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Venecuela prieme
kubiečius

svarbiausia
iy/X metų vyras

%

INDIJAI LABAI SVARBUS
IRANO ĮVYKIAI

Caracas. — Venecuela priėmė
virš 100 buvusių kalinių iš Ku
bos. Planuojama apgyvendinti
Venecueloje 1,500 kubiečių, ku
Bijo Irano suartėjimo su Pakistanu
rie čia turi giminių ar draugų.
New Yorkas. — Amerikos žur-1 Taika". Baigęs gimnaziją Teng
Kuba pažadėjo išleisti 14,000
New Delhi. — Indijos vyriau ginklų blokadą, Pakistanas galė
naias Time kasmet prieš Nau-1 buvo išrinktas kartu su kitais 921
buv.
politinių
kalinių
ir
apie
sybė palaikė su Irano šachu ge tų gauti amunicijos, ginklų, pi
juosius Metus išrenka ir paskelbia Į jaunuoliais vykti Praneūzijon stuĮ
3,000,
dar
tebelaikomų
kalėrus ryšius, todėl jai dabartinė nigų ir technikos iš draugiško
"Man of the Year", svarbiausią į dijuoti. Čia jis susipažino ir susiI
jimuose
ir
darbo
stovyklose.
Irano krizė labai rūpi. Iš visų In- Irano, jei jo vyriausybėn patektų
praėjusių metų asmenybę, ku- į draugavo su buv. premjeru Chou
dijoc artimesnių kaimynų Iranas fanatikai musulmonai. Iranas tu
rio darbai sukelia didžiausią dė- En lajum, kartu su juo redagavo
Somozagrasba
geriausiai ginkluotas, šachas bu ri ne tik toje pasaulio dalyje stip
mesį ?.r palieka žymę. šiais me- i kinų komunistų žurnalą "Rau
vo laikomas nuosaikiu kaimynu. riausią aviaciją, bet ir karo laivy
tais tuo "metų vyru" paskelb- j donoji šviesa". Vėliau Teng stupulti Costa Ricą
Net
jei jis pasiliktų soste, jo po- ną. Indijos konflikto su Pakista
tas komunistinės Kinijos vice Į dijavo Maskvoje, grižo Kinijon
Managva.
—
Nikaragvos
dik
| litinė linija gali pakrypti musul nu atveju, Irano laikysena būtų
premjeras Teng Hsiao ping. Pra- j 1926 m. Jis pradėjo greitą karjetatorius
Anastasio
Somoza
pagraį monų dvasiškių propaguojama labai svarbi, todėl Indijos vyriauėjusiu metų įvykių tarpe Kini-į rą kariuomenėje, tapo politiniu
sino, kad jis duos kariuomenei į- krytimi"kanas gali 'suartėti su į sybei labai rupi kas atsistos Irajos politikos apsisukimas iš izo armijos komisaru, vėliau redaga
sakymą peržengti Costa Ricos sie
kitomis islamo šalimis, daugiau no valdžion, jei šachas turės pa
liacijos ir pasyvumo tapc svar vo armijos laikraštį. Teng susi
ną, jei iš ten esančių bazių vis
sia su Saudi Arabija ir Pakistanu. likti sostą.
biausiu. Keičiasi sena tvarka, at jungė su Mao ir kitais vadais ir
puldinės komunistiniai teroris
Didesnis islamo valstybių ben
sidaro naujos galimybės.
dalyvavo kautynėse prieš Chiang
tai. Washingtonas į šį grasinimą
dradarbiavimas
labai rūpi ne tik
Mirus Mao Tse Tungui, kuri Kai seko divizijas.
atsiliepė įspėjimu. Bijoma, kad
Jauni
taivaniečiai
piktai
pasitiko
Amerikos
delegaciją
čia
matoma
gru
laiką Kinijoje vyko varžybos dėl
Izraeliui, bet ir Indijai. Yra žino
Reikia valiutos
Ka< komunistai paėmė Kinijos pė sudegino JA'V vėliavą, protestuodama prieš komunistinės Kinijos Costa Ricos užpuolimas gali įvaldžios kėdžių, tačiau motu
ma,
kad
šachas
yra
daręs
įtakes
traukti į karo veiksmus ir kitas
pripažinimą.
— išleidžia žydus
gale išryškėjo Mao įpėdinis Hua valdžią, Tengas vadovavo parti
valstybes. Costa Rica jau kreipė Pakistano vyriausybėms, kurioms
jai
pietinėje
Kinijoje,
tapo
ChungKuo feng, o premjero Chou En
si į Pietų Amerikos valstybių or buvo patariama nedidinti įtem
Sovietų Sąjungai trūksta užsie
lai vietą užėmė buvęs jo bendra king miesto meras, buvo finansų |
ganizaciją, prašydama reaguoti į pimų su Indija.
ministras,
partijos
centro
komite
Bėgliai
iš
Vietnamo
Paskelbė
ispanų
nio
valiutos. Pačių technologija
darbis Teng Hsiao ping.
Vis augant Irano pramonės ga
Somozos grasinimus.
to sekretorius, gynybos komiteto
įvairiose srityse šlubuoja ir ten
Kinijos pasisukimas iš dog
mybai. Irano vyriausybė planavo ka kreiptis pas kapitalistus. Daž
neranda vietos
seimo rinkimus
vicepirmininkas ir partijos gen.
matinių, ideologinių varžtų va
gaminius siųsti į pietinę Aziją. nai jie duoda "paskolon", bet ką
Šachas pažadėjo
sekretorius. Teng 1956 m. buvo
Hong Kongas. — Dar keturi
dinamas "Nauju Ilguoju Žygiu".
Madridas.
—
Ispanijos
prem
Šachas net organizavo regioninę nors gi reikia mokėti, kad ir že
išrinktas į septynių asmenų poVietnamo pabėgtlių laivai priartė
Paskelbti ''Keturi modernizavi
laikinai
išvykti
jeras
Suaręs
savaitgalyje
iššaukė
• bendrą rinką, kuri turėjo apimti mus nuošimčius už paskolai
litbiuro vykdomąjį komitetą.
mai": bandymas sumoderninti
. karalių Juan Carlos iš jo slidinė- jo prie Hong Keigo krantų. Viet
Teheranas.
—
Sekmadienį
Iraj Turkiją, Pakistaną, Afganistaną,
Sunkus numatomas ateinantis
žemės ūkį, pramonę, mokslą ir
Užsienio korespondentų žinio- , { i m o ekspedicijos ir paprašė paši namiečiai kai kariuose laivuose no parlamentas buvo sušauktas Indiją ir Bengaliją. Padėtis šiuo
taip
susispaudę,
kad
neturi
vietos
gynybą. To plano autorium* lai nus, Kinijai jau seniai reikėjo j r a § y t i dekretą, kuriuo paleidžiaspecialaus posėdžio. Diplomatų į metu pasikeitė, Afganistanas pa- metas dėl blogo derliaus, kurį
kitų mulkinimui, bando patei
komas Teng, trečiasis Kinijos ko MMtLiui iviroo* programos. Mao Į m a s ū a r l a m e n t a s i r k o v o i 4 s k e I . kur atsigulti, tegali sėdėti ar sto tarpe buvo kalbama, kad šachas teko į sovietų itaką
sinti nepalankiomis oro sąlygo
munistų partijos politbiurc na- j vadovybėje Kinija gerokai atsili- biami naujo parlamento rinkimai. vėti. Trūksta maisto, vaistų, ge nutarė pasitraukti laikinai iš sosIrano šachas turėjo planų viriamo
vandens.
Taivanas
paskel
mis. Amerika paskolins vėl, bet
rys. Pirmas yra "pirmininkas" j ko nuo moderniojo pasaulio. Da- Priėmus naują konstituciją, prem
to, valdžią perleisdamas civilių! s a m I n < J i j o s v a n d e n y n u [ 5 r j o k a
visgi reikalinga turėti ir svetimos
Hua, antras hierarchijoje — se- i bar bus bandoma skubiai per- jeras tikisi laimėti rinkimus ir su bė, kad jis pabėgėlių nepriims, jų vyriausybe. Premjeru buvo nuro ^
d r a u g e su Indijos w .
nenori Malaizija, Hong Kongas ir
nelis maršalas Yeh Chien Ying ir j žengti dirbtinai sukeltas kliūtis, daryti naują vyriausybę.
valiutos
matytas 63\m opozicijos poiituas I
t u r ė j o maScyti
vandenyną
Filipinai.
trečias — vicepirmininkas, vice-1 Charakteringa gyventojų reakciBakhtier Šacho rūmų kalbėtojas M V 0 rankose, ifetumiant svdimus Kaip žinoma, JAV kongresas ne
premjeras ir liaudies armijos šta-jja nušviečiama šio pavyzdžio.
pabrėžė, kad valdovas nepasitrau- į l a i v v a u s > j e } b ū s i m a i r a n o vyriau- kartą buvęs užsispyręs ir reikala
Prieš pora metų komunos darbi
bo viršininkas Teng.
kia, bet tik laikinai išvažiuoja is j ^
^įmėtų $ u W i A r a b i j a vęs Amerikos duoną taikyti prie
Tengas yra 4 pėdų, H coliu ninkas, paklaustas, kaip reikėtų
r
^°\
J
.
h Pakistanu, Indijos vaidmuo In- žmogaus teisiu konkrečiai —
ūgio, 74 metų amžiaus, senas ko padidinti ryžių derlių, būtų at
Penktadienio naktį i Los Ange-j d i j o s v a n c l e n y n e s u m a ž ėtų. Glau- leisti žydams palikti didžiąją tė
munistas. Jo pavardė buvo Kan sakęs: "Reikia įsigilinti į pirmi
les aerodromą atskrido Irano lėk- d e s n i m u s u I m o n u S a l i u r y § i a i vynę ir iškeliauti į kokią nors ma
Tse kao, kurią jis pakeitė, įstoda ninke Mao mintis". Dabar į tą
— Sovietų šachmatų pirmeny
— Izraelio premjeras Begin pa
kuriame atvyko šacho mo-j ,, ^ į , ^ karinėj ir biznio srityje žesnę tėvynę.
mas į komunistų partiją 1925 m. patį klausimą ūkininkas atšau reiškė laikraštininkams, kad Va bėse pirmą vietą pasidalijo Vitali I tuvas.
tina ir dar 17 šacho giminaičių pakeistų Indijos nenaudai visą
Kadangi Kremliui, nežiūrint vi
Teng Hsiao ping reiškia "Mažoji tų: "Reikia daugiau trąšų".
karų krante niekada nebus Pales Cechc/vski ir Michail Tai. Tre ir draugų. Juos pasitiko valstybės Indijos vandenyno strateginį ba sų šūkių, jau seniai buvo žino
tinos valstybės. Tos pozicijos jo čia vieta teko Lev Polugavskiui. departamento atstovai. Beverly lansą. Indija supranta, kad Pakis ma, kad kova dėl duonos šįmet
vyriausybė griežtai laikysis, nes
— Kingstone buvo paskelbta, Hilis gyvena Šacho sesuo prince tanas niekad nebus Indijos drau nesibaigs pergale, tad išmintin
bet kokia Palestinos valstybė tuoj kad Jamaikoje įsteigiama komu sė Ashrad.
gas, todėl New Delhi valdžiai vis goji partija sugalvojo, kad be do
taptų sovietų baze pačioje Vidu nistų partija. Jos generaliniu sek
Amerikos lėktuvnešis "Constel- rūpi, su kuo Pakistanas draugau lerių valiutos Sov.Sajungoje yra
riniųjų Rytų širdyje, ji būtų pa retorium išrinktas Trevor Munro. lation" išplaukė iš Filipinų į Pie ja. Nauja Irano vyriausybė, jei ji kita valiuta — žydai! Jau prižadė
vojinga Izraelio saugumui ir pa Partija vadinsis Jamaikos darbi tinės Kinijos jūrą, pakeliui į Per būtų mažiau draugiška Indijai, tas jiems palengvintas išvykimai.
čiai jo egzistencijai. Todėl Izra ninkų išsivadavimo lyga.
sijos įlanką. Lėktuvnešį lydi nai galėf duoti Pakistanui nemažą
Pažadai jau ir pasirodė. Atei
elis nenutrauks savo sodybų sta
paramą, jei kiltų naujas konflik nančiais metais bus leista iške
kintuvai ir kiti karo laivai.
— Japonijos 12 laivininkystės Europos žvalgybos įstaigos ati tas. Net jei didžiosios valstybės liauti 25.000 žydams. Dabar pra
tybos Vakariniame krante. Ara
bendrovių
pirko užsieniuose 21 dengė ryšį tarp Irano opozicijos paskelbtų Pakistanui ir Indijai nešta, kad į Izraelį bus išleistas ir
bai gaus autonomines teises, ta
čiau turės išmokti gyventi kartu laivą už 340 milijonų dolerių. Bu ir Libijos valdžios, kuri siūliusi
žydų mokslininkas Levičas, kori
su izraelitais ,pasakė premjeras. vo gauta paskola iš vyriausybės šacho priešams ginklų, pinigų ir
užlaiko jau 6 metus. Mat, tas žino
Naujas disidentas
jęs daug Sovietų militarinių pa
— Prezidentas Carteris atei bankų, užsienio valiuta. Tuo no savo galingos radijo stoties pa
rima
sumažinti
užsienio
valiutos
tarnavimus.
slapčių. Dabar, per lietingą va
nantį pavasarį skris į Kiniją, nes
Dvidešimt devynerių
metų sarą, matyt, bus jau pamiršęs.
Kinijos kareivių ir milicijos patruHs prie Sovietų Sąjungos sienos, šiuo laukiama, kad vicepremjeras Teng atsargas.
amžiaus rusas fizikas Yuri Yarim
Alziras dar ieško
—Kalėdų proga Ispanija gavo
metu kinų-sovietų pasienis yra daugiausiai saugojama vieta pasaulyje. ji pakvies oficialaus vizito, kai jis
A. T.
Sovietų Sąjunga čia laiko apie 43 divizijas gerai apginkluotos kariuo atvyks į Washingtoną sausio 29 dovaną iš Kinijos — dvi pandas,
Agaev pranešė, jog jis įstojo į
menės.
n a u j o prezidetltO
Maskvoje veikiančią Helsinkio nu
Švedu premija
d. Naujųjų Metų dieną Pekine ir meškėnus, kuriuos karaliui Juan!
tarimų
vykdymui
remti
visuome
Carlos
ir
karalienei
Sofijai
paža-j
Alžiras.
—
Praėjusį
penktadieWash?ngtone įvyko iškilmingi
Stokholmas. — Švedų kinema
banketai tų valstybių ryšių įstai- dėjo Kinijos vadai dar birželio J nį Alžire buvo iškilmingai palai- ninę grupę. Agaevas priminė, kad
tografijos
pramonės vadinamoji
!
bendradarbiavimo
klausimais,
ati
mokykloje
ir
institute
jis
buvo
Rumunija ištrėmė ', . ,
, ,
..
. , I gese, kurios greit taps ambasado- mėnesį, kai karališkoj? pora lan- dotas prezidentas Boumdienne.
"Monismanijos"
premija i!978
kėši Pekine.
1 Laidotuvių procesijoje dalyvavo trylikos metų kalėjimo bausme
: kreipdamas konferencijos daly- i
rašytoja Goma
— Amerikos Chilton knygų apie 2 milijonai žmonių. Buvo iš nuteisto žydo disidento Anatoli metais yra paskirta Čekoslovakijof
I vių
dėmesį į Rumunijoje vykdo- į — Paskutinės praėjusių metų
mus Hekink
i Vakarus ištremtas buvęs r u - i
j ° konferencijos nu- dienos Europoje buvo labai aud spausdinome bendrovė pradėjo teriškų scenų, policijai nelengva jaus Ščaranskio mokslo draugas. veikiančio "Chartijos — IT* są
munas disidentas rašytojas p , v i į ^ r i m ų paze.dimus Po mano sue- ringos. Sniegas Škotijoje nutraukė spausdinti Kinijos užsakytą kny- buvo sutvarkyti verkiančią minią, Įstodamas į Maskvos Helsinkio jūdžio nariam už jų drąsią ir ryž
Goma. susitikime su spaudos at _ į™™> P ^ e j o laikraštininkam susisiekimą, Anglijoje potvyniai, gą kinų kalba: "Amerikos inžine- Valdančioji revoliucinė taryba dar Grupę, Agaevas sieks padėti ap tingą kovą, siekiant apsaugoti pa
atkreipė j f** &**,
Rumunijoje prade- Vokietjoje smarkios audros, Rusi rija ir pramonė". Tai bus serija, nenumatė, kas užims prezidento ginti Ščaranskio ir kitų žmogaus grindines žmogaus teises ir įsiti
stovais Washingtone.
teisių gynėjų interesus. Agaevas kinimų laisvę. Vadinamoji "Mo
Vakarų viešosios opinijos dėme 'jo dygti gausios disidentines gru- joje nepaprasti šalčiai. Net Itali kuries pirmosios knygas liečia vietą
pažymėjo, jog dalyvaudamas Mas nismanijos" premija, kurią suda
sį į Rumunijoje pastoviai vykdo- pės, kuriom pritarė ne tik in telek- joje vėjai ir audros padarė nuo naftos ir gamtinių dujų pramonę.
1 1
ta,
ir
— Amerikos užsienio prekybos kvos Helsinkio Grupėje jis taip ro penkiolika tūkstančių švedų
mus pagrindinių žmogaus teisių i t"" * ' *** P ? * darbininkai, stoliai.
— Ispanijos keleivinio trauki
Polici
deficitas lapkričio mėnesį pasiekė pat parems Aleksandro Podrabi- kronų, buvo įsteigta 1975-ais me
bei laisvių pažeidimus. Iškelda-1
> ' nežiūrint griežtų repre— Praėjusį penktadienį Berly nio nelaimėje žuvo 14 žmonių, 20
sinil
26.5 bil. dol. vidurkį. Manoma, neko pradėtąją akciją prieš So tais atžymėti tuos asmenis ar or
ma tariamą Rumunijos nepriklau-1 * pncmonių prieš sių gn)- ne Sp3ndau kalėjime susirgo pas- buvo sužeistų,
narms
kad metinis prekybos balansas vietų Sąjungoje vykdomą pikt ganizacijas, tiek Švedijoje, tiek už
somybę nuo Sovietų Sąjungos, i W .
' ^ s t e n g ė jų sunaikutmis ten likęs kalinys Rudolf!
— Kambodijos užsienio reika- duos didesnį deficitą, negu 1977 naudžiavimą psichiatrijos moks sienio kraštuose, kurie ypatingai
kmti
pažymėjo rašytojas Paul Goma,'
*
Hess, 84 m. Jis buvo išvežtas į ka-j lų ministras Ieng Sary pareiškė; m.
pasižymėjo, ginant žodžio ir įsi
lu.
rumunų valdžia siekia suklaidin
rinę britų ligoninę. Hess jau sėdi užsienio korespondentams, kad į
Prašo
paremti
tikinimų
laisvę. Premijai yra duo
ti Vakarus, nes ii nuslėpė tik
kalėjime 31 metus. Sovietai atsi ateinančią savaitę bus atidaryta]
tas vardas pagal švedų pagamin
rąją krašto padėtį. Tas faktas,
teishj gynėjus
sako jį išleisti.
lėktuvų linija tarp Bangkoko ir
tą
filmą "Monismanija", kuriame
kad Rumunijoje nėra sovietų ka
Šiem Reapo miestų. Turistai ga
—
Kalifornijos
teisme
8
metais
Penkiasdešimt
du
čekoslovakai,
yra
pasmerkiami kai kurių mo
riuomenės daliniu, nereiškia, kad
lės atvykti apžiūrėti
istorinių J
1
žmogaus
teisių
gynėjai,
pasirašę
kalėjimo
buvo
nubausta
Barbara
derniųjų visuomeninių santvar
krašte nėra jaučiama
Sovietų
Kambodijos šventyklų griuvėsių.]
vadinamąją
1977-ųjų
Metų
VVilliams,
juoda
"šalpos
karalie
kų pasikėsinimai prieš žmogaus
Sąjungos įtaka.
IChartą, atsišaukimu kreipėsi į nė", kuri apgavystėmis gavo iš į Ministras pareiškė, kad turistai]
asmenines laisves.
Paul Goma už dalyvavimą'Vakarų Europos socialistų par- valdžios "šalpos" nuo 1971 m. Į bus įleidžiami iš draugiškų valsdrauge su kitais intelektualais Itiių lyderius, prašydami paragin- net 239,587 dol. Ji sugebėjo Į tybių, išskyrus Vietnamo, Pietų
KALENDORIUS
Rumunijoje įsisteigusiame disiden- j ti Čekoslovakijos vyriausybę, kad gauti Šalpą iš 10 Šalpos įstaigų, j Korėjos, Pietų Afrikos, Taivano ir
tiniame sąjūdyje praėjusių me-!Chartijos sąjūdžio atstovui Ja- panaudodama 10 pavardžių sau Izraeiio piliečius.
Sausio 2 d.: Bazilas, Eufroana,
tų balandžio mėnes-į buvo suim roslav Sabata kritų užtikrintas ir savo 70 vaiki}." Ir į teismo sa
—St. Louis mieste palaidotas
Mažvydas, Gailutė.
tas ir vėliau, tų pačių metų ga- teisingas teismo procesas. Sabata lę ji atvyko sidabro spalvos "Ka- Thomas Cody, Chicagos arkiSausio 3 d.: Florencijus, Genole, ištremtas į Vakarus. Prieš su-į buvę suimtas sr>aiio pirmą dieną dilaku".
j vyskupo, kardinolo John Cody
vaitf,
Aimas, Liepsnelė.
ėmimą drauge su kitais septy-į i r bus teivmnas dėl to, kad Ceko— Lenkijos vyriausybė spaudo brolis. Jis dirbo General Motors
Saulė teka 7:17, leidžias 4 5 9 .
niais rumunais intelektualai* jis Slovakijos ir Lenkijos pasienyje je garsina moteriškas kojines. Jų įmonėje, paliko žmoną ir pen
ORAS
buvo pasiuntęs atvirą laišką tuo buvo numatęs susitikti su kai ku fabrikai tiek prigaminę, kad nėra kias dukteris bei 13 vaikaičių.
Kinijos premjero ir partijos pirmininko titulą turįs Hua Kuo Feng įve
metu vykstančiai Belgrado kon riais lenkais žmogaus teisių gy kur dėti. Valdžia numušė koji Gedulingas Mišias laikė kard. dė naują dalyką — spaudos konferencijas, kuriose jis aiškina Pekino
Debesuota, temperatūra dieną
nių kainas 25 nuoš.
ferencijai Europos saugumo ir nėjais.
Cody.
vyriausybes planus ur nutarimui.
30 l, naktį 20 L

