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Amerika pataria
Irano šachui išvykti

Washingtonas. — Lietuvio ko
votojo už žmogaus teises Balio
Gajausko žmona Irena paprašė
JAV prezidento Carterio užtarti
Rumunija pasmerkė Vietnamo žygį
jos vyrą, kuris šiuo metu atlie
Išaiškino afganų komunistų gaują
Bangkokas. — Nauja 'Kambo ri visišką sovietų paramą. Nu
ka bausmę sovietų koncentracijos
dijos valdžia radijo bangomis versta Pol Poto klika užsitarna
stovykloje. Kaip žinoma, B. Ga
gyvenimo veiksniai:
Teheranas. — Irano šachas, politinio
įspėjo Kiniją nesikišti į Kambodi- vusi savo genocigo veiksmais Kamjauskas nuteistas 10 metų kalė bandydamas
nuraminti tautą, musulmonų vadai, jų svarbiau
jos reikalus ir pasmerkė princo bodijoi- gyventojų neapykantą.
ti i»- 5 m. ištrėmimo. Savo at antradienį paskelbė, kad visi ka sias —Khomeini, neremia jos ir
Sihanouko kelionę į Jungtines
Naujas Kambodijos režimas
virame laiške Irena Gajauskienė rališkos šeimos nariai atiduos sa Nacionalinio fronto politikai, va
Tautas bei jo pareiškimus Vaka skelbia, kad tūkstančiai iš mies
rašo, kad jos vyro kančios ne vo turtus į specialų fondą, kuris dovaujami Sanjaby. Karininkų pa
rų spaudai. Sihanoukas esąs Pe* tų ištremtų kambodiečių grįž
įsivaizduojamos.
rems švietimo, šalpos, religines rama irgi neaiški, kai gynybos
Irino "mikrolonas".
ta namo ir džiaugiasi pasikeiti
atsargos
ir socialines organizacijas. Šitie ministeriu numatytas
Siūlo Taivanui
Vietnamo karo aviacija veikia mais sostinėje.
karališkos šeimos turtai susidės generolas Jam atsisakė šių pa
Septyni Amerikos kongreso na
visoje Kambodijoje, bombarduo
iš įmonių akcijų, fabrikų, bankų reigų. Padėčiai nė kiek negerėautonomiją
dama taikinius ne tik vakarų pro riai, kurie, vadovaujami New
ir nekilnojamos nuosavybės. Ša janl, Amerika patarusi šachui
vincijose, bet ir jau užimtose ry Yorko atstovo Lester Wolff, va
Pekinas. — Kinijos viceprem chas savo dekrete įsakė paleisti laikinai
pasitraukti iš Irano,
tinėse provincijose, kur dar daug žinėja Tolimuose Rytuose, atsi
jeras Tengas pasikalbėjime su iš kalėjimų dar 266 kalinius, nors tas "laikinumas" labai abe
liko Raudonųjų
Kmerų įgulų. sakė skristi, kaip buvo planuo
keturiais JAV senatoriais pareiš nuteistus karo lauko teismų.
jotinas.
Niekai nežino, kur dingo Kambo- ta į Hanojų.
kė, kad Kinijos susijungimas su
Komentatoriai sako, kad WaWashingtone atidengta, kad
dijos premjeras Pol Pot. Nors
Taivanu bus taikingas. TaivaKambodijos valdžios pralaimė
shingtonas
nenori prisidėti prie
Amerikos ambasadorius Irano ša
princas Sihanoukas Pekine sakė jimas labai nepatogus Kinijos va
nas galės pasilaikyti autonomi
chui patarė išvažiuoti, nes kitaip šacho nuvertimo ar didesnio
palaikąs su premjeru radijo ryšį, dams, nes jie dažnai skelbdavo
ją, ginkluotas jėgas ir savo so
civiline vyriausybė neturi galimy spaudimo jam pasitraukti, nes
niekas jo nematė ir iš jo negirdė apie savo paramą ir žadėjo Kam
cialinę ir ekonominę sistemą.
bių pradėti atstatyti krašte tvar gerai prisimena, kas vyko Viet
jo jau nuo sostinės Phnom Pen- bodijos neapleisti Vietnamo stra
Prijungtas Taivanas galės būti
name, kai karinis sukilimas, re
ką.
ho kritimo.
kaip britų kolonija Hong Kongas
tegija komentatoriams primena
miamas
Amerikos, 1963 nuvertė
Paskirtas premjeras Bachtiar
ar portugalų Macao, pasakė Ten
Sihanoukas New Yorke pripa Amerikos karo veiksmus Vietna
tuometinį
Vietnamo prezidentą
pareiškė "Ereli aat" laikraščiui,
gas.
žino spaudai, kad mažai vilčių, me.
Ngo
Dinh
Diem. Šis perversmas
kad buvo suimta 200 agentų gau
jog Jungtinės Tautos galėtų kuo
Puolime vietnamiečiai panau
Jis pareiškė, kad Kinija padės
ja, iš Afganistano atsiųsta kurs atnešė nuolatinį padėties blogė
padėti nuverstai Kambodijos vy dojo daug lėktuvų, ne vien Migų,
toliau Kambodijos premjerui Pol
tyti neramumų ir plėšti. Šiai ko jimą, chaosą ir daugybę nepasto
riausybei, bet jis bandysiąs laimė bet ir Amerikos F — 5 bombone
Potui vesti partizaninį karą prieš
munistų gaujai buvo įsakyta de vių, karinių vyriausybių, kol ko
ti nors "propagandinį laimėjimą". šių be< A — 37 kovos lėktuvų.
sovietų remiamą Vietnamą. Kini
ginti ir kelti neramumus. Pas munistai tiek įsigalėjo, kad Pietų
ja psgeidautų, kad Amerika su
Kinijos vicepremjeras Teng Pe Aviacija nemažai prisidėjo prie
gaujes narius rasti dideli kiekiai Vietnamas buvo pasmerktas žū
kine pareiškė, kad Kinija nesiims greito vietnamiečiu laimėjimo. Jauni Vietnamo pabėgėliai smalsiai stebi naujos tėvynes judėjimą. Juos stiprintu savo jūros laivyną Ra ginklų ir sprogmenų. Aš neleisiu ti.
miajame vandenyne, o taip pat
jokių veiksmų prieš Vietnamą, Karas prasidėjo Kalėdų dieną ir priėmė Vakarų. Vokietija.
Iš Gvadal upėje buvusio "ke
Afganistanui eksportuoti mums
pritaria ir japonų gynybos jėgų
nors ir toliau kinai palaiko Poli po dviejų savaičių Kambodija
turių
didžiųjų" pasitarimo pra
revoliuciją ir žudymus, pasakė
stiprinimui. Kariniuose reikaluo
Poto režimą. Kinija kirstų Viet- turėjo pasiduoti.
nešama,
kad prezidentas Cartepremjeras Bachtiar.
se. Kinija norėtų bendradarbiauti
namui tik Hanojui išprovokavus,
Nuverstai Kambodijos valdžiai
Komentatoriai mano, kad ša ris pažadėjo Prancūzijos preziden
ir su Pietryčių Azijos šalimis, pa
pasakė Teng.
pasaulio opinijoje daugiausia pa
tui, V. Vokietijos kancleriui ir
sakė Teng. Jis tik pageidautų, cho turtų perleidimas nepadarys britų premjerui raginti sovietų
Washingtone valstybės depar kenkė jos vidaus politika. Prem
kad Amerika išvežtų jėgas iš Ko visuomenei didelio įspūdžio. Jau prezidentą Brežnevą vengti susi
tamentas pareiškė, kad Vietnamo jeras Pol Potas lyginamas su
rėjos-ir pradėtų derėtis su Siaurės 64 karališkos Šeimos nariai iš kirtimų su Amerika Pietryčių
invazija Kambodijoje nutraukė Ugandos Idi Aminu. Abie
Korėja dėl taikingo abiejų Korėjų vyko iš Irano. Prieš 18 nietų Azijoje ir Persijos įlankoje. Nuro
diplomatinius susitikimus su Viet- jų režimai kruvini ir kraštuti
įsteigtas Pahlavi fondas irgi buvo
suvienijimo.
nuamo atstovaU Amerika neturės niai. Dar nežinia, ar Pol Poto jė
Petro Didžiojo ii Lenino patarimai
skirtas šalpos
organizacijoms, doma, kad ir šachui pasitrau
ryšių su Vietnamu, kol tas lai goms pavyks suorganizuoti parti
Išsiuntė į vakarus švietimui, našlaičiams, tačiau kus, Irane gali ilgai nebūti pa
New Yorkas. — Time žurna kos. Atgaivinkite, jei galima, se
kys karo jėgas Kambodijoje. Ne zaninį pasipriešinimą.
stovios vyriausybės, gali atsiras
las paskutiniame numeryje spaus novinę prekybą su Rytais, priar
Bona. — Vokietijos Demokrati opozicija fondą kaltina korupci ti tuštuma, kurią užpildyti gali
są jokių planų sekretoriui Vance
Rumunijos radijas pasmerkė dina pasikalbėjimą su buvusiu
tėkite prie Indijos, kuri yra pasau nės Respublikos valdžia paleido ja ir atskirų šacho šeimos narių
susitikti su princu Sihanouku, pa Vietnamo įsikišimą į Kambodi
bandyti Maskva. Daug Europos
valstybės sekretoriumi Kissinge- lio sandėlys. Kai pasieksite tą taš iš kalėjimo ir išsiuntė į Vakarų praturtinimu.
reiškė Hodding Carter, valsty jos reikalus. Blogiausia, kai vie
riu. Šis pareiškė, kad detente ne ką, mums nereikės daugiau Ang Vokietiją žmogaus teisių gynėją
Irane pasikeitimų dar nėra: politikų, o taip pat ir susidomė
bės departamento vardu.
ną socialistinį kraštą užpuolė ki gali būti "raminančiais vaistais".
lijos aukso".
darbininkai ir tarnautojai strei jusios arabų valstybės, kritikuo
Rolf
Mainz'ą.
41-rių
metų
am
tas
socialistinis
kraštas,
sakoma
Vietnamo lėktuvai numetė ke
ja prezidentą Carterį, kad jis per
Įvykiai Irane gali plėstis. Pakista
Kenneth Adei man, buvęs gy žiaus žurnalistas Rolf Mainz pra kuoja, mokyklos uždarytos, mies
lias bombas Tailandijos teritori rumunų pareiškime.
nas ir Saudi Arabija jau peržiū nybos sekretoriaus asistentas, gy ėjusiais metais buvo nuteistas ket tuose vyksta piktos demonstraci mažai daro išlaikyti Persijos įlan
joje netoli stovyklos, kur laikomi
kos pastovumą ir garantuoti
Princas Sihanoukas New Yor ri savo politiką. Visa sritis gali
venęs Afrikoje 1972 — 1975 me verių, metus kalėti už tariamą jos. Teherane opozicijos vadas Kaiš Kambodijos pabėgę svetimų ke pareiškė, kad jis negina Pol tapti neaiški ir netikra, pasakė
naftoi tekėjimą. Jau prarastas Af
tais, dabartinis Stanfordo tyrimų valstybės šmeižimą. Šių metų sau rim Sanjaby pavadino naujai
valstybių diplomatai ir keli šim Poto režimo, nes jis buvęs komu Kissingeris. Jis pridėjo, kad sovie
ganistanas, Pietų Jemenas, braš
instituto narys, rašo apie sovie sio mėnesį jam buvo paskirta pa formuojamą civilinę vyriausybę
tai kinų. Nuostolių bombos ne nistas, o Sihanoukas esąs budis tų žygis per Afriką, su Kubos ka
ka
Pakistanas, neramumai Turki
tų intencijas Afrikoje. Jis sako, pildoma penkerių metų kalėji oportunistais. Jis pats esąs pasi
padarė.
joje.
Visa tai rodo geopolitinio
tas ir nacionalistas. Stebėtojų riuomene, iš Angolos į Etijopiją,
kad Kremliaus pagrindinis tiks mo bausmė už tariamą maišto rengęs sudaryti vyriausybę, jei
pastovumo braškėjimą, kuris ga
vienintelis laimėto jų veiksmai Afganistane ir Pietų j
Siaurės Vakarų Kambodijoje manymu,
las yra įsteigti komunistinį pasau kurstymą Brandenburgo kalėji jai pritartų religinis vadas.
li būti pavojingas visam Vakarų
komunistai pradėjo savo veiklą jas šitame Kambodijos valdžių Jemene pakeitė įsitikinimą, kad ši lį su sostine Maskvoje. Jau Le
Valstybės departamento aukš
me, kur jis buvo paskelbęs bado
pasauliui.
dar Vietnamo karo laikais. Tai pasikeitime, yra Sihanoukas, ku sritis yra Amerikos strateginio ninas 1915 m. rašė, kad rusai tu
streiką. Kalėjime jis buvo taip pat tas pareigūnas, atsisakęs skelbti
buvo pirmosios provincijos, ku ris buvo laikomas namų arešte, dominavimo sritis. Sumažėjo Ame ri remti, kiek karinės jėgos leidžia,
suredagavęs politiniam kaliniam pavardę, pasakė, kad Bachtiaro
rias komunistai atkirto nuo tuo o dabar tapo laisvas žmogus.
rikos draugystės svarbumas ir kolonijų išsilaisvinimo karus, nes skirtą laikraštėlį.
vyriausybės neremia svarbiausi
Naftos laivams
metinės, amerikiečių remiamos,
Maskva labai džiaugiasi grei opozicija sustiprėjo, įsigijo drąsos. jie ves į marksistines vyriausy
nacionalistų valdžios. Manoma, tu Vietnamo laimėjimu ir bando Sovietai bando keisti geopolitinę bes buvusiose kolonijose. Tuo bus
svarbus sąsiauris
kad kalnuotose džiunglėse bus tę jį panaudoti propagandoje prieš padėtį, pasakė Kissingeris.
atskirtos Vakarams reikalingos
Washmgtonas. — Energijos
siama partizaninė kova prieš viet Kiniją. Nuversta Kambodijos val
žaliavos ir suduotas smūgis silp
sekretorius
Schlesingeris nurodė,
namiečius ir jų pastatytą val- džia buvo Pekino valdančiųjų
Toliau, "įvykiai Irane parodo, niausiai grandžiai kapitalistinėje
kad Hormuzo sąsiauris yra Vaka
ižią.
sluoksnių ekspansionistinės poli kad įvairiems, kartu prasidedan- tarptautinių santykių grandinė
—
Prancūzija,
Britanija
ir
rų valstybėms labai svarbi lai
— Turkijoje per penkias die
Maskvoje prezidentas Brežne tikos įrankis, pasakė Tass agentū tiems rafinuotiems streikams, ku je, aiškino Leninas.
Hong
Kongas
nutarė
priimti
dar
vininkystės
vieta, nes iš laisvųjų
nas įvyko jau antra geležinkelio
rie, net pradėjus darbą, nepadidi
vas pareiškė, kad naujoji "sukilė ra.
kraštų naftos, kurios visame pa
Jau dabar sovietų ir kubiečių nelaimė. Pirmoje žuvo 28, su78 Vietnamo pabėgėlius.
na gamybos ir vyksta toli viena
lių" vyriausybė Kambodijoje tu—Kolumbijos
policija
per
tris
saulyje per dieną išpompuojama
nuo kitos esančiose vietovėse, tu kariuomenės Angoloj buvimas da žeisti 215 žmonių, o antradienį
Dešinieji puolė
mėnesius
sulaikė
septynis
lėktu
57
milijonai statinių, Hormuzo
rėjo vadovauti centrinė ranka, vė dvi invazijas Zaires valstybėje žuvo 32, sužeista apie 100. Poli
vais, penkis laivus ir 10 automo sąsiauriu atplaukia 23 mil. stati
Albanija puola
pasakė Kissingeris. Ar jiems va —svarbių žaliavų centre. Karų cija aiškina nelaimės priežastis
komunistų stotį
Etiopijoje, ir mano, kad įvyko sabotažas. bilių, kuriais buvo bandoma iš nių. T e n gyvenančios valstybės
dovavo Sovietų Sąjunga ar va- Į kurstymas tęsiamas
turi pasitikėti Amerikos dėmesiu
Roma.
—
Italų
dešiniojo
spar
Kinijos politiką
dovavo sovietų paruošti žmonės, Rodezijoje, Ogadeno dykumoje ir
— Ispanijoje baskų teroristai vežti didelius kiekius narkotikų į
ir
jo» parama.
no ekstremistai puolė Romoje ko nėra svarbu, pasakė Kissingeris. kitur.
nušovė Aukščiausiojo Teismo na Amerika.
Sofija. — Albanijos ministras munistinę radijo stotį ir ją sude svarbu, kad sovietai suprastų, kad
— Nobelio premijos už ekono
rį. Jis anksčiau buvo gavęs grasi
Washingtonas. — Žemės ūkio
pirmininkas Shehu, savo perrin gino. T u o metu stotyje buvo pen įtempimų mažinimas negali de
miką laimėtojas Herbert Simon
nimų.
departamentas
paskelbė, kad šiais
kimo toms pareigoms proga, pa kios moterys, kurios buvo sužeis rintis su sistemingais bandymais
pareiškė Pittsburge, kad Ameri
— Alžiro prezidento Boumedi- ka galėtų išspręsti energijos kri metais Ameriką parems 30 išsisakė kslbą, kurioje labai puolė ko tos šūvių ir gaisro ugnies. Jų riks pakeisti geopolitinį pastovumą ir Naujas arkivyskupas
vystanČių valstybių maisto pro
enne
laidotuvėse sovietų delega zę, tačiau tam neturi valios.
munistinės Kinijos politiką. Ilga mus girdėjo ir tos stoties bangas balansą. Sovietai turi būti įtikin
Vctikanas. — Kaip pranešta,
metis Kinijos draugas kritikavo: užsisukę klausytojai. Po kelių šū ti, kad detente reiškia nuosaikų popiežius Jonas Paulius II-sis pa- tas su kitais vyriausybės nariais — Amerikos zionistų organiza duktais ir kitais reikmenimis, ku
"Agresyvią rasistinę sutartį, ku vių programa nutilo. Užpuolimą tarptautinį elgesį, nes kitaip iri skyr- Krokuvos kunigų seminari pasisveikino rankos paspaudimu, cija kreipėsi į prezidentą Carterį, rių vertė sieks 735 m. dol.Didžiau
rią Kinijos revizionistai sudarė įvykdė "Ginkluotos revoliucinės Amerika bus skatinama prie jos rektorių, prelatą Francišek bet apkabino pulk. Muhammad prašydama, kad Jeruzalė būtų sią paramą gaus Egiptas, po jo se
su Japonijos militaristais, kuriuos jėgos" būrys, penki su kaukė šintis ekspansijai, kur ji pradeda Macharskį naujuoju Krokuvos ar Salah Yahyaoui. šitoks jo išskyri pripažinta Izraelio sostine. Iki ka Indonezija ir Bengalija. Iš vi
mas sukėlė gandus, kad Maskva šiol Amerikos ambasada yra Tel so Amerika išsiųs 4.8 mil tonų
remia Amerikos imperializmas". mis vyrai. Panašus puolimas prieš ma, pareiškė Kissingeris.
kivyskupu. Naujais Krokuvos ar
maisto.
norėtų jį matyti Alžiro valdžios Avive, kuris laikomas sostine.
"Pekino planai ir reakciniai ke kelias dienas įvyko ir Neapolyje.
kivyskupas Macliarski yra gimęs
tinimai, kurie dangstomi plačiai
Time žurnalas, rašydamas apie Krokuvoje prieš 51-nerius metus, priek} je.
— Portugalijoje įvyko dviejų
— Policija suėmė 11 asmenų,
nuskambėjusiu diplomatinių san
— Kongrese daug kritikos gali prekinių traukinių susidūrimas, kurie puldinėjo nestreikuojančius
— Kanados vyriausybė paskyrė padėtį Persijos įlankoje, primena kunigu buvo įšventintas 1950tykių su JAV užmezgimu, — visa 15 m ii. dol. St. Jons Newfound- skaitytojams rusų caro Petro Di tais metais. Kurį laiką dirbęs vi susilaukti trijų valstybių susi žuvo du žmonės.
plieno sunkvežimių vairuotojus.
tai nedviprasmiškai patvirtina, larid uosto įrengimams. Uostas džiojo testamentą. Jis 1775 paliko karu parapijose, buvo pasiųstas į tarimas dėl naftos tiekimo. Ame
— Irakas po dviejų metų perkoks pavojingas kelias, į kurį įsto tarnaus sovietų žvejų laivų re būsimiems Rusijos valdytojams Friburgo universitetą, Šveicarijo rikos nafta iš Aliaskos būtų siun traukor vėl pradės siųsti naftą per
KALENDORIUS
jo Šiandien Kinija. Kinijos sočiai-' montui. Laukiama, kad per me tokį patarimą: "Priartėkite, kiek je, kur baigė teologijos studijas, čiama Japonijon, o Meksikos naf Sirijos teritoriją einančią vamz
Sausio 11 d.: Higinas, Honoraimperialistai grubiai kišasi į Piet tus uoste patarnavimus gaus apie galima arčiau prie Konstantino įsigydamas teologijos daktaro laip ta tekėtų Amerikon. Tuo būtų su- džių linija.
ta, Audris, Gintė.
ryčių Azijos tautų vidaus reika 60 sovietų laivų.
polio ir Indijos. Kas ten valdys, snį. 1970-tais metais buvo paskir taupyt* transporto nepatogumai.
— Šią savaitę sveikatos depar
Sausio 12 d.: Modestas, Tatja
lus. Mes smerkiame gėdinga Ki
— Japonų biznio bendrovė bus iš tiesų tikras pasaulio val tas Krokuvos arkivyskupijos ku
— Aukštas sovietų diplomatas tamentas paskelbs naują raportą na, Vaigėdas, Gidą.
nijos socialimperializmo vykdomą Oku ra paskelbė, kad ji kartu su dytojas. Todėl kurstykite nuola nigų seminarijos rektorium. Pre
Arkady Ševčenko, 48 m., pabėgęs apie cigarečių rūkymo žalą. Sis
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:49.
spaudimo ir šantažo politiką, taip JAV plieno bendrove US Steel iš tinius karus ne tik Turkijoje, be- latas Macharski yra Lenkijos vys
iš Jungtinių Tautų sekretariato, naujas, 1,200 puslapių ilgumo pa
pat jo agresyvią veiklą prieš bro vystys kinų geležies rūdos kasyk ir Persijoje. Statykite uostus Juo kupų kongregacijos pasauliečių
ORAS
prieš dvi savaites slaptai susituo reiškimas turės pasaulinės svar
lišką Vietnamo liaudį, pasakė Al las Shi Ta-Chan. Kasyklos įren dojoje jūroje. Kai Persija išsigims, apaštalavimo komisijos sekreto
kė su 30 metų gražia amerikiete, bos naujų įrodymų apie rūkymo
Debesuota, gali snigti, tempe
banijos premjeras.
gimai kainuos apie 1 bil. dol.
įsibraukite net iki Persijos įlan rius.
praneša Newsweek.
kenk: mingumą.
ratūra dieną 221., naktį 5 1.

