išsilaikyti organi laikraščiams labiau tobulėti. Ad tymo ir spaustuvės 1957 m. įren
damas
tai
geriausiu
būdu
visiems
džių ir tada nukelti atspausdin
daugumą senate ir "atstovų rū
40 metų. Įdomu, kada pajutote zuotiems, o vis dėlto yra grupių, ministracija yra priversta kelti gimo, trumpai padirbėjęs naujo
švietimo
lygio
vienodumą
ga
tą popierių. "Ofsetui" pasiruošti
muose. Taigi reikia tikėtis, kad
pasaukimą spaudos darbui ir kurios visada stengiasi kiršyti vie prenumeratų kainas, nes medžia se patalpose, turėjau progą pa
rantuoti
ar
su
rasine
nepakanta
reikia
daugiau laiko, bet jis gra
Jam nereikės veikti tokiais gau
kaip įsijungėt į lietuvišką spaudą? nus prieš kitus. Gal pavydi, kad gos brangsta, paštas blogai pri matyti pasaulį, kaip dviejų kal
kovoti.
Bet
jis
jau
savo
inaugura
žiau
atspausdina
ir greičiau viską
bų misijonierius, mažosios semi
siais "veto", kaip Fordui, Jo pla
— Pirmuosius spaudos žings ne visiems vienodai sekasi, gal stato laikraščius
skaitytojams,
cinėje
kalboje
perimdamas
padaro.
Spausdindami
nauja sis
narijos vyresnysis ir mažos para
nų, pravedimas galės būti sklannius pradėjau Marijonų semina nepatinka išrinkta valdyba ir nors mokesčiai paštui per praėju
Georgijos
gubernatoriaus
parei
pijos klebonas. Po vienuolikos tema, turėsime gražesnį laikraštį.
desnis. Carteris nėra kilęs iš pra
rijoje, kai a. a kun. Vincentas pan., bet man, Amerikos lietu sius šešerius metus yra pakilę be
gas
yra
pabrėžęs:
"Rasinės
diskriŠiuo metu dar yra sunkumų —
bangios šeimos. Vaikas būdaviui, dirbančiam katalikų spau veik trimis šimtais procentų. metų vėl grįžęs į administrato sunkiau gauti specialių raidžių
F^'ikauskas
pradėjo
mus
stipriau
mas jis uždarbiavo rinkdamas ***?*?" laikai yra praėję. Nei
riaus pareigas 1969 m., pradėjau
mokyti lietuvių kalbos. Jis vedė doje lietuviškiems reikalams, net Skaitytojai jau seniai kaltina lei
vargšui,
nei
neturtėliui,
nei
neg
galvoti apie spaustuvės pertvar iš linotipo kompanijų, kurios jau
senus laikraščius, pardavinėda
mums lietuvių kalbos pamokas sunku suvokti, kad tokie nesusi dėjus už blogą laikraščio prista
rui
nebus
atimta
galimybė
siekti
kymą ir naujos sistemos įvedimą beveik negamina kitataučių rai
mas ledus. Jo tėvas 1953 m. mirė
ir davė versti knygeles iš anglų pratimai gali vykti mūsų tarpe.
tymą, kartais net nutraukia pre
laikraščiams spausdinti ir kitiems dyno.
vėžiu. Taigi jis yra susipažinęs su f ^ S S &?***
£ 5 f kalbos į lietuvių. Mano pirmas
numeratą.
Šiuo
metu
jau
skaity
Pirmasis
mano
patyrimas
spau
\\drW,
ir
Z*^
S
n
,
.
~
_
j
susilaukti
teisingo
traktavimo
.
nM1
spaudos darbams atlikti.
Aišku, lietuvių spauda be pa
a * b o ir vargo žmogaus
gyveni
darbas buvo Fr. Lord, SJ, brošiū doje buvo trumpas — tik penkeri tojai pradeda suprasti, kad didy
Bet
iš
kitos
pusės
jis
linkęs
per
šalinių darbų iš kitataučių ne
mu, užtat jis taip uoliai ruošia
santvarką, rėlės vertimas, už korį kun. J. Ka metai. Po to dvejus metus buvau sis kaltininkas yra paštas, iš ku Atnaujinimas "Draugo spaus pajėgtų išsilaikyti. Mes, lietu
planus, kaip kovoti su nedarbu, organizuoti šalpos
tam reikalui planuodamas skirti ^pamiršdamas apie du milijo- ralius man paskyrė premiją 25 klebonas Šv. Gabrieliaus parapi rio pagrįstai reikia reikalauti, tuvėje eina pilna sparta, tai yra viai, niekada negalėsime mokėti
dol. Leonardas Simutis pataisė
kad už surinktus mokesčius jis į pereiname nuo paprasto spausdi
tokių prenumeratų, kurios būtų
bilijonus, ir mokesčių mažinimu nus dabar dirbančių socialines ir pagerino mano kalbą ir ver joje Milvvaukee, Wis., kur tikrai pristatytų laikraščius prenume
nimo į jau šiuo metu beveik vi
su malonumu darbavausi. Ryšiai
kelt ūkinį atkutimą ir gyvastin tarnybos raštinėse taip pertvar
reikalingos šių dienų sąlygose.
išspausdino
dienrašty su lietuviais parapijoje buvo daug ratoriams.
sų
spaustuvių
naudojamą
gumą. Vienu metu Carterių šei- kyti, kad
, jie iš biurokratinių
. . . pa timą
Pvz., vienos tautybės dienraštis
T.;. . i _
.. Z\ -. T reigų
daugiau pereitų Į tiesiog "Drauge". Tai buvo 1938 m. — artimesni, negu su laikraščio skai
Senesniuosius skaitytojus atstu "offset" spausdinimo
būdą.
&
praeitais metais kainavo 31 dol.
mai teko gyventi vietovėje, kur
^ į? U ^ - • _ «,„•,,,•£i tikrai netoli 40 metų nuo pirmo
mia prenumeratos kaina, nes jų Cia
vartojamos
ne "šiltos
tytojais.
Bet
tas
trumpas
laikas
metams, o šiais metais jis jau pa
gyveno tik dvi baltųjų šeimos ir nę tarnybą liguistiems, neturtin jo mėginimo.
dalis gyvena tik iš pensijų. Be raidės", bet "šaltos", nes kiekvie
kėlė iki 60 dol. Kiek žmonių ga
25 negrų. Taigi jis pažįsta ir ki giems, seniesiems.
to, net tie. kurie lengvai gali ap na raidė yra fotografuojama pa
Kai buvau įžventintas kuni
lėtų
tiek mokėti?
tos rasės gyvenimo sąlygas, įžvel
*
simokėti, kurie gerai moka lietu gal įsakymą iš paruoštos juoste
gu, kun. Jonas Navickas, tuome
gia jų teisėtus reikalavimus ir neCarteris supranta Sovietų Sąvių kalbą, nes perėję lituanisti lės. Tie "įsakymai" — tai ma Naujoji spausdinimo sistema
tinis provinciolas, mane pasiun
vengia į aukštesnius politinius jungos imperialistinius siekimus,
nes mokyklas ir gražiai kalba sa žos skylutės, kurios pagal savo nepagelbės spaudai pilnai išsilai
tė studijuoti žurnalistikos į Marpostus parinkti ir ne iš baltųjų, bet, atrodo, bus linkęs tęsti bend
vo tėvų kalba, aiškinasi, kad poziciją juostelėje nurodo, kokia kyti, bet su pagalba komercinių
ąuette universitetą Milwaukee,
ri kitos pusės, paskutiniu me- dradarbiavimą su Maskva, tik
jiems jau užtenką angliškų žur raidė turi būti fotografuojama spausdinių tai bus galima. Tik
VVis. Ten buvau 1938 —1940 m.,
tu Jimmy Carter ir jo šeimos daugiau prielankumo laukdanalų ar laikraščių.
Lietuviški vadinamoje
"phototypsetting" reikia pastebėti, kad mūsų žmo
kol 1940 m. buvau pasiųstas
žmonės Plains apylinkėse Geor- mas ir iš anos pusės. Galilaikraščiai, esą, neperduoda vi mašinoje. Ta mašina gali pada nės, atėję į spaustuvę, labai smuldirbti "Drauge". Maniau gau
gijoje jau buvo įsigiję 4000 akrų mas dalykas, kad bus labiau siesų pasaulio žinių, o stengiasi ryti ir skirtingų dydžių raiaes, kinasi ir derasi. Už tokias kainas,
siąs kokį darbą redakcijoje, bet
plantacijų, kur auginama daug kiama užmegsti glaudesnius, net
duoti žinias tik iš lietuviškojo supiaustyti eilutes pagal nurody kurių norėtų žmonės, darbą ge
kaip tik buvau paskirtas į admi
žemės riešutų, taigi, jam žinomas diplomatinius ryšius su kom. Kipasaulio, lietuviškų organizaci tą matą, kuris yra juostelėje pa rai atlikti sunkiai įmanoma, o
nistraciją kun. Juozo Mačiulioir stambesnių ūkininkų gyveni- nija, kiek galint nepakenkiant
jų veiklos. Yra net tokių, kurie žymėtas rašymo pradžioje. Lakš juk reikia dar ir darbininkų al
nio pagalbininku. Jis tada buvo
mas. Jis su broliu jau buvo išvys- Taivanui. Numatomas galimas
jau gėdisi gauti lietuvišką laik tas su nufotografuotom raidėm goms ir spaustuvės bei spaudos
vienuolyno vyresnysis ir "Drau
tę ūkį tuose žemės plotuose, kad santykių užmezgimas su Vietnaraštį, pvz. tokiuose miestukuose, išryškinamas, išdžiovinamas ir išlaidoms. Kitas labai svarbus
go" administratorius.. O tuo rne-ĮĮ
jau nešė pusantro milijono' dol. mu, net nesipiešinant jo įstojikaip Evanston ar Palos Hills. paskiau lipdomas ant liniuoto reikalas — tai maži mūsų kny
tu buvo labai sunkūs laikai dien
pajamų per metus. Tačiau, per- mui į Jungt. Tautas.
*
Jie, nors mokęsi lietuviškose mo popieriaus pagal nurodymus, ku gų ir žurnalų tiražai. Spaustu