TRUMPAI IŠ VISUR

DRAUGAS, antradienis,

1979 m. sausio mėn. 2 d.

KELIAS I SVEIKATĄ

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
RŪMUOSE, KURIUOS STATĖ
GARSUS ARCHITEKTAS

mezgasi įdomūs pokalbiai. Man
ypač įdomu išgirsti apie šių rū
m ų istoriją. Didelių, erdvių rū
m ų , kuriuose ir šiandien tebesijaučiame esą neprikl. Lietuvos
saloje.
Pasiuntinybės rūmų istorija ši:
juos statė žinomas architektas
George Oakleytotter 1912 m. pa
gal ispanų stilių. T a s pats archi
tektą^ pastatė ir daugiau rūmų,
kuriuose ilgainiui įsikūrė įvairių
kraštų atstovybės. Dabartinių Lie
tavos pasiuntinybės rūmų savi
ninkė buvo turtinga amerikietė
Henderson. Anksčiau
Lietuvos
informacijos biuras glaudėsi kito
se patalpose. 1924 m. įgaliotu
ministeriu esant K. Bizauskui,
Lietuvos vyriausybė užpirko da
bartinius rūmus ir juos išmokė
jo 1936 m. rugpiūčio mėn. Ka
d a n g i šalia r ū m ų dar yra 17,000
kvadratinių pėdų sklypas, nuosa
vybė anais laikais buvo įkaino
ta 110,000 dol. Valia tikėti, kad
ir dabar rūmų bei sklypo vertė yra didelė.

THE LrTHUANIAN VVGRLO-VVID*: DAILY
Second class postage paid at Chicago, Ui. Published daily
except Sundays. Legal Holidays, days atter Chnstmas
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society

nomis, apsikrovęs laikraščiais. O
antraštės, kaip minėjau, prane
ša, kad Amerika užmezga diplo
matinius santykius su komunisti
ne Kinija. Kaip į tai reaguoja Lie
tuvos atstovas? Beje, jis atsisako
interview duoti, tik šiek tiek pa
informuoja. Susidarau
vaizdą,
kad oficialūs ryšiai su T a i w a n o
ambasada atslūgo nuo 1974 m.
Nors šiaip Taivvano ambasado
rius susitikęs su Lietuvos atstovu
pasiteiraudavo
apie
Lietuvą.
1976 m. Taiwanas dar turėjo dip
Iomatinius santykius su 27 vals
tybėmis. Paskutinis priėmimas
Taiwano ambasadoje buvo spa
lio mėnesi, bet po to aprašymai
spaudoje jau skambėjo liūdnai.
1977 m. sausio mėn. T a i w a n o
ambasadorius norėjo pasitraukti
iš pareigų, bet jam buvo pasaky
ta, kad JAV vyriausybė naujo
ambasadoriaus nebepriims.
Susidarau vaizdą, kad įvykiai
nuosekliai riedėjo iki finalo š.m.
Dabartinis Lietuvos
atsto
gruodžio 15 d.
vas W a s h i n g t o n e dr. S. Bačkis į
Lietuvos atstovas tik ką gavęs diplomatinę tarnybą įstojo 1930
kalėdinius sveikinimus iš prezi m . T a d greit švęs 50 m. sukaktį,
dento Carterio ir jo žmonos, taip kai ji.-, tarnauja Lietuvai. Nuo
pat viceprezidento ir jo žmonos. 1960.VI.15 dirba Lietuvos atsto
Ant oficialių Baltųjų rūmų vokų vybėje YVashingtone, nuo 1976.

