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Popiežius su Gromyka
apie Lietuvos padėtį

Pataria Khomeiniui
atidėti kelionę

Popiežius išskrido į Meksiką
1

Vatikanas. — Popiežius Jonas
Paulius II-sis ketvirtadienį išvy
ko lėktuvu į Domininkonų res
publiką, pakeliui į ^Meksiką, kur
jis atidarys trečiąją Pietų Ameri
kos vyskupų konferenciją. Tre
čiadienį popiežius priėmė Itali
joje besilankantį Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministrą
Andrejų Gromyką, su kuriuo
svarstė pasaulio taikos, žmonių
teisių, Vidurinių Rytų ir sovietų
katalikų reikalus. Vatikanas ir
užsienio spaudos agentūros pa
brėžia, kad ši audiencija buvo
ilgiausia, bet kada tarp besilan
kančio vyriausybės atstovo ir po
piežiaus. Vatikano sluoksniai pa
brėžė, kad popiežiui daugiausia
rūpėjo Sovietų Sąjungos katalikų
reikalai. Ta pačia proga prime
nama, kad daugiausia katalikų
Sovietų Sąjungoje gyvena Lietuvo
je, kur katalikai sudaro 96 nuoš.
visų gyventojų.
Užsienio agentūros pabrėžia,
kad popiežiaus pasikalbėjime su
Gromyka daugiausia laiko už
ėmė Lietuvos katalikų problemos,
kurios kelia popiežiui daug rū
pesčių. T a proga primenama,kad
Kalėdų dieną, popiežius sveikin
damas pasaulio katalikus, tarė
kelis žodžius ir lietuviškai.
Trečiadienio rytą
popiežius
jaunimui skirtoje
audiencijoje
paprašė visų melstis už jį, kad
jis būtų taikos nešėjas. Jis pa
reiškė laukiąs susitikimo su pui
kiais meksikiečiais ir pažadėjo pa
simelsti Guadalupės šventovėje
už viso pasaulio išganymą. Atsi
sveikindamas popiežius pamoja
vo žmonėms plačia meksikietiška skrybėle — sombrero.
Meksikos prezidentas Jose Lopez Portillo paskelbė ketvirtadie
nį ir penktadienį valstybinėmis
šventėmis visiems valstybės tar
nautojams. Juo pasekė ir šimtai
privačių įmonių, suteikdamos sa
vo darbininkams progą pamaty
ti popiežių.
New Yorko laikraščiai paskel
bė, kad popiežius, priimdamas
JAV specialų diplomatą Robert
Wagner, svarstė su juo planus
atvykti šį rudenį f New Yorką
dalyvauti Jungtinių Tautų sesi
joje.
Įdomu, kad pirmoji naujojo
popiežiaus kelionė yra kelionė į
valstybę, kuri neturi su Vatikanu
diplomatinių ryšių. Nors Pietų
Amerikoje gyvena 43 nuoš. pa
saulio katalikų, Meksikos santy
kiai su Bažnyčia nebuvo labai
geri. Kada ispanai, vadovaujami
Hemando Cortes, 1921 m. nuga
lėjo actekus, tuoj atvyko katali
kai misijonieriai, kurie gynė in-

Pasitrauke prelatas
Česlovas Krivaitis

CHICAGO, ILUNGOI

dėnus nuo vergijos ir išnaudoji
mo. Meksika atsiskyrė nuo Ispa
nijos 1821 m., tuo metu Bažny
čia valdė Meksikoje didelius že
mės plotus ir turėjo didelę ga
lią ir įtaką. Prezidentas Benito
Juarez įsakė konfiskuoti visas
Bažnyčios žemes. Tęsėsi ilgos ko
vos, kurios atnešė 1910 m. re
voliuciją. Meksikos konstitucijo
je Institucinė Revoliucijos parti
ja, kuri tebevaldo Meksiką, įra
šė 1917 m. prieš Bažnyčią nu
kreiptus įstatymus. Bažnyčia ne
gali kištis į švietimą, visi Baž
nyčios pastatai yra valstybės nuo
savybė, kunigai ir vienuoliai ne
gali viešose vietose pasirodyti su
savo tradiciniais drabužiais, Baž
nyčiai draudžiama dalyvauti po
litiniame procese, užsieniečiams
draudžiama būti kunigais. Kai
šie konstitucijos nuostatai buvo
pradėti taikyti prezidento Plutarco Elias Calles laikais, 1926 m.
kilo tikinčiųjų pasipriešinimas,
atsirado jaunų katalikų grupės
"cristeros", kurios ėmė puldinėti
valdžios įstaigas. Vyriausybės at
kirtis buvo gan žiaurus, 1935 m.
Meksikoje beliko apie 100 kuni
gų, kurie siaustėsi nuo ateistų
keršto. Daug kunigų žuvo, buv
priversti išbėgti.
Tik prezidentu tapus Manuel
Avila Camacho 1940 m., reika
lai pasitaisė. Jis viešai prisipaži
no esąs tikintis. Katalikai gavo
daugiau teisių. Vyriausybė ir
Bažnyčia ėmė respektuoti viena
kitos teises, o santykiai dar page
rėjo, kai prezidentas Luis Echeverria 1974 m. aplankė popiežių
Paulių Vl-jį.
Per visus Bažnyčios persekioji
mo laikotarpius meksikiečiai liko
giliai religingi ir Bažnyčios įtaka
gan didelė. Dabartinis
popie
žiaus apsilankymas padėtį dar
sušvelnins. Prezidentas
Lopez
Portillo paskyrė popiežiui oficia
lų lėktuvą, spauda jau paskelbė,
kad popiežiaus rūbų nešiojimas
viešose vietose ir jo —užsienie
čio — šv. Mišių laikymas, nors
techniškai tebėra
konstitucijos
laužymas, bus mandagiai igno
ruojamas. Popiežius Vatikane vie
šai padėkojo Meksikos vyriausy
bei už "supratimą ir palankią
laikyseną".