raščiui, nes prenumeratorių bu
imdamas prezidento pareigas, jis Harris viešosios nuomones tykyklose ir užaugę lietuviškose, riuos iš anksto duoda laikraščio, vė turi atitinkamai prašyti išlai
vo mažai ir spaustuvės mašinos
nuo to ūkio atsiribojo.
rimų įstaiga skelbia, kad, apklaulyg nori užmiršti tas dienas ir su žurnalo ar knygos redaktoriai. doms padengti. Jei būtų spausdimenkos. Nuo sekančių metų tu
Kun.
Petras
P.
Cinikas,
MIC,
Carterio motina jam visada sus didelį skaičių suaugusių viso- rėjau perimti administratoriaus
simaišyti tik su savo miestuko ki- Toks sulipdytas puslapis po to
(Nukelta j 5 psL).
"Draugo"' administratorius
buvo gyvas pavyzdys atjausti se JAV-se, nustatyta, jog 66 proc.
sunkiau besilaikantį žmogų. Ji, mano, kad Carteris bus geras prepiešti vienaip, o naujesniuose — kitaip, nes, kaip ir giminė8 indėnų pastatas (viduryje neturi stogo, pa»
nepaisydama rasinių skirtumų, zidentas. Tą turės parodyti ateitransamazoninis, suplanuoti fotografijomis iš lėktuvų, kraščiuose gyvena šeimos), o bananai — jų sodinti.
globojo neturtinguosius, buvo re- tis.
o tuo tarpu žemėje, po viską dengiančiomis medžių
gistruota gail. sesuo, o sulaukusi
Mums dar įdomu, kaip jis laiVedant kelią šiaurėn iš Manaus, pro kurį bent
viršūnėmis ir nesibaigiančiu žaliu "kilir.ru" viskas ki
60 m., įsijungė į vadinamą ' T a i - kyšis pavergtų tautų atžvilgiu,
dalinai iš III Jaunimo kongreso automobiliu vyko bro
taip. Iš pradžių atrodė lyguma, o pradėjus vesti kelią
kos korpusą" ir išvyko į Indiją kiek jis domėsis Pabaltijo valstypaaiškėjo, kad yra daubos ir kalvos. Šiaurės pakraš liai Mažeikos namo Venecuelon. užtikta "pikta" in
padėti to krašto varguomenei.
bėmis ir Lietuvos likimu. Šiuo
čio kelio darbai turėjo sustoti, dar nepasiekę Kolum dėnų giminė. Vienas misionierių skubiai nuvyko su
*
klausimu jis yra padaręs palanA. SAULAITIS
bijos sienos, nes užtiko 200 km pločio dykumą •—ko indėnais susitikti prieš tai. kol kelio statytojai i r jų
.Ti.Carteris šešerius metus tama- kių pareiškimų Lietuvių Bendpalydovai —nevisada geriausi baltųjų kultūros at
pas, apie kurias anksčiau nežinojo. Mat, visas Ama
•o JAV laivyne. Turėdamas pa- ruomenės nariams. Net vokiečių 15
stovai — su indėnais susikirs. Kunigas ir jo talkinin
zonės baseinas kadaise buvo jūros dugnas.
tyrimą inžinerijoje, jis dirbo pla- žurnalui "Quick" (rūgs. 22 d.)
AMAZONIJĄ ANT DELNO
kai dingo be žinios, kol vėliau atrado jų kūnus,
nuojant JAV atominius povan- Carteris pabrėžė, kad JAV turi
Amazonijos keliai Brazilijos valstybei būtinas rei vakarietišku būdu indėnų sunaikintus. Spėjama, kad
Gerai, kad salezietis misionierius kun. Kazys kalas gynybine ir ekonomine prasme. Manoma, kad
deninius laivus, taigi modernioji daugiau kreipti dėmesio į Kiniją
tuos indėnus valdo koks nors baltasis, naudojas va
Bėkšta
kantrus, tai be niekur nieko, pasiėmęs Ama- dabar jau nebėra slaptų aerodromų, kuriais pasinau
krašto gynyba jam yra pažįsta- ir Rytų Europą, pažymėdamas,
karietiškos kariuomenės taktiką. Kitoje vietoje kelio
ma. Carteris taip pat yra užsian- kad "Rytų Europa nėra nusisto- zonijos žemėlapį, atsisėdi prie jo kun. Bendoraičio na dodami kitataučiai išveždavo iš Brazilijos gamtos tur statybą sulaikė VVaimiri-atroari indėnai, kuriuos spau
gažavęs kaip bažnytinis žmogus, vėjusi sritis ir ji tokia netaps, kol mų sodo pavėsyje, užklausi kokį klausimą ir valandą tus (ypač rūdis, mineralus a r brangakmenis) arba da pavadino "žiauriais". O kas pažįsta istoriją, sako
priklausąs baptistams, kurie pa- Rytų Europos kraštai neatgaus po valandos it indėnų enciklopediją vartai jo 25-rių me vežiodavo kontrabandą. Beskrisdami turėtų perskris kun. Bėkšta, žino, kad prieš 60 metų t a pati tauta
rodo stiprybę net už geležinės už- savo nepriklausomybės ir netaps tų Amazonijoje patirties puslapius. Beveik penkių mi ti kelius ir, susisiekimo tinklui išplitus, susitikti su žiauriai nukentėjo nuo baltųjų ir pasitraukė giliai miš
dangos. Jis buvo įsitraukęs ir f dalimi bendradarbiaujančios Eu- lijonų kvadratinių kilometrų didžiausios pasaulyje aviacijos lėktuvais, kurie dabar aptarnauja ir visas kan, kol po tiek laiko jie buvo "atrasti".
upės baseinas j a m taip pažįstamas, gal tik truputį misijas, nes misijoms neapsimoka turėti savo lėktuvų
religinių misijų darbą, imasi mo- ropos sąrangos",
Laikraščiuose taip pat pasirodo žinutės, kad at
kyti tikybos sekmadienio mokykTačiau ateina iš Washingto- perdedant, kaip žmogui savas delnas. Kas prieš ke ten, kur dalis gauti sunku ir lėktuvų taisyti beveik
rasta
"baltų" indėnų gentis. Tokių matė ir kun. Bėkš
lose, yra pastovus Šv. Rašto skai- n o žinių, kad inauguracijos iš- liaudamas Amazonėn išstudijuoja turimus šaltinius, neįmanoma.
1
ta,
tik
jis paaiškina kodėl. Giminė taip gyvenimą su
rytojas. Jis yra pareiškęs, kad kilmėms kvietimais dar nėra pa- žemėlapius, statistiką, iš karto mato, su kuo turi rei
Kad tokie slapti skrydžiai tikrai vyko, liudija ir sitvarkius, kad niekad jiems nereikia iš miško išeiti,
"religija jam yra taip natūralus rodęs reikiamo dėmesio etninių kalą.
kun.
Bėkšta, pasakodamas apie Venecuelos link tęsia ir tokiu būdu jie nenudega saulėje. Nė vienas tame
'dalykas, kaip alsavimas". Tai sa- grupių atstovams. Viską parodys
Pavyzdžiui prie Kolumbijos sienos upės pakran
kytų, kad jo pareigose jam bus ateitis, o tuo tarpu norėtume tėje pažymėtas miestelis. Kun. Bėkšta iš karto paste mą kelią. Nuvykę į didesnį miestą indėnai ir kiti miš kaime nemoka plaukti, nes upės vanduo šaltas, todėl
svarbūs moraliniai nuostatai ir pradėti su geromis viltimis.
bi, kad ne toj pusėj upės pažymėtas. Kitur upės va ko gyventojai pasakodavo, kad yra toks nekatalikų mi dar mažiau saulės temato. Ogi kiekvienas, bandęs
moralinis krašto gyvenimo švaJ. Pr. ga visai kitaip nupiešta, negu iš tikrųjų yra. Nenuo sionierius, kuris labai darbštus. Kas rytą praveda pa džiunglėse fotografuoti, žino, kad ir visai atidaręs ob
stabu, kad oficialūs žemėlapiai klysta — tik neseniai maldas, o paskui visą dieną kasa po žeme. Pas jį jektyvą vos ką nors nutrauksi, nes 30 a r 50 metrų
žemės palydovų pagalba buvo pradėta iš erdvės Ama dažnai atskrendąs lėktuvėlis — visai tuščias ir iš aukščio medžių viršūnių stogo pavėsyje ir saulėtą die
— Kur tikra meilė yra sura zoniją fotografuoti. Taip ir surado anksčiau nežino skrenda prikrautas. Kun. Bėkšta kalbėjo su karinin- ną tamsu. Ir tvanku — sunku įsivaizduoti, kaip šimt
— Po keliolikos tūkstančių
metų civilizacija y r a pažengusi dusi namus, kiekvieneri nauji mą (bent baltiesiems) 400 km upę. Kartą lėktuve šalia ku, kuris, persirengęs paprastu "kaboklu" (miško gy mečius misionieriai po miškus keliaudavo sutana apsiiki taško, k u r mes nakčia už- metai sudaro dar vieną žiedą sėdėjo amerikietis, skaitąs tokį smulkų žemėlapį, ko ventoja), nuvyko reikalo ištirti. Kitoje vietoje jau! rengę. Dėl karščio ir kad drabužiai užkliūna už spyg
sklendžiame savo duris ir langus aplinkui širdis tų, kurie taip kio Brazilijoje nėra.
išperdėtai išsigando brazilai, iš lėktuvo pamatę apskriapskri bų. vijoklių, šakų. Džiunglėse valandų valandas iš
vaikštinėjęs
irgi
supranta,
kodėl
indėno
paprotys
būti
tuo tarpu, k a i džiunglių čiabu myli kitas kitą, jog galop nega
tą
išvalytą
plotą
ir
už
jo
kilometrų
ilgio
bananų
plan
Pravedus Tramazonijos kelią, pradėti ir vadi
li gyventi skyrium.
viai miega atviroj lūšnelėj.
nami "perimetrai" keliai ,seką Brazilijos sritį mai- taciją. "Tai, tur būt, amerikiečių malūnsparnio nu- "plikam kaip tilvikui" visai natūralus.