N E S I R G T I IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
Gruodžio 16 d. vėl pavasaris
JONAS ADOMAVIČIUS, M D.
Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County,
sostinėje - temperatūra per 60
K E L I A S I SVEIKATA. 1601 W e s t Garfield Bivd., Ckicago, U. 60636
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
laipsnių. Vos atsikėlęs, skubu
countries. $37.00.
nusipirkti naujausią dienraščio
tų malonu žinoti Jūsų nuomonę ''Washington Štai ' laidą. Dien
PaSto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
dėl aspirino kenksmingumo dėl raštyje stambios antraštės pra
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.
nešančios, kad Amerika užmez
platelets.
NAUDINGĄ PATARIMĄ
Esu 68 metų, nerūkau. Dėl ge ga diplomatinius santykius su Ki
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
(GYVENDINK resnės kraujo cirkuliacijos išgeriu nijos liaudies respublika.
metams 6 mėn. 3 mėn.
Aš už poros valandų turiu bū
SVEIKESNIS BOSI
po dvi uncijas brandy su silpna
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur JAV
35.00
arbata. Valgau vaisių, vynuogių, ti Lietuvos atstovybėje. Taip iš
13.00
18.00
Kanadoje
USA. 37.00
19.00
15.00
obuolių, apelsinų. Iš anksto dė anksto susitarėm su Lietuvos ats
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
tovu
dr.
Stasiu
Bačkiu.
Prieš
11
kingas už patarimą.
KAIP
SUSTIPRINTI
9.00
15.00
Savaitinis
25.00
Atsakymas. Sergi tamsta pa vai. ryto taksi šoferis išsodina
KRAUJO
PLOKŠTELES
kankamo kiekio stokojimu Bico- mane prie atstovybės rūmų. O
• Administracija dirba kas '4 • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30. šešta L vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsKlausimas. Didž. gerb. daktare I cer0 Pokštelių kraujuje. Jos ki- aplink saulės spindėjimas ir ne
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 4 nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Adomavičiau, su dideliu dėmesiu | : a l P vadinasi Platelets, arba throm laukta gruodžio šiluma. Šešio
• Redakcija dirba kasdien » anksto susitarus. Redakcija už
liktoji
gatvė,
kur
stovi
Lietuvos
skaitau "Drauge" Jūsų vedamą bocytais. Jų sumažėjimo liga va8:30
— 4:00, šeštadieniais '^ skelbimų turinį neatsako Skelatstovybės
rūmai,
vadinama
se
sveikatos skyrių. Jo m e d ž i a g a ! d i n a s i
thrombocytopenia.
Tai
'*>•""
\ bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30
—
12:00.
na atstovybių gatve, nors rajo
pasinaudoju aš ir mano seimu. Į v i e n a U ^ ***??* **&"*
g prašymą.
nas buvo labai pasikeitęs į blogą
i§
K a d a n g i iki šiolei neteko m a - 1
arterijų. Tos ligos kilme trepusę, o dabar vėl eina geryn. Ša
tyti Jūsų patarimų kas liečia! i°P*: l P»™une — nežinoma; 2.
lia Lietuvos atstovybės rūmų įsi
VI.25 ėjo atstovo pareigas, o nuo dentų, studijuojančių diplomati
kraujo platelets (kraujo skystyje I Alergijos suKelta; 3. Kaulo smegek ū r u s Kubos misija, nuolatos
n
1977.1.1 yra nepriklausomos Lie ją, sausio 29 d. vėl lankysis nau
plauko raudoni, balti kraujo kū- j ^ pakeitimas kita
medžiaga
saugojama policijos, taip pat Is
tuvos
atstovas (chage de'Affairs) jas studentų būrys.
neliai ir mažytės plokštelės — ! (bonemarrow replacement).
panijos,
Lenkijos,
Ekvadoro,
Washingtone.
Judrus, pareigin
Atstovybės neužmiršta ir savie
Bicocero atrastos, angliškai jos j Kai kraujavimas prasideda —
Vengrijos ir kitos atstovybės.
gas,
taktiškas,
geležinės
logikos
ji.
Kai svečių kambaryje susėdo
trumpai vadinasi platelets, jos \ staiga ima kraujuoti iš kūno anPaspaudus skambutį, į rūmus
žmogus.
Atrodo
stiprios
sveika
me
valgyti O. Bačkienės paruoš
tvarko — stabdo kraujavimą, J. • gų, po oda gaunasi įvairaus dyįleidžia pats Lietuvos atstovas dr.
tos.
O
pareigos
nėra
taip
lengvos.
tų pietų, prie durų suskambėjo
Ad.), todėl labai maloniai pra-jdžic
kraujosruvos
(petechiae,
S. B?čkis. Einam į jo kabinetą,
Pvz.
lapkričio
19
d.
atstovybėje
skambutis. Atvyko sostinės Lie
šau duoti patarimą, kaip tas pla- j ecchymoses), kraujuoja
dantų
kurio sienose neprikl. Lietuvos rašoma Charge de'Affain Dr.
buvo
gražiai
priimti
ir
pavaišin
tuvos vyčių pirmininkas
adv.
telets kraujuje padidinti (norma-; smegenys. Laboratorijoje atlikti
prezidentų ir kitų žinomų asme- and Mrs. S. Backij. Oficialiame
ti pei 100 lietuvių, gruodžio 8 d. Raškauskas su gražių
gėlių
liai jų kraujuje turi būti krauju-! tyrimai nurodo plokštelių jvaisąraše,
išleistame DR. ŽIBUTE
! nų fotografijos, o spintos pri diplomatų
ZAPARACKAS lankėsi per 40 amerikiečių stu
(Nukelta į 5 ptlaL)
300.000 viename cc mm, J. Ad.)....! raus dydžio sumažėjimą, prailgėkrautos knygų ir
informaci- 1978 m., šalia kitų atstovybių oTelef. — 337-1285
Pas mane jos yra labai sumažė-ijusį kraujavimą (bieeding time),, >
AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA
ficiaLai figūruoja ir Lietuvos ats
jusios: iki 58.000 ir nežinia dėl ko. j užsitęsusi krešulio susitrauKimą;
Ofisas:
TeL ofiso ir b u t o : OLympic 2-4156
DR. K. G. BALUKAS
Kartą Lietuvos atstovas dr. S. tovybe bei jos atstovas. Oficia
700 North Mlriitgan, Suite 409
Buvau pas kraujo specialistą.: (delayed clot retraction), kaip
liame konsulų adresyne taip pat
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
Valandos pagal susitarimą
Ėmė iš krūtinės kaulo smegenų. \ pas tamstą paskutiniai du tyri- Bačkis paminėjo, kad dabar svar figūruoja ir trijų Lietuvos konsu
Ginekologine Chirurgija.
G
Y
D
Y
T O J A S I R CHIRURGAS
biausios Lietuvos diplomatinės
Leukemijos nėra. Daktaras prira- j mai.
6449 So. Pulaski Rd. (Cmvford
lų
JAV
pavardės:
Simučio,
D
a
u
ž
1443 So. 50th Ave., Cicero
tarnybos pareigos teikti informa
šė ir jau metai bus kaip imu kas i Gydymas tos ligos trejopas.
Medical Bmlding) Tel. L U 5-6446
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
cijas apie Lietuvą studentijai, a- vardienės ir Čekanausko.
išskyrus trečiadienius.
antra diena po Šešias tabletes Į L Pašalinimas priežasties; 2. IšJ e i neatsiliepia skambint 374-8004
T a ^ jokie vėjai mūsų n e n a u d a i
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
kadernikams, laikraštininkams ir
S
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
Prednisone, 5 mg. (tai cortiso- j operavimas — išėmimas blužnies
Priima ligonius pagal susitarimą.
t.t. Besiinformuodamas sužinau. nepučia, mes tebesam viešai pri
nas, J. Ad.).
i (nežinomos priežasties atvejais);
EADK)
ŠEIMOS
VALANDOS
TeL BEUanee 5-1811
kad įvairios studentų, doktorantų pažįstami.
„
, . . , , . » .
i3. Steroidai (cortisonas). Tamsta
DR. VL BLAŽYS
Visos programos ii WOPA
Kai
pirmą
kartą
po
keturiolikos
DR. WALTER J. KIRSTUK
ar pavienių asmenų ekskursijos
PLAUČIŲ I R VIDAUS LIGOS
Per spalio ir lapkričio m a e - U , A h
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
d a i s i P r e < 1 nisonu, ku- a.
metų
lapkričio
mėnesį
apsilan
Lietuvis gydytojas
Marąuette Medical Center
sius dar įleido 6 adatas (mjekci-..
* ^
^
„ ^ ^
Ge- h uola; lankosi nuosaikiai atnau- kiau Lietuvos atstovybėje, čia madienio iki penktadienio 3:00 —
int
6132
So.
Kedzie
Avenoe.
3325
West 59th S t r e e t
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
jas) i kraują — veną Onccvm,
^
domas _
p i l d y k visus! i °:-e Lietuvos atstovybėje. Ats- buvo per šimtas svečių ir sun
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
sekmad.
nuo
8:30
iki
9-30
v.
ryto.
Ully, 2 mg. savaitėje. (Tas vais-l
|
. kurį ^
6 iki 7:30 vai. vakaro.
n u r o d y . į tovybė paskleidžia daug mformap e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
kiau buvo viską apžvelgti. Šian
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Treč. ir šežtad. uždaryta.
Telef. 434-2413
tas yra ištrauka iš paprastos, ka- j ^
j i k d a r įe ^ 5 ^ 5 .
Į cinės medžiagos apie Lietuvą yPagal susitarimą.
dien mes tik trise: Lietuvos ats
1490
A
.
M
.
puose dažnai randamos, žiemą;
.
.
„:«*,«,! pač anglų kalba. Lietuvos atstoOfiso telef. WA 5-2670.
tovas, jo žmona ir aš. Ir k a r t u e7159 S. M A P L E W O O D A VE.
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel: WAlbroo<k 5-3048.
ir vasarą žaliuojančios gėlės, Vin-I M e s k s a h n TV1SUS. ™us V**"
vui daug patarnauja LB išleisti
same visi trys aukštaičiai. Todėl
C H I C A G O , TJLL. 60629
ir ne val5tus
1
1 ir 3
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ca rosea, naudojamas aštriai l e u - | ,
" l "g" "..
° £
ir dr. T. Remeikio redaguoti leiTeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
nepaprastai atsiveria Širdys ir
•
RTDIfi.IV I B VA1RV LIGOS
kemijai gydyti, jo veikimas n e ž i - , k i m i u s ne nezvilgtarek per « * U ^
« V iolation of Human
SPECIALISTE
DR. PETER T. BRAZIS
nomas, S y m a i daromi, J. Ad.) ! £ ~ * * * * * ~ J " ? * į į Rights" ir kiti.
MEDICAL BVILDIVG
siiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiig
GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
3200 W . 81st Street
Lietuvos atstovas
šiandien,
Patikrinus kraują, padėtis nepa- * J «™ * * į
^ " T * * * Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 W e s t 71st S t r e e t
gerėjo, platelets rado vėl
tik p a ž i n o ko dar ateityje i m s i m e kaip, gal būt, ir kitomis die- z
iki i vai. nooiet
.
s
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
38.000, kartais pakyla iki 48.000: Mirtuuį hga reikia ne juokais
Ofs.
t
e
l
737-1168, r e z . 239-291»
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt.
tik susitarus.
bet paskutinis tikrinimas redo -vėl tvarkyti.
imk po dešimtį tablečių po 500
Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9801
Koks angelas tamstą apleido
tik 36.000.
mg.
kas
dieną,
išdalyk
lygiomis
I
s
DR. J. MEŠKAUSKAS
(netikėtina, kad velnias būtų pri
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Daktaras mano. kad tai yra įdėjęs) fcašTgm 4Šc#fa( nevailaik* Jas imdamas. Greičiausiai 11
DR. EDMUND L CIARA
Specialybė vidaus ligos
nuo kokių vaistų. Uždraudė var-, ]nuo cirkuliacijos, kada Lojolos | nekraujuosi. Nenusimink, kantry- =
2454
West 71st Street
OPTOMETRISTAS
toti aspiriną ir bet kokius vaistas,']universiteto Chicagoje prof. John! bes nepamesk, nėra tam pagnn71-os
i
r
Campbell
Ave. kamp.
2709
W
e
s
t
51st
Street
kurie yra giminingi aspirinui — ; T o b i savo tyrimais įrodė, jog kai;do dabar Už poros mėnesių vel
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
Tel. — G R 6-2400
penktad. 3 iki 7 • . p. p. Tik susitarua
Butagesic, Codeine, Darvon. Prieš I kuriam net stikliukas jos jau pa-į parašyk. Sėkmes— pats stenkis—
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
Open F r i d a y e v e n i n g s , 5 P . M. t o 8 P . M.
metus skaudėjo nugarą: ė m i a u ' kenkia širdies raumeniui, o kur j tada ir Tvėrėjas talkins.
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
Tekf. — 282-4422
10-4: šežtad. 10-3 vai.
Butagesic,
Codeine,
Darvo. \ d a r poveikis į kaulų smegenis, kuO mes visi kiti iš tamstos neInstead
of
T
h
u
r
s
d
a
y
evenings
DR. ROMAS PETKUS
Prednisone tabletės man v i d u - i r i e kovoja su šia liga. Greičiau- I
^ - r — ^ m e : nesirgdami
Ofis. teL 735-4477; R e z . 246-2830
AKJV LIGOS — CHIKI'KGMA
reumatoidiniu
artritu
nei
vienas
rius pučia, daktaras sako toliau į s ; a ; & a fens tamstai, kaip ir dauOfisai:
DR. E. DECKYS
imti.
j geliui mūsiškių, nemokšumo ne-j nei vienos tabletės aspirino nei
111 XO. WABASH AVE.
GYDYTOJA I R C i n R U R G E
Dabar vartoju kaip minėjau, g e r o v ė (ignoraciia) — daugumas j kitokio jo brolio neimsime per vi4200 JiO. CENTRAL AFE.
Specialybe — N e m j ir
Valandos pagal suMtarima.
Prednisone, po 5 mg. Nuo * * - £ • « , taip, kaip nėra iš tikrųjų: j są savo gyvenimą ir kitiems apie
Emocinei ligos.
vų _ Novodipam, 5 mg. Nuo ! t o k j a nesveikata lietuvis be bute- j tai pasakysime. T a i p pat del
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
širdies — Isordil 5 mg. pagal r e i - j l i u k o nė iš vietos namuose bei | menkniekio neiminesime visokių
6449 S o . Polaski Road
(Kalba lietuviškai)
6316 Sotrth We$tern — 6R 6-5100 I
kalą, ne visuomet Kartais nuo; parengimuose. Ir dar didžiuojas, j vaistų (ju žvirblį išmintingas 1 Malo Bank OPTOMETRISTAS
peršalimų vartoju
Novotetra,
Tęsk prednisoną būdamas sa- nešaudo i š ^ r m o t o s ) . ^ i e k a d a j i e i
DR. A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* n"Contact lense«>*
vienas
neimkime
Darvon,
nors
ir
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
250 mg. kapsules.
j v o gydytojo žinioje. Jis žinos, kas " ~
" "™~
2618
W
.
71st
S t - TeL 737-5149
gydytojas
prirašytų.
TeL — B E S-5893
Maloniai prašau patarti, kaipį toliau daryli. Nevalgai daržovių.
iiiiiiiir?
HHMinmiiNimimiiHi
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Specialybė Akių ligos
*a" plokšteles kraujuje sustiprinti. I Maitinkis nealereišku maistu —!
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West lOSrd Street
kad nebūtų pavojaus kraujavi-; paprastu,
vengdamas
visokių, s
INKSTŲ, PŪSLES I R
mu . Ar turi įtakos maistas? Jei j "prašmatnybių". Vartok
labai j |
Valandos p a g a l susitarimą
PROSTATO
CHIRURGIJA
turi. tai kokį maistą valgyti ir ko-. (j a u g vaisių, daržovių, b a l t / m ų | | ,"%
0
2656
W.
63rd
Street
Ofiso
tel.
—
P
R
8-2220
kk) v^nzv
Dabar valgau gal'"-'(kiaušinio baltymas, varškė, bal- s
Vai.
antrad.
nuo
1-4
popiet
mai liesą maistą. Prisilaikau dėl i tas sūris, pieno gaminiai, sojos puDR. JANINA JAKŠEVIČIUS
ir
ketv.
nuo
5-7
vakare
SHAMROCK OLOS INC.
JO K SA
širdies stovio, nes prieš keletą m e - | pelės, žuvis). Vištienos tiršto bulOfiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
tų turėjau širdies priepuolį dėl j o n o — želės pavidalo (devynios
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 6Srd Street
kojos į dviejų galionų puodą),
SHAMROCK OLDSMOBILE, INC.
DR. J. J. SIMONAITIS
kraujagyslių susaiurejimo.
:
Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt
G Y D Y T O J A S
tik
iš
krautuvės
bulj'ono
gabaliu
T* .p pa* p-a<au pasakyti, ar
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai
:
Adresas
4255 W. 63rd Street
vak. Seštad. nuo 1 lkl 4 vai.
jta'ė*-; kf.r<t kraujui dabar ma kų nevartok. Kvortą minėto bul
2424 Ogden Ave., D o w n e r s Grove, 1H. 60515
Ofiso
telef. R E 6-4410
no varto;ami minėti vaistai. Bū- jono kasdien išgerk. Vitamino C
Telcphone (312) 969-1310
Ofe. P O 7-6000
B e s . GA 3-7278! Rezidencijos telef. G R 6-0617
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
DR. A. JENKINS
IN DOVVNERS GROVE
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarim*.
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS Ofiso tel. HK 4-2123. Namų GI 8-61M

| / Drive-in Tellers |
Open € days a week

1 MARQUETTE NATIONAL BANK %
|
64th and So. Westero Avenue
|

OldS

Kviečiame Jus atsilankyti į
SHAMROCK OLDSMOBILE,
Downersr Grove, Illinois.

1002 N. Westem Ave., Chicago
Tel. 480-4441

Turime didelį pasirinkimą naujų
Oldsmobile ir geram storyje vartotų
automobilių. Užtikrmam, kad rasite
sąžiningą ir draugišką patarnavimą

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
7110 W. 127 St., Palos Heigjhts
TeL 361-0730
Valandos pagal susitarimą

S844 West 63rd Street

DR. V. TUMASONIS

Valandos p a g a l susitarimą

C H I R U R G A S
2454 West 71st Street

to. K. A. JUČAS

įstaigos ir bato tel. 652-• 381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
! s VALANDOS: Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9.
SeŠtad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5.
Dr \f nstavi&enė Ckair.) ir Sofija Oželienč AJvudo parengime, Lietuvio 18
Sodybr P

./ apojo

N jotr
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Rimas Staniunas, Algis Tilindfs
Agentūros Vedėjai
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BENDROJI MEDICINA
1407 8o.49tii Ooart, Cicero, m.
Kasdien 10-12 ir 4-7
liskynis tr*t ir Seštad

Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad
2-5 Ir 6-7 — ii anksto susltarua.

Ofs. teL 586-3166

381-3772

DR. PETRAS ŽU0IA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai.: pirm. antr., ketv. ir penkt.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos.

Skaitytojai balsuoja

HELSINKIO SUSITARIMAS
TARPTAUTINES TEISES ŠVIESOJE

UŽ TVIRTA LIETUVIŠKA DIENRAŠTI
Naujųjų metų pra<ižia --gera
proga apie mūsų lietuviško
sios spaudos, taigi ir "Draugo",
rūpesčius su skaitytojais pasikal
bėti, mintimis pasikeisti, pasi
guosti, pasidžiaugti ir pasiskųsti.
O pasikalbėti tikrai yra apie ką.
Pirmiausia šie 1979 metai
"Draugui" yra sukaktuviniai.
1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, Permsylvanijoj, buvo išleistas
pirmasis "Draugo" savaitraš
čio numeris. 1912 m. laikraštis
perkeltas į Chicagą, o nuo 1916
metų virtęs dienraščiu, savo skai
tytojus lanko ir ligi šių dienų.
Taigi šių metu viduryje "Drau
gui" sueis 70 metų. Tai nemažas
metų skaičius. Ir jau vien tiktai
pats faktas, kad laikraštis tiek
laiko išsilaikė,
nesustodamas
lankė ir- lanko savo skaitytojus,
šį ta sako* Vadinasi, jis yra daug
kam naudingas, reikalingas.
Turime prieš akis patį pirmąjį
"Draugo" numerį, nedidelio for
matą Klystumėm sakydami, kad
jis yra vos
gyvas, trupa...
Atvirkščiai, anais laikais laik
raščiai buvo spausdinami gera
me popieriuje ir todėl nėra ir da
bar pavojaus subyrėti.
'Pirmajame puslapyje centrinė
je vietoje specialiai parašytu ei
lėraščiu nusakyti naujo lietuvių
laikraščio tikslai. Nors eilėdara
ir nėra stipri, bet programinia
me eilėraštyje išreikšti tikslai iš
esmec nėra pasikeitę.
Taigi "Draugas" išgyveno 70
metų. Tokio amžiaus sulaukęs
žmogus dažniausiai dairosi į "a
napus'. Tačiau mūsų dienraštis
tebėra tvirtas, jei taip galima iš
sireikšti, savo kūnu, siela ir idė
jomis. Tjriį>*'yni dėl to, kad jis
nuolat atjauninamas: per 70 me
tų daug kartų pasikeitė leidėjai,
redaktoriai, bendradarbiai, paga
liau ir skaitytojai. Šiandieninėje
redakcijoje, administracijoje ir
spaustuvėje nėra nė vieno žmo
gaus, kuris 'būtų dirbęs "Drau
ge" 1909 metais, Kažin ar dar
kur yra gyvas skaitytojas, jį skai
tęs prieš 70 metų? Jeigu tokių bū
tų — atsiliepkite! Tikrai be galo
būtų smagu tokį surasti.
*