Portugalijoj
žemdirbių streikas
Lisabona. — Trečiadienį Por
tugalijoje streikavo komunistų va
dovaujama žemės ūkio darbinin
kų unija, protestuodama prieš
vyriausybės nutarimą sugrąžinti
savininkams žemės plotus, konfis
kuotus 1974 m. perversme. Tuo
metu žemė buvo atimta iš savi
ninkų kolektyvizacijos motyvais.

Roma. — Vatikaną pasiekė ži
Palestiniečiai
nia, kad Vilniaus arkivyskupijos
kapitulinis vikaras — valdytojas
palakiojo vadą
prelatas Česlovas Krivaitis atsi
statydino iš savo pareigų. Jo vie
Beirutas. — Libane buvo iškil
toje Vilniaus arkivyskupijos ka mingai palaidotas atentate žu
pituliniu vikaru — valdytoju Vil vęs palestiniečių organizacijos
niaus arkivyskupijos kapitula iš saugumo ir žvalgybos skyriaus
rinko kunigą Algirdą Gutauską. viršininkas Ali Hassan. Jis palai
Kun. Algirdas Gutauskas yra 58- dotas "kankinių kapinėse", kur
rių metų amžiaus, kunigu buvo palestiniečių vadas Arafat neslė
įšventintas 1945 metais. Iki šiol pė savo ašarų. Paskelbta, kad žu
jis buvo Vilniaus šventos Teresės vusio
saugumo
vado žmona
bažnyčios ir Aušros Vartų klebo Georgina Rizk, buvusi Miss Uninas. Kunigas Gutauskas taip pat verse 1972 m., gaus "kankinio
buvo Vilniaus dekanato dekanas žmonos" pensiją, butą, automo
ir Vilniaus arkivyskupijos kapitu bilį su apsauga ir švietimo iš
los patarėjas.
laidas savo laukiamam kūdikiui.
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Teheranas, —Irano reikalai za, 12 m>, princesė Layla, S m.
dar daugiau susinarpliojo, kai šiuo metu gyvena Testas su vy
kariuomenė uždarė aerodromus, riausiu šacho sūnum, kuris čia
kad religinis vadas Khomeini ne lanko aviacijos mokyklą, Jis to
galėtų sugrįžti lėktuvu iš Pran liau liks Amerikoje. Irano amba
cūzijos. Premjero Bachtiaro vy sadorius Zahedi paskelbė paly
riausybė, kurią Khomeini paskel dėsiąs šacho šeimą į Maroką.
bė nelegalia, pasiuntė į Prancūzi
Irano opozicijoje
reiškiamas
ją atstovą derėtis su Khomeiniu nepasitenkinimas religinio vado
Jam bus įteiktas Bachtiaro laiš Khomeinio patarėjais. Vienas jų,
kas, kuriame sakoma, kad dabar Ghotbzadeh net nesąs iranietis,
tinė civilių vyriausybė bendradar gimęs Sirijoje. Jis 1969 m. buvo
biaus su Khomeiniu, darys viską, ištremtas iš Amerikos už agitaviką jis siūlys, tačiau tik konstitu mą prieš šachą. Tai radikalas
cijos rėmuose. Bachtiaras pasakė marksistas, kuris iškraipo Kho
nepaliksiąs "konstitucijos tvirto meinio pareiškimus, versdamas
vės". Khomeinio padėjėjas Pran juos į prancūzų ar anglų kalbą.
cūzijoje pareiškė, kad Khomeinis Net Khomeinis pasakęs, kad
priims tik tokį laišką, kur Bach Ghotbzadehas nėra nei jo pata
tiaras praneš pasitraukiąs iš pa rėjas, nei kalbėtojas.
reigų.
Irane kalbama, kad buvęs ka
Valstybinės lėktuvų linijos tar
rinės vyriausybės premjeras gen.
nautojai pranešė, kad iš dviejų
Azhari šią savaitę mirė Londono
lėktuvų, kurie buvo paruošti
ligoninėje. Jis kartą apie Khomei
Khomeiniui parvežti, buvo išim
nio patarėją pasakė, kad jis yra
tos svarbios dalys. Kariuomenė
"tėvynės priešų instrumentas".
jau išvaikė žmones, kurie pradė
Tas patarėjas turįs artimus ryšius
jo rinktis aerodrome sutikti Kho
ne tik su Libijos radikalais, bet
meinio. Amerikos ambasada įspė
ir su Prancūzijos, Italijos komu
jo amerikiečius nesimaišyti prie
nistais.
aerodromo. Net keleiviams, ku
rie atskrido į Teheraną, nebu Valstybės departamentas tre
vo leista išeiti iš aerodromo. čiadienį paskelbė ironiškai skam
Britų lėktuvas, kuris turėjo skris bančią žinią: Amerika sutiko pa
ti į Londoną ir Pan Amercan ke siųsti į Iraną 200,000 statinių
li skridimai buvo atšaukti, vie gazolino ir dyzelinio aliejaus Ira
nas į Istanbulą. Sakoma, kad no kariuomenės mašinoms. Ira
premjeras Bachtiar patarė Kho nas sumokės už šią siuntą per
meiniui atidėti sugrįžimą trim Pentagono užsienio karinės gink
lų prekybos programą, nes Irano
savaitėm.
AP agentūra paskelbė, kad Ira bankų sistema neveikia.
no Šacho vaikai ir uošvienė šį
savaitgalį išskris iš Amerikos į
Maroką. Šacho šeima: princesė
Conally paskelbė
Farahnaz, 15 m., princas Alire-
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Rytų Vokietijos slaptosios policijos centro rūmai. Cia paruošiami šnipai, agentai ne tik vidaus rinkai, bet
ir "eksportui". Kada Afrikoje komunizmą jėga plečia Kubos kareiviai, Rytų Vokietijai tenka daug svar
besnis šnipų, agitatorių, pogrindžio vadų paruošimo darbas. Rytų Berlyno rūmuose skyrių turi ir Irano ko
munistų pogrindis, paskutiniu metu vis daugiau išeinąs į paviršių.