Dešimt tūkstančių km
per Amazoniją
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Savininkas parouoda
Marąuette REIKALINGA SSJMDi&EM
10% — 20<jį — SO
pigiau mokfedU Parke mūr 7 kamb. namą. 4 rnleg.,
GERA
\TR£JA
J x, ajMiratK**} ano naal** Ir uitnmo
valgomasis., Visas namas moderniai 3 suaugę. lituke Shore Drive. 5 die
j Mlie pa.•'grirtdys iSklotos kiifBiais, n a i Reikia nors kiek ascIiSkfti kal
bėt. Rel&oznendacŲOs. ,rętKaiiągo» O*i F R A N K Z I P 0 l I S jruoStas,
užaolaides. 2 mast didežte-mnr. ga- ras
atiyįinimas." Gert ftaiftaK Atski
tat*fįj • * « * »5th S*r«w»«
Gaiuaa UJO) pat perima namą.
ras Kaa2b., spalvotu TV.
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Oak Laim — Savininkas parduadci
Clevelaado šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 7-jo sk. mokiniai su OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO mžr. "raneh" Hama;; f>id«^s- skly
IANLUMUJAMA — POR BSNT
da. banketas.
mokytojais — A* Apanavičium, A. Malėniene ir S. Vyšnioniu. Trūksta
pas, 3 miegami, valgomasis, židinys. <^mię*mi<
• IHUBMI^
i i
V
A
L
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M
E
Nuotr. VT. Bacevičiaus
Kongreso komitetui vadovauja mok. S. Dunduro ir vienos mokinės.
Šeimos kamb. Priedai. $59,900
miegamas kamb. su vir
KILIMUS IR MUMIS
Ateitininkų federacijos tarybos
tuvei
Atakirac
įėjimas. Vyiem**
Prof. dr.. Prano Jucaičio 80-ties
Plauname Ir vaškuojame
pirm. kun. Gediminas Kijauskas,
amž. vyrui ar moteriai Informuometų amžiaus sukakties pagerbi
visą rūsio, griadis
6
room
brick
bmss&irmnear
*vB0k
tis t e l 776-3727
mas Clevelande įvyks sausio 23 SJi. BUBNYS — TeL RE T-5168 and Campbell. £xceiieiit condition.
d., sekmadienį, Šv. Jurgio parapi
ČIURLIONIO
ANSAMBLIS
>ooooooooooooooooooooooooo Lew taxes- For apgt. cali —
1HNUIHL saujai dekoruotas švie><>0<>0<><><>0<><>0<>0<H>0<><>CK>»0<>00<
jos salėje 11:30 v.
B E 5«W7
3us 4 kamb. butas 2-me aukšte. Su
vanijoje gyvenančių lietuvių ap
sausio 22 & išvy&sta į Chicagą,
NAMŲ APSITVARKYME
?ą
kmą
1513 kur Vkri] os aukštesniosios ffi0k k
augusiems. Pečiais apšikL Apyl. 31
klausinėjimas, jie buvo nufoto
ir
Lowe, Bridgeporte. 843-8366
Ruošiatės
ką
perstatyti,
pakeisti,
grafuoti ir iš jų padarytas gar
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iš
lauko
eve a n o Krikščionys
emo- j } o s 5 3 } ^ ^ ^ k o n c e j ^ 0 sausio
KUN. A. KEZIO FILMAS
sinis filmas. Mes matėme mūsų namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
For rent — 5 rm. heated apart*
kratai. Visi kviečiami dalyvayti.
Vj
,. . . ,
OQ J
A.G.
seneles, dabar jau 85 metų a m  su patyrimu, u ž prieinamą kainą pa Parduodami iisuomoti 8-bntų liuk ment, Brigbton Pk. Adults ooly.
Moterų
federacija
gruodžio
11
•jį ^
j ^^ d., sekmadierų, giedos specia
žiaus, kurios išliko tokios pačios, dės, skambinant po 6-tos v. v. vakaro sus namai Po 1 ir 2 miegamus. $280.60. 254-5992.
kongresui
PhiladelGYDYTOJŲ
SUl'AŽIAVMAS charistiniam
liai muz. Alfonso
Mikulskio
Eu- d. suruošė ankstyvas kūčras, ku
Telefoną 478-3950
Įmokėti $35300.60. Raštinė atdara
phijoje parašytas mišias Nekalto rių metu buvo rodomas kun. Ke- žinoma pasenę, kaip ir jos at
IR
ATEITININKŲ
>
O
O
O
O
O
O
O
O O O O O O C O O O O O O O O O O O ( nuo U iki 7 v. v. 2-me auišfe
Orisnl Pat*
vyko.
Jų
kalba
nepasikeitė,
jos
prasidėjimo
parapijos
bažnyčioje.
zio
filmas
''Pennsylvanijos
dai
KONGRESAS
SHACBARK HBJLS APARTMENTS
Čiurlionio ansamblis yra pakvies na" ir Kudirkos sutikimas C h i  taip pat grynai lietuviškai taria, O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
HUtrTAGK BANK BLD6.
įvairia prefcfcj
Šiais metais Clevelandas susi tas dalyvauti arkivyskupo Jurgio cagoje. Parengimas sutraukė daug kaip ir atvykusios, jos dainuoja
151ST ORLAND BftOOK WL
brangiai 1* mfisa —įmeti
lauks daug lietuvių svečių iš kitų Matulaičio 50 metų mirties su žiūrovų. Apie kun. Kezį kalbėjo tokias pat dainas, kiek pakeitu
(8600 W.)
OOSMOS P A K C E L S
777 Army Trail Kd.
miestų, kitų valstybių bei konti kakties minėjime
't Mykolas Drunga, pabrėžęs kun. sios žodžius, kaip kad prieš 60
SIUNTINIAI
Į
LIETUVĄ
Delose
1
and
2
bdrms.
SOme
wKh
C.(U- Inc. — 543-3750 Lake View. Fully carpeted. color«d
nentų.
Kezio sugebėjimą pritraukti daug metų ar anksčiau. Pavieniai as SSSS S. Halsted St. Cttfoago I1L
appliaacea in kitch. coctinaotia elaan
2501
W.
SSth
St.,
Chioago,
ILIi.
RAŠYTOJAS
ANTANAS
Gegužes 27-29 d. ruošiamas Pa
jaunimo Chicagoje. Ypač Myko menys užrašinėjo dainas, gies
o v e c dishv/asher refrig. Large balcoTelef.
925-2737
—
2544320
ny or private patio. Drapary rodą,
GUSTAITIS
saulio ir Amerikos lietuvių gydy
las Drunga iškėlė kun. Kezio fo mes (Iz. Vasyliūnas yra užrašęs
window in kitchen tnat b a s room tor
V. *«
tojų sąjungos suvažiavimas. Jis
table, spacious diniag rm. Xmmediat«
ir akordeonistas Danielius Gend- tografijos ir jo fitmo meną. 1-975 giesmių iš Lawrence gyvenusių
occupancy. No pets. H«at and oookįvyks The Park Piaza viešbuty, rikis dalyvaus "Dirvos" baliuje į metais buvo padarytas Pennsyi- giesmininkių Šveneionienės ir ki oooooooooooooooooooooooooc
iag «aa Inolnded. Orla&d 3ąuar« S
blocka away.
prie Clevelando klinikų. Dėl
ocoooooooooooooooooooooooc
t
ų
)
,
bet
nufilmuoti
gyva
dainuo
sausio 22 d., šeštadienį, 7 vai. j
Bent $2.10= -$295.
smulkesnių informacijų prašoma
Delikatesą pelningam btenftii dide
jantį asmenį, tai kitas dalykas.
Ii Valančių, kun. Strazdelį, vysk. Įspūdingas buvo Kudirkos sutiki
lis namas, {reagte, padaipa ir grražua
kreiptis į Sąjungos sekretorių dr. vak. Lietuvių namuose.
ModelS Open Daily 10-5.
butas gyventi. 50 p. sklypas, 2 gara
Balių rengia A L T S-gos Cleve-j Baranauską
ir
kitus
laikvti m a s Chicagoje, bet kadangi tu ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki žai 4-riom maStootn. Už viską JasekSJuozą Šontą, 47. YVhitefriar Dr.,
.
Sat. and Sun. 10-6
tus daiktus. Ir i i toli miesto leidi ti apie 5.0&0 doL Teiraukitės, bus gai
Akron, Ohio 44319, teL (216) lando skyrius, kurio valdyba da- j krikščionių demokratų partijos rėjome ir mes Bostone Kudirką mai ir pilna apdrauda.
la pavėlavus Marquette. Parke.
bar sudaro pirm. Jonas Mackus,: pirmtakūnais, lygiai kaip vadinti
TjabMi « n S S-jų aukšti) eerfdeoctta,
644-3800.
savo svečiu, nemažesnės buvusios
TELEF. — WA M068
TeL 8*9-0546 or 340-7474
1% vonios. Sausų pušų beismentas.
Į Kazimieras Karalis, Vytautas prel. Krupavičių "tautos v a d u "
iškilmės ir ovacijos čia pat, m ū  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Karpetai, virtuv^B padusv dong pTiėRugsėjo 1-4 dienomis, minint i Stuogis, Eugenija Maslauskienė
Take Hariem Ave. to iSlst St,
dq. ImokSti apie $7,000.00 ir galite
(Leader of the Nation). Pasi siškių.
ihen WesL
ateitininkuos 65 metų sukaktį,
keltis, -irti 72-os ir Kedzie.
' ir Stasys Astrauskas. Pakvietimo gesta ir Krikšč. dem. partijos
4
bntu
movas.
3
auto
mūro
gara
Clevelande įvyksta devintasis aPo filmo sekė vakarienė. Pri
kaina 12 dol. asmeniui. Gros vaidmens apibūdinimo 1,926 m.
K gerų ranku, priešais parka.
SIUNTINIAI I UETDVJI žas.
teitininkų kongresas. Kongreso
I • • II » • p « II •III • > • • « • • • • • » ,
pildę
lėkštes kūčių maistu ir pri
Naujas gazu
šildymas ir elektra
R. Strimaičio orkestras.
sukilime bei partijos veiklos oku- pildę stiklines "punču", susirinkę
$8,500 p&jeHH?. Vertes $59,00».
darbai vyks Bond Court viešbu
ĮSIGYKITE D A B A E !
!r
kitus
kraštui
1^2 ankšto mūras. 2 auto mūr. g a 
aci u m e t u
- Istorijos profesorius užėmė vietas prie stalo, papuoš
ty, 777 St Clair ave., miesto cent ŽALGIRIO KUOPOS SAULIAI,! P i
ražas
Originali
25
metų
gera
statyba.
nepajėgia,
,
-i • v i
J
i norėtų, kad būtu buvę paliesta ir to eglaite. Salė buvo perpildyta. NEDZEVN5KAS, 408S Archer A**. Erdvūs 2 butai. Senute
re. Numatomos moksleivių, stu kuriems
iki sior vadovavo muz. '•,
, . v ., ~ " .
,
t
C h i « l ? o . m . 6 0 6 S ? , M « t . SZ7-6M* turi parduot. Marąuette Pke. Pigiai
>»-i i i_- -v . • ,
Denarai Krikščioniu demokratu Dalyvavo fr Šv. Petro parapijos
A1r
dentų ir sendraugių atskiros kon- Alfonsas
[$32.000.
Mikulskis, išsirinko nau
..
. . .. . ,.'
.
17 metu didetis a aukšta maras
klebonas
kun.
A.
Baltrušūnas.
ir
ferencijos. iškilmingos pamaldos, į ją valdybą iš B. Nainio - pirm., L. i f T l T J ^ l " ;1 ? ^
C Ž
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ir 2 auto mūro garažas. "Radianf
jos
santykiai
su
ja,
kitų
kraštu
šitdjrraas; Marąuette Parke.
jo asistentas k u n . Janiūnas. Kun.
specialiai kongresui užsakytos | Staškūno - vicepirm., E. PrancBUTŲ NUOMAVIMAS
S38,00O.«e.
Krikšč.
demokratais,
nes
LKDS
Namu
pirkimas
—
Pardavimas
Baltrušūnas palaimino susirin
dramos pastatymas, meno paro- kaus, sekr., A. Karsoko - ižd. ir
Platus lotas arti 8v. Kryžiaus Mgoįeina į internacionalinį Krikšč. kusius, plotkeles. Susirinkę lau
nines. Pigua
Valdymas
narių L Muliolio, D. Vaičiūno, A
Parašė Tii*s Narbata*
Draudimai — Iiu^o—e Tax
demokratu S3JUG.Į* Dr. Danguo žė plotkeles, •linkėdami vieni ki
Šarkauskienės, L. Čepliekienės.
VAUHS
REAL
ESTATE
Notariatas — Vertimai
Įdomi knyga anglų kalba, ve>»
lė Tamulionytė pagyrė autorių, tiems laimės. Susirinkimą ir ku
Kuopa padidėjo keliais naujais
2625 West TU* Street
sta iš fietovisko leK&uo. karią reirl