Rusų tikslai Irane
ir naujose Afrikos šalyse
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. sausio mte. 11 d.

Redaguok

Emilio
S948 S.

Ave^ CkiafD, DL 60*32

CHORO KALĖDINĖS VAIŠĖS

į LB Detroito apylinkes valdybos
parengimų vadovo, Vyto Petru
lio ranka.
Keletą minučių prieš 12 sce
noje atsirado JAV LB Detroito
apylinkės valdybos pirm. Algis
Rugienius. Pirmininkas LB var
du trumpu žodžiu pasveikino vi
sus dalyvius ir palinkėjo laimin
gų 1979 metų. Nuskambėjo Lietu
vos himnas, prasidėjo sveilrinimaisi ir linkėjimai. Tikėkimės, kad
tokioje nuoširdžioje nuotaikoje
gyvensime visus 1979 metus.
Apylinkės valdybos posėdis

JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkės valdybos posėdis bus
Chicagos Vyčių choras, susirinkęs i savo kalėdines vaišes. Kai kurių 1979 m. sausio 17 d. 7:30 vai.
choro narių trūksta, bet yra ir keletas svečių. Choras dabar ruošiasi vak. Dievo Apvaizdos parapijos
savo metiniam vakarui, kuris bus sausio 27 d. Vyčių salėje.
Kultūros centre.
Vytautas Kutkus

THE

IŠ DETROITO VYČIŲ VEIKLOS
Detroito priemiestyje, South- fesoriai, ir yra jame kultūros
fielde, pr. metų pabaigoje buvo centras.
švenčiama penkerių metų sukak
79 kuopa jau išsirinko savo
tis nuo Dievo Apvaizdos parapivaldybą 1979 metams: dvasios vajos įkūrimo Toje šventėje v y f i a i u
_ j ^ y
Kriščiūnevičius,
:

Atv

;

r

Detroito Baltijos ir Gabijos
tuntų tėvų komitetą sudaro: Al
gis Rudis — pirmininkas, Jolanda Zaparackienė — vicepirmi
ninkė, Vida Memėnienė — iždi
ninkė, Ona Savickienė — sekre
torė. Nariai: Eugenijus Jankus,
Lioną Kizlauskienė ir Stasė Matvėkienė.

VASARIO 16 AUKŲ RINKfiJV
PASITARIMAS — VAIŠĖS

ba Lucijui Kulikauskui — tel.
522 - 4579.
SKAUTIŠKOS ŽINIOS
Tradicinė skautų ruošiama Ka
ziuko mugė įvyks kovo 4 d.
Debutančių balius — balan
džio 28 d.
Sv. Jurgio sueiga —balandžio
22 d.
Abiejų tuntų Vasario 16-tos
sueiga — vasario 18 d.
Jonas Urbonas
IŠ BENDRUOMENĖS
GYVENIMO
Naujų Metų

sutikimas

DAILY

Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimą! už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams 6 mėn. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $37.00
$19.00
$15.00
Kitur J.A.V
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 3:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00. šeštadieniais
ft,,,A
' , • ft ' ,
8:30 — ,12:00.

U • Redakcija straipsnius taiso sai vo nuožiūra. Nesunaudotų straips'* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
•) anksto susitarus. Redakcija už
t skelbimų turinį neatsako. SkelV bimų kainos prisiunčiamos gavus
J prašymą.

1979 m. sausio 13 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. JAV Lietuvių
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba šaukia Vasario 16 au- į
kų rinkėjų pasitarimą. Pirmoje ei- ; są ir Baltuosius Rūmus, bet taip- daugiau rinkėjų atsirastų visiems
lėje kviečiami visi tie per 30 rin- gi i Amerikos Raudonąjį Kryžių, Lietuvių Bendruomenės darbams
kėjų, kurie aukas rinko pereitak Jungtinių Tautų organizaciją, paremti.
metais, tačiau kviečiami ir vis : ! Tarptautinę žmogaus Teisių lySis rinkėjų pasitarimas vyks
kiti galintieji ir norintieji rinkt: ;gą, Amerikos Žydų komitetą ir prie šeimininkių paruoštų vaisių
bendruomenės kitur.
stalų, todėl visi rinkėjai ir rinkėaukas Lietuvių
Lietuvos išlaisvinimo akcijai vesŠio trumpo pranešimo rėmuo- i o s kviečiami dalyvauti su savo
i. Kaip žinote, Lietuviu bendruo se neįmanoma išvardinti visus žmonomis ar vyrais.
menė kasmet išleidžia
"Viola- JAV LB atliekamus darbus, taLB Detroito apylinkės valdyba
tions of Human Rights in Sovie" čiau pakaks ir išvardintųjų, kad
(Nukelta į 4 p a l ) .
ccupied Lithuania", kurią gauna
visi JAV senatoriai ir kongresmanai, vadovaujantieji State Depart
Tel ofiso ir boto: OLymplc 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
ment ir Baltųjų Rūmų žmonės,
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
universitetai, įvairios tarptautinės
Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
organizacijos ir k t Bendruome 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
1443 So. 50th A ve., Cicero
nės vadovybė ir JAV LB tarybos Medical Ruilding) Tel LL 5-64461 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
nariai jau ne ks^tą lankėsi Bal
tšskyrua trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004; Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
tuosiuose Rūmuose ir patys Bal
Priima ligonius pagal susitarimą.
tieji Rūmai net septynis kartus
TeL BEUance 5-18U
kreipėsi į JAV LB krašto valdy
DR. V L BLAŽYS
DR. WALTER J. KIRSTOK
bą, kad atsiųstų savo atstovus į
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Lietuvis gydytojas
Marąuette Medical Center
prezidentines konferencijas Bal
6132
So.
Kedzie
Avenue.
3925 Vfeat 59th Street
tuose Rūmuose. Bendruomenės
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr
delegacija lankėsi ir Jungtinėse
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir «-8
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir seštad. uždaryta.
Tautose.
Pagal susitarimą.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkes ruoštas Nau
jųjų metų sutikimas praėjo sėk
mingai. Nors oras buvo lietin
gas (ne sniegingas), bet Naujų
metų sutikime dalyvavo apie
250 asmenų.
Ir pereitais metais krašto val
9 vai. vak. prasidėjus koktei
liams jau dalyvavo gausus bū dyba paruošė informacinę me
rys svečių ir jų skaičius vis di džiagą Lietuvos nepriklausomybes
dėjo. Truputį po 10 vai vak. šventės ir tragiško Birželio su
buvo duodama šeimininkės B. kakčių progomis, išgavo daug ve
amerikiečių
Leonavičienės ir jos talkininkių damųjų straipsnių
puikiai paruošta šilta vakarienė. laikraščiuose, o jos paruoštas to
Visą laiką grojo Rimo Kaspučio mis pačiomis progomis radijo
vadovaujamas orkestras "Roman programas perdavė net 83 kartus.
tika". Salė ir stalai buvo išpuoš
Politinių kalinių V. Petkaus, A
ti Ginos ir dr. Vytauto Baukių. Terlecko, N. Sadūnaitės, S. Žu
Netrukus jauni ir seni įsijungė į kausko, B. Gajausko, Zyprės ir
šokių sūkurį. Visur jutosi tvirta kitų reikalu buvo kreiptasi ne tik
vadovaujanti vyriausio Naujųjų į valstybės departamentą, kongre-