KONGRESO GRUPĖ
IŠVYKO Į TAIVANĄ

Arabai nuodija
Izraelio vaisius

Briuselis. — Belgijos ir Olan
dijos vyriausybės gavo "Arabų
bimas tik iššauktų griežtesnę Ki revoliucinės armijos" įspėjimus
nijos politiką, be to, senieji val nepirkti iš Izraelio citrinų, apel
džios nariai vis dar laikosi idė sinų nei daržovių, nes šiais me
jos, kad jie sugrįš ir išvaduos tais vaisiuose bus įšvirkšta daug
Kiniją iš komunizmo. Apie 85 nuodų. Laiškuose, adresuotuose
nuoš. taivaniečių yra gimę Tai sveikatos ministerijoms, sakoma,
vane ir sudaro didelę 17 mil. kad Izraelio vaisius importuojan
gyventojų daugumą. Jie sutiktų čios valstybės išstatys savo gy
su nepriklausoma valstybe, nesventojus į mirtiną pavojų.
ir jiems komunizmas nepriimti
Olandijos vyriausybė
įsakė
nas ir jie bijo prijungimo prie maisto inspektoriams budriai tik
Kinijos. Taivano mažumą suda rinti importuojamas prekes. Iz
ro iš Kinijos atvyl.ę kinai. Prezi raelio vyriausybė paneigė arabų
dentas Chiang Ching kuo pasa tvirtinimus.
kė praėjusią savaitę: "Kiekvienas,
kuris kalba apie nepriklausomą
šiaurės Korėjos
Taivaną, yra savo valstybės ir
savo žmonių išdavikas. Mes ne
atsakymas
leisime tokių organizacijų, veiks
mų ar kalbų".
Tokijo. — Siaurės Korėja atsi
liepė
į Pietų Korėjos prezidento
Yra svarstomas ir "Rusijos ke
lias". Kai kurie pataria susidrau Park pasiūlymą praėjusią savai
gauti su Maskva, tuo
pagąsdi tę pradėti susijungimo derybas
nant ne tik Pekiną, bet ir Wa- "bet kur, bet kada". Atsakyda
shingtoną. Vyriausybės sluogs- ma Siaurės Korėja siūlo sukviesti
niai šiuos siūlymus atmeta, nes, plačią konferenciją iš politinių
jeigu jau draugauti su komuniz partijų ir socialinių organizaci
mu, tai verčiau pasirinkti savo jų atstovų. Birželio mėnesį to
kultūros ir tautybės kinus, ne — kia konferencija turėtų būti ati
daryta Šiaurės Korėjos sostinėje
rusus.
Pyongyange, o rugsėjo mėnesį ją
Trečias kelias Taivanui yra pri butų galima tęsti Seoule. šitoks
imti Kinijos pasiūlymus: atidary platus forumas galėtų svarstyti
ti susisiekimo, pašto, prekybos visus abi Korėjas liečiančius klau
ryšius ir eventualiai išsiderėti iš simus.
Pekino "autonominės provincijos"
Pietų Korėjos vyriausybė nu
statusą. Šis kelias turi daug prie
sivylusi šiuo atsakymu, nes su
šų dešiniųjų taivaniečių tarpe.
Visiems aišku, kad sumažėjus pranta, kad komunistinės Korėjos
užsienio investavimams, prie to siūlymas yra propagandinis. Vi
prisidėjus ir vietinių pinigų bėgi sus nutarimus ten daro diktato
mui į užsienį, nepastovioje at rius, o ne kokios "socialinės or
mosferoje gyvenimo lygis pradės ganizacijos".
kristi, gyvenimas taps sunkesnis,
gali prasidėti neramumai.
Vienam britų korespondentui
kalbantis su taivaniečiais apie
dabartines Taivano nuotaikas,
vienas profesorius pasakė: "Kaip
Britanija būtų jautusis, jei Ant
rojo Pasaulinio karo metu Ameri
ka būtų susidėjusi su Hitleriu".