kau" knygą paraše angių k a i P a , ] ^ p r a v e d ė pirm. Noriarti. D a nariais.
kėtų kiekvienam perskaityti.
TeL 737-7200 ai** 737-8584
: kad knyga esanti ir '-lietuviška ir: } y v a v o svečiu
g Worchesteri Q (Atkelta iš 2 pusi.)
J- B A C E V I Č I U S
Atsekant S a r % s kaKą nuo ]
ALGIRDO J. KASULAIČJO : krikščioniška ir demokratiška ', j ? > Ustiįanauskienė ir dr. Vileišis.
6458 So. Kedzie Ave. — T78-2SSS OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO mų nusionkjriu. čia. aprasomoa
rjus,-— 8, A. Jbfakarovas, Mask
KNYGOS
SUTIKTUVĖS
I kad joje sukaupta daug vertin-' r ^ , j ^ ^ į W € ^ i u iš Xorwoodo. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPaiko.. 8 ftaty m&MML Artt ftr. Kry nimi1ii&uawe Pietą, Centro ir Siau
vą — 7į Veingoldas, Talinas,
žiaus ligonines. Virš $19.000.00 paja rės Amerikos ir Marijos švento
Į parginti negausia informa- \ g ° S m e d ž i a g ° s , * i d o m a a s L i e t u - ! Brooktono ir kitų vietovių.
mų. PaiftTmaa — lengvat napiriMib* vės
kaunietis Žitkus i r Ivanovas iš
MABIJA NOREffiDENft
į vos istorijos laikotarpio.
&fauk?tas iftūn^s, 2 po c a
Kūčių proga paskaitą skaitė
ciją angių kaloa apie Lietuvą
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS fr Gcrsį
Ferganos po 6V2 t a i k o .
veikiantis bizįais. Arti Campben ir SS
Pats autorius A.I. Kasulaitis sa- Elena Vasyliūnienė. Ji papasako- j
neseniai
įsijungė
ir
klevelandieKaygoje g a t « i ihustracrjų, kug-rŠs. Vlr* "S^d.O* pajamn m*U.
G. Rastenis, jaunas 22 metų
SIUNTINIAI 1 LIETUVA ŠiosTT»i-a»
suiaičio parašy- I v o ž ° d y džiaugėsi, kad jo darbas jo Kalėdų atsiradimo laiką, m a t , Į Labai
graiuB Šningalo*. S mtaS- Ir ri» tarpe yra net da šuuvos Me
čio
Algirdo
J.
Kasu
pageidanjaaooa
gesoa
r
f
i
Ž
f
meisteris, 1976 pasižymėjo žy
t rijos statulos Wa3femgtone- pa»
Maistas « Europos MDd6tt*. Talgozaasia Patogus susisfekimaa
hristian Demo- I b u v o įvertintas ir jis sakėsi jaus 300 metų krikščionys
nešventė! prekės.
vakarxw uč CaU^ornJa Ir Sl-čtm.
2C08 W. birth st.- Chicago, 10.
miais laimėjimais. Jis parsivežė ta Lithuanian Christian uemo- Į
"pfatts? naujausios JAV
tųsi laimingas, jei jis šia knyga Kalėdų, nupasakojo įtakas būvu-f
TEL. — ;WA 5-2787.
! . , „ . , . . » - B l S * * V veikslai ir
1
iš sąjunginių DINAMO p-bių eracy, 244 pusip. knyga. Nors iš \
šventoves
bei
joie essmSio lietuvių
galės prisidėti prie Lietuvos by sių švenčių Romoje — SaturdaSIMAITIS
REALTY koplyčios apragymas.
bronzos m e d a l į o dabar gruo tikrųjų knyga yra Lietuvių KrikŠ- j
los — jos laisvės klausimo ir lųos ir Calende, toliau prelegen
Lisorauee — Ineome I a x
džio nv laimėjo paminėtą ' ; 01im čionių demokratų partijos istori
M, A. Š I M K U S
Knyga patraukliai ir rūpestingai
draugų
suradimo Lietuvai, padė tė kalbėjo apie mūsų lietuviškas
ja,
bet
angliškai
skaitantis
skai
2951
W. 63rd Street — 436-7878 išleista, gaunama DRAUGE, kai
pįnių Vilčių," sąjunginį turny
NOTART P r B L I C
kojo visiems prisidėjusiems, kad Kalėdas, ir mūsų pagoniškų pa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I3TCOME TAX SERVICE
rą. Tikėkime, k a d iš jo išaugs tytojas iš knygos nors ir konspekna $3.50.
knyga išvystų pasaulį.
t
iai s u ž i n
pročių
įtaką
į
iv.
Naktį.
Po
4259
S.
Ma
!eworWl
teL
954-7480
P
stambi Lietuvos šachmatų figų- 5 ^ '
° s apie Lietuvos pra
Ta pat! knyga čia gaunama. W
Pirmininkavęs Povilas Skardis paskaitos kalbėjo
Taip pat daromi VERTIMAI,
poetas Ant.
eiti, jos kovas už išlikimą tarp
lietuvių
kalba. Jos kaina 52.50.
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Gustaitis, kaip visuomet prajuo
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— Chicagos lietuviai
šį sek didžiųjų savo kaimynų, jos kul
kitokį Mankai
publikos
nebus
priimama, ir kinęs publiką, inž. Manomaitis
Elinois State gyventojai prie kai
madienį, sausio 16, rengia savo tūrą, tautines aspiracijas, sunnos tori pridėti 5% mokesčių,
Antanas Garka padėkojo visiems, iškėlė ponios M"riarti darbingu
kius kelius
a. pirmininkui Vladui K a r - |
I nepriklausomybę ir
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ypatingai Dirvai, "Naujienoms", mą ir ypač jos vyro, airio, prisi
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puikai pagerbti
"Memorialinį U .
.
"DRAUGE^
"Tėviškės Žiburiams" ir radijo dėjimą prie lietuviškos veiklos,
Autorius
—
dabar
gyvenąs
Cle
NAMŲ APŠILDYMAS
Tornado" t u r n y r ą . Dera pažy
trartsliaciioms "Tėvynės
gar toh'au kalbėjo p. Matjoška, dė
Taisau senus tr aodedv — i||W p »
velande,
kilimu
iš
Kybartų
(gi
"totVĖgeP
adinbustracijojs
mėti, kad
Aleksandro Zujaus
.
Pfgial iSvalao taipgi alyvtefo*
kodamas už filmus, kurie pada a o ėperdirba
sams".
del
dnju.
įdeda
męs
1928
m.)
Algirdas
J.
Kasu
galima
pasirniKti
j v a m u omuišsiųstas šiuo reikalu laiškas iš
Šildytuvus. Kreipti*
Knygos pristatymo — sutiktu- rė gerą įspūdį visiems.
Iaitis
žinomas
visuomenininkas.
dies meno darbų: medžio, kera
Chieagos X I I . 24, Bostoną pa
vil
progai
A. BANYS — teL 447-8806
. 'n
Kompozitoriui Jeronimui Ka
miko*, drobėst taip rmt hetuvfi
siekė sausio 7 ( ! ) P a š t o štam veikėjas, dirbęs su ateitininkų jau- v a * r dalyviai buvo pavaišinti katniiimnimiuimiiHHiiiimiiiimimiirm
činskui
atsisėdus
prie
fortepiono,
ką UMų ir lietuviškų kostiumų
pas "Damaged in handling m nimu, redaktorius, žurnalistas, j j Pyragaičiais,
Bendrai knygos pristatymas susirinkę pagiedojo kalėdinių gies- M t M » t » M * M M » M M
motearims.
the postai service". Įdomu, kokį paskaitininkas, didelis Lietuvių
Apsimoka skelbtis diea, DRAUGE,
buvo
gerai suorganizuotas ir ne-frrrių.
štampą p a š t a s dėtų, jei laiškas Krikšč. demokratų veikėjas, bu
Apsilankykite f " D r a u g o " ad
V.R.
Elena Vasyrrūruenė nes jis plačiausiai skaitomas lie
dar ilgiau pagalėtų jų maišuo vęs jų centro komiteto pirminin ištęstas.
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai ministraciją
i r pasižiūrėkite
se? š i u o k a r t užteko " t i k " dvie ku, čia baigės ekonominius moks
nos vrs yįsienia prieinamos
Gal
rasite
k
a
i
ką padovanoti P A T K S U N T A IR PAGRASINTA
M » M » M M M »
j ų savaičių laiškui iš Chicagos lus, dabar dirbąs atsakingą fede
draugams.
ralinės valdžios darbą Clevelan
į Eostcmą.
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— 1978 Pasaulio
IAetuvkį de, su žmona Dalia auginąs duk
NAMŲ
REMONTAS
.,
rą
ir
sūnų.
63rd Strest, Ckfeafo, OL 60838.
ygįįįL
finandng.
Sportinės žaidynės Toronte ap
PRIEINAMA KAINA
Jo knygos pristatymą suorga
ims k- š a c h m a t u s . šALFAS-gos
Taisau ir naujai {rengin
Draugo spaustuvą
AT0W10WUTB
nizavo
LKDS skyrius ir Ateities
centro
valdybos
sekretorius
rirtuves lrnaujas lubas,
M t a j ų laidą Uos popuH*
kambarius rūsy. Dalau.
Stasys Dargia, viešėdamas Chi- klubas gruodžio 19 d. Dievo Mo. _oa. J . Dauavardfa*
; o f i i > ouw
INCOV
Zigmas, teL T76-0882 po 8 v.
a
s
vai
patikslino
ir pagrasino sią
eigoje, pasisakė, kad Australi- tinos N . P . parapijos mažojoje sa-oooooooooooooooooooooooooc
laidą naujais pamojimais.
j a pasirodys su vyrų ir moterų j lėje.
ll!IIHHHHHntHIIIHIIIHHIttlNIMIWiHni
krepšinio k o m a n d o m s , s u šacaį
Susirinkusius pasveikino Kasum a t ų m e i s t e r i u (tikrumoje did- : laičio knygos leidimo komisijos;
kitataučius
meisteriu) .Romanu Arlausku ir į narys ir LKDS Clevelando sky- į
|«srt«rl)r
M I G L I N A S TV
Seniausia lietuvių Radijo Programa
su
liatuvtfku
maistu tr viris u lauko bei sstalo tenisinin- riaus pirm. Arkanas Garka.
OUR SAVINOS
Spalvotos Ir Paprasto*. BadŲsI Naujojoj AngHJoJ 19 stoties WLTW
Knyga yra sukėlusi
Istorikas dr. Juozas Jakštas
kais
StsnS$ b?
CERTlFtCATBs7V»%
Pardavhnaa Ir TalsyniM
klausytojams
pateikė
įdomią
Cia
reikia
pridurti,
kad
R.
SBSnO VSKOSS BT
4
1ARNUPTO
Arlauskas y r a pirmasis iš lie trumpą knygos apžvalgą. Jo nuoMI OLINAS
TV
Knyga yra labai grsJhrd tHSa Ir
sutrauka k komentarai, muzika, 4ai<
tuvių, gavęs didmeisterio titu mone, knyga parašyta gyva,
2S48 W. «H* 8L, teL
spalvsrtomis
uiustracijomla. Labsr
nos, ir Magdntes Pasaka. Sią pm>
ntiutninfiiiinuiiiiiiHi
lą. 1965 trečiuoju baigė TV pa- gražia kalba, bet taip pat aiškiai
J. Ir Valentine patogi vartojimui.
sauUaes korespondenciaes šach matyti, kad tai publicisto, ne is
reikalais kreiptis ]
matų
pirmeuybes.
Lietuvoje toriko darbas (knygoje daug re
DRATJGAS, Knygų
MS E. BruadnaĮ, So.
meisterio titulą j i s gavo 1937. torikos), lengvos formos romanė«IJT.
TskdDaai
Dalyvavo Lietuvos
rinktinėje lis. Įdomus skaitinys. Pateiktas
WEST CERMAK KOAO
Ten pat gaunamas dieoraitia "Drau
v.
Muencheno olimpiadoje 1936 ir platus naudotos literatūros sąra
faspSSĮsTSj Prmiim
FIMMM H ^ s t i T4TST
gas** k did&Os patrinkimas HetuviaApdraustas pericraiiilj nssi
S E L L olimpiadoje, 1937-1939. šas, net J 7 pusi p.
aų knygų
t Mon.Tu^.fr 1.9-4 Vfaur.S-S S s t . S>1
$3jsa
(vairiu
Dr. Jakštas nesutiko su eile auVokfetįjoje 1945 JatBiėjo Blomsalto
Alaidoma.
]
, KWįJaI
bergo turnyrą, 1946 Dilingene I toriaus teigimų, kurie neturį istoS74L
SERVUfG CHICAGO RM SUBURBS SINCE 1905
1-n v., 1950 laimėjo P . Austrą- į rinio pagrindo. T a i p pat netiksBiznieriaina ai
PROF. JUCAIČIO
PAGERBIMAS
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KLAIKYTI LIETUVIUS