''
••"•
•
> ••
' ' pirmininkas - Pranas Zager, vibuvęs klebonas kun. Mykolas
JAUNIMO PARODA
ccpirmininkės — Elena Tucker
Kundratas. kuris vadovavo žmo ir Magdalena Smailienė, finansų
Jaunimo sąjunga kviečia jauni
nėms parapiją steigiant.
sekretorius — Juozas Chaps, pro mą nuo 16 iki 30 metų amžiaus
79 vyčių kuopa buvo viso rei tokolų sekretorė — Turh Grasha, parodyti savo meniskus gabumus
kalo judintoja. Buvo sudarytas iždininkė — Jane Jakštienė, iždo vasario 10, 11, 17 ir 18 dienomis
statybos komitetas iš dr. A. Da-i globėjai — Violeta Panavienė ir Dievo Apvaizdos parapijos patal
mūšio,
a.a. R. Valatkos, Dai-|Chester Nashlon, tvarkos prižiū- pose. Priimama originali tapyba,
niaus, Zager, Chaps ir a.a. Kaz-jrėtojas — Jurgis Kasė, veiklos keramika, grafika, skulptūra, au
lausko. Jį priėmė kardinolas Dear-1 garsintojas — Antanas Dainius, diniai ir fotografijos.
den, ir Dievo Apvaizdos pa ra pi-Į korespondentė "Vyčiui" — Zofi
D6i" registracijos ir platesnių
jos užuomazga buvo įteisinta. Bu ja Zager, kultūrinio darbo vado
informacijų skambinti: Aldonai
vo tokių, kurie netikėjo, kad nau vė — Stella Hotra, religinės veik
Petrauskaitei — tel. 336-6381 arjai įsikūrusi parapija galėtų vis los vadovė — Elena Tucker,
ką pasistatyti. Pranas Zager ir užuojautų tvarkytoja — Marge
statybos komitetas paprašė vys Nashlon, Lietuvos reikalų judin
kupą Thomas J. Gumbleton su toja — Julija Belickienė, rožinio
saukti naujos parapijos susirin- vadovė — Elzbieta Paurazienė,
kimą. Susirinko didelė
minia j pakėlimų tvarkytoja — Bertha
žmonių. E to matėsi, kad nauja Janus.
JOM US A f » FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEM0MES
parapija yra reikalinga. Po to se
Pr. metų lapkričio 25 d. šir
kė darbas ir piniginės aukos. Baž
dies smūgio ištiktas mirė kuopos
v
*x/ox
C R I E S A K D NIGHTS
nyčia buvo pastatyta.
narys Rapolas Valatka. Vyčiai
DEPAKT
RETUBN
GBOTJP 30 G. L T.
Per tuos penkerius metus pas šios žinios buvo pritrenkti. Veik
vašiai 5, Wsrt*w 3, Lemngred 3
Dec. 22
$194990 (APEX FARE)
Jan. S
•HMM 2
kui viskas buvo gerinama. Buvo los žmogus buvo a.a. Valatka.
Mėgo
muziką,
žvejodavo,
gry
pasėta pieva ir pasodinti medeliai,
March 5
March 15
$77949
$99141
Vikria* 5, W«rsaw 2
perdažyta
klebonija,
Kultūros baudavo. Buvo "Lietuviškų me
March 22
March 21
$91941
V9nta 5, MOKO* X OopenAagen 1
$MM»
centre virtuvės sienos plytelėmis lodijų" radijo valandėlės vedė
April 12
April 21
V*oto 5, MOKO* 2, CopetĖvtgen 1
išklotos ir naujos krosnys įreng jas, dalyvavo beveik visų lietu
$•941
$mm
tos, graži parengimų salė atsira viškų organizacijų veikloje. 1943
April 23
May 3
IMM9
$919.91
Vilniui 5, W«mrw 2
do su puikiu baru, naujomis kė -1945 tarnavo J.V. laivyne. Pasi
May 2
May 12
Vitniua 5, MOKO* 2. Oopenfcagea 1
tmm
tmm
dėmis ir stalais, kilimais ir langų baigus karui, padėjo lietuviams
pabėgėliams
atvykti
iš
Vokietijos
užuolaidomis. Už Kultūros centMay 14
May 24
Jo^B«^W
$91941
VOniaiS, Wamw 2
ro išpuošimą daugiausia dėkingi j Ameriką. Kartu su žmona pri
May 24
$999.00
June 2
(Group 30 farel
V9nto5, Mofcow 2. Copenoagen 1
turime būti Vandai Majauskie-įklausė prie tų, kurie 1959 metais
Jane 14
Jone 23
(Group 30 fare)
vantoS, Motam 2, Copenhagen 1
$99949
nei. 79 vyčių kuopa šventoriuje atgaivino 79 vyčių kuopą. Daug
June 26
July 10
pastatė lietuvišką pakelės kryžių prisidėjo prie Dievo Apvaizdos
Vitatai S, W«nBW S, Kiev i
$1291.99
(Super apeat (are)
Copenhageo i
parapijos įkūrimo. "Lietuviškų
1975.1.1 kun. Viktoras Kriščiūmelodijų" klausytojai džiaugda
JuJy 4
J uly 19
$119949
(Stgjer apex fare)
v a n t o s , Rlga 3, Lentagrad 3,
nevičius
prisiėmė
Dievo Ap
vosi jo sąmojumi ir jumoru, ir
Moacov 2, Oopenhagen 1
vaizdos parapijos ganytojo parei
lietuviškos kultūros meile O da
Jaly 24
Aug. 7
$1249.99
(Super «pex fare)
Vilnius, 5. Rome 5, Moacow 3
gas. Buvęs klebonas kun. Kund
bar jo balso niekuomet nebegirratas buvo paskirtas į mažą Vi
Aug. 8
Aug. 24
$119949
(Super apex fare)
Vilnius 5, Riga 3, Lenlngrad 3.
sų Šventų parapiją Memphis mies dėsime.
Moscow 2, Copenhagen 1
Sophie Zager
te, Michigane, bet jis visą laiką
dCĮ/l. d
Aug. 21
$124949
(Super «pex fare)
VUniua 5, Wats«w 5, Kiev 3,
domisi Dievo Apvaizdos parapi
Copenhagen 1
jos gyvenimu ir dažnai dalyvau "LIETUVOS ATSIMINIMU"
Sept. 15
Sept. $
BANKETAS
^O^W.^W
(Group 30 fare)
VUnhtt 5. Mosoow 2. Copenhagen 1
ja jos iškilmėse.
Sept. 20
Sept 29
$94949
$99949
vyčių
ruošiamas
Vilnių* 5, Moacow 2, Copenhagen 1
79 vyčių kuopa suruošė išky Chicagoje
lą i Meadow Brook, kuris yra "Lietuvos atsiminimų" banketas
Oct 15
Oct 25
$T7949
$*•»•>
Vilnius 5, W«rsmw 2
Rochesterio mieste, Michigane. Lietuvos nepriklausomybės atsta
TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUKAS AND HALP FMY TRIP TO TRAKAI
Tai šimto kambarių rūmai, ku tymui paminėti šiais metais bus
rtuose gyveno Wilsono šeima. vasario 4 d., Martinique salėje.
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS
TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Ruimai pastatyti 1929 metais, kaš Bilietai jau platinami. Vyčiai ti
tavo 3.5 mil. dolerių. Visą me kisi, kad Chicagos lietuviškoji vi
Toor Mananr
W fIWl AVMM
džio darbą atliko amerikiečiai suomenė gausiai jame dalyvaus.
mmHim
lUvYork, N.Y. 10017
menininkai.
Wilsonai atidavė
212-407-7267
tuos ruimus Michigano valstijai,,
kad butų įsteigtas Oaklando uni-; — Už filmą "Jaws" surinkta
Group 30 fare amt have 30 or more perticipants
versitetas. Dabar ten gyvena pro- pajamų 118 miL dolerių.

BALTIC
HOLIDAYS
COME TO L I T H U A N I A I N 1979

.

WORLD-W1DE

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County,
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
countries. $37.00.
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Pereitų metų gruodžio 15-tos jau pilnai subrendę, bet choro
vakare Chicagos Vyčių choro na- neapleidžia, tebedainuoja. Nepariai susirinko repeticijai, kaip laužiami choro stulpai esą pirįprasta kiekvieną ketvirtadienį. mininkė Estelle Rogers, Ona Ma
Nors sausio gale choras turės at rija Kaselienė, Julija Zakarkienė,
likti programą, vistiek nebebuvo Albertas Zakarka, Petras Gagle,
nuotaikos jai ruoštis. Giedojome Teresė Strolienė, Liucija Kilkuvielinksmas kalėdines giesmes. Pas nė, Apolinaras Bagdonas. Džiaukui choro pirmininkė pakvietė gėsi gražiu sugyvenimu ir linkėsugiedoti "Ilgiausių metų" ketu- j jo būti vieningais ir ateityje,
riems choro nariams. Jie švenčia
Turėjome ir svečių. lllinois-Ingimtadienius. Tai Petras Gagle, j dianos apygardos atstovė Irena
Stasys Čepas, Teresė BilitavičiutėjSankutė ir prekybininkas Stasys
SKAUTU IŠVYKA I DAINAVĄ
ir Antanas Bilitavičius. O kai pa- į Balzekas Jr., 36 kuopos narys. Bugiedojome, pirmininkė pakvietė j vo ir Birutė Pumputienė, atosDetroito Gabijos ir Baltijos
prie kalėdinių vaišių. Besivaiši- > togų parvažiavusi medicinos stu- tuntų skautų ir skaučių su tė
nant, atėjo Kalėdų senelis, varpe- dentė. Energinga, linksma, atėjo vais, buvusiais skautais bei sve
liu skambindamas. Jis nešė ant pasimatyti su draugais choristais. čiais, metinė išvyka į Dainavą
pečių didelį maišą. Kiekvienas
Fotografavomės. Ir grupėmis, įvyks sausio 13-14 dienomis. Dėl
priėjome jį pasveikinti, o jis trau ir pavieniui, ir bendrą choro smulkesnės informacijos ir regist
kė iš maišo dideles
šokolado nuotrauką padarėme.
racijos kreiptis i tuntininkus D a plytas su riešutais ir dalijo kiek
Pirmininkė pranešė, kad tik po Į lią Gilvydienę ir Jurgį Jurgutį
vienam. Dėkojome, bučiavome, Naujų metų bebus repeticija. Rei- į arba skautų tėvų komiteto pirmikad nepamiršo ir suaugusiųjų.
kės tada pasispausti, kad pasi- ninką Algį Rudį — telef. 562Choro vedėjas Faustas Strolia ruoštume choro banketo progra -6961. Į Dainavą bus išvyksta
ma po lituanistinės
mokyklos
vaišių metu tarė žodį. Jau 18 mai. O dabar svarbiausias visų
pamokų
apie
1-mą
vai.
metų dirbąs su vyčių choru. Kai uždavinys yra išplatinti banketo
pradėjęs, kai kurie choristai bu bilietus.
NAUJAS S K A U T Ų TĖVŲ
E. Pakalniškienė
vo dar visai jauni. Šiandien jie
KOMITETAS

UTHVANIAN

Second class postage paid ai Chicago, Ui. PubHshed daily
except
Sundays.
Legal
Holidays,
days after
Chratmas
and Easter by the Lithuanian CatnoUc Press Society

Ofiso telef. WA 5-2870.
Rerid. tel. WAlbroo<k 5-3048.

DR. IRENA KURAS

•jyi

GYDYTOJA IR CHIRURGfi

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS
SPKCIALI9T£
MTOĮCAL BlTLDINft

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !
2299 W. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir peakt
1:00 - 5:00 vai. popiet, treC. ir Sešt. |
tik susitarus.

Dr. Ajit Rudoko kabinetą pereme

DR. EDMUMD L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
TeU — GB 6-2400
Vai.: pagal susitarime: pirmad. Ir
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt.
10-4; šestad. 10-3 vai.

Ofls. t e i

iki i

DR. J. MEŠKAUSKAS

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHiaURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandoa pagal susitarimą.

DR. E. DECKYS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G S
Specialybe — Nervu ir
Emocines Hgos.

DR. PRANK PLECKAS

CRAWrORD MEDICAL BJJ)G
6440 So. Ptahvfld Road

DR. A. B. GUYECKAS

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK i A
VAIKŲ
LIGOS
2686 West 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai
vak. geitad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofe. PO 7-6600

Bes. GA 8-7278

DR. L IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nopiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-oa ir Campbell Ave. kamp.

735-1477; Rez. 246-28S8-

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
S907 West įeSrd Street
Valandos pagal susitarimą

vai.

Ofo. t e l 737-1168, m . 239-2919
Oi*. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinto* ir
"Contact Icnsea"

2618 W. 7lst St. Vai

TeL 787-5148

pagal susitarimą. Uždaryta tre«.

^STlSiušŠEiBŪTis
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
PROSTATO CHIRURGUA
2656 W. 6Srd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezld. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
OY D Y T O J A S
Adresas 4255 W. 68rd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR « . 0 « n

Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
1 Ugi 3 v. popiet pagal eutitarnni.
OftaoteLRE 4-212*. Namą OI »-«lSA

3844 West 6Srd Street

Wt V. TUMAS0NIS

Valandoa pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

1992 N. Weetera Ave, Chicago
Tel. 499-4441
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Apsimoka skelbtis dion. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomu lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kaisos yra visiems prieinamos.
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SAVASIS ŽIDINYS

Kiekvienas lietsri* kerėjas,
nesvarbu ar jis būta. dailininkas
kompozitorius ar rafrtojas,, nori
pasiekti, geriausių refultatu, nori
kad jo pasiektais darbais pasidžiaugtų ne tik lietuviai, bet ir
svetimieji. Tačiau dažnai norint
pasiekti svetimųjų spaudą ir susilaukti iš jų pripažinimo/ bandoma i l t r ū k t i iš lietuviškos tematikas, norima iš karto užimponuotl pasaulines problemas sprendži ančių kurinių,norima nustebinti svetimuosius, kad t u o veliau galėtume pasidžiaugti ir savo mažajame kieme. Kad ir kaip
labai.. svarbios reikšmės yra kitų
pripažinimas, tačiau anot poeto
K. Inčiūros "niekur neišeisi niekur Z laukų tų/kur dangus toks
melsyas, kaip melsvi linai, nors
svetUĮį ir auksu grįsti miestai būt ų , bė> tėvynės dūmų trokši tu
tenai." Žodžiu, kad ir kaip didelis pasisekimas,bet mes visada
sugrįžtame pasidžiaugti į savo
kiemą ir, žinomą, tai nieko blogo.
Bet gausybė pavyzdžių rodo kad
svetimųjų pripažinimas mažiau
reiškia už lietuviškojo kiemo pri
pažinimą kad lietuviškas židi
nys šiltesnis ir mielesnis už di
delio pasaulio ugniakurus.

•

Vilniaus akmenys". Tai kūrinys
apie mažai kam žinomą lietuvių
(1589-1668) mokslininką Joną
Jaknevičių, jėzuito
kalbininko
Sirvydo seserėną, su kuriuo susitiko Vilniuje, šiame romane įtikima," atgaivintas laikotarpis apie kurį mes nedaug teturime žinių ir juo labiau neturime kūrinių. Romanas duoda labai daug
literatūriškai perteiktų vaizdų apie ano meto įvykius ir nuotaikas. Tai romanas ne apie kokius
narkotikus ar šiaip kriminalus,
apie ką pasaulyje prirašyta tūkstančiai knygų / bet tai knyga apie mažai kieno liestą, o tačiau
mums labai svarbų amžių ir pašaulį. Ypač dar reikšminga, kad
šiais metais minima Vilniaus universiteto keturių šimtų metų
sukaktis, o romanas kaip tik lie
čia tuos Vilniaus universiteto
žmones.

i

PREZIDENTO DVEJI METAI
BALTUOSIUOSE ROMUOSE

<
•

•

Cditeriui 1979 nebus perdaug laimingi
Metams pasibaigus ir žengiant
į naujuosius, daugeliui žurnalis
tų, garsių ir ne taip jau žinomų,
dilga pirštai, norint ką nors pa
rašyti, pažvelgiant į praeitį ir
pranašauti ateitį. Ypač visi nori
šį tą pareikšti apie prezidentą J.
Carterį.
). Reston žvelgia ateitin

BR. AUŠROTAS
•

nano dienų.
Negalima abejoti nei jo išsi
mokslinimu, nei būdo savybėmis.
Atrodo, kad pastarųjų jam ne
trūksta, tačiau jam stinga suge
bėjimo įvykdyti pagrindinius pre
zidento įstaigos jam pavedamus
uždavinius. Srendžiant iš pasta
rųjų vykdymo, jis yra beveik ne
pakeičiamas nevykėlis.
Ir ne vien tik tai, bet dar svar
biau, kad jis nepasimoko iš savo
klaidų ir jas krauna vieną ant
kitos, lyg būtų patenkintas esa
mais savo paties trūkumais. Be

Būtų buvę paprasčiausia su
grąžinti į namus patarėją Frank
Moore, bet, vieton šio žingsnio,
jie dar papildomai pasamdė Gerald Rafshoon. Šio veiksmo juo
kingumas verčia kiekvieną užspringti, bekvatojant ir neatgaunant kvapo.
Jeigu J. Carteris su savo pagy
rūnišku inžinieriaus išsimoksli
nimu būtų galėjęs pamatyti sa
vo nesėkmių signalus horizonte,
jau išbuvęs dvejus metus preziden
tūroje, tai bent vieną svarbų da
lyką jis turėjo pastebėti: kiekvie
nas JAV modernių laikų prezi
dentas, siekiąs savo tikslų įgyven
dinimo ir kuo stipriausios politi
nės įtakos, turi būti kietas ir stip
rus. Vyriausybės ir biudžeto įstai
goje (OMB — Office of Manage
ment and Budget), kuri yra jo
dešinioji valdymo ranka, ir palai
kyti gerus, darbingus santykius su
kongresu.

nims šėko pjauti. Na, tai to tik ir
tetrūko: santykiai su spykeriu pabiuro visiems laikams.
Dar įdomiau, kad J. Carteris
1978 m. spaly "viešai prisipažino",
kad jo vienintelė klaida santy
kiuose su kongresu buvusi ta, kad
"jis per mažai vetavo išlaidingų
įstatymų ar nesulaikė pinigų
vandens tvenkinių statyboms".
Žinoma, jeigu J. Carteris ir to
liau taip elgsis per ateinančius
dvejus metus, tai lauktina, kad
jis sau užsitikrintų "nelaimingą
ir karčią pensininko dalią 1980
met-; rudenį".
Asmenybių skirtumai tr
trūkumai

žymisi išplėstas Tačiau jis pa
rinko iš jų svarbiausias, kurios
yra energija, nedarbas ir infliaci
ja. Profesorius prileidžia, kad J.
Carteris kovai su infliacija past-,
rinko nepakankamas kovos prie- ;
mones, lygiai 1calp ir užsimojimus ~
doleric vertes kritimui sulaikyti.
Jo planus kritikavo profesinės s-gos
ir pramonės vadovybė. Baltuo 1
šiuose rūmuose, buvo laukta* kad
tokia kritika tikrai pasieks viešu
•
mą, tad kam'dar sukti galvą?
Kovoje su minėtomis negerovė
mis būtų tekę žymiai apkarpyti
federalinį biudžetą 1979 — 80 m
Bet apie tokias priemones net ne
įmanoma pagalvoti, kai kongre
są valdo demokratai, kad jų pa
čių prezidentas leistųsi į tokią fi
nansišką avantiūrą. Ir kadangi
neįmanoma sumažinti federalinį
biudžetą, tai J. Carteris — Raf shoonas "kreipiasi per TV į visą tau
tą, kaltindami kitus, jeigu jų pa
siūlymų būtų nebojama". Tuo
tarpu infliacija lipa į dangų, lyg
ta pasakos pupa, pralaužusi na
mų lubas ir siekianti dangaus
aukštybių.