Washingtonas. — Dešimt JAV
kongreso narių trečiadienį išvy
ko į Taivaną, patirti, kokios ten
nuotaikos ir kaip Taivano vy
riausybė ir gyventojai žiūri į
Amerikos draugystės praradimą.
Kongresmanai išbus Taivane
tris dienas. Idaho respublikonas
atstovas George Hansen pareiš
kė spaudai, kad prezidento Carterio nutarimas nutraukti diplo
matinius ryšius su Taivanu yra,
jei iŠ viso legalus, trumpažiūris
ir nesiderinąs su Amerikos mora
le. Tai signalas visiems draugams
pasaulyje, kad Amerika negali
ma pasitikėti, pasakė Hansen.
Taivane jaučiamas
nerimas
dėl komunistinės Kinijos intenci
jų. Kinai prisimena, kad Vietna
mas prarijo Pietų Vietnamą vos
dviem metam praėjus po Pary
žiaus sutarties pasirašymo. Tai
JAV "maoistaP
vaniečiai
klausia,
kaip ilgai
lauks Kinijos komunistai. Dabar
grasina Tengui
tinis Kinijos vadas gali greit iš
VVashingtonas. — Penki ame
eiti, niekas nežino, kaip į Taiva
rikiečiai
buvo suimti už Kinijos
no padėtį pažiūrės nauji vadai.
atstovybės langų išdaužymą. Ši
Taivane labai populiari knyga
grupė, pasivadinusi revoliucine
"Decent Interval", parašyta bu
komunistų partija, garbina Mao
vusio CIA tarnautojo apie Pietų
Tse Tungą ir jo žmoną bei ki
Vietnamo atidavimą komunis
tus "keturių gaujos" narius. Šie
tams. Taivaniečiai bijo, kad pre
amerikiečiai komunistai vadina
zidentui Carteriui pripažinus,
Teng Hsiao pinga, kuris atei
kad "yra tik viena Kinija ir Tainančią savaitę laukiamas Ame
vanas yra jos dalis", pasikeičia
rikoje, revizionistu. Grupės dali
Taivano jūros ir oro teritorinės
nami lapeliai žada "tinkamai"
teisės. Kinijos karo laivai ir lėk
pasitikti Tengą Atlantoje, Houstuvai gali bandyti nukirsti or.o
tone ir Seattle mieste. Saugumo
ir jūros kelius ir tuo sudaryti
pareigūnai nutarė patikrinti sa
blokadą Taivano prekybai.
vo planus ir sustiprinti svečių
Taivano baimę ir netikrumą
apsaugą.
pabrėžia turtingųjų kinų sutaupų
plaukimas į užsienio bankus. Tas
plaukimas prasidėjo po preziden
to Nixono vizito Pekine ir po Tai
vano išmetimo iš Jungtinių Tau
tų. Aukšti valdininkai ir genero
lai pradėję pirkti nuosavybes už
sieniuose. Girdėjosi reikalavimų
paskelbti tokių pirkėjų pavardes.
Jos niekad nebuvo skelbiamos.
Visi žino, kad prezidento Chiang
Chiang-kuo pamotė Soong MeiPanaikino "People's
-ling, Chiang Kai-sheko našlė
gyvena New Yorke ir jos duktė
Temple" kultą
jau turi
Amerikos
pilietybę.
Hong Kongo biznieriai praneša
San Framcisco. — Kalifornijos
apie taivaniečių investavimus, ku Aukštesniojo teismo teisėjas Ira
rie pakėlė Hong Kongo nuosavy Br/?wn priėmė peticiją, kuri pra
bių kainas.
šė uždaryti religinę organizaci
Kitas taivaniečių pesimizmo ją "Peoples Temple". Teismas
barometras yra jauni kinai, ku sutiko paieškoti t o kulto turtų
rie išvykę į užsienį studijuoti, globėjo. Kartu teismas uždraudė
nebegrįžta namo į Taivaną.
be teismo žinios išimti to kulto
Taivanas, netekęs svarbiausio lėšas ar jas leisti. Pinigai, kurie
karinio, ekonominio ir diploma liks apmokėjus įvairius ieškinius,
tinio sąjungininko ir rėmėjo, ma bus atiduoti šalpos organizaci
žai turi pasirinkimų ateičiai. Kai joms. Teismo sprendimas panai
kurie siūlo paskelbti Taivaną at kino šią religinę grupę, pagar
skira,
nepriklausoma valstybe, sėjusią masinėmis žmogžudystė Irano musulmonų vadas ayatolla Khomeini dažnai meldžiasi ir siekia
įsteigti islamo valstybę. Stebėtojų nuomone, iraniečiams būtų nelaimė.
neturinčia jokių ryšių su Kinija. mis ir savižudystėmis Gvajanos jei vieną diktatorių-sachą Rėzą Pahlavi
pakeistų kitas diktatorius •
Kiti įrodinėja, kad toks paskel respublikoje
Khomeinis.

savo kandidatūrą

VVashirrgtonas. — Buvęs ilga
metis demokratas, net išrinktas
demokratų sąraše Texas guberna
torium, John Connally trečiadie
nį paskelbė Nacionaliniame Spau
dos klube, kad jis kandidatuoja
1980 m. į prezidento vietą kaip
respublikonas. Jis drąsiai kalbėjo
žinąs ką daryti, kad Amerika ne
patektų į ketvirtą savo istorijos
krizę. Iš pirmų trijų krizių Ame
riką išgelbėjo prezidentai: VVa
shingtonas, Lincolnas ir Rooseveltas. Dabar Amerika turinti iš
rinkti jį, "kuris žino, ką jis da
no ir kodėl daro**, pasakė Cona
lly. Senatorius McGovem tuoj
atsiliepė, pavadindamas Conna
lly "didžiausiu veidmainiu".