Kur gi sljspi laikraščio stipry
bė, kad jis Įstengė ne tiktai 70
metų išsilaikyti, bet ir sustiprėti,
išaugti? Į šį klausimą atsakant
būtų galima nurodyti daugybę
priežasčių, tačiau dėl vietos sto
kos tik vieną kitą suminėsime.
Pirmiausia "Draugas"
nieka
da rebuvo nutolęs ir nema
no nutolti nuo savo pagrindinių
tikslų — ne tiktai informuoti,
bet h įtaigoti skaitytojus, kad jie
būtų dori žmonės, mylėtų pasau
lio Kūrėją, savo tautą, senąją tė
vynę Lietuvą ir kraštą, kuria
me jau visas šimtmetis didelė lie
tuvių tautos dalis gyvena ir dir
ba.
"Draugas" buvo ir yra neprik
lausomas lietuviu dienraštis, ne
susirišęs su kuria nors šio krašto
ar lietuvių politine partija, gru
pe. Dienraštis nė vienai tokių
grupių nepriklauso ir jų neklau
so, o naudingus patarimus iš vi
sų priima. Taigi "Draugas" —
neabejotinas visų lietuvių dien
raštis, nesiduodąs
įtaigojamas
nei sovietinių, nei vietiniu įstai
gų. Todėl jis iš niekur negauna
pašalpų, leidžiamas pačiu skaity
tojų. Jam reikalingos lėšos suren
kamos prenumeratos, skelbimų ir
aukų keliu. "Draugą" leidžia lietuvišk?. lietuvių marijonų vie
nuolija, bet faktiškasis jo leidė
jas yra tūkstančiai skaitytojų.
Tai savotiškas kooperatyvas, ku
riame norintieji dienraštį gauti,
turi jam šį bei tą duoti.
Reikia džiaugtis, kad, švęsda
mas savo 70 metų sukaktį,
"Draugas" vis dar turi daugiausia
skaitytojų ir yra labiausia mė
giamas. Tūkstančiai lietuvių yra
pamėgę dienraštį, ir "Draugas"
jiems yra ne tiktai geras infor
matorius, bet dažnai ir lietuviš
ko gyvenimo vadovas.
Dienraštis sąmoningai vengia
leistis j nereikalingus "politikuo
j^nčių" lietuviu ginčus ir nesi
duoda tam tikrų asmenų bei įs

taigų, tarnaujančių ne lietuvių
reikalams, išprovokuojamas, ne
mato reikalo tuščiais ginčais gai
šinti laiko, vedant diskusijas su
tais laikraščiais ir asmenimis,
kurie skaldo išeiviją, organizaci
jas. Kas yra tie "Draugo" nuola
tiniai puolėjai, geros valios lie
tuviu*, gerai žino. Šmeižti mūsų
visuomenės veikėjus,
išeivijos
vadovus, dvasininkus ir kitus as
menis, o taip pat jų vadovauja
mas organizacijas jie puikiai su
geba. Slapyvardžiais prisidengę
taip "pavyzdingai" lieja ant jų
pamazgas, kad "Dra go" žmo
nės, ir labai norėdami juos prisi
vyti neturi nei noro, nei "gabu
mų", pagaliau nėra tokiam dar
bui ir pasiruošę: nėra išėję spe
cialių "'politgatovkos" kursų
Maskvoje, nekovojo už komu
nizmą. Ispanijoje ar kur kitur,
neruošė atentatų ir kitu būdu
nebuvo "apmokyti". Taigi iš
anksto prisipažįstame — nepriiygstame jiems, kapituliuojame
Kas yra tie "Draugo" puolėjai
— geros valios lietuviai žino. O
jeigu dar kas nežinotų ir norėtų
patirti, tepalaukia porą, trejetą
dienų — į šį mūsų "stuktelėjimą"
į stalą, "kriaučiaus žirklės" at
silieps pačios ir išsiduos, kaip jau
ne kartą yra buvę
"Draugas" kovoja ne tiktai už
geresnį lietuvį, bet ypač už tiesą.
Jis gina nekaltai
užpultuosius
mūsų tautiečius, nežiūrėdamas,
ar juos puola sovietinės ar vieti
nės institucijos, ar "žurnalistai"
— enkavedistai. Dienraštis neįžeidinėja ir kitaip manančių žmo
nių, tačiau, esant reikalui, jis ne
vengia pasakyti teisybės žodį apie tuos, kurie, svetimųjų pasam
dyti ar jų įtaigojami, stengiasi vi
somis išgalėmis lietuvių išeivijos
gyvenimą griauti. Nereikia tad
stebėtis, kad "Draugą" remia ne
tiktai tūkstančiai skaitytojų, bet
ir šimtai mūsų organizacijų, vi
sos veikliosios lietuvių kelonijos*

Skaitytojai gerai žino, kad da
bar, infliacijos laikais, pinigų
vertė smarkiai krinta, o dienraš
čio leidimo išlaidos nesulaiko
mai didėja. Taigi labai sunku ne
priklausomą laikraštį leisti. Tie
sa, beveik kasmet pakeliame pre'
numeratos ir skelbimų kainas,
bet ir jų neužtenka augantiems
kaštams dengti. Taigi labai
džiaugiamės, kai mūsų skaityto
jai —didžiosios šeimos nariai ir
jų organizacijos aukomis dien
raštį paremia. Malonu pasakyti,
kad šio švenčių laikotarpio me
tu skaitytojai,-os gerai suprato
laikraščio būklę: siuntė sveikini
mus, paremtus aukomis, garbės
prenumeratas,
aukojo
gavę
"Draugo" išleistas kalėdines kor
teles, sveikino saviškius per dien
raščio skiltis, dienraščio banke
to metu užsisakė vietas ir ištisus
staluo ir kitais būdais rėmė. Ne
skaitant kasmetinių "Draugo"
romano mecenatų, aukotojų —
tūkstantininkų, gal tiktai vienas
Kazys Algenis iš New Yorko te
buvo (paklojęs tūkstantinę pr.
metų pabaigoje), užtat netrūko
šimtininkų, po keliasdešimt ar
po keletą dolerių aukojusių. To
kių buvo gal daugiau kaip tūks
tantis. O tai ir yra dienraščio
stiprybė.
Bet ne vien tiktai piniginė pu
sė yra svarbi. Siųsdami gausią
paramą skaitytojai,-os laiškeliais
ar vien tiktai aukos faktu pasisa
kė už nepriklausomą lietuvišką
dienraštį, kitaip sakant, savotiš
ko referendumo būdu pabalsavo
už jo vedamą liniją, skelbiamas
idėjas ir pastangas padėti Lietu
vai i: lietuviams.
Esame už tai visiems labai dė
kingi. Jei ir toliau taip bus, ne
bus pavojus lietuviškai nepri
klausomai spaudai sunykti ir tuo
būdu patekti svetimųjų įtakon.
Esame
giliai
įsitikinę, kad
"Draugas" tol gyvuos, kol turės
taip labai nuoširdžių skaitytojų
— rėmėjų, kaip dabar turi.
Linksmų ir laimingų 1979 me
tų Jums, mielieji Broliai ir Sese
rys, "Draugo" draugai!
b. kv.

Dr. Broniaus Nemicko paskaitos, skaitytos Vliko seime, ištrauka
Helsinkio baigminis aktas yra
viršun inio lygio tarptautinis po
litinis įsipareigojimas. Kaip žinia,
jo ruoša užsitęsė kone dvejus me
tus (nuo 1973 m. rugsėjo 18 d.
ligi 1975 m. liepos 21 d.). Jį ruo
šė atskiros komisijos. Todėl jis
stokoja suderinimo ir nesudaro
vienalyčio teisinio kūrinio: pil
na pasikartojimų, yra dvipras
miškumų, net ir priešybių. Atro
do, tarptautinė bendruomenė ne
turi kito taip netvarkingo ir su
painioto dokumento.

tinės žmogaus teisių deklaracijos,
Europos tarybos žmogaus teisių
konvencijos ir kitų. Taigi Hel
sinkio baigminis aktas kartoja
kai kuriuos jau pripažintus tarp
tautinės teisės dėsnius ir dar pri
mena bei pabrėžia taip pat jau
vieną ar kitą proga deklaruotų
principų, liečiančių tarpvalstybi
nį saugumą, visokeriopą tarptau
tinį bendradarbiavimą, žmogaus
teisių apsaugą. Šitų naujesnių da
lykų priminimas ir pabrėžimas,
manding, turi tendenciją vėles
nės precedentinės praktikos keliu
Baigminio akto nuostatai
tolydžio prijaukinti prie jų tarp
Helsinkio baigminio akto nuo tautinę bendruomenę ir juos pa
statai apima maždaug šešiasde versti tarptautinės teisės dėsniais.
šimt puslapių padriko ir daug
Praeities pamėgdžiojimas
kur nesuderinto teksto. Tie nuo
statai, atrodo, ketina tolydžio
Helsinkio baigminis aktas,
tapti tarptautinės teisės dėsniais paksrtotinai pabrėždamas šiuos
tarpvalstybiniam saugumui bei naujesnius
principus, atrodo,
visokiausiam tarptautiniam san bando pamėgdžioti daugiau kaip
tykiavimui reguliuoti ir žmogaus prieš pusantro šimto metų (1814
teisėms apsaugoti.
-1815) buvusį Vienos kongresą,
po
Napoleono karų pertvarkiusį
Pats Helsinkio baigminis aktas
Europą
bei išbraidžiusį naują jos
susideda iš penkių dalių: 1) Eu
ropos, 2) bendradarbiavimo ūkio, žemėlapį ir nustačiusį visą eilę
mokslo, technologijos ir aplinkos tarptautinės teisės dėsnių, lie
srityje, 3) Viduržemio srities sau. čiančių laivybą, vergijos panai
gumo, 4) žmonių kontaktų ir 5) kinimą, diplomatinių atstovų kla
pokonferencinės veiksenos. Kiek sifikaciją ir k t Helsinkio feno
viena tų dalių savo ruožtu sus menui parinktas net ir tapatus
kirstyta į skyrius ir poskyrius. Šia vardas, kaip ir Vienos kongreso
proga negalėsiu (gal nėra nė rei galutiniam dokumentui, būtent
kalo) apglobti baigminio akto vi — baigminis aktas (Finai Act).
so turinio. Pakaks paliesti tik jo Helsinkio baigminiu aktu siekia
pirmoji ir ketvirtoji dalys, kurių ma taip pat (kad ir vėlesniais
vienos septintasis skyrius skirtas precedentais) sukurti tarptauti
žmogaus teisėms, o kita visa iš nės teisės dėsnių tarpvalstybi
tisai —žmonių kontaktams, vi niam saugumui bei tarptau
sokiausiems santykiams, arba, tiniam bendradarbiavimui įvai
kaip įprasta sakyti, žmonių, idė riose tarptautinės bendruomenės
gyvenimo ir veiklos srityse (ūkio,
jų ir inofrmacijos srovėjimui.
mokslo, technologijos, aplinkos,
Pirmoji dalis turi dešimt vals transporto, žmonių santykiavi
tybinius santykius ir žmogaus mo, informacijos, kultūriniu mai
teises aptariančių skyrių: 1) suve nų, auklėjimo) reguliuoti ir žmo
renumo lygybė ir jo gerbimas, 2) gaus teisėms apsaugoti, apdraus
uždraudimas jėga grūmoti ir ją ti.
ja naudotis, 3) sienų nepažaida,
4) teritorijos integralumas, 5)
Be Vienos kongreso ir Helsin
taikingas ginčų sprendimas, 6) kio konferencijos baigminių do
nesikišimas į vidaus reikalus, 7) kumentų tapataus vardo ir ana
žmogaus teisių ir pagrindinių lais logiškos pretenzijos, siekiančios
vių apsauga, 8) tautų lygybė ir naujų tarptautinės teisės dėsnių
apsisprendimo teisė, 9) tarpvals-, įtvirtinimo, yra ir kitos panašios,
tybinis bendradarbiavimas ir 10) ypač Lietuvai labai tragiškos.
sąžiningas tarptautinės teisės Vienoje Austrijos imperatorius
prievolių vykdymas. Tai svarbūs Pranciškus II su kancleriu Metter
tarpvalstybinių santykių dalykai. nichu, Rusijos caras Aleksandras
Betgi jie nėra nauji. Vienus jų I su patarėjais Čartoriskių, Štei
tarptautinė teisė jau seniai pri nu, korsikiečiu Pozzo di Borgo
pažįsti' tarpvalstybinių santykių bei graikų Capo D'Istria ir Prūsi
dėsniais. Kiti (ypač liečia žmo jos karalius Friedrichas VVilhelgaus teises) nurašyti iš naujes mas III su kancleriu kunigaikš
niųjų tarptautinių sutarčių — čiu von Hardenbergu po tarpusa
Jungtinių Tautų chartos, Visuo vio apsitampymo, sužlugdžiusio

LAMAS f SAULĖLEIDI
Romanas
P. MELNIKAS
26
Visai neskubėdamas jis nusiėmė paltą ir tuo metu
pastebėjo, kad Novakas sėdi prie stalo neužimtas. Tuoj
toptelėjo mintis, kad tai gera proga įtikti, įteikti jam
jo baigtą planą ir memorandumą ir pasiteisinti dėl užgaišimo pas Dorą. To reikia...
Sėdęs prie stalo, tačiau aptingo, tarsi kažkas jam
surakino kojas. Rankom t a d a šį tą patvarkė, perskai
tė vieną laišką, po t o dar kitą, bet visa tai neilgai užgaišo. Pasilenkęs, iš apatinio stalčiaus išėmė kelius la
pus, kuriuos jau perrašė ir prie kurių dirbo nemaža
laiko, ir žengė kilimu f savo viršininko aptvarą.
Novakas, jam įėjus, kažką sau kramtė ir jam iš
maišelio pasiūlė. Ten buvo «Al<faiwi«i
— Stengiuos mest rūkyti. Kai tik vėl užeina noras,
tuoj ir griebiu vieną.
Andrius šyptelėjo ir paėmė vieną aaldainį Jis at
skleidė Novakui savo kelių lapų studiją ir atsisėdo
prieš jį. Saldainis jį gerai nuteikė, čiulpdamas jis be
veik nurimo. Novakas, pasirodo, visuomet moka iš
karto kaip nuteikti tarnautojus, kad jie jo nebijotų.
— Aha... Tai padarėte nemažą studiją taip, kaip
prašiau... — čiulpdamas saldainį Novakas su perdėtu
susidomėjimu pritraukė kėdę ir save arčiau stalo
briaunos. Jis skaitė tuos jo lapus iš lėto, kuriuos And
rius suženklino esamų ir žinomų darbų skaičių, per
sonalą, dirbantį prie jų, ir kas numatoma ir pramatoma
ateity. Svarbiausia, kitame lape jis sužymėjo, kaip ga
lima būt ekonomizuoti. Ir procesus, kurie nepakenktų
nei darbų rūšims, nei bendram darbo našumui. Tai bu
vo parodymas, kad Andrius žino ne tik ką jis daro, bet

Lietuvos - Lenkijos valstybės ats
tatymo mintį, pagaliau išgavo
netiesioginį tarptautinį jos pada
linimų pripažinimą, o Helsinky
je Sovietų Sąjungos valdovas ir
dabartinis Lietuvos satrapas Le
onidas Brežnevas su džiaugsmo
ašaromis pelnė
tarptautinės
bendruomenės polinkį į apsipra
timą su Lietuvos ir kitų Pabaltijo
valstybių — Estijos ir Latvijos —
inkorporacija.

1) asmenų santykiavimas, ap
glėbiąs žmonių reguliarius susi
tikinėjimus šeimyniniu pagrin
du, šeimų susijungimą, skirtingų
valstybių piliečių vedybas, asme
nines ir profesines keliones, turiz
mo paskatą, jaunimo sąskrydžius,
sportą ir kitą;
2) informacija, išplėstina į jos
cirkuliacijos ir mainų pagerini
mą, bendradarbiavimą informa
cijos srityje, žurnalistų darbo są
lygų pagerinimą;

3) kultūrinis bendradarbiavi
mas ir kultūriniai mainai, api
ma kultūrinio santykiavimo iš
plėtimą, mokslo žiniomis apsikei
timą ir k t ;
4) auklėjimo srityje bendra
darbiavimas ir mainai, pageri
nant ir išplečiant santykiavimą,
keičiantis studentais, mokytojais,
Blogi mainai
mokslininkais, mokslo žiniomis,
Mainais už Europos dabartinių žadinant domėjimąsi svetimomis
sienų pripažinimą Vakarų valsty kalbomis ir kitų kraštų civilizaci
bės išsiderėjo iš Sovietų Sąjungos, ja, dalijantis mokymo metodais.
kad Helsinkio baigminis aktas
Pavojai pavergtiesiems
numatytų ir žmogų apsaugojanLietuvai ir kitoms Pabaltijo
čių nuostatų. Žmogaus teises lie
valstybėms
— Estijai ir Latvijai
čia nuostatai išdrabstyti po Hel
sinkio baigminio akto pirmąją ir — via pavojingiausias Helsin
ketvirtąją dalį arba po, kaip sa kio baigminio akto pirmojo (Eu
koma, pirmąjį (valstybio saugu ropos saugumo) "krepšio" tre
mo) ir trečiąjį (žmonių kontak čiojo skyriaus nuostatas, kal
tų) "'krepšį". Pirmojo "krepšio'" bąs apie sienų nepažaida ir pri
septintajin skyriun sudėti nuo pažįstąs dabartinj Europos status
statai, bandą apsaugoti, ap quo: "Dalyvaujankčios valstybės
drausti žmogaus teises ir pagrin laiko nepažeidžiamas visas viena
kito: sienas, taip pat ir visų Euro
dines laisves, įskaitant mąstymo,
pos valstybių sienas ir todėl da
sąžinės ir tikėjimo laisvę visiems
bar ir ateityje susilaikys nuo jų
be rasės, lyties, kalbos ir religi
pažaidos" (Dėl Pabaltijo valsty
jos skirtumo ir ketiną remti bei
bių inkorporacijos nepripažini
skatinti įgyvendinimą civilinių,
mo jokių išlygų nėra). Čia paci
ūkinių, socialinių, kultūrinių ir tuotas dabartinių Europos sienų
kitokių teisių bei laisvių, kurių pripažinimo nuostatas (toks pat
visos išplaukia š gmtos asmens kaip ir Vakarų Vokietijos — So
kilnybės ir yra reikšmingos jo vietų sąjungos 1970 metų rugpiūlaisvam ir pilnutiniam vystymui čio 12 d. sutarties) laiduoja
si Trečiajam "krepšin" sudėti Maskvos valdovams palankesnes
nuostatai, kurie jau labiau konk sąlygas susidoroti su vidaus poliretizuoja žmogaus teisių įkūniji niais sunkumais bei ūkinėmis ne
mo būdus, atspindi žmonių kon gerovėmis, atsispirti Kinijos pa
taktus, kaip antai:
vojui ir sėkmingiau ruoštis nau
jiems užgrobimams, juo labiau,
kad Helsinkio baigminis aktas
atveria vartus dar ir Vakarų ūkio bei pramonės gaminių, moks
lo žinių ir ypač ginklavimuisi
taip reikalingos technologijos sro
vėjimui į Sovietų Sąjungą, iš jos
už tai beveik nieko negaunant
Atvirkščiai, Vakarų ūkio ir tech
nologijos tiekinių sustiprinta ga
lia, jei ir kai tik atsirastų proga,
gali atsisukti į pačius tiekėjus.