i

SUŽEISTA LYRIC OPEROS
STEIGĖJA

DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. sausio 14 d.

(Atkelta iš 3 pusi.)

rius !<vm. Petras Cinikas.
Chicagos Lyric operos įstei
Padėkofę> garbingam Sukaktu
narna 2 ar 3 tukst., tai kaina būtų
gėja ir vadovė Carol Foac, 49 m.,
didesnė, bet visos knvjcos ar žur vininkui už pokalbį, stebėjau jo
buvo sužeista Florencijoje, Itali
pasiryžimą ir energinalo kaina kristų, nes reikėtų entuziazmą,
joj, vagiui begrohiant jos ranki
pridėti tik už popierių ir įrišimą, į * p o r s i r s u n k i ° m i s sąlygomis
nuką. Ketvirtadieni
padaryta
o pasiruošimas juk tas pats 1000 * e * i a m ^ P 3 " ^ 5 sistemą. Jo dar
operacija jos lūžusiai alkūnei.
ar keliems tūkstančiams.
neslegia amžiaus našta, nepaisant,
„ .
. v
.
kad turėjo sveikatos sutrikimų.
urv
Draugas knygas _ir_ žurnalus Krikščioniška ir tautinė dvasia
Jau soausdina "offsetiniu" būdu, spindėjo žodžiuose ir rūpesčiuose,
U E T A L l S i y sjAl'h»TY
bet dienraščio spausdinimui ma | kad lietuviška spauda dar ilgai
ATSIRADIMAS
šina dar nėra paruošta. Be to, gyvuotų, dar ilgai jungtų AmeĮžymūs senovės graikai, vi
prie sio budo reikės prisitaikyti j r i k o s k
h o lietuvius iaisvo
duramžių karaliai ir Europos
rinkėjams, spausdmtojui ir aet ^ ^ A m a r i k ^ po katalikiška ir I Clevelande suruoštų Lietuviu dienų metu eksponatus apžiūn Vinclovie- feodalai paprastai valgydavo me
redaktoriams.. Užtat reikia, lauk-1 lįgtuvj&a vėliava.
I nė, Gražulienė ir Malskienė
Nuotr. VI. Bacevičiaus
diniais šaukštais, o sidabriniai
ti, Galk $ t po Velykų bus gali
ir auksiniai jiems būdavo tik
ma aiškiai žinoti, kada nauju bū
stalo papuošalas.
du galėsime pradėti spausdinti ir
Maždaug prieš 150 metų vo
dienraštį. Tą atlikti — tai milži
kiečių gydytojas Geitneris Sak
niškas darbas.
sonijoje atidarė fabriką, kuria
— Jūs visuomet buvot ir esat
ko daug didelių darbų ir apie vyksta privačiuose butuose ir
I
Beverly
Shores,
Ind.
me
pradėjo masiškai
gaminti
vįsuo,meninių organiząciįų cent
po susirinkimų būna vaišės.
tai rašysime vėliau.
šaukštus iš "naujojo sidabro"
ruose. Kaip spaudos darbus ver
Mickai svečius vaišino milžiniš
Jonas
Kavaliūnas,
ką
tik
grį
—
pigaus, plastiško ir atspa
tina visuomenė, kokios paramos
DARNIOS VEIKLOS IR
kais vėžiais ir lietuviškais pa
žęs
iš
Miko
suvažiavimo,
kur
raus
rūdijimui metalo. Tai si
iš įos pageidautumėt ir ko laukSUGYVENIMO V I E T O V *
tiekalais, Žukauskui ir Rulienei
dalyvavo
kaip
PLB
atstovas,
dabro spalvos vario, nikelio ir
tumėt iš lietuvių organizacijų?
Naujų metų dieną mano ge susirinkimui padarė platesnį atsivežus dainų skrynelę.
cinko lydinys. Po kelerių metų
Beverly Shores klube viešpa
, — Daugelis lietuvių organi ra* draugas archt. Vincas Mei pranešimą.
šis metalas patiko visiems. Jų
tauja lietuviškas susiklausy
zacijų "Draugo" puslapiuose tu liūnas skambino iš New Yorko
ėmė gaminti įvairiuose kraš
Po Rūtos Arbienės praneši mas, meilė vienybė ir galybė.
ri savp savaitinius ąr retesnius ir sakė, jog jo linkėjimai, kad
Jm.
mo apie turimą iždą, pirm. inž.
V iitas Kąsnis tuose.
skyrius. Jos už vietą nemoka, nors visi tėvynainiai taip darniai
V. Radžio buvo pasiūlyta iš tu
ten skelbiasi savo parengimus ir veiktų ir gražiai sugyventų,
rimo aruodo pasiųsti kalėdines
deda skelbimus žinių forma. Pa kaip ta šimtinė energingų, su
dovanėles "Draugui", "Dirvai"
Žmogus, kuris yra kantrybės
Meilė žiūri pro teleskopą,
vieniai žmonės nuoširdžiai remia manių lietuvių įsikūrusių Be
ir k t , žurnalui "Lituanus', litu viešpats, yra ir viso ko viešpats. pavydas pro mikroskopą.
laįkraJtl aukomis ir geru žodžiu. verly Shores, Indiana.
anistinei mokyklai, Lietuvių
Josh Biiiings
Lord Haiif ax
Ogi ir organizacijos galėtų duoti - Jonas Kasputis iš rytų ra
fondui, vietos ugniagesiams ir
spausdinti savo parengimų bilie šo, kad, pasiskaitę "Drauge"
kt
tus, programas ir panašius daly apie Beverly Shores grožybes ir
Po t o i n ž Eug. Bartkus, no
kėlius. Kartais organizacijos įvai linksmybes, žada čia būriais pa
minacijos komisijos pirminiu
riais būdais nori panaudoti "Ap traukti.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
kas, pasiūlė kandidatus j naują
link mus" sjkyrįų, su pridengtais
Prieš kiek laiko Br. Mickaus valdybą. Pirmininku buvo iš
_
skelbimais. Kalėdų, kiek rečiau ir
ir simpatingos j o žmonos bute, rinktas inž. Vai. Radys, viceVelykų metu pavieniai skaityto
už langų šniokščiant ežero ban pirm. inž. Leonas Nekus. sekr.
jai gausiai remia laikraštį. Ma
goms, susirinko Beverly Shores Rūta Arbienė, ižd. Meilutė Runau, kad kai kurie skaitytojai net
lietuvių klubo nariai metiniam lienė. Taip pat buvo išrinktas ir
pyksta, kad skelbiamos specialios susirinkimui. Jį pravedė pirm. klubo korespondentas.
aukos, teikiamos švenčių laikotar inž. Vai. Radys, sekretoriavo
Beverly Shores Lietuvių klupy, bet tos aukos padengia dalį Rūta Arbienė.
Jiedu sudarė i r l ^ o susirinkimai vyksta kiekvie
išlaidų ir padeda susilaikyti nuo
visą valdybą, pasitraukus am ną mėnesį, išsskyrus vasarą.
Mirė 1976 m. sausio 14 dieną.
didesnio prenumeratos kainos kė
žinybėn ilgamečiam sumaniam Klubui priklauso 75 nariai. Į su
Už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios sausio 14 ir 16 die
limo. Šiaip ar taip, dar "Drau
pirmininkui
Jonui
Eigeliui. sirinkimus ateina apie 30-40.
go" kaina yra pigiausia visoj Ame Nors daug darbų, įsipareigoji
nomis
Šv. Gabrieliaus bažnyčioje, Milwaukee, Wisconsin.
vis pasikeičiant. Susirinkimai
rikoj*, palyginus su kitais laikraš mų užgulė ant jų pečių, b e t ener
Prašome gimines ir pažįstamus už jo sielą pasimelstu
čiais.
gingai valdybai, padedant suda
Tegul Dievas priglaus jį savo prieglobsty.
"©raugas" yra lietuvių kata rytiems komitetams, pavyko at
S 0 P H I E BAUGUS
likų dienraštis, kuris gina Lietu likti daug didelių darbų: Ame
X«liodf: Žmona, dukterys
RADUO ŠEIMOS VALANDOS
vą, jos reikalus Amerikoje ir už rikos 200 metų nepriklausomy
i WOPA,
Žentai ir anūkai
sienyje, bet jis taip pat kovoja už bės minėjimą, iškilmingą ru
kasdien nuo pttn»
tikėjimo laisvę Amerikoje ir Lie dens balių, rudens festivalyje
iki paadctadianio 12:3© tuvoje.. Mes esame Lietuvos ir lietuvišką skyrių, tarptautinėje
1.-00 vmL popiet - Šeštadienį ir
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:36 »»J
Amerikos lietuvių laikraštis ir Kalėdų eglučių parodoje pasi
rytu.
išsilaikome, kad skaitytojai pa rodė su labai puošnia lietuviš
ĮįRO. lllfriliili ętJĖĘ
laiko mūsų linkmę, jį mėgsta kais ornamentais papuošta eg
1400 A. M.
skaityti, juo pasitiki, gauna dau lute ir dar daug kitų užsimoji
71St
Se,
MAFLEWOOO
AVI
giausiai lietuviškų žinių iš viso mų. Užtai susirinkusieji nepa
CmCAGO.
ILL
00628
pasaulio. Straipsniai duoda dau gailėjo širdingų valiavimų, o
giau informacijos apie pasaulio audringos katutės sukėlė dar di
KUčiAUSKArre
padėtį ir supažindina lietuvius su desnes ežero bangas. (Apie vi
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl.
visoms progoms
visais Amerikos ir pasaulio įvy sus surengtus minėjimus, pasi
BEVERLY
HflJLS
GEUNYCIA
Mirė sausio 12 d., 1977, 12:30 vai. popiet, sulaukus 42 m. amž.
rodymus buvo plačiai rašyta
kiais..
2443 WEST 63id SRĖBT
"Drauge"
ir
"Dirvoje"').
Gim6
Lietuvoje, Kybartuose.
Dar kartą norime prašyti skai
Telefonai: PR 04833 k PR 8-0834
Amerikoje išgyveno 26 ra.
Taip pat naujoji Barbaros ir
tytojų nepykti ant "Draugo" adV
Apie Lietuvių klubo
šalpos
Gene
Drishhf
krautuvė.
jrasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, 3 dukterys: Birut?
ministracijas dėl blogo pristaty skyriaus veiklą pranešimą pa
THE DAISY STORE
Ferfecki, žentas Stanley, Donna Kivenas, ir Marija, sūnus Petras, 3
mo paštu. Kaltas yra paštas, ir darė pirm. Ona Pulkauninkienė.
0018 Soutbwest Hwy, Oak Lawn,
anūkai Edward Ferfecki. Kristina ir Jonas Kivenai, motina Brone
mes daugiau su juo ir jo reikalavi Šis šalpos skyrius taip p a t atli
TeL 400-1318
Aidukienė, sesuo Stase Uložas su vyrų Bronium, brolis Victor Kučas
mais privargstame, negu su bet
•u žmona Regina, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
kuria kita valdžios instituciją. Te"
Priklausė Vytauto D. šaulių Rinktinei ir Tauragės klubui.
nejaudina skaitytojų taip pat, jei
Kanas pašarvotas Eudeikis — Gaidas — Daimid koplyčioje, 4330
kartas nuo karto pakils ir prenu
S. California Ave.
merata, nes juk visi žino, kad
Laidotuves įvyks šeštad., sausi© 15 d. ii koplyčios 9 vai. ryto
šiuo metu už viską net krautuvė
bus atlydėta j švč, M Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
se reikia brangiau mokėti. Paštas
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
per dvejus metus dvigubai paki
maldų bus nulydėta J šv. Kazimiero lietuvių kapines.
lo, popieris pakilo 40 proc. ir t t
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Lietuvių Katalikų Spaudos drau
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
lot sūnui SfcBUUI, motinai JADVYGAI KAČIONEgija ir Marijonų vienuolija, ku
NEI bei kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą
Nuliūdę: Vyras, dukterys, sunūs, žentas, anūkai, motina k- kiti
rios vadovauja laikraščio leidi
giminės.
reiškia
bei
kartu
liūdi
mui, įdedamos daug jėgų ir lė
*
Laid. direfc*. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440.
šų lietuviškos spaudos pagerini
Regina, Linas Ir Darhit Kudzmai
mui, nepasiduoda sunkumams ir
nori fnusų dienraštį išlaikyti tik
EngMiia ir Vilius Kytenal
rai lietuvišką ir katalikišką, kad
a;aiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiimiiiiimiiiiimuNimHiiiitiiiiHiiiiiuiiimiiiiiiiiiiii^
Mara, Monika, Kristina ir Vytautas Vygantai
Amerikos lietuviai nedingtų ka
I
KTflEI DOVANA AVENCIC IB KITOMIS PROGOMS
į
tile, apie kurį visa'Amerika kalba
ir norėtų visus kitataučius į tą
katilą sugrusti.
Būtų didelis darbas, jeigu atsi
ANTRA LAIDA
|
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m.
rastų pensininkų, kurie ryžtųsi
— I I 1e I d e —
i
sausio 11 d-, sulaukės 61 m. amžiaus, mirė mūsų mylimas vyras ir
fmkti naujus pi«num«ratonus.
tėvas
USTCVTŲ KUNIGŲ VTENTRfe
S
Jįems būtų atsilyginta už kiek
vieną prenumeratą garu procen
, yra prsitUlto Ccvmato W9tm kletaJa virs*- j
tu, kuris yra gana aukštas. Tai
VerttmM sadasytas graiu lietuvių kalba •saaaaaai « k « uid« c
PSftaodAina prtelaaasa kalas,
j
apsimokėtų net ir materialiai pa
siaukoti lietuviškos spaudos išei
Gyveno Pompaao Beach. Florida. Anksčiau gyv. Chicagoje, Marąuette Parke.
vijoje platinimui. Jie gali bet ka
Gims Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kražių parapijoje, Kai
da teirautis "Draugo" adminis
Dllnols tyvcntolal prs*otnl prldatt 50 c*nttj mofeasesama te pm=
liukų kaime.
tracijoje apie sąlygas ir kitus rei
Siuntimui
(kitur
C7vena.ntl«]|
prldOctU
U
oantas).
=
Amerikoje išgyveno 27 m.
kalavimus. Nė vienas lietuvis ne
Ngyti
NaaJU
T
a
i
U
^
i
H
.
1
Laidojamas penktadienį, ssausio 14 d, po gedulingų pamaldų
sigailės pasiaukojęs spaudos gra
St. Coieman bažnyčioje, Pompano kapinėse,
DRAUGAS
žiam ir naudingam darbui, nes
j. •
i įl'!
į
mantas,
Pasiliko
dideliame
nuliūdime
žmona
Ona,
3
sūnūs
Sus spaudos apaštalas, kaip se4S45 Weit 83rd Street
Vytautas ir Jonas, Lietuvoje i broliai ir seserys.
ffieji mfisų knygnešiai, — baigė
Chicago, Ulinei. $0139