Baigia surašyti
gyventojus
Maskva. — Sovietų spauda di
delį dėmesį skiria gyventojų su
rašinėjimui, kuris vyksta Sovie
tų Sąjungoje. Istoriniuose šalti
niuose aptinkama duomenų apie
gyventojų
skaičiavimą senovės
Egipte, Graikijoje, Romoje. Dau
geliu atvejų apskaita apimdavo
ne visus, o tik dalį gyventojų.
Senovės Romoje nebuvo surašo
mos moterys, vaikai ir vergai.
Moderniais laikais Amerika bu
vo pirmoji, pradėjusi visuotinius
gyventojų surašymus — 1790 m.,
Lietuvoje pirmas įvyko 1923 me
tais.
KALENDORIUS
Sausio 26 cL Timotiejus, Pau
lė, Rimantas, Smga.
Sausio 27 d.: VitaKs, Angelė,
Auksuolis, Vėjūnė.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:57.
ORAS
Saulėta, vėjuota, temperatūra
dieną 25 1. naktį 10 1.

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. sausio mėn. 26 d.
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Moterų grupėje "susikapojo"
dvi komandos — Adelaidės "Vy
tis" ir Sydnėjaus "Kovas". Nuga
APLINKRAŠTIS Nr. 9
lėtojų titulu pasipuošė adelaidišŠALFAS S-gos visuotinis atsto kės, bet po labai tvirto pasiprieši
vų suvažiavimas, įvykęs 1978 m. nimo. Abi komandos pademons
gruodžio 2 d. Clevelande, patvir travo gana aukšto standarto žai
tino buvusią Sąjungos vadovybę dimą.
Individualinėse vyrų
lauko
naujai 3 metų kadencijai, kuri
teniso
varžybose
geriausiai
pasi
buvo papildyta keliais naujais na
rodė Romas Leveris iš Sydnėjaus.
riais:
Centro valdyba: Pranas Bemec-1 Moterų pirmenybes laimėjo Jū
kas,
pirmininkas, Mindaugas • r a t ė Petrauskaitė, taip pat iš SydLeknickas, vicepirinininkas, Al-' n ė ] a u s g s p o r t o uka p r o g r e s o n e _
girdas Bielskus, vicepirminin-| d a r 0 > het a t e i t y j e g a l i m a tikėtis
kas, Antanas Liudžius, sekretorius, aukštesnės klasės žaidėjų pasiro
Jonas Nešukaitis, iždininkas, Al dymo. S. Leiputė, 13 metų am
gimantas Banelis, narys, Mečys žiaus grupės Pietų Australijos
Empakeris, narys.
čempionė, mūsų sporto šventėje
Revizijos komisija: Vytautas Jo. dalyvauti negalėjo, nes tuo pačiu
kubaitis, pirm., Vladas Cyvas, Ka metu Brisbanėje įvyko Australi
zys Karalis.
jos jaunių pirmenybės ir jinai ten
Garbės teismas: Algis Rugienius, atstovavo P. A. ir pasiekė gana
pirmininkas, Ignas Anužis, Al džiuginančių rezultatų.
fonsas Vėlavičius.
Individualinėse vyrų stalo te
ŠALFAS S-GOS CENTRO
VALDYBOS PBANESMAI