Kiekvienas iš mums žinomų
"N. Y. Times" dienraščio iš
JAV prezidentų, Nbconas, Kennegarsintas vedamųjų rašytojas ir
dy ar Carteris, turėjo teisę siekti
redaktorius gruodžio 19 d. laido
šios aukščiausios padėties valsty
je teigė, kad "Jimmy Carter gal
bėje. Du minėtieji iš jų, išski
ir turės linksmas Kalėdas, jeigu
riant J. Carterį, buvo daugiau ar
jam nusišypsos laimė, tačiau jo
mažiau pasiruošę šioms sunkioms
laukia debesuoti d979-ji".
pareigoms. Bet J. Carteris skiriasi
J. Reston paeiliui išskaičiuo
nuo kitų savo išskirtiniu nemok
"i
ja kliuvingiausias J. Carterio kal
šiškumu. Suprasdami prezidento
vas, kaip 1979 m. biudžeto apkar
pareigų sudėtingumą, turime su
Viskas kūrėjui leidžiama vaiz pymas, kuris supykinsiąs demo
tikti, kad J. Carteris yra buvęs
duoti popieriuje ar drobėje ak kratų partijos liberalus. (Past.:
Baigdamas autorius sako: "trys
menkiausiai pasirengęs asmuo bet
menyje ar gaidų puslapiuose,bet bus mažiau valdžios pinigų įvai
iššaukimai
ir trys nesėkmės. Sau
kada Amerikos istorijoje, užsitikri
mums, lietuviams, svarbiausia ir riems vagišiams ir sukčiams —
nęs sau Demokratų partijos pasi jelė laimėjimų ir maišas nesėk
reikšmingiausia tait kas yra lie Aut).
Nesugebėjimas
privesti
rinkimą jį išstumti priekin prezi mių. Ar yra bent vienas JAV pre
tuviška /kas liečia mus ir kas prie sėkmingo užbaigimo Izrae
dente postui užimti. O visas jo zidentas, sudaręs rekordinį nesėk
tiesiogiai liečia Lietuvą ir jos is lio — Egipto derybų, šis ne
Nevykę rinktiniai
nemokšiškumas dar tuo yra pa mių sąrašą per pirmuosius dve
toriją. Meno pasaulyje tie rodo tikęs finalas supykinsiąs žydus ir
vojingesnis,
kad jis net nenujau jus metus? Tikrai būtų sunku
Apie OBM kiekvienam yra ži
maži ir siauri lietuviški įvykiai arabus. Nuolaidžiavimų politi
čia,
kaip
menkai
jis šiuose reika ieškoti palyginimo, "rašoma šia
noma, kad bet kuris prezidentas
*
yra gana rėksmingi ir kitiems ka Afrikos kontinenete, sujaukusi
su šia toli siekiančia ranka gali luose nusimano. Neatsižvelgda me apžvalginiame JAV prezi
Kad vis tai nėra tik neretkalin- nes jie yra mažiau žinomi. Dide- JAV ir Europos sąjungininkų san
kontroliuoti nesuvaldomą biuro mas į nieką, jis su didžiausiu sa dento įvertinimo straipsnyje.
gas, tvirtinimas kad tai nėra abs- ls yra dalykas sukurti kūrinį apie tykius. Prieš metų pabaigą XII.
kratiją. Būdamas geruose santy vimi pasitikėjimu imasi spręsti to
(Past: Žurnalo redaktorių man
trakcija rodo konkretūs faktai, pasaulio sutvėrimą išspręsti ka- 15 jo asmeniškai paskelbtasis JAV
kiuose su kongresu, jis gali tikė kius uždavinius pats vienas, be atsiųstame laiške ir leidime nau
Apdpy anoj amas koks nors lietu- rų problemas rašyti apie seksą — kom. Kinijos diplomatinių san
tis įgyvendinti vieną ar kitą iš mažiausios paramos iš šalies. Ir dotis jų mėnraštyje spausdina
vis pas amerikiečius, tuoj nu- kriminalus narkotikus, bet jei tykių užmezgimas. J. Reston min
savo užsibrėžtų reformų krašto tai yra buvęs pats tikrasis prezi ma medžiaga primenama, kad
skamba pasigarsinimas visoj lie- jie ir gerai meniškai padarytį tija, kad kai kurias kalvas J. Carviduje. Be šių dviejų esminių dentinio orumo sugriovimo re "The American Spectator" Chituviškoj spaudoj. Juk,rodos,sve- vargu ar susilauks didesnio susi- teris gal ri ne per sunkiai galės už
Prezidentas JIMMY CARTER
jėgos pažymių joks prezidentas ceptas, kurį jis be atodairos vyk cagoje galima įsigyti: Rizzoli In
timieji atžymėjo, kam čia
tos domėjimo, nes šioje srityje y r a kopti, bet prie kitų jis galįs ir su
tenesitiki įrašyti ką nors teigiamo dė per pastaruosius dvejus me ternational and Kroch's and Branskurdžios lietuviškos
spaudos labai didelė konkurencija. Jei bu- klupti.
to, dar jis pradėjo pamėgdžioti savo darbų balanse.
tus.
(Past: dėl vietos stokos
tano LaSalle S t
ir VVabash
bereikįa^Be ne — savas kiemas vo 'kūrinių apie Vytautą Gedisavo pirmtaką, neseniai pavarytą
esu priverstas praleiti autoriaus
'
T
h
e
American
Spectator"
Ave.).
Tačiau, kaip dabar jau puikiai pastabas apie "energijos carą" J.
yra Bfarigus ir reikia džiaugtis, miną ar Mindaugą, tai juo maiš Baltųjų rūmų, R. Nixoną.
kritikuoja
žinoma,
J. Carterio pirmasis pasi Schiessingerį ir jo artimiausią
kad tie atsižymėjusieji tai su- žiau tokių kūrinių apie kitus
Kuriuo gi kitu samprotavimu bū
pranta ir įvertina. Atsimenam, daug mūsų kultūrai davusius
Minėtas konservatyvių pažiūrų tų galima paaiškinti jo kupiną rinktasis OMB direktorius tebu' padėjėją S. David Freeman. —
kiek daug nuotraukų buvo pri- žmones ir svarbiausia kad jais mėnraštis, plačiai skaitomas vi apgailestavimų, save patį sveiki vo smulkutis, mažo miestelio ver Aut)
AIRIJOS AMBASADORIUS
gaminta svečiuose pas preziden- menininkas kaip tik atneša ką durio Amerikos inteligentų, iš nantį 'drąsumą', kad jis vetuosiąs telga. Jis ne tik morališkai, bet ir
PAS POPIEŽIŲ
tienę Rosalyn Carter Baltuosiuo- nors naujo, kad jais menininkas samiai gvildena prezidento pir išpūstuosius išlaidų įstatymus, teisiškai netiko šiam taip svar
Kiek tai liečia krašto energijos
biam valstybės postui.
se rūrnuose y kaf"ten'Nešėjo Lie- gali iškilti ne tik savo kieme,bet muosius dvejus metus, praleistus išeisiančius iš Kongreso rūmų.
politiką, J. Carteris įrodė, kaip
Popiežius Jonas Paulius II-sis
tuviu ^bendruomenės sukviesti ir kitur. Bet tas kitur mums ma- valdžios viršūnėje. Straipsnio
Taip pat ir jo pakaitalas, nau menkai jis šioje srityje nusivokia. iškilmingoje audiencijoje priėmė
Tai ne klaidos
svečiai, tačiau visos tos nuotrau- žiau reikšmingas negu savo ap- autorius Kari CLessker yra šio
jasis OMB vadovas James T. Mc Bet kuris iš mūsų, norėdamas ką naujojo Airijos ambasadoriaus
.•
kos buvo tik lietuvių laikraščiuo- linka nes kaip matėme net iŠ mėnraščio vyr. redaktorius. Jis
Tik išsigarsinimo trūkumas, Intyre, nors sąžiningas ir padorus nors naujo atlikti, turi save pasi prie Apaštalų Sosto skiriamuo
se. Visi savo susitikimus stengėsi pačių prezidento pasauly garsių taip pat profesoriauja Indianos atsako prezidento reklamuotojai. asmuo, visiškai neparengas šioms tikrinti, ką jis apie tai išmano, na,
paskelbti lietuviškoj spaudoj, pa- Baltųjų rūmų skubame pasi- universitete, kur dėsto visuomeni Tačiau, žiūrint į šiuos reikalus, pareigoms. Stebėtojai mano, kad ir trūkstamas žinias papildyti iš sius raštus. Šia proga pasaky
sidalinti džiaugsmu su savo šei- džiaugti į savo lietuviškuosius nius ir mus supančios aplinkos svarbu nenuklysti nuo kelio, ste jo vadovaujamoji OMB įstaiga vadovėlių, kurių šiame krašte toje kalboje, šventasis Tėvas
mos. žmonėmis lietuviais. Ir tai namus,
tikrai netrūksta. Tačiau J. Carte prisiminė airių tautos ilgų am
mokslus. Autorius teigia, kad jis bint į stiliaus reikalus, nes J. Car esanti "subyrėjimo padėtyje".
savaime suprantama.
*
ris šioje srityje ne tik nesistengė žių bėgyje pastoviai liudijamą
visuomet rėmė J. Carterį ir jo pa terio prezidentavimo mirtingosios
Santykiai su kongresu
ką nors išmokti, bet ir visiškai at ištikimybę krikščioniškajam ti
1976 m. Demokratų problemos glūdi ne santykiavime
Tačiau yra a S menų,kurie ma^
^
:
kam
m m k m h t i tvirtintą
Prezidentui taip nepakenkė nė metė pasiūlymus šį reikalą bent kėjimui, drauge iškeldamas Ai
partijos komiteto paruoštąją pro su visuomene, bet atliktų darbų
no,kad koks nors laimėjimas ne ,. . •«„•• » __
'•
vykdymo procedūroje ir jos es vienas iš jo daugelio klaidingų kiek pastudijuoti. Štai kodėl taip rijos respublikos pastangas pa
,. ' .
.,
.
„ .», ,. ., lietuviškoji tema yra per siaura, gramą.
n
U
lietuvių
visuomenės,
mėje. Apgailėtina, kad tikroji tie judesių, kaip jo susipykimas su atsitiko, kad dabartinė JAV vy dėti pasaulio tautom, teikiant
*****
3 *jis* jau
* neįdomi,atsilikusi,o
fak: ^ ! L i ! . *kad
tai rodo, kad lietuvis tačiau
inžinierius
Tokio nesugebančio dar nebuvo... sa dar ligi dabar negalėjo prasi kongreso, Demokratų
partijos riausybė per pirmuosius dvejus jom dvasinę i r medžiaginę pa
patekc į neužmirštamas ir nepa
greičiau gali gauti daktaratą, pa
galbą ir ginant pagrindines
siekiamas aukštumas. Gausybėje
Nežiūrint net į Dovydo sto skverbti pro Baltųjų rūmų sto "viešuoju kalbėtoju — spykeriu" melus įvykdė istorinio nesugebė
rašydamas apie Lietuvos čerpių
žmogaus teises. Tuo būdu, pa
tautų ir milijonų atsižymėjusių 4
. . . . . . .
., vyklos "stebuklą", Amerikoje (ir ras mūro sienas. Stebėtojui yra Thomas P. O'Neill. Ir kai vieną jimo egzaminus.
žymėjo Popiežius, Airija veiks
•xu - • ls_--x*
stogus,negu apie Vokietijos til- pasaulyje) vyrauja pažiūra, kad visiškai aišku, kad J. Carteris ir diena Fr. Moore O'Neill užtik
Klaidų klaidos klestėjo
mingai
prisideda prie visuotinės
tarpe greičiau busi užmirštas, .
f
..
J
I*_JAV dar nėra turėjusi tokio ne jo patarėjai sau aiškinosi nenu rino, kad pastarojo globotinis ne
ar
AmenVos
dan
raAus
-.
Autorius tvirtina, kad J. Carte taikos sustiprinimo, ir morali
norT lalai didelis būtum, negu f?
.
?J.
- sugebančio (incompetent) prezi trūkstamų nepasisekimų grandi bus atleistas iš užimamo posto,
Lietm
nės
bei
socialines
pažangos
pa
savo lietuviškame kieme.
? * S T ~ f * " S E dento nuo Benjamino Harrisono, nę, kaip nepakankamą preziden GSA viršininko pavaduotojo, tai rio vidaus politikos srityje įvyk
kitą dieną jis buvo pavarytas šu dytų klaidų sąrašas galėtų būti saulyje kėlimo.
vo mokslo larpsrų,parašęs darbą gal būt, net nuo James Bucha- to santykiavimą su visuomene.
Lygiai taip pat tavo kūriniai, apie Lietuvos dirvožemį,negu jo
nepaisant ar tai būtų muzika ar kolega — apie Vokietijos augmeir stebėjosi tiktai, kodėl jo visa praeitis taip nudažyta. som akim į kilimu išklotas grindis. Ten liks stalų įspauliteratūf&y ilgiau išliks savo kie- niją. Daug pasauly geros muziKodėl? Užmigdamas jis nepajėgė to išspręsti ir dos ir tik keli žmonės, kurie Lomarui buvo geri ir iš
me,nepaisant kokios tematikos kos tačiau lietuvis muzikas gavo
save kaip nors suprasti. Jam atrodė, kad to ir nereikia. tikimi.
ji bebūtų. Kaip savo šeimos na- daktaro laipsnį. rašydamas apie
Gal bus kitaip, bet kažkas bus, Andrius vis gal
Romanas
rių nuotraukas šeima ilgiau iš- Lietuvos muziką ar liaudies daivojo.
Viktorija
išgėrusi
pieno
stiklinę
negalėjo
užmigti
P. MELNIKAS
laiko,taip ir savo kūrėjų darbus nas,o ne apie italų kompozitoJis buvo tiek pavargęs.
Kodėl jie abu atšalo? ji galvojo. Kas atsitiko, kad t a r p
34
lietuviai ilgiau išlaikys, negu rius. Taip pat rašydamas apie
Jis buvo užverstas darbu — nieks jau j a m nepa
Pasirodė Dora. Ji ėjo kartu su Viktorija į didelę jų atsirado siena, kurios nei vienas perlipti negali?
tuos pačius darbus išlaikytų kitų lietuvių literatūrą daugiau padėjo
— nes George buvo atleistas ir reikėjo krutėti
Jis
jau
neprieidavo,
nesėsdavo
prie
jos
arti
ant
sofos.
tautybių' institucijos. Tiesa, pa- sieksi mokslo šaltiniuose susido- moteriškų drabužių parduotuvę. Ten pirkdamos jos
nuo
pat
ryto, plušėti už du, kai pro salės duris nei
sitaikys,kad vienas ar kitas kū- mėjimo/negu apie garsią pran- stengėsi viena kitą pralenkti. Ki - ki - ki kikeno Dora, Neapkabindavo, spontaniškai neglostydavo jos veido,
rinys pateks į gerus muzie- cūzų literatūrą. Kaip matome žiūrėdama į popierinį Viktorijos veidą. Ki - ki - ki, ir plaukų ar krūtinės. Jo rankos šelmiškai jau nenuslys- iš šio, nei iš to įėjo Lomaras.
Lomarui įėjus, tarsi vėl kitas vėjas papūtė pro
jus vieną ar kitą kūrinį sugros mokslo ir meno visuomeninės ir staiga Viktorijos veidas pasidarė nuotrauka jo pinigi davo jaunatvišku kurjoziškumu jos kūnu taip, kad ji
duris.
Arčiau sėdintys tarnautojai pasijudino kėdėse.
seniau
turėdavo
atstumti.
Jo
akyse
jau
neužsidegdavo
koks nors orkestras arba viena ar kitokios veiklos siekimai kaip tik nėj. Dėl tos nuotraukos jis ilgai Dorai aiškino, nes bu
ta keista aistros ugnelė, kurios seniau ji baidėsi, kaip Vienas jų atsigręžė, sušnibždėdamas kažką kitam. Tas
kitą literatūros kūrinį įvertins bazuojasi savo kiemu. Savo kie- vo užsigavės... Ir tada košmarai dingo.
nuodėmės.
Ji laikė ją laukine, gi dabar gailėjosi, kad šyptelėjo, bet nuleido galvą gerokai surimtėjęs. Ilgai
svetfmtaučiai, tačiau laikui bė- mas yra kaip tik tramplynas išjos
nebuvo
ir jie miegojo atskirti. Ir, ar ne ironija? neiškentęs, suktelėjo galvą į kaimyną ir šnibždėjimas
gant,ateis rauft talentai h* nu- šokti ii į pasaulį. Ne įmantrūs,
Atmerktom akim jis ilgai žiūrėjo j lubas. Jis jau
stelbs tuos vienu metu išskirti- ne lietuviški kūrinių pavadinimai gan blaiviai mąstė. Juk diena buvo užbaigta. Jis dirbo, Ironija. Jo toks pasikeitimas į šaltą ir mandagų korek keliavo toliau.
Kresnas, atletiškas bendrovės vyresnysis Loma
nius darbus ir jie su mažomis iš- patraukia žmones, bet lietuviška lankėsi pas Dorą, kalbėjo su Novaku rodydamas jam tiškumą jai darėsi dažnai didžiausia kančia.
r
a
s
lėtai
ėjo kilimu su stora juoda knyga. Kai prie
imtimis beliks tik lietuvių me- idėja. O jei kada kas svetimame savo memorandumą, mėgino kalbėti ir su Viktorija,
Viešpatie, kiek ji kentėjo. Anksčiau jis buvo karš
no istorijoj.
pasaulyj palipa kiek aukščiau bet jam nesisekė. Jis jautėsi toks vienišas ir nelaimin tesnis. Ji jį atstumdavo... ir vis dėl tų jo šelmiškų ap projektų kontrolės stalų nuščiuvo ūžesys, jis su apolo » < . .
*"
vistick. ten bus vienadienis. Di- gas. Ret diena pabaigta ir jis turėjo dabar miegoti. kabinimų, kurie tuo metu atrodė gyvuliški. Ji dėl jų getiška išraiška veide apsidairė, lyg atsiprašydamas vi
Toklos mintys kyla premija- dėlė istorijos ir išeivio patirtis ro
net pykdavo. Gi dabar, kai kartais jis sėdėdavo Balione sų. Pasisaukęs kelis skyrių viršininkus, jis įėjo pas
Bet miegas neėmė.
Novaką.
vus naują šių metų "Draugo" do, kad sušilti tagalima tik prie
Visame name viešpatavo tyla. Jis jautė, kad su Čia pat, arti, beveik šalia jos, ir įsitraukęs skaitydavo
romano konkursą laimėjusio Juo- savo namų židinio.
Salėj ūžesys pakilo.
juo kažkas netvarkoj. Kad taip ilgai negali tęstis. Jis laikraštį ar darbo pamfletus, jie abu buvo taip toli
zo Kralikausko romaną "įkaitę
Al. B.
vienas
nuo
kito.
Jis
jos
tarsi
nematė.
Jo
ranka
jos
nie
Lomaras su jais tarėsi trumpai. Jis nusivedė juos
bus įvairių minčių kankinamas, valomas ir taisomas.
kad
nepakęsdavo.
Ir
traškant
televizijoj
liūdnesnei
į savo kabinetą ir rodėsi kažkas *vyks. Kai iš ten tik
K A S BCTŲ, XEI SAULE
lininko manyta. Praėjo net 15 Kas su juo galų gale atsitiks? Ir kada? Kaip visa baig
dramai
ar
filmui,
ji
jau
labai
greitai
apsiverkdavo.
Ne
Novakas išniro, priėjo salėje prie vieno tarnautojo pa
sis?
U2GE8TŲ
dienų nuo saulės "žuvimo", mo
SB
daug
reikėjo,
kad
ji
nepradėtų
net
raudoti.
Bet
ne
dėl
kviesdamas į Lomaro kabinetą, nebuvo jokios abejo
^ - *'
delyje daug kas liko nepasikei
Jis lėtai atsikėlė, užsimetė ant pečių chalatą ir tų verksmingų scenų ekrane, ne, ne dėl jų...
nės. Tai buvo atleidimas iš darbo. Tik klausimas: a r
Įdomų bandymą neseniai atli tė, pvz., pagrindinės oro srovės,
priėjo prie knygų. Jis paėmė į rankas seniausią foto
Ji verkdavo, nes jautė, kad Andrius jai buvo din tik vienam?
ko vienas australų mokslinin kai kurie temperatūros rodik albumą ir pradėjo jį vartyti. Ten buvo jo gyvenimo
kas.
Jis sudarė žemės atmos liai, žodžiu, eksperimentas įro pradžia. Ten buvo ir t a fotografija iš Vokietijos. Ta gęs. Jis jau nebuvo jos, kažkas juos skyrė ir jai buvo
Taip, tokie dalykai vyko iaiks nuo laiko jau be
sunku tai pakęsti. Ji turėjo ką nors daryti, mažiau
feros bendros cirkuliacijos mo
Miunchene,
ant
Įsros
tilto.
Jis
ilgai
į
ją
žiūrėjo.
Ap
dė, kad mūsų atmosfera gana
verkti, gintis nuo ją traiškančios grėsmės. Net pulti, veik metus ir, kaip kitais kartais, Andriui kūnu perėjo
delį. Po to mokslininkas "atė
patvari ir atspari išoriniams žvelgė ir seną tėvo fotografiją ir jam pasidarė dar nesvarbu kaip. Ir keršyti tai jėgai, kuri ardė visą šeimą silpnumo banga. Bet greit praėjo. Matėsi, kad gandai
mė" iš savo modelio saulės ra
ir kalbos apie naujus vėjus nemelavo, kad jų bus vėL
veiksniams. Jeigu iš tikrųjų liūdniau — jis buvo daug blogesnis už savo tėvą
8
diaciją, mėgindamas nustatyti,
Namų
tyloje
jis
išgirdo
žingsnius
ir
staiga
jo
minBet nieko Čia nepadarysi. Prasidėjo tai, ko natūraliai
taip galima manyti, kad ne kar
Salėje ūžesys pakildavo, tai nuslūgdavo. Atrodė, kiekvienas vengė, laukė ir bijojo. Tai buvo žinoma, ne
kas atsitiktų su atmosfera, jei
tysn
utrūko.
Viktorija
virtuvėj
atidarė
šaldytuvo
du
gu saulė netikėtai užgestų K a s tą buvusius ryškius žemės kli ris. Ji ten kažko ieškojo, tarkštelėjo stiklinė ir vėl bu- kažkas su ūžesiu turės įšokti prie stalų ir viską sumai- išvengiama ir vertė jo burną seiliuoti
gi atsitiko? Modelyje atmosfe mato pakitimus buvo sukėlę ne vo ramu. Jis uždarė albumą, padėjo atgal prie knygų | syti. Kils audra, kokios čia dar nebuvo ir visa sena raKažkas prunkštelėjo nervingai:
ros irimo procesas pasirodė išorinės jėgos, o pačios atmos ir užgesinęs šviesą grįžo vėl į lovą Gulėdamas jis į mybė dings, pakils popieriai, pieštukai ir žmonės ir
£B>
(Bus daugiau)
stengėsi negalvoti apie tėvą ir nuotykį ant Įsros tilto pakibs visi priploti prie lubų, dairydamies išsigandudaug ilgesnis, negu buvo moks feros pasikeitimai.
»
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LANGAS | SAULĖLEIDI