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
JONAS YASKUNAS
Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekau 1973 metais
sausio 13-tą dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sįelą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 16 d., 1977
m.. 11:00 vai. ryto TT. Marijonų koplyčioje prie Draugo. 63-čios
ir So. Kilbourn Ave.
Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįstamus daiy\|auti Šiose pamaidose ir kartu su manimi pasimelsti už a. a. Jono
sielą.
Nuliūdus: žmona Ona
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Lietuvos Atstovui Pietų Amerikai, Diplomatines
Tarnybos nariui

A.f A.

ANATOLIJUI GRISONUI mirus,
žmonai LIUCIJAI ir šeima: nuoširdžią užuojautą
reiškia
PLB Valdyba

M&ana&MNs
Laidotuvių Direktoriai

6845 S0. Y/ESTERN AVENUE
IBYS MODERNIŠKOS
AIB-OONDfTIONED KOPLYČIOS
VARINOMS

REpublic 7-8600

JONAS DOBROVALSKIS

A. f A.
ONA AUKŠTUOLIS

A . f A.
DR. IRENAI ELERTIENEI
mirus,

S!f. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO

įkalbi "Drtufp" *dminjstrato-

I • • • • • • • RROss^UsliMRRsBmRRRI^B

REpublk 7.8601

E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME
TIVAS

IR

ŠONUS

TBYB MODEBNIAKOS KOPLYČIOS-

2538 Wett 7ltt SI.

Tai. GRovenhil! b-2345-6

1411 S * 50th Ave., Cicere T0wnhali 3-2108-9
AUUTa

AUTOMOBILIAMS STATUTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. SAIDAS Ir CER/LLDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330

34 South Callfomli Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4000

07 South Hermltaga Avenue
Telefonas — YAids 7-1741-2

LAnxyruviv

DIREKTORIAI

Lietuvi? Laidotuvių D Irs*, ori Ų Asociacijos Nariai
AITANAS M. PHILLIPS
TOMAS E? LAURYNAS LABANAUSKAS
•07 SO. LITUANICA AVI.

TeL YAnto 7-MM

STEPONAS 0. UCK (UCKAVVICZ) Ir SONOS
M14 W. Mrd PLAOB
MM W. m* STREET

TeL VlnrinM 7-087)
TeL REpubHc 7-11U
M M fflDj, BL

Į

A. f A.
EDMUNDAS RUDAITIS

VIETA

TeL

ff+MH

PEYRAS BIELIŪNAS
§0. CALIFORNIA AVE.

TeL LAI*y*m MOTI

POVILAS L RIDIKAS
•O. HALSTED STREET

TSJL

YAraa M f U

JURGIS F. RUDMIN
SSIO SO. LTTCANICA A VU

TeL Y Arda 7*1138-09

VASAITIS - SUTKUS
įMsao.

CICERO, H-L.

TeL OLYmasc S-1MS

»