I bolo, bet yra tik gera priemonė
išlaikyti žaidėjų formą žiemos
metu.
T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY
— Vak. Vokietijos jaunių rin
Secood class postage paid at Chicago, III. Published daily
ktinė sėkmingai sužaidė Faro
except
Sundays,
Legal
Holidays, days after
Christmas
and
Easter
by
the
Lithuanian
Catholic
Press
Society
mieste rungtynes prieš Portu
galijos jaunių rinktinę ir j a s
Subscription Rates $37.00 — Chicago, Ccok County,
pelnytai laimėjo 3:0 ( 1 : 0 ) . Rin
Illinois and Canada. Elsevvhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
ktinės treneris Dietrich Weiae
countries. $37.00.
savo jaunais žaidėjais labai pa
PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai u ž gautas prenume
tenkintas.
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
— Amerikos futbolo lygos
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.
komanda "Tornados" (Dalias,
Texas) pasirašė sutartį s u 3 5
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metų anglų
vartininku Alex
metams 6 mėn. 3 mėn.
$15.00
$19.00
Chicago ir Ccok apskr. $37.00
Stepney, kuris ilgus metus žai
13.00
18.00
Kitur
J
A
.
V
35.00
dė už Manchester United. Step
15.00
19.00
Kanadoje
U S A . 37.00
ney gerokai padėjo Manchester
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
United laimėti Europos taurę
9.00
15.00
Savaitinis
25.00
1968 metais, o 1967 metais An
• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa
glijos meisterio titulą.
dien nuo 8:30 iki 4:30. Šešta k vo nuožiūra. Nesunaudotu straips
— U ž 500,000 DM (vokiškų
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ
markių) Berlyno Hertha B S C
• Redakcija dirba kasdien *į- anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skel
pardavė Chicagos "Sting" fut
8:30 — 4:00. šeštadieniais
bimų
kainos prisiunčiamos gavus
—
12:00.
8:30
bolo
prafesionalų
komandai
prašymą.
Karl-Heinz Granitzą, kuris j a u
1978 metais tris mėnesius žai
dė už "Sting" ir per 19 rungty tovą 18—11, Zaporožę 14—11, nesių. Kaina 1,550 doL asme
nių įmušė 21 įvartį.
Kišiniovą 27—23 ir prieš Kije niui 15-kai dienų.
— Ryga. čia prasidėjo ant
— Austrijos futbolo rinktinės vą 24—11, ir atsistojo pirmoje
rasis aukščiausios lygos pirme
žvaigždė Hans Kranki dabar vietoje.
— Maskvos olimpinis komite nybių ratas. Vilniaus Statyba,
sėkmingai žaidžia už ispanų F .
C. Barceloną. Bet Kranki pasi t a s amerikiečiams i š 7,000 vie nustebinusi visus Minske, ir čia
vainiką.
ilgo savo Vienos ir nori po šio t ų padidino iki 18,500 vietų. tęsia savo pergalių
sezono pabaigos vėl žaisti Aust Trečdalis šio skaičiaus j a u už Pirmose rungtynėse paklupdo
pildytas, o likusios vietos nu ilgametį S. Sąjungos meisterį
rijoje.
(Nukelta į 5 pusL)
— Chicagos "Sting" profesio matomos išparduoti laike 3 mė
nalų komandos vadovybė (savi
Dar i š Toronto žaidynių Tinklinio finalas tarp N e r i e s ir B o s t o n o .
N u o t r . J. Grigaičio ninkas Lee Stern ir prezidentas
Clive Toye) pageidauja susitikTeL ofiso ir boto: OLvmpic 2-4159
DR. K. G. BALU KAS
lonijų ši garbė Canberros "Vii- i bimui 1977 m. geriausias žaidė-1 ti nuomonių pasikeitimui s u
Akušerija ir moterį? Ilgos
DR. P. KISIELIUS
kui" buvo suteikta pirmą kartą,! jas T. Dbiab i š Tuniso liko 6-je į Chicagos futbolų klubų atstoGinekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
už ilgų metų nuopelnus Austa-1 vietoje, nežiūrint, kad Tunisas j vais ir aptarti visokius futbolo 6 4 4 9 S o . P u l a s k i R d . ( C n n v f o r d
1443 So. 50th Ave., Cicero
O. G.
lijos lietuvių sporto sąjūdžiui.
j pasaulio pirmenybėse Argenti- reikalus.