Helsinkio baigminio akto pirmo
jo "krepšio" pirmojo skyriaus
nuostatas, kalbąs apie suverenu
mo lygybę ir iš jo išplaukian
čių teisių gerbimą, esą, ginąs pa
vergtuosius kraštus ir teikiąs pa
grindą jiems išsivaduoti iš Sovie
tų Sąjungos pavergimo. Tas nuo
stata: skamba šiaip: "Jos (daly
vaujančios valstybės. Br. N.)
laiko, kad jų sienos gali būti kei
čiamos taikiu būdu ir susitari
mu, laikantis tarptautinės teisės".
Aišku, kad šis nuostatas nu
matytas tik Helsinkio baigminį
aktą pasirašiusioms valstybėms,
bet ne Sovietų Sąjungos okupuo
tiems kraštams. Sovietų Sąjun
gos okupuotos Pabaltijo valsty
bės pačios negali pasirūpinti sa
vo likimu, bet turi laukti malo
nės iš Sovietų Sąjungos, kad ji,
kaip Helsinkio baigminio akto
dalyvė, susidomėtų "savo" sienų
pakeitimu ir paleistų inkorporuo
tas Pabaltijo vasltybes iš paver
gimo. Sakyčiau, tai kuone apgaulur. paraminimas, nes tokių
malonių Maksva nedalija.
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Su paguoda Sovietų Sąjungos pa
vergtiesiems atsišaukiama dar ir
į to pat "krepšio" aštuntojo sky
riaus nuostatą, kalbantį apie tau
tų lygybę bei apsisprendimo tei
sę, būtent dalyvaujančios valsty
bės "laiko svarbiu dalyku šio
(tautu lygybės ir apsisprendimo
teisės, Br. N.) principo bet ko
kios pažaidos panaikinimą." At
rodytų, tartum čia pasisakoma
už apsisprendimo teisės vykdy
mo atstatymą. Betgi kas ir kur
tą apsisprendimo teisės pažaidos
klausimą iškels? Helsinkio baig
minis aktas savo sistemoje nenu
mato tokios teisės okupuotoms
valstybėms. Ten neišeina kelti
šis klausimas ir dalyvaujančioms
valstybėms, ypač pripažinus ne
liečiamas Europos valstybių sie
nas (pirmojo "krepšio" trečias
skyrius) ir pasižadėjus nesikišti
(tiesiogiai bei netiesiogiai į vie
ną kitos vidaus reikalus (pirmo
jo "krepšio" šeštas skyrius.

•

Tautų lygybės ir apsisprendi
mo teisės pažaidos, įvykdytos ir
tebetęsiamos Sovietų Sąjungos,
Helsinkio baigminio akto šalys
negali iškelti nė Jungtinių Tau
tu institucijose, nes, reikia ma
nyti, tyčia sutarta jo neregistruo
ti Jungtinių Tautų sekretoriate
chartos 102 str. tvarka.

Žodžiu, kilnūs principai iškil
mingai deklaruoti, bet tuo pačiu
Iš antros pusės dabartinių Eu
užkirstas kelias nuskriaustiesiems
ropos sienų pripažinimas stores
jais pasinaudoti.
niu sluoksniu apdengia Lietuvos
ir kitų Pabaltijos valstybių iš so
vietinės priespaudos išsivada
2 MEL. SKRIDIMŲ
vimo bylą, susilpnindamas jų in
Penktadienį O'Hare aerodro
korporacijos nepripažinimo po
me buvo pasiektas aukštas lėk
Detentės politfką Belgrade stipri veikį.
tuvų skridimo kiekis: buvo du
nant JAV ir Sovietų S-gos atstovų
Savęs
apgaudinėjimas
milijoninis skridimas šiais me
Goldbergo ir Voroncovo draugys
tais.
te.
Detentės piršliai tvirtina, kad

primena kai ką ir Novakui, nors tuose darbuose abu, rinėjo jautrius svarbius dalykus ir kaip? Nuo tų po
orientavos. Tai buvo gal ir administracinė praktika sėdžių juk pareina visų tarnautojų — kaip George —
tarnautojui Andriui, kad jis matytų plačiau ir iš aukš likimas. Kas įtikinančiu, autoritetingu balsu ėmė ir pa
sakė apie jo asistentą, kad štai Andrius Klevas ir vie
čiau, kad dedas jo skyriuje.
— Aha, aha... — Novakas teigiamai linkčiojo gal nas susidoros? Atliks darbus ir be George? Kas tai pa
va. Bet jo dėmesys buvo dirbtinas ir kiek atitrauktas. sakė? Novakas? Ar kas kitas, aukščiau už jį? Nova
Jis kosčiojo ir rengėsi Andriui kažką pasakyti. Negi kas, tikriausiai, teigė, kad Andrius geras darbuotojas,
dėl jo ilgoko dingimo iš įstaigos? Dėl užtrukimo pas jis išsivers ir be padėjėjo. Ir tų darbų už kiek laiko ne
Dorą? Ne. Jis to nepasakė. Jis tik keliais žodžiais pa bus jau labai daug. Ir taip George buvo atidėtas.
komentavo apie studijos sugestijas, bet jo mintys, ma
Tačiau už tų pačių durų kas nors pasakys: "Apsi
tėsi, buvo toli. Gal "už marių marelių", jei Novakas iš eisime dabar ir be pono Klevo. Susispausime i r susiviso apie taip tolimas vietas galvojo.
konsoliduosime. Net adminMraciniai žmonės turės
Andrius Novaką retai įtardavo. Bet šį kartą jis perimti techniškus darbus. Ar, ponas Novakai, juos
tikrai juto, kad Novakas nuo jo kažką slėpė. I r kas tai jau užmiršote? Negali būti. Viena ranka tvarkysite
buvo?. Andrius Novaką ir vietinius dažnai jtardavo, Klevo darbą, kita — administravimą, kurio jums tikrai
nes jie jam atrodė keistai elgėsi. Bet tai užeidavo ir vėl liks mažai". "Cha - cha..." — juoksis viršininkai iš
praeidavo. Užtekdavo Novakui vėl šyptelti, pasakyti Novako už konferencijos stalų ir draugiškai plos jam
jam kokį nieką, ir įtarimų debesys — kurių šaltinių jis per petį, sakydami, kad tai tik laikinai.
Kibdamas vėl į darbą, taip Andrius galvojo. Jis
nežinojo — jam prasiskleisdavo. Ar ne svarbiausia,
stengėsi
sustabdyti be perstojo plūstančias negeras
kad su Novaku jis sugyveno? Tai retas dalykas jo prak
mintis.
Reikėjo
juk save įtikinti, kad jis čia priklauso
tikoj. Gi Novaku jis pasitikėjo. Po Novaku jis net pa
kilo etate ir algoj. Ir reikėjo jam dėl t o būti dėkingam ir yra labai reikalingas. Jei jo artėjančios skyrybos
neišvengiamos, beliko jam tik ši vieta! Reikėjo jam
ir atviresniam.
čia laikytis abiem rankom, įsitvėrus už darbo. Tik
Novakas Andriaus studiją įsidėjo į stalčių, beveik taip jis galės jaustis dar gyvu žmogum.
nepadėkojęs, tarsi ji nebuvo jam labai svarbi.
Aišku, darbas — neviskas. Bet svarbus, kai Jo
Andrius pakilo. Išeidamas jis dar pasiteisino:
trūksta. Ko jis norėjo ir siekė tuo savo darbu? Dėlio
— Buvau kiek išėjęs ir užti-ūkau...
damas neįdomius subkontraktorių laiškus, jis prisimi
Bet Novakas jį pertraukė burbteldamas "okey", nė, kaip jis seniau siekė kažko įdomesnio. Darbo, ku
numojo ranka, tarsi tas jo visai nebestų. Lyg svarbes ris jam patiktų. Pradžioj jam tokį davė. Nerimaujan
ni dalykai slėptųsi už jo susirūpinusio veido. Jo leng tiems jaunesniem — ir jam — bendrovė pradžioj pa
vas ir tingus pokalbio nukirtimas ranka, Andriui at taikavo. Jis vis bambėdavo, kad nori kūrybingų, įdo
rodė, slėpė didesnes, gal posėdžiuose išgirstas, blogas mesnių uždavinių. Tokių jis gaudavo. Bet ilgainiui su
žinias. Tos žinios, tur būt, ir darė jį tokį nuolaidų, tin prato, kad kas nors turi atlikti ir pilkus darbus ir kiek
gų ir kiek paslaptingą
aprimo. Darbas yra ta žmogaus gyvenimo puse, be
Dabar Andriui tikrai knietėjo žinoti, kas vakar dė kurios negalima išsiversti. Ji negali tapti žmogaus gy
josi už nebylių konferencijos kambario sienų, kur kas venimo tikslu, užgožti jo visas dienas.
savaitę rinkosi viršininkai. Kas ką ten sakė? Kas pata(Bos daugiau)
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l NAUJĄ GYVENIMĄ