•

UNESCO stilistiniais duoI menimis 25 labiausiai neišsivysUNESCO duomenimis, 1977jčiusių pasaulio šalių 80% gymetais 30 Azijos ir Afrikos ša- j ventojų buvo neraštingi. Nerašlių dar neturėjo televizijos. Tuo į tingų moterų daugėja: 58%.
pat metu Afrikoje 9 valstybės
N O l l
P I B K T I .r - į
B E A L
Į S T A T E
M I S OE L L AN E O U S
I š 130 milijonų vaikų nuo 6
šinėti reiktų daug vietos. Ragau ir teritorijos dar neturėjo dien
(Atkelta is 2 pal.)
iki 11 metų amžiaus dauguma
jant čia balto, čia raudono vy raščių. Kitoje Afrikos tentori-;
leikaa pirkt
, .
, ,,
.
T? OA~ iiiiiiiiiiimiiiiimiiimimiimiimiiiiiiiiii!
PASITINKAME NAUJĄ
{.vairiu, prekių pasirinkimai nebran
no ir sūriu užkandant, jaunasis joje 15 laikraščių kasdieninis j nelanko mokyklos ir iš 800
gamintus prie* 1930 m.:
giai iš mū>ų sandėlio.
DANTISTĄ
daktaras man pabrėžtinai kalbė tiražas 1000 gyventojų buVO;i mil. neraštingų žmonių daugu- COSMOS PARCELS EXPRESS
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga das, stalus, kedro skrynia*, fcfc
ma gyvena kaimo vietovėse.
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo des ir "Oriental" kilimą u i p r i t f ' ,
jo, jog atėję laikai, kai dantys re
Vizitinėje kortelėje skaitau: T. montuojami visiškai be skausmo. 10 egz.
Šildymai Brighton Parke. $37,000.00. namas kainas. TeL 312-891-333$
SIUNTINIAI
j
LIETUVA
i
jm.
J. Gradolph, D.D.S. ir A E. Ma Tik, mano nuomone, atidarymo
12 Azijos valstybių 1000 gy
2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 svarus kaip stiklas 7 kamb. maras.
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus
jauskas, D.D.S. atidarė dantų gy vaišėms užkandžiai buvo netinka ventojų tenka 100 egzempliorių
—
Telef. — 925-2737
{ naujų namų apylinkėje. $53,900.00.
dymo kabinetą. Adresas: 43411 mi: užuot lėkštes nukrovus minkš
Vytautas Valantinas j| Modernus 2-jų aukštų muro namas.
dienraščių.
, („HIIIUIIIIHIIIIIIIIIJUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII
u Ji. at fc a 1 o
Garfield Rd., Suite C, Clinton tais amerikietiškais sūriais, reikė[Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąlyiiiiitiiimiiiimiiiiimiiiiiimimiiiiimiui
Tik ' ispaniškai kalbančiose;
L . |J.
Township, Mi. 43044 (truputį
imiiiimmiiiiiimiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii
] gos nupirkti Marąuette Parke.
jo parūpinti kirviu kapoto lietu- i š i a u r e s ^ p i e t ų Amerikos v a l .
illllllllllllllllllllilHllllllllllllllllUlllllllllli
šiaurę nuo 9 Mile Rd., netoli
INCOME TAX SERVICE
2-jų aukitų maro namas ir 2 au
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Lakeside Mali prekyvietės). Pa S , ! l ^ C l ! n t U - - l > i Ū . t ^ i . a t S i r a d ę n e | s t y b i ų dienraščių tiražas
yra
to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
Inside
Midland
S.
&
L.
iškilmėms nepasibaigus.
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
didesnis
kaip
100 egz. 1000 4940 So. Archer — TeL 376-1522
cientai priimami susitarus tele
REIKALU
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Dr. Algimantas Majauskas — žmonių.
fonu 286-0790.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllll!
Galite pirkti už $41,800.00.
— O —f į jcf
Tai maždaug visas sulietuvin bene penktas jaunas lietuvis dan
Modernus
15
metų
mūro
»»•*"•«
Nacionalinių
informacijos
j
Apdraustas
perkraustymas
tas vizitinės kortelės turinys. Jei tų gydytojas Detroito rajone. Vi
Vizitinių kortelių naudojimas yra
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
įvairių atstumų
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla- V
gu gyvenate netoli nuo Clinton si jie išsisklaidę, visų kabinetai i agentūrų neturi Afrikoje — 15 j,
patalpos. Daug priedų. Marąuette
už
kelių
ar
keliolikos
mylių
nuo
I
valstybių.
Pietų
Amerikoje
—
Sai
naudoja.
Bet tinka ir visų luo
Parke.
Aukšta
kokybė.
$50,000.00.
Township( neturite pastovaus
1979 metų keliones | TeL 376-1882 arba 376-5996
mų atstovams turėti grąžtas vizi10
kalbančių
valstybių.
Azijo-j
vienas
kito.
Užtat
tarp
jų
nėra
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
dantisto ir kaip tik dabar skau
i mmimiHiitmiiiiiiiiimmniumiuiiiiiii Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. • j P s į ^ JDOB^CvOA*
da dantį, daugiau informacijos ne konkurencijos ar antagonizmo. je — 6.
į Lietuvę
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Dr. A. E. Majauskas užėmė
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
traciją visais panašiais reikalais.
"šiaurės rytų frontą". Linkiu jam
8 dienų kelionės numatomos: kovo
Buste patenkinti mūsų patarnavi
lietuvių kolonijos narys dr. Vin 19 d., balandžio 25, gegužės 9 ir 16,
geriausios sėkmės.
mu.
2625 West 71 si Strttt
cas Misiulis. Buvęs savanoris kū birželio 7, liepos 12, rugpiūčio 2, rug
Alfonsas Nakas
•
rėjas, ilgus metus mokytojavęs sėjo 19 ir spalio 10 Kainos iš Detroito
Tel. 737-7200 ar 7374534
•*
Aušros lituanistinėje
mokykloje prasideda nuo $790.00. Planuojamos Radijo Valanda jau 38 metus tar
n a u j a New Jersey, New York ir ConMIRUSIEJI GYVENA —
ir
dviejų
savaičių
keliones.
Del
smul
bei priklausęs daugeliui lietuviš
neetieut lietuviams !
Yra išėjusi nauja knyga
.„
kesnių informacijų skambinti Danai K a s šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
PALIKIMAI LIETUVIU
94-ta ir St Louis. Giminingom arba
kų organizacijų. Jo bibliotekoje
piet
iš
WEVD
Stoties
New
Torke
Anužienei,
teL
313-649-5500
didelei šeimai 4 miegamų, 1% aukš
FONDUI
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai.
buvo surinkta daug istorinės me
ZAMAVYKUA, 11.
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
Į vak. 97.9 meg. FM.
THE TRAVEL EXCHANGE
džiagos iš lietuvių rezistencijos
mai.
Šoninis
į
važiavimas.
Garažas.
Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
Šiuo metu Detroite ir jo apy okupacijos metais. Reikia tikėtis,
Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukaa
3270 W. Big Beaver
$45,000.00.
1467 Force Dnve
go spaustuvė. Pirmame tome ap
linkėse yra 313 Lietuvių fondo kad ji bus perduota į Lietuvių
Mountalnside, X. J. 07093
46-ta ir Albany. Visiškai tuščias rašoma Zanavykijos istorija, kraš
Suite 113, Troy, ML 48084
Tel. 232-5565 (oode) 201
narių, kurie įnešė 71,080.83 dol. archyvą Chicagoje.
2V2 aukšto po 3 miegamus medinis tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai
(sk.)
Kviečiame taip pat klausyti* Lietu namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
Už tuos pinigus Lietuvių fondas
kurios vietoves. Knyga turi 368
viškų kultūrinių valandų anglų kalba
kasmet gauna per 5,000 dol. pel
iš Seton Hali Universiteto radijo sto tuotas. $40,900.00, arba geriausias psl. Gale yra vietovardžių ir as
ties (N"ew Jersey WSOU, 89.5 ras*. pasiūlymas.
no. Iš Detroito Lietuvių fondo
menvardžių rodyklė. Iliustruota.
F M ) Pirmad. 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. vakaro.
W-ta ir Washtenaw. Pelningas in Knyga gaunama Drauge. Kaina su
narių tarpo 104 nariai jau yra
(Vadovauja prof. J . stukas)
vestavimas. 8 butų mūr. namas. persiuntimu $13.41. UI. gyventojai
arba mirę, arba įamžinti arba
iiimiiimiiiimimiiiiiHniimiiiiuiiHiim $17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 prideda 5% valstijos mokesčių.
paskirdami dalį savo palikimo
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimihiiiinii kartus metinių pajamų.
patys įsiamžino. Jų įnešta suma
Midway apyL Taverna ir 3 butai.
Dr. A. E. Majauskas
siekia 25,784 dol. Taigi, nors jau
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik
jie mirę ir apleidę mūsų gretas,
KILIMUS IR BALDUS
reikia. Bet čia rašau tiems, ku$85.000.00.
tačiau tebėra
1
Plauname ir vaškuojame
riems dar skaudės, arba kuriems i
S^ mūsų tarpe,
visq rūšių grindis.
dantisto nė nereikės, o tik rūpi, n e S U Ž j ų į n 6 S t ą S U m ą L i e t u v l ų
J.
BUBNYS
— Tel. BE 7-5168
fonda
met
auna
?
ir'
Vytautai F. BEL1AJUS
kas tie mūsų jauni profesionalai |
i }™ .
&
,
~
limillllllllllllllltilllllliuilllllllllliuillllll
Mūsų mylimas vyras ir švogeris mirė staigiai gruodžio 7 d.,
'
apie
2,000
pelno.
Vidurkis
jų
ir kaip jie savo darbui pasinio
palaidotas gruodžio 12 d. 1978 m.
įvairu* pasakojimai auriiti su lie4243 W. 63rd Street
įneštos sumos yra apie 248 dol.,
šė
tuviikaia
papročiai*. Anglų kalboj*.
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui A. Zakarauskui už maldas
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite
Autoriaus leidinys, 100 pusL 1977
Pirmąją pavardę paliksiu nuo todėl kiekvienas miręs gyvai ir
koplyčioje. Ir kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedulingas
ai apdr&tida noo agniem ir automo
Tel.
—
767-0600
bilio pas mus.
m. Kaina su persiuntimu $5.30.
pamaldas bažnyčioje, už pasakytą gražų pamokslą ir palydėjimą j
šaliai. Tai "tik" mūsų tautiečio aktyviai dalyvauja mūsų veikloje,
Mes
turime
kompiuterį
ir
esame
Sv.
Kazimiero
kapines.
FRANK
Z A P 0 L I S nariu M.LS., kas palengvina parda Užsakymus siųsti:
partneris. Pakalbėsiu apie dr. A. kasmet jai duodami apie 20 dol.
Nuoširdi padėka visiems už sv. Mišių aulfes. pareiškusiems
3208 H W«st »5tn Street
E. Majauską, D.D.S., kurį pažįs mūsų Švierimui ir kultūrai pa
Draagaa, 4645 W. 8Srf S t ,
vimą bei pirkimą.
užuojautą
žodžiu,
spaudoje
ir
laiškais,
už
prisiųstas
gėles
ir
auką
remti,
mokyklų
vadovėliams
leis
Chicago,
Dlinois
tu, galima sakyti, visą jo gyveni
Chkmgo, m. 60829
Lietuvos I>ukteTų draugijai.
Telef. GA 4-8054
ti ir bendrai lietuvybei išlaikyti.
mą.
iiiimmiimiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiuiii
Ypatinga padėka karsto nešėjams, laidotuvių direktoriams Jo