u
DRAUGAS, pcnfetadienia, 1»77 m. sausio 14 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Kon. Ceslaus Pisiak, MIC,
Į Didžiosios Britanijos marijonų
NAUJAS PASKYRDLAS
MIRĖ SENATORIUS
provinciolas, vienuolijos reika
Sen. Howard Mohr, gyvenęs Illinois senatorius Cecil Parlais laikydamasis Cbicagcje, ap
Chieagos priemiesty
Forest tee yra Chieagos mero Bilandilanke tėvų marijonų provincio-i
Park, mirė sulaukęs 55 m. Jam co paskirtas
lą kun. J. Dambrauską, vienuokomisionierium
pasitraukiant iš Illinois parla Human Rescurces ir Model Ci| lyną ir Chieagos įvairias įstai
mento, buvo paruoštos vaišės, ties su metine alga 44,000 doL
gas. Buvo užsukęs j "Draugą",
kurių metu jį ištiko širdies amū- Paskyrimas negro tokioms pa
X Arkiv. Jurgio Matulaičio į kur susipažino su redakcijos ir
gS.
mirties penkiasdešimties metų administracijos darbais ir stereigoms žymiai padidins negrų
sukakčiai paminėti komitetas bejosi lietuviška spauda. Svepalankumą
rinkti Bilandic nuo
COOK MIŠKELIAMS
rupinasi šventės pasisekimu. Mi-' čias Amerikoje lankosi pirmą \
latiniu Chieagos meru.
Federalinis iždas paskyrė
nėjime bus Čiurlionio ansamblio, kartą.
X Grandies tautinių šokių an Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 4-jo sk. mokiniai su mokytoja Regina Silgaliene. Vienos 3,523,740 dol., kad būtų Cook ŠALČIAUSIA PER 104 M.
vadovaujamo muz. Alfonso Mi
Nuotr. VL Bacevičiaus apskrities miškeliuose praves-,
samblis
uoliai ruošiasi artėjan mokinės trūksta.
kulskio, tautinių dainų, Šokių ir
tas Salt Creek dviračių takas, Šiemet Chicagoje yra šal
kanklių muzikos koncertas sau tiems pasirodymams. Šį mėnesį
pastatyta 76 pastogių geguži čiausia žiema iš 104 paskutinių
sio 22 d. 7 vai. vak. Marijos ansamblis šoks savo tradicinia
nėms ir sumūryti septyni admi metų. Numatomas šiltesnis oras,
aukšt. mokyklos salėje. Bilietus me baliuje.
bet galimas ir sniegas. Pati šal
nistracijos pastatai.
X Alvndo narių visuotinis
patariama įsigyti iš anksto. Jie
čiausia žiema, kokia buvo oro
jau gaunami Marginiuose, 2511 susirinkimas ir naujos valdybos
SUŽEIDĖ KELIAUTOJUS
biuro įregistruota, buvo 1S72. Ji
ŠIAUDINUKŲ REKLAMA
lutė buvo dėmesio centru, susi- j žurnalas yra siuntinėjamas į
rinkimai įvyks šį sekmadienį,
W. 69 St.
buvo
šaltesnė už šią žiemą, bet
Į grupę jaunų vyrų, kurie, pa
LIETUVIAMS
laukusi daug atgarsių didžiojoje platųjį pasauli,
X švč. M. Marijos Gimimo 4 vai p. p . Lietuvio sodyboje.
ir šiemet nuo rugsėjo mėnesinė
mokyklos Motinų klubo susirin Visų narių dalyvavimas būti
Gruodžio mėnesį sukako 35 spaudoje, radijo ir televizijos Į Lietuviškos eglutės buvo iš- kartodami tyrinėtojo La Salle temperatūra buvo 7-8.5 laipsnių
nuo
kimas įvyks sausio 17 d., pirma nas. Tą
, . pačią
. , . dieną,
, .
, . 3 vai.
, metai nuo pirmosios šiaudinu- programose. Per tą laikotarpį ! statytos Šv. Kryžiaus ligonines žygį, laiveliais plaukia į pietus, žemesnė negu normaliai.
dienį, 8 vai. vak. mokyklos salė p. p., kaip m kiekvieną kitą sek- k a i s
lietuviškos eg- Muziejaus "Kalėdos visame pa-1 prieangyje, First National Bank netoli Gary įvažiavo sunkveži
T,
of Evergreen Park, ir Crane mis. Kritiškai sužeistas Jorge
je. Narės kviečiamos susirinki* madienj vyks pazmonys. Visi lutės
pasirodymo
Chieagos šaulyje" eglučių parodas yra
Gareia, 19 m., sulaužyti kaulai SUSITARIMAS DĖL KAPINIU
me dalyvauti.
laukiami.
Mokslo ir pramonės muziejuje. matę milijonai žmonių. 19761 Taupymo b-vės Hillcreek sky- C. Wilson, 18 m., ir St. Marr,
Chieagos mero įstaigoje, tar
X V-osios Tautinių šokių
x Tretininkų brolijos susirin Nuo pat parmojo pasirodymo, m. buvo rekordiniai metai: riuje. J o s buvo aprašytos vie
18
m.
G.
Braun,
19
m.,
ir
sunk
pininkaujant pačiam merui Bišventės foto reportažas yra iš kimas įvyks šį sekmadienį 2 v.
per visus 35 metus, mūsų eg- gruodžio mėnesį muziejų aplan tos spaudoje ir biuleteniuose. vežimio vairuotojas A. Liltey,
landicui, po derybų, užsitęsusių
statytas Jaunimo centro jaunų p. p. Svč. M. M Gimimo parap.
kė 636,289, o vieną dieną, gruo Lietuviškos eglutės pasirodė ir
69, sužeisti lengvai.
11 valandų, trečiadienį 2:30 vai.
jų menininkų parodoje, Jaunimo salėje.
X Petras Kausteklis, Warren, džio 12, buvo 68,251 lankyto kitose vietovėse.
X
Jurgis
Damas,
mūsų
dien
naktį pasiektas susitarimas tarp
centre. Paroda bus atidaryta ligi
Prieš 35 metus Chicagoje at
Mich., nuolatinis "Draugo" rė jas. Muziejus yra vienas popu
raščio bendradarbis Omanoje, mėjas, atsiuntė 9 dol. auką. liariausių
kapinių darbininkų ir adminis
sekmadienio vakaro.
visame
pasaulyje. gaivintas beveik užmirštasis
tracijos. Darbininkams atlygini
X Broliui Petrui Kleinotui, Nėbr., atnaujino prenumeratą, Ačiū.
Viso. 1976 m. jį aplankė 4,171,- Lietuvos sodžiaus menas, plačiai
mas per 3 m. bus pakeltas 1.15
SJ, dr. P. Petkus Grande ligoni užsisakė lietuviškų knygų ir at
išpopuliarėjęs,
atneša
labai
X Dėkodami už "Draugo" ka 619 asmenų.
dol.
valandai.
nėje padarė sunkią akies opera siuntė auką. Dėkojame.
Ištisą
gruodžio
mėnesį
ten
daug
gražios
reklamos
lietu
lendorių, po 5 dol. aukojo:
ciją, kurios metu išėmė katarak
vykusioje eglučių parodoje da viams ir Lietuvai, kaip ChicaX Edvardas Bubnys, čikagieKl. Praleika, Little Falis,
tų apdengtą lęšiuką ir įdėjo dirb tis, dabar gyvenąs Champaign NUŠOVĖ JO PATIES
lyvavo 34 tautos. 18 pėdų aukš goj, taip kitur.
J. Petrauskas, Toronto,
tinį. Pažymėtina, kad dr. Petkus Urbana, gavo pakvietimą daly
tumo
lietuvišką
eglę
vėl
pa
J.
J.
Daužvardienė
REVOLVERIU
Bronius Agurkis, Chicago,
yra pirmasis okulistas, pradėjęs vauti prezidento Carterio inau
puošė poetiškai pasivadinusios
Jonas Budrikis, Chicago,
ŠV. VARDO DRAUGIJOS
Plėšikai, nuduodami namų
Chicagoje tokias operacijas da guracijos iškilmėse. Jis rengia
"Eglyno snieguolės": 3-jų kar
Marija Rimkus, Cicero,
darbininkus,
įėję į Shaklin apar
VEIKLA
ryti. Jis davė kursus ir kitiems si į iškilmes vykti.
tų
čikagietės
lietuvės,
kurio3
J. ir R. Valkiūnai, Cleveland.
tamentą,
3517
So. Federal, Chi
gydytojams, nurodydamas, kaip
X Anelė Žukauskas iš BeverNuoširdžiai visiems dėkojame. savo lėšomis ir darbu parūpina
Sausio 9 d. per 8 vai. šv. Mi
cagoje, surišo motiną ir tris vai
tokias operacijas atlikti
ly Shores, Ind., aukojo 12 dol.
X Po 4 dol. aukojo: F. Pem šimtus šiaudinukų lietuviškai šias daugiau kaip šimtas senų
kus.
Kai parėjo pats šeiminineglei.
Jų
šeimų
vyriškiai
talki
pė, P. Lauraitytė; po 2 doL —
X Marąuette Parko LB apy Labai ačiū.
ir jaunų narių bendrai dalyva
kas Allen Shanklin, 24 m., plė
Anna Racevice, D. Bubehs, K. na joms eglės puošimo ir jos vo Šv. Komunijoj. Po Mišių
linkės metinis narių susirinki
šikai nušovė jį jo paties revolve
nurengimo
darbuose.
Raškauskas, Paul Balčiūnas, W.
mas įvyks vasario 20 d., sek
dvasios vadas kun. A. Puchensriu
ir išbėgo, pagrobę 150 dol.
Gruodžio mėnesį vardas "Ur ki įvesdino naują 1977 m. val
ŽidJLūnas, Vikt. Bakšys, V. Ma
madienį, 10:30 vai. tuoj po Mi
tusevičius, M. ir R. Jauniškiai, thuania" plačiai nuskambėjo dybą. Naują valdybą sudaro: Detroito jaunučiai ateitininkai Dai Yra įtarimas, kad įvykis rišasi
šių parapijos salėje, šiuo metu
i su narkotikų prekyba.
E. Markūnienė, K. Račkauskas. Chicagoje. Didžiojoje spaudoje pirm. Algis Barakauskas, vice- navos apsnigtuose laukuose
LB valdybai vadovauja pirm.
buvo minima lietuvių eglutė. Ji pirm. dr. Jonas J. Simonaitis,
Maloniai dėkojame.
Petras Indreika.
mėjimai. Laimė teko šiems: Antroje programos dalyje tauti
X Dr. K. A. Šukys, Kankakee, buvo rodoma televizijos pro II vicepirm, Pranas Radis, sek
Antanui
Daleskai, Mrs. Joan niai šokiai, su dideliu jausmu ir
X Grandis, Audra ir Liaudies
gramose. 32 televizijos stoties retorius Robert A. Gleason, iž
111., aukojo 10 dol. Ačiū.
Yerkes, kun. A. Puehenskiui, ryžtingumu paruošti mokytojos
instrumentų kvintetas atliks
X Antanas Titenis, iš Chiea "Newstalk" programoje Elena dininkas Walter Kalvaitis Jr„
šiaudinukų maršalka Felbc Siratovich, mar Juozui Polikaičiui, J. A. Glea Stasės Bacevičienės, maloniai
programą LKR šaipos rėmėjų
gos, atsiuntė 8 dol. auką. Dėkui. Pius demonstravo
son, Jonui Žebrauskui, Al KaAkomponavo
rengiamam koncerte vasario 6
X Petras Dalinis, St. Peters- varstymą. Nuotrauka jos ža- šalkos asist. John A. Gleason ir chinskui, Mrs. Wandai Hochols- nuteikė svečius.
akordionistė taip pat Končiūtė.
d., 3 v. p. p. Marijos aukšt. mok.
burg Beach, Fla., atsiuntė 10 į vingai gražaus švenčių vainiko, Robert M. Gleason Jr.
ki
ir
Broniui
Andriukaičiui.
salėje. Grandies tautinių šokių
dol. auką. Dėkojame.
1 padaryto iš 1,000 šiaudų gaba- Vėliau nariai pusryčiavo par.
Liaudies dainos ir giesmės iš
Visi patenkinti skirstėsi namo
grupei vadovauja I. SmieliausX Algis K. Kazlauskas, Or Į lėlių, tilpo Chicago Tribūne salėje. Pusryčių išlaidas ap po nuotaikingo posėdžio.
mokyklos ansamblio vadovo mo
kienė, mergaičių chorui Audrai
land Pk., 111., dėkodamas už šventinėje laidoje su vainiko mokėjo narys Andy Tatu3ko sa
kytojo Vytauto Gutausko aiš