GUIDE

R E A L E S TA I E

HELP WANTED — VYRAI

POLITINIU STUDIJŲ
iiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiii
BRICKLAYERS
SAVAITGALIS.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
NE E D ED
Didelį džiaugsmą atnešė iš
Tradicinis politinių
studijų
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
Masonry Esperience
skirtinos Almos Vilkaitės ir Ri savaitgalis, kuris jau eilę metų
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
REIKALU
40
hrs./week,
weather permitting.
m o Stočkaus jungtuvės. Be Vil ruošiamas kasmet Lietuvių Fron
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00
— O—
Svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras.
kų ir Vilkiuku čia mes jau nuo to Bičiuliu Los Angeles sambū
TEL. — 432-4372
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus
seno niekur neapseidavome. Ri rio, įvyks 1979 metų vasario 3 ir
Vizitinių kortelių naudojimas yra naują namų apylinkėje. $53,900.00.
MACHINIST OR
mas Stočkus sau gyvenimo drau 4 dienomis (šeštadienį ir sekma
gražus paprotys. Biznieriai jas plaModernus 2-jų aukštų mūro namas.
MODEL
TOOL MAKER
gės irgi nesidairė kur egzotiškose dienį) Šv. Kazimiero lietuvių pa Los Angeles šauliai ordinu apdovanojo rašyt. J. Gliaudą. Iš k. i d.: J. j čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąlyj Top flight machinist or tool maker.
salose, o išsirinko čia pat iš ben rapijos salėje. Los Angeles mies Paškauskienė, kp. pirm. K. Karuža, rašyt. J. Gliaudą, kons. V. čeką- į mų atstovams turėti gražias vizi- gos nupirkti Marąuette Parke.
Nuotr. L. Kanto j *»nes korteles.
dros idėjos skautiškų eilių. To te.
nauskas, Br Stančikas ir V. Paplauskienė.
2-jų aukštų muro namas ir 2 au ' Heavy experience desired in metai
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. latbe operation. Set-up exper. ness'y.
dėl šitos neeilinės šventės ne
Politinių studijų
savaitgalio
•
~"
" į Kreipkitės į "Draugo" adminisCALL: 628-2309
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
kantriai laukė visas būrys drau programoje, be vietos visuomeni kovas dėl Lietuvos laisvės.
Įvanorius — kūrėjus, ir visus da- , traciją visais panašiais reikalais. sauga nuo potvynio. Alum. langai. An Eąual Opportunity Employer
gų, giminaičių ir bene visa pa ninkų ir jaunimo darbuotojų, da
Šv. Mišias atnašavo ir pamoks- -lyvavusius minėjime.Po to perskai-^ Busite patenkinti mūsų patarnavi- Galite pirkti už $41,800.00.
rapija, nes kuri širdis gali nesi lyvaus: PLB valdybos pirminin lą pasakė kun. dr. Algirdas OI- Į tė prisiųstą Saulių sąjungos a p - : m u Modernus 15 metų mūro namas.
džiaugti stebint tokį mielą ir to kas Vytautas Kamantas (Chica šauskas. Buvo pilna bažnyčia j linkraščio ištrauką nr. 1, 1978 m.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
kį lietuvišką prieauglį. Čia ėjo į go, I I ) , dr. K. Ambrazaitis (Ches- į žmonių. Giedojo parapijos cho- kovo 15 d., kuriame yra apdova
! patalpos. Daug priedų. Marąuette Mušt be experienced in all phases
of grinding. Small shop. Precision
i Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
be.ndrą gyvenimą ne tik puikiai terton, Ind.) ir dr. V. Majaus-įras su solistais Janina Čekanaus notas už nuopelnus literatūroje,
IIIIHIIIilIlIllIlIlIlIlIiniUHIlUHIUfllIlIini:
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
work.
išsilavinę jauni žmonės, bet ir dvi kas (Southfield, Mich.). PLB kiene ir Rimtautu Dabšiu. Cho Šaulių S-gai ir Lietuvai, Šaulių
j Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
Tel. — 628-2309
pilnos, sveikos asmenybės, skautų valdybos pirm. V. Kamantas da rui vadovavo komp. Bronius Bud Žvaigždės ordinu, šaulys laurea
vadai, stovyklaviečių
vadovai, lyvaus viename iš simpoziumų ri ūnas.
tas Jurgis Gliaudą
ir Šaulių Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
*^nCLTwA^T^^TlįSTERY¥"
Stereo ir Oro Vėsintuvai
tautinių šokių šokėjai, sporti ir pasakys kalbą aktualiaisiais lie
Žvaigždės
medaliu,
buvęs
jauni
Akademini minėjimą parapi
Pardavimas ir Taisymas
ninkai. Rimas Stočkus baigęs elek tuvių klausimais. Dr. K Ambro- jos salėje pravedė "Ramoves" sk. mo būrio įsteigėjas Bronius Stan
2625 Wesi 71 si Street
GENERAL OFFICE
MIGLINAS
TV
tros inžineriją magistro laips zaitis ir dr. V. Majauskas tars žo- j p i r r n > Vladas Šimoliūnas, įnešti čikas. Žymenius įteikė konsulas
Te!..
737-7200
ar
737-8534
Diversified
duties, good benefits.
2346 W. 69th St., telef. 776-1486
niu ir dirbąs savo profesijoje, Al- džius ir dalyvaus simpoziumuose, j organizacijų vėliavas vadovavo Vytautas Čekanauskas.
UtlHllllinillllllllUiillilinililililIliUlllllč
mutė baigusi biologiją ir dabar
McCORD TIKĘ & SUPPLY
Programos atlikėjams ir daly
savaitgalyje j Justinas Naujokas. Solistas Anta
94-ta ir St Louis. Giminingom arba
1301 Busse Rd.
jau ant dantų gydytojos profe bus nagrinėjamos ir diskutuoja nas Polikaitis sugiedojo Ameri viam* akademiniame minėjime iHIIHIllllllllllHIIIIIIUIIiiiHililinilllllllll!
didelei
šeimai
4
miegamų,
iy
aukš2
Eik
Grove Village, IU.
sijos slenksčio.
mos šios temos bei klausimai: kos himną. "Ramovės" pirm. VI. padėkojo VI. Šimoliūnas. Publika |
j to namas. Pilnas rūsys, 2 šildyTeL
— 956-6900
Vestuvių dieną Ifjo, kaip retai "Pagrindinė lietuvių
tremtinių Šimoliūnas pasveikino savanorius j sugiedojo Lietuvos himną. Svemai. šoninis į važiavimas. Garažas.
Californijoje, bet abejoju, ar kas misija ir jos vykdymas", "Lietuvos — kūrėjus, Vyčio Kryžiaus kava- į č i u s pakvietė vaišėms, kurias paM
O
V
I N
G
$45 000 00
IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T
tai pastebėjo. Pagal jauno s m u i k i - laisvinimo darbo išplėtimas ir su- lierius, konsulą V Čekanauską i ruos "ė šaulės ir bimtininkės. Vai46-ta ir Albany. Visiškai tuščias
Apdraustas
p e r k i a u s t y m a s 1214 aukšto po 3 miegamus medinis
kininko Raimondo Mickaus ran intensyvinimas",
"Nuolatiniai organizacijų atstovus ir dalyva-Į š ė s b u v o nemokamos. Jose da'namas. Gazo šiluma. Naujai atremon- Išnuomojamas 6 k a m b . apšil
kose pragydusią švelnią Sadutę jaunimo darbai Lietuvos laisvini- j ^ ^ 5 bsangeliečius. Toliau se vavo per 200 žmonių.
{vairių atstur i
luotas. $40,900.00, arba geriausias domas b u t a s s u a u g u s i e m s 66-os
Ona: Metrikienei palydint var- mo žygyje", "Ko geros valios lie- j k a s a v a n o r i u — kūrėjų pagerbiKazys Karui
pasiūlymas.
Tel. 376-1882 a r b a 3'.
)96
ir Washtenaw apyl. Jokių gyvu
gonais ; pakiliai įžygiavo palyda: tuviai laukia iš veiksnių" ir kt.
DAINUOS SOL
66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
m a s
L i e t u v o s g e r L Garbės kons.
liukų.
Galima užimti nuo vasa
llllllMIIIIIIIilIlIlIlHlllllllHIP <IUliUIIIIIII vestavimas. 8 butų
vyriausia pamergė Regina Vilkai
mūr. namas.
Politinių studijų
savaitgalis- Vytautas Čekanauskas prisegė tos
TŠALNIENĖ'
J
rio
1
d. S k a m b i n t 476-7540.
'imunini $17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6
iniiimiiiiiiiiiiiiiiiimiMP
tė, pc to Marija Stočkutė, Jūratė bus pradėtas vasario 3 d., Šeštadie- § v e n t ė s p r o g a i i š l e i s t u S ) s p e c i a .
f vairių prekių pastrli*:
; nebrao- kartus metinių pajamų.
Pažėraitė Venckienė, Gražina Vil nį, 9:30 v. r. Programa bus tęsia- i j u s ženkliukus su tautinės vėlia- • Solistė Janina Šalnienė atliks _'..-i iš m i s ų sandelio.
Midway apyL Taverna ir 3 butai.
I S I G Y K T T E~D
A 1 A I
kaitė Miceikienė, Aušra Matulai ma sekmadienį tuoj po s u m o s — v o s spalvomis ir įrašu: 1918
I programą Los Angeles Lietuvos COSMOS PABCELS i-.vPRESS
Puiki proga investuoti arba pasida
tytė, o prie altoriaus jų laukė 12 vai
1978 — Lietuva — 60 — nepri- j Dukterų rengiamame
baliuje,
ryti padorų pragyvenimą Tik — iiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimimiiuiiiiiiii
SIUNTINIAI į LIETUVA
jaunasis Rimas ir pabroliai Vyte
LFB Los Angeles sambūriui klausomos Lietuvos kariuomenės! ! 9 7 9 m- sausio20 d. 7:30 v. v. Šv. 33S3 b. Halsted St., Chicago, 111. 8060« $85,000.00.
nis Vilkas, Linas Mileris, Algis •adovauja: pirm. A. Kulnys, vice — atkūrimo sukaktis.
25*1 W. 69tb St., Chicago, UI. 60620
! Kazimiero parapijos salėje.
Telet.: 925-2737 — 254-3320
Mikuckis, Albert T h u ir Saulius pirmininkai — E. Arbas, J. Koje
Sveikino Lietuvos gen. kons. i . Janina Šalnienė, daug kartų paVytautas Valaotinas
(1911 - 1927 - 1977)
Bagdonas. Su neišpasakytai rim lis, A. Raulinaitis ir L. Valiukas,
S trodz ,US,
0 8 6
inž.
Vytautas
Čekanauskas,
Alto
,
.
.
f
?
^
°
*
*
T
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T
tu veidu nešini žiedais pražygia sekr. B. Varnienė ir ižd. A. KunŽMONES — LAIKAI — DARBAI
4243 W. 63rd Street
Antanas Mažeika, o s k a u t ų l ^ t u v > a m s , damavusi solo partiją įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
vo mažučiukai Vaidas Sekas ir gienė.
"Sidabrinė diena", t u r b ū t , pi rmą Į
Redagavo STASYS BARZDUKAS
! vardu skautininkas inž. Eugenijus
Nida Paplauskaitė. Tėvas Euge
kartą dainuos Los Angeles lietu- Į
M
U
V
I N
U
(a. p.) į
Tel. — 767-0600
Bleido ATEITIS Ateitininkų Šal
'
Vilkas.
nijus Vilkas perdavė Rimui savo
viams.
&ERENAS perkrausto baldus ir Mes turime kompiuterį ir esame pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
Paskaitą skaitė plk.lt. Juozas
d u k t c į Almą ir kun. Antanas
Lietuvos Dukterų baliai jau I kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- nariu M.L.S., kas palengvina parda pusL
J
Andrius.
Jis parodė Lietuvos že
Saulaitis, S.J., specialiai atvykęs
pagarsėjo puikiomis progomis ir j Girnai ir pilna apdrauda.
Kaina su persiuntimu $2.30. Už
vimą bei pirkimą.
mėlapį. Kai kurie Lietuvos dides
lei
iš Chicagos, pradėjo iškilmingas
sakymus siųsti:
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ma 20,000 karių, kuriuos 1941
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Chicago,
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knygoje:
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Tėvelių Eugenijaus ir Irenos Vil
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Lietuvą. Prelegentas priminė, kad | Vėl susekta netoli 40 žmonių,
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
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Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
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SERVICE
su duona ir druska ir vynu suti
su persiuntimu $3.48.
armijai. Laikas susiklostė taip, kad į jų 13 Chicagos gyventojų, o 1 5 ' 4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
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Vytautas Kamantas (dešinėje).
Šal
adresu.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
pų pasirodė tautiniais rūbais pa Chicago, 111., PLB valdybos pirmi valstybės vairo vyrų vyko posė jie pagrobė 288,052 dol.
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kiekvienam lietuviui, besi
kitokie blankai
sipuošęs būrys jaunosios draugių, ninkas, dalyvaus Lietuvių Fronto džiai dieną ir naktį. Karo vadai pos ėmėjus Illinois valstijoje
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Lietuvos istorija ar vie
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su sadutės tradiciniu šokiu, neši bičiulių Los Angeles sambūrio ruo ir vyriausybė nusileido Rusijos pradėta uoliau gaudyti nuo
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Plauname ir vaškuojame
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Lietuvos kariuomenės atkūri
kaitė, Vytautas Plukas eiliavo, ki
Dtrekt Dr. Jokūbas .T. Stuk**
Meninę dalį atliko: pianistė
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido j Autoriaus" leidinys, 100 pusi. 1977
14C7 Force Drivr
ti sveikintojai pasitenkino proza. mo 60 metų sukakties minėji Raimunda Apeikytė, sol. Antanas
FRANK
Z A P O L I S Amerikos Lietuvių bibliotekos j m. Kaina su persiuntimu $5.30.
MountainsMe, >". J. 07092
Tel. 232-5565 (code) 20t
Sauliaus Mato ir Polikaičio, jr., mas lapkričio 19 d. pradėtas Šv. Pavasaris ir atvykusi viešnia iš
3208 ^
ffo:
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leidykla Chicagoį 1978 m. Spau Užsakymus siųsti:
Chicago, nilnol*
'Vakarų vėjų" orkestras žavėjo Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčio rytinių valstybių sol. Janina Ar- Kviečiame taip pat klausytis L,ietudė M. Morkūno spaustuvė. Lei
Draugas, 4545 W. 63rd St-,
viSkų kultūrinių valandų anglų kalba
Telef. GA 4-H654
visus tiek valsais ir polkom, tiek je. Su vėliavomis dalyvavo ramo- monienė, kuriems publika nesi Iš Seton Hali Universiteto radijo sto
dinys didelio formato, 180 peJ.—
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Anatolijaus Kairio dramų
TEL. — WA S-2787
rankomis sudarytus va-tus buvo cialią kalbą prel. Jonas Kučingis,
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rinkinys vienoje knygoje
išlydėti, atvėsti nuo viso šito karš pritaikytą tos dienos šventės miGRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS
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njimui. Prel. J. Kučingis nušvie
čio, į Colorado sniegynus.
1. R O T E L E , 4 v. drama
GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS
RKV. tė Lietuvos partizanų ir karių
V. Peteraičio
2. S A U L E S R Ū M A I 4 v. dra
Licensed, bonded. insured.
PAPIGINTAS KNYGAS
Lietuviškai - angliškas žodynas
ma
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
"fi<į >• *%i. •>/-į. 'mmįm:
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas
3. ŽMOGUS I R TTLTAL 3 v.
A. Baravyko
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50
plytelės. Glass blocks.
Sinkos metų veikla Amerikoje . . . . $2.00
drama
Angliškai - lietuviškas žodynas
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
'(8.
, A*
Rinkinys dedikuotas nepri
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto RELIGINIS PRADAS MAIRONIO
m * *:.; - "f'JĘB^, \
Sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
KfJRYBOJE.
Alf.
Sešplaukis
$2.00
arba po 5 vai. vakaro
klausomybes 60 m. sukakčiai
-' W
dėmis, didelio formato ( 9 x 8 colių), 580 ir 590 puslapių, la
KULTORINSS
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PASA
paminėti.
SERAPINAS — 636-2964.
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m
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Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis
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Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00
1
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Illinois
4S4S W. 63rd Street
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•
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Chicago. 111. 60629
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das, stalus, kedro skrynias, kė lius
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Užsnkymus siųsti DRAUGO ad
des ir "Oriental" kilimą už priei
Los Angeles. Calif., kariuomenės atkūrimo mmejime programos atlikė
4545 W. 63rd Street
namas kainas. Tel. 312-891-3334 resu. Illinojaus gyv. prideda 5%
jai: J. Paškauskienė, Pažiūrienė, J. Andrius, R. Apeikytė. aol. Pavasa
Perskaitę " D r a u g ą " duokite
Chicago,
III.
60629
mokesčių.
ris, sol. Armonienė ir Ramovės sk. pirm VI Šimoliūnas.
P L A T I N K I T E 'DRAUGĄ"
Nuotr. L. Kanto
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ko iš 5 galimų, gaudami po šim
NUŠOVĖ PIKTADARĮ
DRAUGAS, antradienis, 1979 m. sausio mėn. 2 d.
tinę dolerių.
Po jų sekė Det
Policininkas D. Snethen, 22
roito
meisteris
Kavnatsky
m., nušovė George Pereida, 22 j
(2250) ir J . Mattinei; (1967),
Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos valdy
m., kuris kėsinosi šauti į polici- [ |
surinkę po 4 taškus. Rungėsi
bos pareigūnui
ninką. Prasidėjo iš to, kad Pe-j
53 dalyviai.
reidą tavernoje ėmė siūlyti par-j
— Argentinos " L a i k a s " XII. duoti revolverį. Ten buvusiam
13 įtalpino žinią apie besisvecia- j p ^ į ^
j i s p a s i r o d ė įtarti_
jo motinai A. A. KASTUTEI ZINKIENEI ok. Lietu
vusį šachmatininką Povilą Vai-1
ir kai P e r e i d a ^
polici.
voje mirus, liūdesio valandoje reiškiame giliau
tonį s u žmona Magdalena Mar- n i n k a s ^ g e k ė g n i e g e p a l i k t a i s
t i n k u t e - Vaitomene pas jo se- pėdsakais. P a m a t ę s policininką,
sią užuojautą.
šerį Oną Vaitonytę.
Pakeliui j p e r eida
išsitraukė
revolverį
Kuopos Valdyba
į Argentiną jie buvo sustoję j T a d a policininkas jį trimis šūKolumbijoje, Peru, aplankyda- y į ^ peršovė
mi žymesnes vietas. Grįždami
žadėjo sustoti Brazilijoje ir Ve— Frunzė.
Zoninėse Sov.
necueioje.
Pažymėtina,
kad moterų pirmenybėse po 10 ra
Vaitonis n u o pat mažų dienų tų pirmavo estė Ranniku 7J/2
žaidė šachmatais. Žaidė Lietu tš., gruzinė Gurieli 6*4(1), Lavos rinktinėje, 1939 m. dalyva tinskaja ir Zatulovskaja p o 6r:>
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka "Žiemos vaizdelį".
liūdinčius jo žmoną sol. PRUDENCIJ$ ir gimines
Nuotr. J. Miltenio vo Buenos Aires pasaulio olim taško.
piadoje. Lietuvoje baigė ekonuoširdžiai užjaučia
nominius mokslus, dabar direk-Į — Bostono M E T lygos I I ra- Į |
torius vieno Kanados lietuvių I tas prasideda vasario 2 d. BoylDainavos Ansamblis
banko. Birutietės surengė jiems ;ston C. C. a t v y k s t a į So. Bos— "TJoston Herald A m e r i c a n " išleistuves. Abu aplankė para-1 tono LPD klubą.
Tai buvo didinga pavergtos
Hamilton, Ont.
Kazvs Merkis
gruodžio 24 d. C h e s s skyriuje į pįįą, muziejų, spaustuvę ir k t
tautos demonstracija, apmokėta
įdėjo žinią, k a d X IOCF pasau
vietos dienraštyje (kiek teko su
T A L E N T Ų PASIRODYMAS
lio korespondencinių š a c h m a t ų
žinoti, manifesto
patalpinimas
LB krašto valdybos kultūros kainavo beveik 7 tūkst. dol.) vie pirmenybių baigmėje rungiasi
k-jos sudarytas rengėjų komitetas tos ukrainiečiu profesionalų ir jų d u J A V dalyviai — V. V. Palč i a u s k a s ir J o h n Kalish, apie
nutarė II-ąjį Kanados lietuvių ta bendruomenės valdybos.
p a s t a r ą j į mažiau žinome, b e t
lentų pasirodymą surengti H a 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Palčiauskas yra labai stiprus,
miltone il979 m. kovo 24-25 d.
KALĖDŲ E G L U T Ė
VA parapijos salėje ir Jaunimo
rašo laikraštis. Ten
rungiasi
A. A
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D
centre. Baigminės varžybos įvyks
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Puošnią Kalėdų eglutę gruosekmadienį, kovo 25 d. 4 vai.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
> 17 d. Jaunimo centre s u r e n - . b u v - pasaulio koresp. š a c h m a t ų !
čem ion
p.p. Jaunimo centre.
KUNSTMANAITĖ
gė Hamiltono lituanistinė m o - i
P * * Y. E s t r i n ą , D. Brita4330-34 So. California A v e n u e
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kykla.
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didmeisterį Richardsoną.!
Gyveno Dovvners Grove, Ulinois.
'Kaip jau buvo pranešta, ta
v
T e l e f o n a i L A 3-C*40 ir L A 3 - 9 8 5 2
Staigiai mirė gruodžio 29 d.. 1978 m. Ii:20 vai. vakare Good
lentų pasirodymas-varžybos bus kinius pasveikino tėvų komiteto į - Vokietijos — t r y s dalyviai, j
Samaritan ligoninėje, sulaukus 4? m. amžiaus.
šiose meno šakose: muzikos, šo pirm. B. Mačys, palinkėdamas vi- j A r g e n t i n o s — du, Suomijos, Da4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
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Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 26 metus.
kio, žodžio ir vaidybos bei dai
Telefonas — YArds 7-1741-2
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bronius, motina Ona
lės meno. Artimiausiu metu bus atvjrkęs Kalėdų senelis papasakojo lijos
po vieną.
Kunstmaraenė, 2 broliai Aleksas ir Ričardas, ir kiti giminės, drau
pranešta registracija, tačiau ren vaikučiams, kad jis yra buvęs
— K a z y s Škėma iš Detroito, į
gai ir pažįstami.
Vilniuje,
Kaune,
tačiau
rusai
jį
gėjų komitetas jau iš anksto pra
k u r i o r e i t i n g a s 1908, supuola s u į
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West
šo šiam
pasirodymui ruošiis. pagavę ir uždarę kalėjime. Bet
jo g u r a m o metais, puikiai p a s i - '
1S
cr
71sx Street.
P
Kaminą isspruicęs i lais r o d ė P o n t i a c Chess Open t u r - j
ypatingai kviesdamas Kanados!J
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 3 d. iš koplyčios 9:00 vai.
č i u s at-1 ve ir dabar atsiradęs Kanadoje,
lituanistinių mokyklų
n y r e , netoli Detroito. Š k ė m a !
Į
ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
kreipti dėmesį į šį svarbų mū- Į lietuviškos mokyklos
vaikučių
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
su e k s p e r t u Chad Hill (2115) i r I
sų kultūrinio gyvenimo įvykį.
i tarpe. Klausinėjęs vaikučius apie
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero lietuvių ka
T. L a F o r g e pasidalijo 1—III v.
Lietuvą, žadėdamas vėliau visus
pines.
apdovanoti už gražų pasirodymą v., s u r i n k ę visi t r y s po # % t a š NAUJA PLOKŠTELĖ
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Laidotuvių Direktoriai
scenoje.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Kanados lietuvių reprezentaci
Nuliūdę: Vyras, motina ir broliai.
6845 SOUTH WESTERN AVE.
O vaikai scenoje neapvylė KaMOKYKLOS LEIDINĖLIS
nis mergaičių choras Aidas ateiLaidotuvių direkt. Donald A. Petkus, telef. 476-2345.
nančiais metais ruošiasi išleisti Į ^ d ų senelio. Jie giedojo, šoko,
Kristaus gimimo proga H a m i l 
trečią plokštelę. Jau ruošiamas j vaidino trumpus vaizdelius ir už tono lituanistinė mokykla išlei
naujas repertuaras,
tačiau di- tai buvo gausiai apdovanoti
Trys Moderniškos Koplyčios
do leidinėli " J a u n y s t ė s aidai'*.
džiausiąs rūpestis yra lėšos. Bet
Visiems dėkojo mokyklos ved. Kai kurie mokiniai, žengdami pir
Mašinoms Vieta
kaip ir visuomet, taip ir šį kar K. Mileris, linkėdamas viltingų m u s literatūrinius žingsnius, pa
tą, šią kliūtį hamiitoniečiai leng 1979 m. ir prašydamas ir n a u  rodo g a b u m u s prozoje ir poetiBuv. ansamblio nariui
Tel. 737-8600
vai įveiks.
jaisiais metais neužmiršti Hamil joje. Sėkmės!
Tei. 737-8601
tono švietimo židinio.
K. Baronas.
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mirus,