Duosiu konkretų pavyzdį. Per i
BUTŲ NUOMAVIMAS
Algimantas Majauskas gimė ir
nui
ir Stasiui Evans už malonų patarnavimą, ir visiems vienokiu
• iiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiĮiniiimi ;
šias Kalėdas iš mūsų tarpo atsis- į
Namų pirkimas — Pardavimas
augo Detroito ribose. Vidurinį
ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie mūsų gilaus skausmo.
PACKAGE EXPRESS AGENCY
kyrė buvęs policijos vadas, visuoHELP WANTED — MOTERYS
Valdymas
MARIJA NOREIKIENE
mokslą išėjo kaimyniniame Kana
Visiems nuoširdus ačiū.
meninkas, šaulys Jonas Šostakas. į
Draudimai — income Tax
dos mieste Windsore, tėvų bazili
SIUhT? IAI į LIETUVA
Savo testamentu jis paliko Lietu-;
Nuliūdę: Žmona ir gimines.
Labai pageidaujamos geros rūšies
ASS E M B L E R
jonų mokykloje — Assumption
Notaiiatas — Vertimai
j prekes. Maistas iš Eoropoa sandėliu.
vių fondui 1,000 dol. O šer-1
College School, kurią baigė vi
! 2608 W. 6» St.. Chicago, IR 00«2».
We are looking for a skillfull asmenų metu vietoj gėlių jo gimi-!
TEL. — WA 5-2787
sembler (woman) of jewelry.
sais "A" pažymiais .1970 m. Tų
iiiiiimiiiiiiuiiiniitimiuiiiiiiitiimiiiiiiti
nes, draugai ir pažįstami suauko
Good working conditions. Good
J.
B A C E V I Č I U S
pačių metų rudenį įstojo į Michijo 200 dol. Taigi, kada testamen
starting salary & opp'ty for future
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gano universitetą (University of
6455 S. Kedzie Av
778-2283 advancement. Call in English —
te palikti pinigai bus gauti, jo
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Michigan) Ann Arbore. Studija
Mylimai motinai
atsiminimo įnašas duos Lietuvių
••llllliail
Illllllllllimillllimmilllllll Miss Maria or Mr. Ueno 726-6386
vo biologiją ir 1974 m. pavasarį
ir kitus kraštus
fondui kasmet netoli 100 dol.
SAKATA PEARL COMPANY
įgijo bakalauro laipsnį. Tame pa
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve, JUSTICE, ILL. Sav. išaikelia iš
pelno. Ir taip kasmet — metai iš
55
E. Wasbingtca S t , Room 429
čiame Michigano
universitete
Chieaeo. 111. 60632, telef. 99.7-5980 miesto, parduoda du 5 metų mū
metų, kol tik Amerika egzistuos,
rus: 6 butai su $19,000 pajamų,
studijas tęsė dantisterijos fakulte
mirus, dukrą STASĘ, žentą STEPONE ir visą VIŠČIŲ
jo kasmetinės Šimtinės plauks į
iHiHiHiHiiiniiiiiniiniiiiiiiHiiiiimiMiiiii įprašoma kaina $180,000. 9 butai
te (School of Dentistry) ir sėk
DATA P R O C E S S I N G
lietuvių švietimo ir kultūros aruo
Šeimą,
bei
artimuosius
nuoširdžiai
užjaučiame.
Įsu
$29,000
pajamų,
prašoma
kaina
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimniiiiiiimi
mingai baigęs 1978 m. pavasarį
KEY
PUNCH
$270,000.
dus. Juk net ne visi gyveiji kas
gavo dantų gydytojo diplomą.
M.
A.
š
I
M
K
U
S
Ifinimum 3 years erperience. Full
Skambint 482-4729
met paaukoja lietuviškiems rei
NOTARY
PCBTJC
Brone ir Jonas Sadauskai
time, days. Part time days/nights.
Baigęs lituanistinę mokyklą, kalams po 100 dol., todėl tol, kol
DfCOHE TAX
SERVICE
7200 North — 2800 West
lietuviškoje veikloje Algimantas dar sprendimas yra mūsų ranko
4251 So. Maplewood, tel. 254-7451
Taip
pat
daromi
VERTIMAI
TEL. 975-5520
reiškėsi ateitininkuose
ir tarp se, pagalvokime, ar nevertėtų ir
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
kurorte
savininkas
skubiai
parduoda
sportininkų. Niekada į visuomeni mums savo testamentus taip su
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
12 apt. namą. įmokėti $40,000. Geros TYPIST / WOBD PROCESSOB
nę veiklą nesiveržes, ateitininkų tvarkyti, kad bent dalis jo tektų
kitokie blankai
International Association in Park.
sąrašuose tepaliko gal tik pavar Lietuvių fondui, tai yra lietuvy
iiiiiiiiiHiinimiiiiimiiniiiuiiiiiiiiiuiiiii pajamos. Rašyti: P. O. Bos 14494, Rldgre.
has a n immedtate openlnj? tor
dę. Bet Detroito lietuvių sporto bei palaikyti.
a w>ord processor. o r an exce'.'ent
niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii N. Palm Beach, Fla. 33498.
tyirtst who w a n t s to learn a n excitlnc
klubas "Kovas" jį turbūt daugelį
new field. E q u l p m e n t to new Xerox
Vytautas
Kutkus
metų minės. Dar vidurinį mokslą
Bridge\iew — 3-jų miegamų "bi- 800 Cmal T a p ė 8ystem.
Spalvotos ir Paprastos Radijai, levei'* namas. Didebs šeimos kamb.
jos vyrą BRONIŲ JU0DELJ ir artimuosius nuošir
bebaigdamas, jis buvo iškopęs
Thls to a p e r m a n e n t , full time poslMOKYKLOS
B
A
L
I
U
S
Stereo ir Oro Vėsintuvai
su akmens židiniu. Centr. oro vėsi tion. We offer exoellent starting «.į natūralų žvaigždžių klasės krepidžiai užjaučia
lary. Plūs very good benefits a n d
Pardavimas ir Taisymas
nimas. Nuo sienos iki s. kilimai, ž e  pleasant
w o r k l n g conditions.
šininką ir jo bei poros kitų iš
mi mokesčiai. Mažiau $76,000.00.
Žiburio
lituanistinės
mokyk
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
Reda
ir
Juozas
Ardžiai
kiliųjų penketuko narių dėka,
Call: R. Burton 825-8124
2346 W. 69th St., telef. 776-1486
Skambint 594-21S4
b
1970 m. pavasarį "Kovas" tapo los metinis balius įvyks vasa
ir šeima
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiHiiiiiiit
S. Amerikos lietuvių krepšinio rio 3 d , 7 vai. v., Kultūros cent
iiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinitiimiiimmiiiiim
meisteriu. Vyt. Grybauskas 1970. re. Programą atliks G. Gobienės
VYRAI IR MOTERYS
V.l "Drauge" jam duoda daug vadovaujama tautinių šokių gru
SER£NAS perkrausto baldus ir
komplimentų už greitį, puikų pė "Šilainė". Šokiams g r o s NeoBESTAURANT
HELP
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
fu: | Litbuanų orkestras iš C ^ g o s Waitre«8es and bar maids needed
dimai ir pilna apdrauda.
Svečiai
bus
vaisinami
š
i
l
t
a
va
for late evening. Opening soon:
mą ir t t . Nemažiau jis pasižy
Tel. _ WA 5-8063
CAHILL BROS. REALTORS*
DEVON HOUSE RESTAURANT
kariene.
Visą
apylinkės
visuomėjo ir Kanadoje, iš karto žais
Estabhshed 1900
GRICIŪTE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiii
Corner of Devon & Elmhurat Rds.
damas Assumption mokyklos, o menę kviečiame paremti mokyk
Gyveno 700 W. 31st St., Chicago, Illinois.
Eik Grove Village, Illinoia
4100
W.
6
3
St.
Ot'go,
II
60629
v
vėliau visų Windsoro vidurinių lą ir atsilankyti j šį įdomų vaCall
505-9417 or 593-8274
Apsimoka skalbtis dien. DRAUGE,
Mirė sausio 8 d., 1979, 6 vai. vak , sulaukus 81 m. amž.
Brighton Parke — Biznio namas su
mokyklų krepšinio
penketuke,! k a r ^ s t a J u s užsisakyti P*» **nes jis plačiausiai skaitomas lie
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m.
skynusiame laurus ir kituose K a - Į S " ^ Gilvydienę 626-6365 arba
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai tuSčiu sklypu šalia. Taverna, sale ir
!
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stasė Viščius, žentas
valgomasis kamb. Savininkui butas su
aos yrs vtaiems prieinamos
nados miestuose. The VVindsor Antaną Grigarą namų 268-0585
HELP WANTED — VYBAI
Steponas, 5 anūkai, 4 proanūkai, Lietuvoje sūnus Vincas su šei
3 miegamais.
arba.
darbo
497-0428
telefonais.
^
•=— • »
55
Ai
dienraštis ir kiti Kanados laikraš
ma, gimines Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Sv. Bruno parap. — 3-jų miegamų
Tėvų
komitetas
F A C T O R Y
H E L P
čiai Algimantą vertino kaip vie
orflr.
"eorpandable" namas. Archer ir
Kūnas pašarvotas Jurjrio F. Rudmino koplyčioje, 3379
We
are
in
need
of
plaatic
irtjectkm
ną iš pačių geriausių. Tik g'iežIŠNUOMOJAMA — FOR RENT 47-os apyl.
South Lituanica Avenue.
molding
machine
operatore
on all
Summk — 3-jų miegamų pradink
tųjų mokslų studijos Algimanto
TRUMPftl
3
shifts.
Pleaae
Apply
In
Person.
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 12 d. iŠ koplyčios 8:30
namas. Archer ir Harlem apyL
greitį krepšinio aikštėse paskuti
Marąuette Park — Large 1 bedvai. ryto bus atlydėta. į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje
Grožio salionai — Gerai veikiantys BLUE ISLAND PLASTICS, INC.
— Kun. Kazimierui Simaičiui
niais metais buvo prislopinę.
room apt. for rent. Carpeting, stove bizniai. Inventorius ir įrengimai. Piet 1141 W. Vermont, CUumet Park
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bua
& refrig. No pets. $195.00 mon.
Applkanta Mušt Be Able To Speak
Grįžtant prie Algimanto (Al išėjus į pensiją, Sv. Antano lie
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
vakarių miesto daly.
778-3935
And Understand Englteh.
*
gio, ar tik A E . ) Majausko, D.D. tuvių parapijos klebonu paskir
Nuoširdžiai
kviečiame
visus:
gimines,
draugus
ir
pažįsta
S., tai pasigirsiu, kad lapkričio tas kun. Alfonsas Babonas, anks
Reikalingas
mus dalyvauti šiose laidotuvėse
ISnnomojamas 5 kamb. butas
viduryje buvau jo ir jo pa-tne- čiau buvęs Dievo Apvaizdos lie
NCR MACHINE OPERATOR
Nuliūdę: Dokte, žesvtas, anūkai ir proanūkai.
Marąuette Parke. Suaugusiems. Ofs. 585-6100 — Re*. 476-7602
rio dantų gydymo kabineto ati tuvių parapijoje vikaru ir trum
South Water Market apylinkėje.
Galima užimti vasario 1 d. Tel.
daryme, kurį amerikiečiai vadi pą laiką administratorium.
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas. tel. 927-1138.
Dirbti
pilną laiką nuo 7 iki 2:30 vai.
Remkit tuog
476-7540.
— Gruodžio 23 d. į amžinybę
na open bouse. Mačiau visus moKreiptis į Crsjg
•keibUsi "Drmugt'
dėmius įrengimus, kuriuos apra- buvo palydėtas veiklus Detroito į I
Tsi
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. sausio mėn. 11 d.
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Lietuvos atsiminimai

Valdis Real Estete

m

PADE

A. + A.
PRANAS MIKALAUSKAS
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VALOME

Budraitis Realty Go.