Jonas A. Skelly
Em. Pakštaitė, kvintetui B.
darymo
instrukcijomis.
korteles, prie
prenumeratos
kiai įrodė, kad mūsų jaunimas
vo mirusiai žmonai Uršulei at
Pakštas. Visi kviečiami atsi
Lee Phillip i r "Chicago Ca- minti.
KALĖDŲ EGLUTĖ
mokesčio pridėjo 7 dol. auką.
mielai mokosi lietuviškų dainų
lankyti. Bilietai gaunami Mar
mera" programose matėsi mūsų
Labai ačiū.
Gruodžio 12 d. pusryčių iš- Marąuette Parko lituanistinės ir su jausmu gali jas atlikti.
giniuose,
(pr.).
eglutė.
5-me
tinkle
žymus
val
X Aukų po 5 doL atsiuntė:
laidas padengė laidotuvių dir. mokyklos Kalėdų eglutė įvyko Dainų akordionistas — Arūnas
Vladas Plečkaitis, Lietuvių tautinio j
gių gaminimo specialistas L. Donald Petkus.
Kazys Baltramaitis, To
X Adrianos Jočytės liaudies meno Čiurlionio ansamblio pirmi-;
1976 m. gruodžio 12 d. 2 vaL p . Polikaitis. Po programos vai
Szathmary
demonstravo
įvairių
ronto,
ir estradinių dainų koncertas į- ninkas. Čiurlionio ansamblis sausio '
Susirinkimą atidarė malda p. parapijos salėje. Mokinių tė kams daug džiaugsmo atnešė
tautų
švenčių
kepinius,
jų
tarpe
Juozas Polikaitis, Kalėdų senelio
kun. A. Puchenski, vadovavo
vyks vasario 6 d., sekmad., 3 22-23 d. koncertuos Chicagoje per ; Klemensas Dundulis, Chicago,
jo paties iškeptą "Iithuanian pirm. Algis Barakauskas, kuris 1 veliai, seneliai ir draugai užpildė pareigose apdalindamas mokyk
arkiv.
J.
Matulaičio
50
m.
mirties
N.
Leskauskas,
Stone
Park,
vai. popiet Jaunimo centre. sukakties minėjimą.
salę, tuo labai nudžiugindami
Ignas Beleckis, Hot Springs, Napoleon Torte", kurio recep padėkojo nariams už atsilanky mažuosius vaidintojus, rengėjus los auklėtinius dovanomis. Esa
Adriana yra jauna pasižymėju
x Lietuvių Tauragės klubas
Genovaitė Narbutienė, Vista. tas randasi "Popular Lithua- mą ir gausų dalyvavimą ben ir tėvų komiteto narius.
me tikri, kad ši mums taip arti
si Argentinos lietuvaitė, laimėnian
Recipes"
knygoje.
8 0 ffl <L
Nuoširdžiai
dėkojame.
ma
tradicija niekuomet nesi
droj šv. Komunijoj. Padėkojo
jusi estradinių dainų konkursus, j s*" *
' sekmad., 2 vai. poLietuvos generalinė konsule malšalkai Felbc Siratavičiui, ku Programą atidarė ilgametis, baigs Marąuette Parke. T. B.
iet
Balio Pakšto
x
Kazys
Gimžauskas,
"DrauJinai taip pat sužavėjo m-čiojo* P »
^je,
3800
ryžtingas ir pasišventęs lietuvy
So.
California
Ave.,
šaukia
me- go" artimas bendradarbis St. J. Daužvardienė kalbėjo per ris rūpestingai parengia stalus bę palaikančiam darbui mokyk
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
WBBM ir \YJSD radijo stotis pusryčiams. Pastebėjo, kad Jo
greso dalyvius, dainuodama tinį klubo narių susirinkimą. Petersburge, Floridoje, prie preapie lietuviškus švenčių papro nas Skelly po mėnesio ligos iš los vedėjas Pranas Razminas.
liaudies dainas. Ruošia Pasaulio Nariai prašomi su savimi ture- numeratos mokesčio pridėjo 7 čius.
Kalėdų eglutės vaidintojus, ren
ti nario knygutes. Nariams da- dol. auką Ačiū.
buvęs Šv. Kryžiaus ligoninėje gėjus ir gausiai susirinkusią pu
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.
lyvavimas privalomas.
X Aukų atsiuntė: po 4 dol. Centrinė? Marshall Fleld krau daugiau kaip dvi savaites, grįžo bliką šiltu žodžiu sveikino para Prof. dr. BRONIO J. KASLO
(pr.)
Klubo valdyba
— Ed. Gudelis, Vacys Garbon- tuvės languose State gatvėje į mūsų tarpą.
pijos klebonas kun. Antanas Za naujas anglų kalboje veikalas, ku
X SPAUDOS BALIUS, ruo
(pr.)
tkus; po 3 dol. — P. Bedulskis, ant reprezPTitatyvės etninės eg
Sv. Vardo dr-jos jaunimo karauskas. Pirmoje programos rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
šiamas Lietuvių žurnalistų są
X švč. M. Marijos Gimimo F - R ė č k a s Charles A. Beach- lutės kabojo M. Kraučiūnienės pirm. Stanley P. Evans ir vice dalyje mokyklos mokiniai suvai teikia Baltijos Valstybių istoriją
jungos centro valdybos, įvyks
pirm. Vince Petrošius Jr., labai dino A. Barono "Kūčių vakaras bei politinę struktūrą, antroji —
Mokyklos Motinų klubas rengia *m> ^
"**?•
^ Į f e f P * padaryti šiaudinukai.
saugumo siekius sritinėje integra
1977 m. sausio mėn. 29 d. Mar- x u*
i — l-r* c-k ib*Ti• I»•i i r i e t « A i-•
Pocevicius,' Marija
GirdvauueMilžiniška EXXON alyvos dėkingi, kad jaunimas rašosi į televizijoje". Mažieji vaidintojai, cijoje, trečioji — n D. karo įta
n
/klvi«i
tvakarą
m Iv**-*»*i
lsi-ist
•
šokių
mokyklos
salėje
tiniąue pokylių salėje. Stalus
nė; 1 dol. — Agnės Abromaitis, korporacija atsiuntė specialų draugiją. Jų susirinkimai yra taip puikiai atlikę savo paskirtį, kos analizę tautiniu ir tarptauti
rezervuoti ir bilietus įsigyti pas sausio 22 d., 7:30 v. v. šokiams j Dėkojame.
fotografą š Texas į Mokslo ir įdomūs, nes S. Evans vis turi buvo kruopščiai paruosti moky niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
orkestras.
Jurgį Janušaitį, 2534 West <J9th gros Neo-Lithuanų
teistas ir tinka bet kokia proga
x Po du doleriu aukojo: M. pramonės muziejų
nufotogra kuo sudominti.
tojų Elytės Izokaitienės ir Karo amerikiečiams
kaip dovaną.
str. Paramos parduotuvėje. Te Dėl rezervacijų kreiptis tel. J ir D. Mikeliūnai, J. šaulys, J. fuoti muzifjaus parinktų trijų
Dr. Jonas Simonaitis labai ra linos Kubilienės. Gitara akompo- Kaina $12.00. įteikti
925-1042
arba
776-7503.
(pr.)
320
pusi.
Užsakyti
lefonas 737-3332, arba vakarais
i Černius, J. Bukas, Pr. Jucius, tautų atstoves prie jų eglučių. gino prirašyti daugiau naujų navo Ina Končiūtė. Būtina pažy pašto.
737-1731.
(pr.)
X Pedagoginio lituanistikos j V. Ignaitis, J. Darnusis, Valerija Lidija Ringienė, pasipuošusi narių. Mokestis tik du doleriai mėti mokytojos Elytės Izokai
V Albinas Kurkulis, akcijų Institute linksmavakaris bus! Navickas, J. Miliauskas, P. šli- gražiais tautiniais rūbais, poza į metus ir gauna 12 pusryčių tienės puikiai išmokytus specia DRAUGAS, 4545 West 83rd Street
OMoago, m. 60629
brokeris dirbąs su Rodman amt 1977. L 15 i Jaunimo centre. Į teris, J. Totoraitis, P. Pagojus, vo prie mūsų eglutės. Jos ir veltui. Jis labai išgyrė jauni lios lietuviškai nekalbančių kla
Benshaw, Inc., patarnauja ak Stalus ar kvietimus
prašome Vladas Keiba. Labai ačiū.
šiaudinuku pavyzdžių padaryta mą, kad lankosi bendroj Komu sės mokinius, gražiai sudainavu Illbioia gyventojai prideda 60c
mokesčių ir persiuntimo išlaidas.
cijų, bonų, fondų bei kitų verty užsisakyti pas ponią Sofiją
X Jonas Dekeris, Cicero, BĮ., net 35 nu.'raukos. Dalis nuo nijoj.
sius lietuviškų dainų rinkinį.
bių pirkime ir pardavime. Susi Pranekevičtenę teL PR 6-2191. atnaujindamas prenumeratą pri traukų bus panaudota žurnalo Po susirinkimo dvasios vadas
domėję skambinkite 332-0360.
dėjo 15 dol. auką. Jis skelbia EXXON USA 1977 metų kalė- kun. A. Puchenski sukalbėjo
(pr.)
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Garbės
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dinėje
laidoje,
šis
liuksusinis
\
maldą.
Buvo
dar
dalyvių
laiX Fhoenix, Arizona, nebran
NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS
X Dail. Vlado žiliaus tapybos giai parduodamas gražiai tvar 1 meratorium. Nuoširdžiai dėkoir grafikos darbų parodos atida komas 25 vienetų motelis. Nėra jame.
X Petrė Kasparavičiūtė, Cicerymas įvyks šį penktadienį, sau sveikatos. Inform.
telefonas
I ro, m., maloniai padėkojo už
Išleistas minkštąjį viršeliais
sio 14 d. 7 v. v. Čiurlionio gale 602 — 254-3895.
(sk.)
["Draugo" kalendorių, korteles
rijoje, Jaunimo centre. Daili
.
.
X ši vakaronė — poezijai. ! ir paliko 8 dol. auką. Ačiū.
kaina tik #8.00
ninkas, neseniai atvykęs iš Lie
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centro
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x
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aukojo:
Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai s
tuvos, yra atvažiavęs į Chicagą
Linda Bendoraitis, Cicero,
studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar g
ir dalyvaus atidaryme, (pr.). dien 7:30 v. v. susipažinsim su
': Draugas išleido studentams papigintą laidą šio žodyno, kurį sure- £
Vitalijos Bogutaitės nauju eilė
Sofija Aleksiūnas, Lemont,
i dagavo Vilios Pėteraitis. Kietais viršeliais šis žodynas kamuoja g
X Vienos savaitės ekskursija raščių rinkiniu "Po vasaros",
Jonas Paovys, Grand Rapids,
į
$10.00.
) Lietuvą, balandžio mėnesio 15 kurį išleidžia "Ateities" leidyk
Pov. Petrulionis, Hot S-prings.
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in la. Vakare dalyvaus pati poetė,
Nuoširdžiai dėkojame.
Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
formacijai kreiptis į Heger Tra- apie jos kūrybą žodį tars poetas
x Juozas Kapačinskas, Chi
Cnlcigo, III. 60629
vd Bureau, Ine, 6118 W. Cesr- Kazys Bradūnas, aktorė Nijolė cago, ūl., dėkodamas už kalen; (Malonėkite pridėti 35 centus pašto išlaidoms; ir mokesčius, jei [
mak Rd., Cicero, n . 60650. M. Martinaitytė padeklamuos phioš-Uorių ir korteles, atsiuntė auką.
J
gyvenate Illinois valstybėje).
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