ŠACHMATAI

EUDEIKIS

GRAŽINA JUODELIENĖ

Mažeika & Evans
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A. t A. MARTYNUI BUNDELIUI

PARENGIMAI

miius, liūdesyje pasilikusius p žmoną ONUTC,
dukra RENATJJ. su šeima ir gimines nuoširdžiai
užjaučia

N u m a t o m i šie artimiausi pa
rengimai H a m i l t o n e : sausio 27
d. Medž. ir meškeriotojų klubo
Giedraitis koncertas-šokiai Jau
n i m o centre. Meninę programos
dalį atliks Toronto vyrų choras,
vad. V. Verikaičio; vasario 18 d.
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas, vasario 24 d. mer
gaičių choro Aidas kaukių balius;
kovo 4 d. ateitininkai rengia šv.
Kazimiero minėjimą ir kovo 11 d.
skautų Kaziuko mugė.
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Dainavos Ansamblis

TĖVAS IR S Ū N U S
MARQUETTE FUNERAL H O M E
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Brangiai motinai, anytai, senelei, prosenelei
ir seseriai
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A.fA.
Konstancijai Radzevičiūtei-Braždienei

UKRAINIEČIAI SPAUDOJE
Ryšium su genocidu Ukraino
je 1932-33 m. vietos ukrainiečiai
gruodžio 16 d. " T h e Spectator"
dienraštyje patalpino 1 psl. dy
džio manifestą apie tautos žudy
nes Stalino metu. Jos tęsiamos
ir Brežnevo metu ne tik Ukrai
noje, bet ir visose už geležinės
uidangos pavergtose tautose, ta
čiau, kaip rašo ukrainiečiai, va
karų pasaulyje apie šį holocaustą
yra visiška tyla.

Lietuvoje mirus, jos sūnų inž. ANTANE ir marčią
LEOKADIJA BRAŽDŽIŪS, anūkus GIEDRĘ, K0STĘ,
ANTANJį, SAULIŲ ir jų seimas bei veUonies seserį
dr.. ALEKSANDRA BALČIŪNIENĘ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

U ž žuvusius ukrainiečius vietos
kareivinių salėje (kur rengiamos
Kanados Lietuvių dienos) buvo
atlaikytos šv. Mišios artodoksų
ir katalikų vyskupų. Pamaldose da
lyvavo apie 2 tūkst. ukrainiečių.

Mieiam prieteliui

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Kai tris valandas praleidęs Lie
tuvos atstovybėje išėjau i saulėtą
sostinės orą, galvoje sukosi malo
n ū s įspūdžiai, nors kartais juos
dilgina
ir kiek
baiminantys;
skambučiai. Viena tik žinau, kaJ j
mūsų pagrindinės organizacijos 1
tuos skambučius girdi. V L R

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Birute ir Juozas Briedžiai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus,
gilaus skausmo gaubiamus jo žmoną sol. PRUDENCIJJJ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
>Jepriklaus<

untinybės rūi

( A t k e l t a iš 2 psl.)
puokšte Lietuvos atstovui ir jo
žmonai. Ir telefonai skambėjo iš
N e w Yorko, Washingtono ir ki
tų vietų.

PETKUS

•r,-i.;.„

ne, D. C.
Nuotr. Jono Urbono

Aldona ir Juozas Rimfcevičiai
Jonas Paštu4*as

3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK fLACKAVVICZ) ir ŠONUS
2314 VV 23rd PLACE

2424 VV. 6oth STREET
1102O Southvvest Higrmay, Palos Hills, 111.

Tel. VIr*inia 7-fc„72

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

L + A. JONU! S0STAKU1 mirus,
zrr»ono dukra ir siing su šeimomis nuoširr*
.cc'ame ir kartu liūdime.
um
5*

-4 .

Sofija ir Adolfas Kamarauskai

A t A GRAŽINAI JUODEIIENEI mirus,
jos vyrui BRONIUI ir GIMINĖMS reiškiame užuo
jautą ir kartu liūdime.

331Q SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-113*49

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds M O ! 1

Gražina i- Vitais Damijonaičiai
Sofija ir Steponas Sfirbiai
V;da ir Robert B'GWP

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th A*e.. CICERO II L.

Tel. OLympk 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. sausio men. 2 d..