REALTY

A. t A. IEVAI UGIANSKIENEI

MIAMI BEACrT"

A. t A. GRAŽINAI JUODELIENEI
mirus,

•

TELEVIZIJOS

M O V I N G

A. t A. IEVA UGIANSKIENĖ

ONA WA1TKUS

ONA

•

tas Arlauskas, Stasys Petrulis, jr.,
Rūta Jaudegytė ir Jonas Milašius.
DCMA1 APŠVIEČIA
Anglas išradėjas
Vilijamas
Merdokas (gyvenęs 1754-1839)
1792 m. pirmą kartą distiliavimo būdu iš akmens anglies ge
ležinėje refortoje išgavo dujas
ir apšvietė jomis savo n a m u s .
N u t a r ę s užpatentuoti savo išra
dimą, turėjo stoti prieš parla
mento komisiją ir smulkiai iš
aiškinti reikalo esmę. Pirmi
Prie kūčių stalo Putnamo seselių svetainėje. Iš kairės: ses. Bernadeta
ninkaujantis jo paklausė:
Matukaitė, kun. V. Zakaras ir ses. Dolores Gedminaitė.
— T a m s t a tvirtini, k a d toji
Nuotr. J. Kriaučiūno
lempa degė be dagties?
— Tikrai t a i p ! — neabejo
d a m a s a t s a k ė išradėjas
Mer
dokas.
Salėje,
kurioje
posėdžiavo
Į
jaukiau
dalyvaujančiai
publikai.
aukštoji
komisija,
nuaidėjo
Putliam, Cotin,
;Šeinr.ninkių pagaminti valgiai bu- griausmingas juokas.
Į vo labai skanūs; joms priklauso
Šį epizodą aprašė g a r s u s is
2 I E M O S P R A D Ž I O S ĮVYKIAI
nuoširdi padėka. Tvarka visapu torinių romanų autorius Valte
siškai
buvo labai pavyzdinga. ris Skotas i r dar taip pasišaipė:
— P . Skardžiuvienė nusipirko
namus prie P u t n a m o ir gruodžio Prieš keletą metų Naujųjų metų "Iki šiol žinome, kad dūmai t i k
pradžioje nuolatiniai apsigyveno. sutikime dalyvavo vos 70 asme temdo, d a b a r gi sužinojome,
tuo p a d i d i n d a m a
putnamiečių nų, šį kartą buvo maždaug dvi kad ir apšviečia". Nepaisant j ų
gubai. Padėka valdybai už taip šaipymosi, po kelerių metų V.
skaičių.
— Prel. Pr. Juras buvo vėl pa gražiai suruoštą N . metų sutiki Merdoko išradimas buvo reali
guldytas vietos ligoninėje. Pagerė mą. Dabartinę valdybą sudaro zuotas ir plačiai naudojamas.
jm
jęs sugrįžo į savo nuolatinę bu pirm. Kristina Kartanienė, Vytauveinę — Matulaičio n a m u s gruo
džio 28 d. ir žada toliau dirbti sa
vo įkurtoje Alkoje.
— Vienuolyno salėje gruodžio I
B
rangiam, mielam ir neužmirštamam tėveliui
14 d. vakare dr. J. Kriaučiūnas se- j
selėms ir vietos lietuviams skaitė
paskaitą ir pravedė pasikalbėjimą
apie slogą, gripą ir influenzą bei
Lietuvoje užbaigusiam šią žemišką kelionę, jo
jų gydymą. Dalyviai pageidavo
išgirsti ir daugiau panašių infor
dukrą ALEKSANDRA SAMAITIENĘ, žentą J0N& ir
macijų apie sveikatą.
vaikaičius užjaučiame ir kartu liūdime.
— D r . J. Kriaučiūno pastango
mis gruodžio mėn. iš vietos lietu
vių buvo surinkta ir pasiųsta au
Konstancija Čepienė
kų Baliui 160 dol.
Teofile cepulionienė
— K u n . J. Sukackas iš Urug
Gerta Balsevičius
vajaus praleido dalį savo atosto
gų P u t n a m e , kur t r u m p a m pa
Stase llgrniene
vadavo kun. S. Ylą ir prel. V. Bal
Natalija šantariene
čiūną. Gruodžio 28 d. išvyko pas
Elena Sparkienė
savo gimines baigti atostogų ir
Juzefą Venckiene
pasiruošti grįžimui į Urugvajų. *
Olga Valentiniene
-— Gruodžio 2 4 d. seselės suJUOŠO bendras kūčias seselėms sa
vo įstaigų kapelionams apylinlėje dirbantiems lietuviams kuni
gams ir visiems apylinkės lietu
viams. Kūčios pradėtos S. Ylos
malda bendra giesme ir plotkelių laužymu. Po kūčių 10 vai.
vakare kun. S. Yla ir kun. J. Su
vyrą BRONIŲ JUODELI ir KUNSTMANŲ šeimą nuo
kackas koncelebravo Bernelių Mi
širdžiai užjaučiame.
šias visiems kūčiose buvusiems
dalyvaujant. Kalėdų dieną 11 vai.
Gražina ir Benius Mačiuikai
ryto vėl kun. S. Yla ir kun. J. Su
ir
kackas koncelebravo kitas dve
Birute Kožiciene
jas šv Mišias po kurių buvo vi
siems švenčių dalyviams bendri
pietūs. Šventei atžymėti 4 vai. p. p.
buvo atlaikyti iškilmingi miš
parai ir pagerbimas Šv.Sakramentas, vadovaujant prel. V. Balčiū
Mielam klubo nariui
nui. Kalėdų šventės praėjo iškil
m i n g u m o ir susikaupimo nuotai
koje. Dalyvavo svečiu E New
žmonai LUCY, giminėms ir draugams reiškiame gi
Yorko ir M a r y l a n d o .

MOŠŲ KOLONIJOSE

A.+A. ANTANUI SIMANAVIČIUI

Netekus mielos i . t a. GRAŽINOS,

l» DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m . s a u s i o mėn. 1 1 d.

A. t A. BERNIGE SKURKIS

lią užuojautą, liūdesio prislėgti.
Cicere Lietuviu
Medžiotoju - žuvautoju Klubas

Albina Kamsickaitė
Verutė ir Jonas Paoviai
Liuda Raubiene ir
Pranas Turūta su dukra Eglute

A. + A.

JUZEFĄ NASVYTIENĖ-POŠKAITĖ
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė sausio 9 d., 1979, 11:20 vai. ryto, sulaukusi 83 m.
Gimė Lietuvoje, Šilalės apylinkėje, Tauragės apskrityje.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eugenija Nasvytytė;
duktė Ramutė ir žentas Antanas Alminauskas, 3 anūkai: Vai
devutis. Saulius ir Vytautas Alminai; sūnus Kazys ir marti
Sheila anftkai Miehael, Mattew ir Andrew; sūnus Jonas ir mar
ti Regina, anūkai Vilija, Paulius; sūnus Vytautas, marti Milita,
anūkai Ingrida, Linas ir Arūnas; sesuo Aleksandra ir švogeris
Antanas I ..ingis ir jų šeima; švogeris Antanas Nasvytis ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė šv. Rožančiaus draugijai ir Tretininkų draugijai.
Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Ketv. ryte 10 vai. kūnas bus nulydėtas iš koplyčios .$• švč.
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus pervež
ta į Clevelandą, kur šešt., sausio 13 d., 10 vai. ryto įvyks gedu
lingos pamaldos šv. Jurgio par. bažnyčioje. Po Mišių bus nuly
dėta į Ali Souls kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laid. direkt. J. Evans Jr. ir S. Evans, tel. 737-8600.

A. t A. LIUDAS NORUS
Bateli jono vado adJntaatM
Gyveno 8216 W. Holly Court, Palos Hills, niinois.
Mirė sausio 8 d., 1979. sulaukęs '66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Skuodo valsč.
Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucy, Lietuvoje sūnus
Liudas, duktė Gražina, sesuo Ona Vilimienė bei kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Cicero l i e t . Medžiotojų-Žuvautojų klubui.
Kūnas bus pašarvotas treč., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz
Koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 8 vaL vak.
Laidotuvės įvyks penktad., sausio 12 d. iš kopi. 9 vai. ryto
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurio
je įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus ir duktė.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, teL 737-1213

N A U J Ų J Ų M E T U SUTIKIMAS
O m a h o s LB valdyba gruodžio
31 d. suruošė parapijos salėje
Naujųjų metų sutikimą. Pradžia
buvo 7 vai. vak. ir tesėsi iki 1
vai. ryto- Salė labai skoningai išdekoruota, nemažai darbo įdėta
iš valdybos pusės, kad tik bū t r,

išėjus amžinybėn, žmoną LHH)$, seserį STANKUI"
TTENE. jos dukrą dr. D. SURANTIENC su vyru, žen
tą Pr. TURŪTJJ su dukra EGLUTE užjaučiame ir da
linamės skausmais
Verute ir lenas Paoviai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S

KOPLYČIOS

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mylimam vyrui

A. t A. TEODORUI PAPARČIUI minis,
jo žmonai JADVYGAI,, mielai draugijos narei, ir
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI minis,
jo žmoną PRUDENCIJ9 ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiu skausmo valandoje ir kartu liūdžiu.
Gene Draugelienė

Mylimai Motinai

A. + A. JONUI B A U B A I

ITZ

6845 SOUTH WESTERN AVE.

J. Kr.

Brangiam vyrui

Mielą
PRUDENCIJA BIČKIENE
netekusią a. t a . Vyto, nuoširdžiai užjaučiu.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs sesuo, marčios ir anūkai.

fių).

Omaha, Nebr.

Taryba ir Valdyba

Birutė Kožiciene

A. t A. BRONEI SKURKIENEI mirus,

•

Lietuviu Fondo

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2315

Lietuvos Dukterų Draugija

Jos seserį GEN| 0KSIENĘ su šeima, sūnų ALGIRDĄ
su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
ir drauge liūdi

jos vyrui BRONIUI JUODELIUI ir giminėms reiškia
me užuojautą, kartu liūdime.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir proanūke.

A. t A. LIUDUI NORUI mirus,

— Gruodžio 30 d. dr. A. Matu
ko namuose įvyko Alkos muziejaus
direktoriato pasitarimas, kur da
lyvavo pirm. dr. Alf. Stankaitis,
prel. V. Balčiūnas, J. Vembrė, dr.
A. Matukas ir dr. J. Kriaučiūnas.
Pasidžiaugta jau atliktais staty
bos darbais, padėkota dr. Matu
kui nl gerą darbų priežiūrą ir nu
tarta tęsti, nors ir žiemos metu
vidaus įruošimo darbus: lubų su
dėjimą ir vidaus sienų sutvarky
mus, nes priestatas jau po stogu.
Reikia tik kad daugiau lietuvių
prisidėtų savo aukomis toliau dar
bus tęsti nes be visų paramos teks
susteti nebaigus. Adresas aukoms į
\r informacijai: Alka P. O. Box
608 P u t n a m C t . 06. (Aukos at
leidžiamos nuo pajamų mokės-

A. t A. GRAŽINAI JUODELIENB mirus,

Gyveno 7200 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111.
Mirt 1979 m. sausio 7 d., 5:17 vai. popiet, sulaukus 78 m.
Gimė Lietuvoje, Grinkiškio mieste.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert. marti Marion,
7 anūkai: David, B a n y , Pamela, Chen, Bruce, Brian ir Chad,
proanūkė Kristin, sesuo Jean Oksas su vyru Peter ir jų sūnus
Donald, sūnėnas Robert Kareckas, dukterėčia Jean Kareckas,
Lietuvoje sesuo Jadvyga Ančerienė su šeima ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533
West 71st Street.
Laidotuvės įvyks penktad , sausio 12 d. iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. t i i IEVAI UGIANSKIENEI mirus,
dukrą STASĘ, žentą STEPONE VIŠČIŲ ir ju šei
mą, bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
karta liūdima.
Klemensas ir Antanina Stravinskai
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IŠ ARTI IR TOLI