S

niso pirmenybėse geriausiai pasi
rodė šios sporto šakos veteranas
1978 m. gru/xtžio 30 d. posėdy iš Melburno Juozas Ablonskis, fi
centro valdyba patvirtino naujai
nale įveikęs daug žadantį Joną
kadencijai sekančius sporto apy
Mašinauską, taip pat iš Melbur
gardų vadovus:
no.
Rytų sporto apygarda
Moterų pirmenybes
laimėjo
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
M e d i c a l R u i l d i n g ) T e l . L U 5-6446
Irena Jankauskienė, 105-20 107 Onutė Pilkienė iš Canberros.
išskyrus trečiadienius.
Robertas
Sidabras
Į
**>Je
pasirodė
ypatingai
puikiai.
th Avenue, Ozone Park, NY 11417,
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
Vyrų skvošo nugalėtoju tapo
ĮVAIRIOS ŽINIOS
\ > tautas A. Krikščiūnas
Priima ligonius pagal susitarimą.
tel. 212-MI-1-4906
Jonas Abromas iš Sydnėjaus. Ben Adelaidė, Australija
TeL REliance 5-1811
Vid. vakarų sporto apygarda
— Olimpinis kampelis. Šiais
drai paėmus, šios grupės varžybos FUTBOLAS
DR.
V
L
BLAŽYS
TRUMPAI
Zigmas Žiupsnys, 7118 So. Mo- nepasižymėjo aukštu standartu.
DR. WALTER J. KIRSTU*
metais Kinija tikriausiai bus
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
— Ispanija. Per tarpvaistyzart Street, Chicago, 111. 60629,
Lietuvis gydytojas
olimpinį
Buvęs Vak. Vokietijos fut- priimta į tarptautinį
U ž tai moterų grupėje pirmeny
Marquette Medical Center
tel. 312-776-6412.
bes vyko iškilioje atmosferoje irjbines futbolo rungtynes I s p a n i - ; ^ m e i s t e r i s
^ ^ 1 *
^ o 1980 m. dalyvaus
6132 So. Kedzie Avenue.
komitetą,
S925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
Kanados sporto apygarda
I nugalėtojos titulu pasipuošė vel | ja — Italija Ispanijos futbolo, M u e n c h e n g l a d b a c h T e i Avive j Maskvos olimpiadoje
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Alfonsas BalniUlFo^eadow | j a r a t ė P e t I auskaitį finale iyei-j sąjungos prezidentas P. Portą U ^ ^ 1 : 1 ( 0 : 0 ) sužaidė su i - K a u n a s . Čia vyksta sąjunŠeštad. nuo 1 Iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Pagal susitarimą.
Road, VVeston, O n t M9R 1E3, kusi Virginiją Juciūtę iš Adelai- i oficialiai pakvietė M ^ f ^
tad*
riB*ttsft
Prie 12,000 j gos aukštosios lygos moterų
Ofiso telef. WA 5-2670.
tel. 1-416-244-6608.
DR. IRENA KURAS
dės po labai atkaklios trijų setų; Paulių B dalyvauti 1982 m e t ų ; ž i ū r o v ų
^ v o k i e č i a i > bet j rankinio
pirmenybės
Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.
Kauno
kovos.
pasaulio pirmenybėse Ispani-'
•
GYDYTOJA IR CHIRURGET""
BAFNA SUVAŽIAVIMAS
įvartį įmušė tik 82-je minutėje. Į žalgirietės pradėjo sezoną įspū- T e L o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 ; rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
RCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS
Vyrų golfo varžybose geriau- j joje
SPIOCIALJSTfi
! Izraelis
išlygino
paskutinėje į dingomis pergalėmis: prieš RosDR. PETER T. BRAZIS
Metinis ir visuotinis BAFNA šiai pasirodė Vincas Binkis iš Syd- j — Argentina, Krašto futbolo j
MEDICAL
I O U M
rungtynių sekundėje.
J
(Baltic Athletic Fedaration of No. nejaus, o "handicap" žaidynėse \ pirmenybės pačiame įkarštyje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9200 W. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
America) suvažiavimas šiemet IFaustas Gružauskas iš Canber-1 Gruodžio mėn. vidurys buvo i — FIFA (Pasaulio futbolo
Iki i vai. nopiet
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
Ir
penkt.
SOPHIE
B A R Č U S t : 00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sešt. Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
įvyko šeštadienį, sausio 20 d., To ros. Galima dar pridėti, kad žaidi- •
nesėkmingas defensyvi-! federacija) dabartinis preziden
č
ronto Prisikėlimo parapijos salė mo standartas buvo gana gero ly- niams žaidėjams. U ž silpną tas Joao Havelange (Brazilija)
tik susitarus.
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
1980 metais
je.
Visos programos U WOPA
gio. Motera grupėje nugalėtojos p a s i r o d v m ą b u v o i š komandos ! s m a r k i a i
Perša
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dalyvaujant visų trijų tauty titulas atiteko Ritai Z u i u i » t \Wmtk
salių pasaulio futbolo Lietuvių kalba: kasdien nuo pir D r . A n t . R u d o k o kaDuietą p e r e m e
net ""trys vartininkai, įs- Pavesti
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
madienio
iki
penktadienio
3:00
—
bių atstovams, ilgoka dienotvarkė nei iš Geelongo be kovos.
kaitant
rinktinės
vartininką Pirmenybes su finalinėmis rungDR. EOMUND L CIARA
Specialybė v i d a u s l i g o s
Sachmatų pirmenybėse geriau- ^ ^ G y n ė j a i ^ p ^ p a t e k o j ! tynėmis Brazilijoje, kur tokios 3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
buvo pravesta sklandžiai. Po ati
2 4 5 4 W«*t 7 1 s t S t r e e t
OPTOMETRISTAS
sekmad. nuo 8:30 iki 9'3o v. ryto.
^
J rungtynės gausiai lankomos.
darymo ir praeito suvažiavimo šiai pasirodė V. Liugai iš S y d n e - ; n e m a
71-os i r Campbell A v e . k a m p .
2709 West 51st Street
Telef.
434-2413
.
«
,
.
.
.
.
=
.
«
™..H.
,„_i
v
j
l
vmUfrm
futbolo
sąjunVai.:
pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