1

IŠ ARTI IR TOLI

x Juoze Augaitytė, Philadelpbia, Pa., buv. Lietuvos ope-'
šoko du šokius. Užbaigos žodi
1. A. VALSTYBĖSE
ros solistė, atsiuntė malonų į
tarė kun. Fr. Skėrys. Kalėdų
— i š okup. Lietuvos į Clevelaišką, kuriuo palinkėjo savo i
senelis apdovanojo visus moki
j
landą
atvyko
Stanislava
Pauliodienraščiui laimingų Naujųjų Į
nius skanumynais. Po keturių
nienė pas savo vyrą Benjaminą
j metų, užprenumeravo "Drau- į
ir pusės valandos šių metų Ka
Į Paulionį, kurio nebuvo mačiusi
gą" vienam asmeniui kaip do
lėdų eglutė pasibaigė. Ji buvo
34 metus. Vyras, jau pensinin
vaną ir pridėjo auką. Malo- Į
ne vien ilgiausia, bet ir pati įdo
kas, visą laiką rūpinosi jos at
miausia iš visų 24 Vasario 16
x "Draugo" romano jury ko niai rėmėjai dėkojame.
vykimu.
Vietos
laikraščiai
įvykį
X Vanda ir dr. Gediminas,
gimnazijoje pravestų (visas pra
misijos atrinkti romaną tūksplačiai paminėjo.
tantinei premijai posėdis įvyks I Balukai, Chicago, UI., palinkę- Į
vedė kun. Fr. Skėrys) Kalėdų
—
St.
Petersburge,
Fla.,
kūsausio 7 d., sekmadieni, 3 vai. i P "Draugui" laimingų Naujų
eglutės ir kūčių švenčių.
i čiose dalyvavo 408 asmenys,
po pietų "Draugo" redakcijos) metų. Savo sveikinimus pa-į
— Lietuvių kalėdines giesmes
j kurių tarpe buvo preL J. Bal- Norddeutsche Rundfunk Hanpatalpose. Komisiją sudaro Alo rėmė 25 dolerių auka. Maloniai i
I kūnas, dr. K. Bobelis su šeima, nover B3 programoj translia
yzas Baronas, Julija Gylienė, dėkojame.
dr. L. Kriaučeliūnas, dr. K. Am vo gruodžio 28 d.
X Dr. Bronius Nemickas,,
Nijolė
Jankutė - UžubaJienė,
brazaitis su žmona ir dukra
Juozas Plačas ir Pranas Raz Maspeth, N. Y., atnaujindamas Į
— Vasario 16 gimnazijoj Ka
ir kt.
minas. Jie turės atrinkti iš aš prenumeratą, atsiuntė Garbės;
lėdų
atostogos prasidėjo gruo
— A. a. Ona Karickienė mirė
tuonių atsiųstų kūrinių romaną prenumeratoriaus mokestį. Ladžio 16 d. ir tęsis iki sausio
prieš dešimt metu. Jos duk
premijai. Išrinkimo atveju vo bai ačiū.
7 d. Mokiniai iš užjūrių (jų
tė Stasė Stanelienė ir žentas
kas pagal slapyvardę prie re
X Jonas Iitvaitis, Fair Lawn, j
yra 19) vieni atostogas praleis
dakcijos atstovo bus atidarytas N. J., pagyrė "Draugą" už Dalis svečių Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos kūčiose. Iš kaires: pik. J. Švedas, Milkovaitiene, jūrų teisininkas Pranas Stanelis pa- ti sugrįžo pas savo tėvus, kiti
kapit. B. Krištopaitis. K. Lenaitienė, maldą skaito kun. J. Borevičius ir kuopos pirm. E. Vengianskas.
minėjo mirusią motiną ir uos-, , ,
_.
ir tuoj pranešta autoriui.
I spausdinamus gerus rašinius,
» , . » ......
„, ekskursuoja
Europą, treti
J
rpo
Nuotr. P. Malėtos ve, užprašydami
1
sv. Misiąs St. i
.
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x Pasaulio Liet. Jaunimo! vispusišką lietuviško gyvenimo
Petersburgo lietuvių pranciško-! f P ^ ^ ^ n o pas gimmes pazĮSkongreso finansų komiteto su- i informaciją ir atsiuntė auką.
, , v. . . . .
...
; tarnus ar kitas seimas Vokie
nu koplyčioje, i kurias atsilan- L . . . ^, ,.. . „
....
daryta kelionių registracijos į Ag|Q
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. v : •
_. , - .Itijoje,
Olandijoie,
Prancūzijoje
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J J
J
ke
nemaža
lietuvių.
Dalyviai
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komisija Chicagoje iš pirm. Da- j x Marija Knystautienė, Danir
kitur.
buvo užsukę pas Stanelius į jų Į
lės Gotcaitienės ir trylikos na- b u r y < C o n n t kiekvienais me-'.
— Hamburgo lietuvių moterų
rių. Komisija savo darbą jau i t a i s s t a m b e s n e a u k a paremia i
JCRŲ ŠAULIŲ KŪČIŲ
! nės dalyvius bendron jūriškai i gijęs Lietuvių enciklopediją , ir puikiai įruoštus namus pusryčių draugija perrinko savo valdySt. Petersburg Beach, Fla., ir L
.
, . . , . _
yra ^pradėjusi. Komisijos busti-1 "Draugą". i r dabar, švenčių:
VAKARD3NĖ
j šauliškon šeimon jungė pirm. K. j daug kitų leidinių.
u
* VJ *•
^B joą: pirmininke ir kasininke Te
nė Jaunimo centre.
Ilsėkis ramybėje.
! Milkovaičic Įžiebta jūrų šaulių
resė Lipšienė, vicepirmininkė
proga ji atsiuntė 15 dolerių
Gruodžio
16
d.
Vyčių
salėje;
buvo
nustebinti
ne
tiK
nuosir-l
x Jonas Narbutas, sporto vete
Norberto
ir
Elenos
Martinkų
Dr.
A.
P
.
Dalia
Malinauskienė ir sekreto
Labai ačiū.
įvyko tradicine Gen. T. Daukan-,
džiu priėmimu, bet ir kryžium,
raną?, nuolat gyvenąs MontrealyRimkus,
Cicero,
Marija
LIETUVIŲ
: ._
« . . .
....
, padovanota Kalėdų eglute
kurį Staneliai iš Worcesterio at rė Eva Banevičienė.
je, Kanadoje, pernai metais para UI.,X prie
prenumeratos mokės- , . . , . .
. . , ,
Bore
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J Kapelionas kun. J. Borevičius
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gausiai
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vykdami atsivežė. Pranas Sta
šęs ir išleidęs "Sportas nepriklau cio
0102. BRITANIJOJ
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i palaimino Kucių vakaner
ienę
i
r
F
J
r
vo
kuopos
nariai,
jų
šeimos
ir
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dalyvius,
lauždamas
plotke-1
1979
metams
išrinktoji
LieX A Kučiūnas ir R. Graff,
— DBLS skyrius ir klubas.
va- M* l " f c 6 *> ^ s i e m s linksmų bei į tuvių paštininkų sąjungos vai gą, įsijungė į LB darbus, o
šiomis
dienomis «savo
uomis dienomis
v Q lėšomis
« * « « už-1
^ " ! Chicagoje, nusipirko "Drauge" ^svečiai.
L
. Nažiūrint,
^ T T ; kad, ,tąĮ T
Vienas
iš didžiausių dabar są
saigė spaudos darbus ir išleido,
* '
•P
* ; karą Chicagoje vyko net k e t e - nuotaikingų
Y ^ M U Z L fc
R,il
v»ir»- j dyba
dvb* gruodžio
gruodžio 21
21 d.
d Onos
r w Id
U žmona į Moterų sąjungos 76
šv. Kalėdų.
Vaka| didesnį lietuviškų knygų kiekį
minėtos knygos II dalį, 445 pusi.;
ri prieškalėdiniai parengimai,
kuopą.
sūnus Riman- jungos skyrių, yra Sodybos sky
1 3 5 vvedęs,
e a s Stanelių
_įtas
y
, ...
, . . . ' i r i e n ė s dalyviai tarpusavyje lau-! zeiienės namuose buvo susirin-i
? » 'augina du vaikučius, rius. Turi 85 narius ir visi mo
Raimondas Mišauskas su , f ._.
Knvca dailia; atspausdinta ir gravasarienėje | . . p l o t k e l ę fc s u JJ
^
j k u g i p pirmaj
fr
i r m a j a m voa6mdm
V a l - ! * * t ė Vida gyvena pas tėvus
ka solidarumo mokestį. Klu
žiai iliustruota, aprašomi įvykiai J " " "» Stone Parį, buvo į daukantenų^kucių
. . . . . . . . . 108
. . asmenys,
dalyvavo
kurių
uzs e
tam
linkėjo
linksmų
švenčių.
I
dyba
pareigomis
pasiskirstė:
AUSTRALIJOJE
bas turi apie 500 nario mokestį
apima 1937 - 1940 metų laikotar- i ?**&
f - kalbėjosi su
linkėjo hnk
buvQ ^ g
i r m i n i n k a s K j tam
mokančių
narių. Skyriaus ir
pį ir daugiausia skirti Lietuvos į dienraščio vadovais, domėjosi M i h w a i t i S t
kapelionas kun. P * ? " v ^ a " e n ? . paruošė jūrų j Jonas Indriūnas — pirmininLatrobe Valley lietuviai
šaulės,
A.
Aniulienei
vadovauį
kas,
Jurgis
Janušaitis
—
sekrev.
•
•
•
.
,
1
klubo
valdvbos
pačios,
tik *i
sporto didžiuliu pergalių, ypač j lietuviškomis knygomis ir jų nu- J. Borevičius, Lietuvos savano
;gražiai paminėjo Tr
Kristaus karą-:, ,
<"~jw »tos
- »•««
. «=•
si irko už
, „ valdybą
~.„
krepšinic sporto srityje, laimėji- j P
keliasdešimt dolerių. rių - kūrėjų są-gos ir jūrų šau jant. Vaišių metu Gen. T. Dau- torius, Julius Pocius — iždfi-ir - - o W ^
r . ^,„
, iv klubo
įeina
pora _anglų.
mams pavaizduoti. Veikalas gau-1 X Sons** Praunmė ir dr. lių "Nemuno" rinktinės pirm. kanto jūrų šaulių kuopą svei- j nnikas, Kostas Repšys ir O n a U i a u s i r Lietuvos kariuomenės ,į| .Valdybas
y
• *-"*
•""_*'».sudaro: pirm. J. Nanarna- ir "Drauge". 1 egz. kaina Į Leonidas Ragai, Bioomingdale, pik. J. Švedas. LDK Birutės kino šaulių s-gos pirmininkas I Idzelienė — ligonių lankymo \ šventes. Pamaldas atlaikė ir j 8
T ž ė ^ m o k s l ą " p a s ^ r k ū n T r a n a s ; ^ - « * r - A" J ^ į g į J
10 dolerių.
JHIM savo nuoširdžius sveikini- ^ . ^
j ™ " " ^ L - o n ^ L ė I"" m i n ė t ** organizacijų atsto-! komisija, K.
ir T>_»A I Dauknvs
•S7 Repšienė
T> z.1 A s_
namnkala nasakė kun. Pranaši' SvmKunas. Gražus ir iškilmtii, Svinkūnas. Gražus ir išknmbix Cicero LB apylinkės ren- mus "Draugui" Naujųjų metų L K V S "Ramovė" Chicaeos skv*I Vai " S v e i k i n i m a i b u v o baigti į Miliauskienė • parengin
parengimų šei- 1 ~ "Tėviškės aidų" s a v a i t r a š - ! ^ **** b u v o ' k a i 8 P a B o 2 9
giamas Vasario 16-sios minėji- proga palydėjo 25 dolerių au- ! ^
j^Jį^
A
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių I mininkės.
čio leidykla neseniai išleido 1979 \d" J ; Navickas buvo pasveikinmas įvyks vasario 18 d., sek- ka. Labai acii
kuopos pirmininko E. Vengians-į Valdyba prisiminė mūsų suni ?=;-;•- mot _ - v
0 v<.
x
1 3 75 m
madienį.
Dr. Antanas Razma, S T J ^ T Z . S ^ S
^ 5 f ^ ^o žodžiu. J:s visiems sveikinu- ! kiai besiverčiančią spaudą, ra- mėtų mėnesinį nuplėšiamą H Į S I J g g Į
° ~
"**
X Ką skaito mokiniai Kr.' Ann Arbor, Mich., padėkojo u i j d o»s „Knstopaitis,
^
Ocero g'Klaipė-1 s i e m g ^ k ) . Q
^
C hicagos i dijo valandėles, Balfą. Amerikos| ^ndorių, kurį paskyrė Vilniaus į 8u*akties proga.
Donelaičio pradinė mokykla, korteles ir aukojo 8 dolerius.; i r k t
jūrų šauliams skirtus sveikini-! Lietuvių Tarybą ir Pasaulio Lie-1 universiteto sukakčiai ir gra-j
OKUP, LIETUVOJE
ziai
šalia savo vadovėlių, dar skaito 1 Dėkui.
mus ir kuopos vardu linkėjo', tuvių Bendruomenę ir iš s a v o l
papuošė senojo Vilr.'icA. a. Teofilius Puskunigis,
kitas knveas. m skyrius skaix P. Viščinis, "Laisvės var- \ Kūčių programą pradėjo Gen. | visiems džiaugsmingų ir nuotai- ! kuklaus iždo paskyrė aukų iš j universiteto rūmų fotografija.
Kalendoriaus pabaigoje "pridėti I turėjęs ūkį Pentiškių km., Gris
to "Nykštukų mokykla", pa- po" radijo programos vedėjas ; T; Daukanto jūrų šaulių kuopos j k i n g ų Kalėdų.
] viso 125 dol
irm
E
rašytą A Jonušaitės - Abromai-' Brocktone,
Mass.,
užsisakė i P - - Vengianskas, pasvei- j Besivaišinant j . š. V. Rustei-! Onai Idzelienei valdybos pir- keli lapai, skirti žymesniems kabūdžio vis., lapkričio 26 d.
tienės, D7, V ir VI skyr. skai-! "Drauge" lietuviškų knygų už : k i n e s susirinkusius ir kviesda-: k i u i p i a n u pritariant, skambėjo: mininkas Jonas Indriūnas p a - ! 1 9 7 9 m e t U parengimams atžy mirė nuo širdies smūgio, va
žiuodamas dviračiu į bažnyčią
to Nijolės Jankutės "Kelionė į j 60 dolerių ir atsiuntė auką. Dė- m a s 3- s- V• Utarą perskaityti: lietuviškos kalėdinės
giesmės, i reiškė padėką už posėdžio da- r ' " r
Kaune,
kur jis gyveno apie 25
7 stotį".
I kojame.
į Tėvynės prisiminimo tekstą, kurias visi dalyviai su įsijauti- • lyviams ruoštas vaišes ir palinVOKIETIJOJ
metus. Palaidotas lapkričio 29
X Dr. Raminta Lampsatytė, į X Aukų po 5 dolerius at- į ^ ° t o "Lietuva brangi" melo- m u giedojo. Nepamiršo tą va- kėjo jai po sunkokos ligos grei— Tradicinė Vasario 16 gim- d. Griškabūdyje. Ten "Jis pa
irsams nuskambėjus, bu-1 k a r ą susirinkusių j . š. K. Vi- i tai pasveik
gyvenanti Vakarų Vokietijoje, I siuntė: Rimas J. Banys, Zig- d l - o s garsams
pasveikti ir vėl aktyviai
statė šventoriuje menišką ąžuodrauge su muziku Drinu ir dar mas Žiupsnys, Dale Murray, Z.' v o uždegtos penkios kūčių va-. džius
Kalėdų senelis, kuris I įsijungti j valdybos darbus.! nazijos Kalėdų eglutė ir kūčios h
linksmai ir triukšmingai su do- j Nutarta 1979 metais liepos 8 d. i įvyko gruodžio 14 d. Į gimnao-1 į k r ^ ' k u ™ kainavo 800
vienu solistu perduos religinės; Prūsas, Brigita Baublienė. Juo- k a r u i žvakutės.
rjDl:u
- B e - - ^ n c k u m ^ s? "
muzikos programą kovo mene- < zas Briedis, Donatas Šatas, Ig- j Lietuvos laisvės kovotojams, vanomis atvyko į Vyčių salę. Vyčių sodelyje suruošti vasari-! jos valgyklą susirinko mokiniai,
minariją,
kasmet duodamas po
sį, Chicagoje.
I nas Ozalas, Elena Skališienė, I pavergtai, bet kovojančiai LieŠiuo kalėdiniu renginiu Gen. oj sąjungos narių ir svečių po-į mokytojai, auklėtojai ir visas
500 rb." (iš laiško). Sausio 15
X Kun. Viktoras Pavalkis,' O. Zdaržinskienė, J. Vengris, i tuvai žvakutę uždegė pik. J. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa būvį. Metraščio turimą medžią- Į personalas. Kalbėjo ev. kun. Fr.
d. būtų buvęs 85 metų. Ame
Milpitas, Calif., pratęsdamas | Visiems dėkojame.
i Švedas, kenčiantiems Sibiro tai- i užbaigė savo 15-sius sėkmingos gą d a r kurį laiką laikyti vai- [ Skėrys, žvakes uždegė Kuratoririkoje
buvo jo du ar trys bro
X Aukų atsiuntė: 3 dol. — I gose broliams bei sesėms at- • veiklos metus ir viltingai žvelg-; dybos žinioje. Rankraščių au- j j°s valdybos pirmininkas kun.
prenumeratą vieneriems metams, atsiuntė 100 dolerių ir K. Račkauskas; po du dol. —Įminti — K. Leonaitienė, Lietu- dama į ateitį, su nauja organi- j toriai, norintieji savo rašinius; A. Bernatonis, gimnazijos di- liai, seni emigrantai, bet jie su
tėviške santykių nepalaikė.
šiuo būdu dosniai parėmė dien- Alice Tamulienė, R. Gogel.; ves kariams ir šauliams — kpt. zacine energija ir pasiryžimu į atsiimti, kreipiasi į valdybos | rektorius V. Natkevičius ir mo:
A. Juškevičius, mirusių sesių, i dar daugiau plėsti šaulišką I narius. Rankraščiai bus auto- į kinių tėvų komiteto pirm. Beraščio leidimo darbus. Tokią Ačiū.
Kalbėjo
paslaugą jis jau daro treti me- į x Po 3 dol. aukojo: K. žal i brolių ir artimųjų amžinam pri- veiklą Chicagoje pasitinka Nau- i riams grąžinti. Vėtiau visa me- į ™us Federavičius.
džiaga
bus
paruošta
ir
perduogimnazijos
direktorius,
kun.
A. Advokatas JONAS GIBAITIS
J. Š.
tai iš eilės, vis atsiųsdamas po nieraitis, Aldona Drasutienė, I siminimui - kun. J. Borevičius juosius metus
6247 So. Kedzie Avenue
i ta archyvui saugoti.
; Bernatonis, kun. Fr. Skėrys,
100 dolerių. Už didelę paramą i St. Jankauskas, Anna Kriščiū- ir plačiuose pasaulio vandenyTeT. — 776-1225
Lietuvių paštininkų sąjungos j ypatingai pasveikino T. VencloA. A. V. PETRAUSKAS
maloniai dėkojame ir skelbia-1 nas. Stasė Patiabaitė, Juozas nuose plaukiojančius betuvius
Chicago, Illinois 60629
vienas steigėjų, ilgametis val-{vą, kuris tą dieną gimnazijoje
me kun. V. Pavalkį Garbės pre- Mačėnas, dr. K. Rimkus. Vi- jūreivius prisiminti — jūr kpt.
numeratorium.
' šiems dėkojame.
B. Krištopaitis. Kūčių vakarie- j Gruodžio 27 d. buvo palaido- dybos narys Justinas Gečiaus- j mokiniams buvo skaitęs pas Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
x Irena KereHenė, Palosi
Į tas vaistininkas Vincas Petraus-1 kas, gyvenantis Philadelphijo- j kaitą ir pravedęs įdomų pokas, Marquette Parko gyvento-j je po sunkios ligos ir operaci- kalbį. Po to vyko meninė daPark., B.I., Vyriausioji skauti
jas. Liko žmona Adelė. V. Pet- Į jos vis dar negaluoja, bet su- Į lis. Po šių kalbų ir sveikinininke,
pasveikino
"Draugą"!
Naujųjų metų proga, išreiškė;
V ^ n IV ^ / A V ^ V ^ O
Z-IINIV^/O
rauskas savo pastangom buvo tvirtėjęs aktyviai jungiasi į vi-įmų įvyko tradicinis paplotėlių
;
Yra išėjusi nauja knyga
pasitenkinimą dienraščiu ir at-; ST. XAVIER KOLEGIJOJE i
KOLEGIJA PRIMENA
^-mokslinęs, pasiekdamas vais- suomeninį gyvenimą. Justinas \ laužymas, mokinių pasirodymai.
tlninko
Gečiauskas
neprikl.
Lietuvoje
j
Bendrai
sugiedojus
giesmę
"Aš
siuntė 25 dolerių auką. Nuošir- i
LIETUVIUS
'
Profesijos. Y r a dirbęs
ZANAVYKIJA, I i.
džiai dėkojame.
Cbicagos pietuose esančioje
'
j VVaukegane ir Chicagoje vaisti- dirbo pašto valdyboje, buvo,iš dangaus čion ateinu", kurią Red. Alicija Rūgytė, spaudė DrauKauno centrinio pašto viršinin- j vargonais lydėjo mokyt. V. Ba- S go spaustuvė. Pirmame tome apX Z. MoBejus padėkojo u ž ! S t - X a v i e r k olegijoje šiuo metu'; Mortono kolegija, Ocero, pri-inėse.
korteles ir įteikė 10 dol. auką. studijuoja 1,900 vyrų ir moterų, j mena spaudoje, kad toje apylin- j Vyčių organizacijai priklausė ko pavaduotojas ir Vilniaus! naitis, deklamavo mokinė Kris- į rašoma Zanavykijos istorija, krašūkis. papročiai, šnekta ir kai
Ačiū.
eidami humanitarinius moks- kėje gyvena ir lietuviai. Kole- nuo 1918 metų, o vėliau įsijun- centrinio pašto viršininkas. Ha- Į tina Veršelytė. Mokinės Irenos įktas,
u
nau
lietuvių
stovykloje
dirbo
Mičiulytės
vadovaujamas
merį
™*
vietovės Knyga turi 368
Į lus,
verslo,
administracijos, i gija iŠ JAV švietimo įstaigos gė j senjorų kp. abudu su žmo,
,,
•
,„
i
Dsi.
Gale
yra vietovardžių ir asX NAMAMS PIRKTI PA- j kriminalinės
teisės,
gamtos j prašo 50,000 dol. paramos, kad į na. Vaistininkas
Petrauskas Hanau lietuvių pašte, šiam
gaicių chorelis, kūnam pnklau-, 'mmw^ųy
„ ^ ^
muštruota.
SKOLOS duodamos mažais mė-; mokslų ir slaugymo kursus, j galėtų įvesti etnines studijas. ! buvo ir numizmatikos mėgėjas: bendradarbiui ir sąjungos stei
so Karma Langyte, Petrą Lan- • Knyga gaunama Drauge. Kaina su
nesiniais įmokėjimais u* pnei Duodami magistro laipsniai iš!
rinkdavęs pašto ženklus ir kita. gėjui linkėjimai greitai pa- gyte, Snieguolė Zalatoriūtė, Bri pensiuntimu $13.41 UI. gyventojai
ŠVIETIMUI
IR
LABDARAI
namais nuošimčiais.
pedagogikos ir slaugymo. Ko
gitą Girskytė, Renata Bertulai- prideda 5% valstijos mokesčių.
.Buvo knygų mėgėjas, buvo įsi-į sveikti.
JVŠ.
Mutual Federal Savings. 2212 legija įsteigta Mercy vienuoli
Per apyskaitinius metus, ku
tytė, Brigita Preusaitė, Lina
VVest Cermak Road — Telef. jos seselių.
rie baigėsi 1978 m. birželio 30
į Kemeraitė ir pati vadovė, sugie
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiimiiiimmiiiiiitiit.
VI 7-7747.
(sk.)
d. Chicagos
arkivyskupijoje
dojo keturias giesmes. Vokie
KOVA SU SKURDU
katalikų
mokykloms išleista
čių autoriaus Theodor Storm Graži dovana švenčių arba bet
X "Kernavės" jabil. balius
kurią proga !
eilėraštį "Vv'eihnachtslied" ("Ka
įvyksta sausio 13 d. Jaunimo i Kovai su neturtu įsteigtas j 86,235,000 dol., labdaros įstaif
lėdų giesmė") deklamavo moki
centre. 7 vai. vak. punktuali, i I J A V ^f^J*
°"daf T ^ f 0 1
* 0 m S "f"*?1 4 0 mfl " do1- P a "
l s d a h n o 62 m i L d l
r a
l r kltx
katalik
stai
niai Wolf gangas Langė ir Mo
programa, vakarienė, Neo-U- *
,
°
^ ^
. ™
*
'J '
^
y r n r>a^nrT1t,
0vai SU
tikintieji
suaukojo
nika Plaušinaitytė. Vasario 16
tuanų
orkestras.
Rezervaci£
.
^ t u r t u ; išlaikymui
Išleido Lietuvių Tautinių Šo
149,784,000 dol.
gimnazijos vaidinimo būrelis,
joms skambinti vakarais telef. Į ^ T r
L^i
^
kuriam priklauso 13 mokinių ir kių Institutas (antroji laida)
496-8295 arba 245-4077. ( . į Rev. J. F. Monarty, Room KALĖ4IMU VTRSINDfKAS
kuriam vadovauja kun. J. Dėdi l°/75 metais Chicagoje.
pr
' : 1100, one North Wacker Dr.,
X Pianisto Manigirdo Mote-_ Chicago, 111. 60606
Gubernatorius Thompson pa
nas, pastatė ir šiais metais
Gaunama Drauge, 4545 West
kaičio fortepijono kūrinių kon
salino ligšiolinį Illinois Pataisos
naują dramaturginį veikalą — 63rd S t , Chiraga UI. 60629.
KAMERINIS ORKESTRAS
certas įvyks sausio 14 L
departamento direktorių Rowe
'Teateinie ir tavo karalystė".
madienį, 3 vai. popiet, Jaunimo • Chicagos kamerinis orkestras ir į jo vietą paskyrė Gayle M.
Kaina $4.00. Užsakant pridėti
Vaidinimas buvo penkių veiks
centro didžiojoj salėj. Visa pro-į Mokslo ir pramonės muziejuje j Franzen, 33 m. Iki šiol jis bumų ir truko apie dvi valandas. 21 centą už persiuntimą. Blinois
grama nauja. Visuomenė ma-' sausio 28 d. turės koncertą.' vo gubernatoriaus specialus
Tema buvo paimta iš Sv. Rašto gyventojai dar moka 5 ^ mo
lordai kviečiama gauaiai daly- Programoj Boyce, Haydn, Wal-! padejėjas kriminalinės teisės ir
c.u
-ievelando Sv Kazimiero iituanistinea mokyklos mokiniai suvaidino Danielio knygos. Po vaidinimo kesčių.
vauti.
(pr.)ton, Baird kūriniai.
'pataisos reikalams.
'Kūčių vakarą", parašytą mok. A. Mulioliene*. Nuotr. VI. Bacevičiaus balerina Kristina Veraclytė, pa- įiMtumnMiiimmmiiitiiimimiiimim
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CHICAGOS ŽINIOS

MOŠŲ ŠOKIAI