X Marijos aukšt. mokyklos
lyne. Atsilankė per 200 svečių.
1 A. VALSTYBĖSE
tėvų klubo parengimas įvyks
Sveikinimo kalbas pasakė L B
— R. Carter Baltuosiuose rū apygardos pirmininkas A. Vakpenktadienį, sausio 12 d., 8 vai.
muose
JAV LB tarybos na sėlis ir Lietuvos gen. konsulas
vak. mokyklos kavinėj.
riams ir jų svečiams suruoštas Anicetas Simutis. Pačiam suti
x Daina Kojelytė, Pas. l i e 
priėmimas
sulaukė
dėmesio kimui vadovavo Vytautas Ratuvių Bendruomenės valdybos
amerikiečių spaudoje. Paminė dzivanas. Prasidėjus Naujiems
sekretorė, yra nauja 'Tasaulioj
tini
St. Paul Dispatch, (Minn.), metams, sugiedotas Lietuvos
Lietuvio" administratorė, per
Indianapolis
News (Ind.), Los himnas.
X Kuo. Juozas Dambraus- ėmusi šias pareigas iš buv. ad- j
Angeles Times, ir kt. AmerikieMIC, Marijonų vienuolijos mmistratoriaus Stasio Džiugo.
— Prel. Geno Baroni, JAV
cm spauda naudojosi A P zmiųI T T
-.- „ T ^Z ,
provinciolas, šiandien išvyksta į "Pasaulio Lietuvio" redakcijos
* Zr
I ii
-c
i Hausmg and Urban Developagenturos pateikta įnfcrma- į
,
. .
New Haven, Conn., dalyvauti ir administracijos adresas y r a : >
'
ment
departamento
pasekretoeija.
vienos ses. vienuolijos pusantro 5620 So. Claremont Ave., Chi-Į
— Bronius Vaškaitis, JAV rius, JAV L B krašto valdybai
šimto metų gyvavimo jubilieju cago, UI. 60636.
LB krašto valdybos narys, su rašytame laiške dėkoja už jam
x Kun. Jurgis šarauskas, Į
je ir ta proga susitikti su Nor"Grandinėlės" tautinių šokių YVashingtone suteiktą žymenį i r
wich diecezijos, kuriai priklau St. Athanasius par. asistentas!
grupe yra išvykęs į Australiją. reiškia pasitenkinimą JAV L B
so Marianapolio vienuolynas ir Evanstone, yra išrinktas į Chi-'
Ohicagoj
projektuojami
statyti
nauji
10
aukštų
bibliotekos
rūmai
už
60
mil.
dol.
Čia
su
projektu
supažindi
Australijoje "vadovų atėjimu į tautinę —
mokykla, vyskupu. Į Chicagą cagos arkivyskupijos kunigų se na miesto arch. J. Butler. Toliau matyti meras Bilandic. miesto pareigūnai ir bibliotekos tarybos nariai, Besisvečiuodamas
B. Vaškaitis eis ir specialaus etninę areną ir jų šviežiais pa
grįš ateinančios savaitės pra natą. Sausio 9 d. jis pirmą tarp jų ir St. Balzekas, Lietuvių kultūros muziejaus savininkas.
"Grandinėlės"
korespondento sireiškimais". Prel. Baroni siū
kartą dalyvavo senato susirin
džioje.
pareigas.
Australijoje įvyks lo LB pagalbą ir paramą atei
X Rašyt. Vytautas Alantas kime ir įvairių pastoracinių reitančiose Australijos Lietuvių ties uždavinius vykdant.
pereitais metais yra laimėjęs i kalų svarstymuose. Be to, kun.
dienose B. Vaškaitis JAV L B
KANADOJE
"Dirvos" laikraščio novelių kon- Į J. šarauskas greitu laiku ren
krašto valdybos vardu pasvei
— Su Lilija Šukyte, garsiąja
kursą už novelę "šachmatų par giasi vykti trims savaitėms į
kins
šventės
dalyvius.
Australiją
aplankyti
giminių
ir
lietuvaite
soliste, "Opera Canatija su giltine". Autoriaus pa
prie bendrų pastangų atstovau-1 džiai susiję. Studijos dėka ga
STIPRINANT IŠEIVIJOS
Dr.
Ed.
Lenkauskas
su
pažįstamų.
gerbimas ir premijos įteikimas
GYVASTINGUMO PAMATUS ti gyventojų interesams, ECS Į Įima įrodyti, kad Marąuette Par- i ž m o n a mid2i i r d v i e m dukromis, da'' leidiny 1978 m. gruodžio
x 'Tasaulio lietuvio" pereibus Chicagoje sausio 14 d., sek
laiko labai svarbiu uždaviniu j ko ekonominiai pamatai tvirtai : Q e v e l a n d > O hio, Kalėdų šven- numery įdėtas Ruby Mercer pa
Kam
rūpi
lietuvių
išeivijos
jtų
metų
gruodžio
mėnesio
nu
madienį, 3 vai. p. p. Liet. Tau
tiksiių žinių rinkima
rinkimą anie
apie vie-1
vie-1 laikosi. Taipsi
Taipgi ne veltui gali-1 t e g p r a l e i d o Los Angeles, besi- sikalbėjimas. Platų pasikalbėtiniuose namuose. Programą at meris jau yra atspausdintas ir I toUmesnis gajumas, supranta tos realią padėtį, jos proble-1 ma stengtis surasti j n ą ^ j y Į ^ ą į į į į p a s Grakauskus ir I jimą baigdamas, žurnalistas paliks Titaus Antanaičio~vadovau- i šiuo metu siuntinėjamas pre- j Marąuette Parko reikšmę. Šioj mas. Be aiškaus tikrųjų saly- j ekonomini pagrindą stiprinti, k i t u g g^
I klausė: "Esate gimusi LietuvoArcadia CaL
1
J
jamo "Antrojo Kaimo" aktoriai I numeratoriams.
j
didžiausioj
iletuvių
kolonijoj
je, užaugusi Kanadoje, o dabar
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T - ~7Zr +-ZT~~Z ! m supratimo, visuomenė gi ne-į užtikrinant vietos lietuviškumą. I
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LB
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Europoje. Kurią šalį
Jūratė Jakštytė ir Eugenijus
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Būtėnas. Visi kviečiami atsilan no's kepyklos savininkas, 3341: aktyvių ir sąmoningų tautiečių 5« - , *n - p* T
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mus. vengiant
nesuderintų pa6
kyti. Įėjimas nemokamas. Au S.
<«Holocaust" fil- nežinau, R.uby. Manau, kad kiek
Lituamca Ave., žinomas vi- vienoj vietoj, palengvindami a r - ' vienių reagavunų , problemas, 69-tos gatves projektas butų
vienas žmogus vienaip ar ki
torius yra pasižadėjęs į iškilmes suomenės
veikėjas
lietuviškų
glau-! kurios nugalimos tik koordinuO' galutinai priimtas ir įvykdy
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. .timą
. . bendradarbiavimą
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tas Chicagos miesto valdžios. ,.% ,
, ,
. . . .
reikalų rėmėjas, atsiuntė "Drau- į dzių ryšių palaikymą. Jeigu Į
.
vei
malonų laišką, sveikinimus į mes nebūtumėm įsikūrę Mar- j
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Motinų krabo susirinkimas įvyks ir 25 dolenų auką. Už paramą quette Parke, o išsisklaidę po I
gi vietos politiniai veikėiai. Tad *
^ . ^ s l u NBC vado- Lietuvą, ir apie ją nieko neatsi
u
B J - - J., •
JT
-4.
u-+ + J L . gana išsamią studiją (jau antrą
sausio 14 d , sekmadienį, 2:30
, iš eUės). kurios tikslas yra t i k s - y r a realių galimybių, kad fc 2 ^ i ! S ? J 5 E S
™*VT' menu. Mokslus ėjau Kanadoje,
M
nuoširdžiai
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v a i po pietų mokyklos 10 kam
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Uet^ita
prekybos c e n t r a S ^ Algirdo BudrccJ o paruostas bet. kaip sakote, karjerą turiu
x A. a. Petras Rimkus mirė | tvirtai
baryje. Po eilinio susirinkimo
reikėtų daugiau laiko, į
;
gatvės! suailauks miesto paramos, jį memorandumas,
šiomis dieno- Europoje. Visdėlto a r dainuoju
g a u t a s
sausio
8
d.,
sulaukęs
78
m.
ami
tinklo
us. Gimęs Lietuvoje, švėkš-1 pmigų^ir energijos eikvojimo j ^ ^ ] ^ ^ į ^
^
^ I p a t o n t pairauklėsmu7 ^ ^ 1 ^
^ f vadovybės at- tautines savo dainas kada tik
Don Peterson pademonstruos žiaus
u
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^ _ ,^ . , tarpusavio
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charakteri,
i
sakymas.
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. . ~ ° ' . j nominę ateitį.
Sužinojus, ko-jžiant j© lietuvišką charakterį, i ^ —
^ ' ratsisako
^ T T " , °siuo
; u " | galiu, nes jos yra mano asK
O
Kia
ateities plaukų šukuosenas. Po sausio 11 d. Tautinėse kapinėse
Siužsimojimą
n & s i ™ ™ * bus
h«« pa„a.-Riausimu p r a u m u oei
,niens dalis".
flT>ipšį
— Ethnie Ccmmunity S e r - } k i o s n " o t a i k 0 3 vj^rauja prekybi- j Bet apie
atsakomybę, pamini, kad memo
ninkų t a r e b ū t ų
aUma
nu
t e i k t a dau
av
to bus kavutė, kuria rūpinasi Į Lietuvoje pasiliko sūnaus Arvy- į ei ja
— **The Toronto Star" gruo
— kuriai talkininkauja:
P '
8
~i
gi i * * • ateityje.
randumo nuorašą persiuntusi
Harriet Barabasz ir Agnės Bar- ! do šeima.
, vices
!
A.
A.
džio 23 d. įvairybių skyriuje pa
filmą gaminusiai Titus ProducX Kun. dr. K. Trimakas lietuviai
studentai,
rūpinasi statyti, kaip galvoja kiti gyven- j
rett
minėjo ir dr. Paulės Andruliotion ir praneša, kad nesutinkan
x Irenos ir Stepono Juškų "Lietuvos Aidų" radijo valando-1 šios mums svarbios apylinkės tojai. O pirmieji dažnai jaut-Į
nia pavardę ir pacitavo jos,
ti duoti laiko lietuvių pažiū-i
dukrelė gruodžio 30 d buvo I J e šeštadienį tarp 7 ir 8 vai. j reikalais. Siekdama prisidėti resni vietinių sąlygų pasikeiti-'
kaip
žymios JAV psichologės,
mam, negu pastarieji
roms televizijojeW išreikšti, nes
pakrikštyta Nekalto Prasidėji-; vak- Pradės seriją paskaitų eko-!
: ~ T T
r * ; r " p , ^ ! pareiškimą: "Vaikai iki šešerių
Apklausinėjus 58 prekybos I
mo par. bažnyčioje Brighton | nominiais klausimais ryšium su; x (ljjie progressive" žurnalas
nesijaucianti
nusikaltusi
FCC i ^ "
^„„r;0 «»iiroia
v.
įstaigų (iš maždaug 100 vei-j
Parke. Krikšto tėvai buvo Vir- ; krikščionių vienybės savaite, j s a u g i o m ė n e s i o l a i d o j e išspaus- į kiančių) savininkus bei taniau-!
•a
i.- J i c - •»»
metų amžiaus jaučia reikalą
LB New
Yorko. apygardos Ityti,
ginija Juškaitė ir Algirdas k u n bus sausio 18—25 die-j d i n o platų Rasos Gustaitytės j tojus, prieita prie įdomių ir] UŽDAKYS 2 MOKYKLAS
lygybes
doktrinai
.-, 7-kad.-žmonės
^ .yran^geri,
**,•*•
'rum«
JbJ
valdyba
Naujųjų
metų sutikimą pestingi
Glamba. šeimos šventėje daly- * nomis.
; straipsnį apie Marąuette Parką, j reikšmingų rezultatų. Paaiškė-1
idealizuotiir žmones.
Jie
turi
maTokiam poEvanstone nuo rudens bus suruošė Kultūros židiny B r o o k - 1 j f ^ ^ k a i p dosnūs.
t i ir atUepia **Kavavo jaunųjų tėvų giminės iri x BT. Antanas ir Ona čerš- lietuvius ir jų problemas. Minijjo,
—,,«,
dauguma
kad didžioji
draugai iš CJhicagos, Floridos,,kai, žinomi čikagiškiai, dažnai] J a u n i m o ^ n t r ą , "Draugą" ir (96.5^.) atsiUepiančiųjų manė,. uždaryta
, , , Centrinė
„ M , ir
. M. L. King
j ledų senelis*
S okie
Texas ir Wisconsin valstijų, I P^emia savo dienraštį i r k i t u s į k i t a s ^
^ i r p r i v a č i t l s asme-jkad Marąuette Parkas išlaikys I ^
^
* *
pnemiesty UNIVERSITETŲ BIUDŽETAS j
AKI1D
IETUV01E
Svečių tarpe buvo daug jaunų į lietuviškus reikalus. I r da- L ^ s t r a i p S n y j e taip pat pri- ekonominį gajumą per ateinan-1 b u s . . u z d a r 3 ^ . ^ " J ^ , . m o k y k u
Ulinois aukštojo švietimo ta-j
"
MazeJa m o k m l ų l r dlde:,a reika
šeimų su vaikučiais — tai buvę į bar, atnaujindami prenumeratą, m e n a m a s b u v u s i o P L B pirm. inž.! č i u s 5 metus. Palyginus su i
r>-ba antradienį patvirtino nau- j — A. a. Antanas Žvirbtis, gi
dainininkai ir tautinių šokių šo- i atsiuntė didesnę auką. Jiedu j B r N a i n i o t eįgi m a s, kad ne ku- \ praeitų metų duomenimis, ma- įias taupvti
ją savo biudžetą, kuris siekia • męs Vyžuonose, mirė pr. metų
kėjai. Vaišių metu sveikino į skelbiami "Draugo" Garbės pre- ] ^ g e l i s m u s j ^ ^ ^ b e t kultūri- tyti, kad vietos verslininkų pa-Į
DIDELĖ LIGONINĖ
1,048 bil. dolerių ir yra aukš-|Kūčių dieną Vilniaus ligoninėJuškų mažąją dukrelę, kuri j numeratoriais. Už paramą dė- n ė visuomeninė įr poUtinė veik- j sitikėjimas apylinke gerokaiiiĮ
_
čiausias istorijoje. Profesūros I je, sulaukęs 86 metų amžiaus.
buvo pakrikštyta Alicijos Ja-jkojame.
Į d 0 T n U s straipsnis pasitar-| p a kUo: nuo 73% iki 96.5 % tei-į
Loyolos Chicag'os"
medicinos v a centre
la
Mayioodė,
k a r u i ' a l ? ° s pakeliamos 17c mokestis Nepriklausomybes metais Ugescintos vardais.
j x Dr. Š. P . Tauras, Crovvn n a u ; j a ^ t u v i ų r e ikalų ir Mar- j giamai atsiliepiančiųjų.
Kitas'
j se. kur yra 500 lovų, dabar yra | ^ m f ^ padidinamas 48 dol., 1 nį laiką buvo Vyžuonų valsX A. a Juzefą Nasvytienė -iPoint^Ind., atsiuntė Garbės pre- q u e t t e P a r k o gynimui.
I džiuginantis reiškinys: 8 8 # pa-j
o siekiantiems mokslo laipsnių čiaus viršaitis. Pastaruoju me
Poskaitė. sulaukusi 83 metų | numeratoriaus mokestį. Labai j X Lietuvių paštininkų sąjun- \ reiškė, jog tikisi čia toliau pre- 3000 tarnautojų.
tu talkino vietos R. katalikų
- 64 dol.
amžiaus, mirė Loretto ligoninėje i ačiū.
gos
o tik 1% numatė kitur j PAPIGINTOS PASKOLOS
5 valdybos
valdybos pirmininkas
pirmininkas Jo-.kianti,
Jo-. kiauti, o
parapijai, sekmadieniais eida
JAPONIŠKAS PASTATAS
X Dr. Žibutė Zaparackaitė, nnas
sausio 9 d. Pašarvota J. Evans
j > s Tndrifmas
Indriūnas ir
ir sekr.
sekr. .T.
J. Janu-!
Janu- j rvot^iVolfi
persikelti. T«rv
Tuo forrm
tarpu Tineilrnifi
nusikalti .1 —
mas vargonininko pareigas. Pa
laidojimo koplyčioje. Bus laido-1 Chicago, HL, atsiuntė "Drau šaitis padėkojo "Draugui" u ž ! m ų problema daugumai neat-l P"cagoje 2100 šeimų gavo, c ^ ^ ^ g ^ 200,000 dol.
laidotas Vyžuonų kapinėse.
jama Gevelande.
ig" 1 " malonius sveikinimus
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2 V f ? r ' ^ ^ f ^
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X G. Gražienė, Chicago, TU., j Garbės pprenumeratos
moKestj-Informaciją
ir atsiuntė a u k ą . . n i j o s ateitimi: 88% pasisakė,Lr
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prisimindama mirusį savo Tė- į Labai ačiū.
Į AČIŪ.
DR. ŽIBUTI ZAPARiCKAS
kad nusikaltimai netrukdoj r e - j p a l ū k a n o r n i S - P a s k o l ų j a u g ^ . j
velį a a. dr. Joną Gečą, pasky-1 x R i r a a s Bakaitis, Chicago,
Telef. — 337-1285
muziejaus
atstatytų
anksčiau
k
rė "Draugui" 30 dolerių" auką ! I 1 1 - atnaujindamas prenumera? A
^
^
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ten
buvusi
medinį
pastatą,
japoro
niŠk0 StUiaUS
U€S t e n
Ofisas:
rodą" "preicyoiir šiuo būdu gražiai p a g e r b ė ! ^ atsiuntė didesnę auką, J i s ; U n i 0 n Pi e r, Mich., apmokėda-i n i nSie
patikėjimą
Th* |Į nįi§kai
^ 7 „ iskolinta
Įj„|,j po
^ m e38,<3675
t i n ė s ' Vdol.
f a - |1
'
^ ^
k ų duomenys,
700
Norifa
MfeMgaa,
Saite 400
Velionį. Už paramą dienraščiui! skelbiamas Garbės prenumera- jmas vieną sąskaitą atsiuntė 15 į
tas japoniškas sodelis.
a t k r e ' i p ė * d T i j g t " ,-,; | l r t į' a m e ;
Valandos pagal susitarimą
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28 metus vedę Claire ir Ir- iuiiiiunuiiMiiiHiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuin
x Mažosios Lietuvos lietuvių ^ ^ "Dirvos" novelės konx Albertas Tamošiūnas, Chi- 5 « S o u t h t o W n
Economist" pa- negrai, 141 Lotynų Amerikos, win Gackowski, gyveną Mt.
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vos paskaita. Po paskaitos kai, Chicago, TU., pasveikino sa-1 P o i n t ~ " ^ ^ d a ž n a i
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bių pirkime ir pardavime. Sum-i dešros ir t. t. 2918 Weet 63rd
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