jaus,
A.
Baltutis
is
Melburno,
uz^
^
^
^
^
^
Vak
protokolų, pranešimus
padarė
i
Tel. — GR 6-2400
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
1490 A. M.
kai kurie valdybos nariai, o taip ėmė antra vietą, o trečia viete ati- a t i d u o d a m i
^
^ g ^ . į ga (DFB) į tai labai skeptiškai
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
7 1 5 9 S. MAFLEOTOOD A V Ė .
8
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
pat ir visų sporto šakų vadovai. teko P^ Cerakavicienei is Gerion- ;
^
.
žiūri ir tvirtina, kad salių fut
k o m n d o
g
CHICAGO, I L L . 6 0 6 2 9
Telef. - 282-4422 •
10-4; šeštad. 10-3 vai.
'Po to buvo diskutuojami įvairūs go Žaibo turnyrą ;aimejo L Venc-.; **
bolas niekad neatstos lauko futDR. ROMAS PETKUS
Ofis, tel. 735-4477; Rez. 246-2839
organizaciniai klausimai, konsti lovas iš Sydnėjaus, susirinkęs 7! Prie viso to dar, kaip bomba
AKI\ - IilCOS — CHIRl'Rr.I4A
tucijos pakeitimai ir nustatytas taškus iš 9 galimų. Šias pirme- j sprogo, rinktinės trenerio L. C.
Ofisai:
DR. L DECKYS
m y o. WABASH A V E .
šių metų varžybinis kalendorius. nybes labai sumaniai ir tvarkin- < Menotti iš pareigų pasitrauMGYDYTOJA IR CHIRURGE
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
4200 XO. CENTRAL A V E .
Į mas. Mat jis nepajėgė su fedeReikia pažymėti, kad dabarti gai pravedė Jurgis Karpavičius.
Specialybe — Nervą ir
Valandos pagal susitarimą.
2557
W.69th
Street
Tei
776-4363
EmoclnSs ligos.
_ .
.
nis federacijos prezidentas yra j
t .
v . ; racija susitarti dėl naujo 4 meCRAWFORD MEDICAL KLDO. |
DR. FRANK PLEDKAS
kontrakto>
latvis 2. Zentiš iš Toronto, o- Krepšinio pirmenybėms uzsi- ;
baigus
buvo
įsnnktos
vyrų,
mo-,
_
..
.
.
_
.
_
6449 So. Pulaski Road
A t
(Kalba lietuviškai)
vicepirmininkas Algis Bielskus iš
terų,
berniukų
ir
mergaičių
rinkS^nd,
Arabija,
č
i
a
i
s
K
u
l
OPTOMETRISTAS
Clevelando. A. Bielskus, ilgus me
weit a t ė
\%hta!. vttamlna!, Irrportuotl kvepalai, gydomos ioiSš Irti
DR. A. B. GLEVECKAS
^b r a z i l a s t r e n e r i s MTikrina akis. Pritaiko akinJiLS Ir
tus išbuvo šios federacijos pirmi tinės, o taip pat ir vyrų bei m o - |
VažkjoĮamos kSd6s, remenlal Ir ki., pirkti ar nuomoti;
"Contact lease**
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
terų
tinklinio
rinktinės,
kurios
I
*&**
pareiškė,
kad
jis
gana
ninku ir davė jai pagrindines gai
NemokemaJ supakuojame dovanas.
2618 W. 71st St. — TeL 737-5148
TeL — BE 3-5893
res. Be vicepirmininko pareigų jis šiais metais atstovaus Australijos j Patenkintas darbo sąlygomis ir
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
lietuvius
Pabaltiečių
žaidynėse,
j
P
^
g
a
i
s
,
tačiau
nemano,
kad
Specialybė
Akių
ligos
dar vadovauja lengv. atletikos ko
Pristatymas nemokamai
arabai
DR. LEONAS SEIBUTIS
greit pasiektų tarptauti3907 VTest 103rd Street
mitetui ir yra biuletenių sekreto Šias žaidynes numatoma p r a v e s - in e
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
klasę, kol nebus užtektinai
Valandos pagal susitarimą
rius. Kiti lietuvių atstovai yra P. ti birželio 16 — 17 dienom, t a i p i
PROSTAT0
CHIRURGIJA
I didelių vėsinamų patalpų aikšBemeckas ir K. Sapočkinas iš To pat Sydnėjuje.
tems, nes lauke klimatas per
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
2656
W.
63rd
Street
Bendrai paėmus 29-toji Sporto
ronto, J. Jankauskienė iš N e w
karštas.
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Yorko, V. Jokūbaitis iš Clevelan šventė nepasižymėjo geru orga
ir ketv. nuo 5-7 vakare
—
Afrika.
Afrikiečių
žurnaJO K d A
• • • us for
do ir Z. Žiupsnys iš Chicagos. Lie nizuotumu. 30-toji Australijos lie
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
V A I K Ų
L I G O S
tuvių sekcijos vadovas yra V. Jo tuvių sporto šventė įvyks mūsųUistų balsavimu geriausiu 1978
tyOtft financing
sostinėje
Canberroje
gruodžio
27
Į
m.
futbolininku
išrinktas
A.
2
6
5
6
W
e
s
t
63rd
Street
DR. J. J. SIMONAITIS
kūbaitis.
Pirmad..
antrad.,
ketvirtad.
ir pe-nkt
ngulirH/!
—31 d. Nežiūrint, kad tai yrajRhazah iš Ghanos, antruoju
thtbtstwayto
GYDYTOJAS
AT OUR 10W RATB
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
IS AUSTRALIJOS LIETUVIU
viena iš mažiausių lietuvių ko-į žaidėjas iš Alžyro. Visų nustevak.
šefitad. nu© 1 Iki 4 vai.
Adresas 4255 W. 63rd Street
SPORTO ŠVENTĖS
Ofiso telef. R E 5-4410
Ofe. PO 7-6000
Rez. GA 3-72781
Retldencijos telef. G R 6-061?
Tinki irtis
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
DR. A. JENKINS
29-toje Australijos lietuvių spor
1 Ugi 3 v. popiet pagal susitarimą.
to šventėje Sydnėjuje buvo jau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
»ii u i
Ofiso tel. H K 4-2123. Namu OI 8-61t5
CempoundH
čiamas tinklinio sporto šakos at
3844 W e s t 63rd Street
DR, V. TUMAS0NIS
Quarterly
gaivinimas. Vyrų grupėje daly
V
a
l
a
n
d
o
s
p
a
g
a
l
s
u
s
i
t
a
r
i
m
ą
C H I R U R G A S
vavo net 5 komandos, ir pirmeny
OUPS»ViNGS
CEHF-ICATES
2454
We»t 71st Street
bėms pasibaigus komandos išsiri
EARNUPT0 7 3 4 %
1002 N. W e s t e m A v e , Chicago
Vai.:
pirm.,
antrad..
ketv. Ir penktad
kiavo: I. Sydnėjaus "Kovas", 2.
2.5 ir S-? — U anksto nusitarus.
Tel. 481^4441
Hobarto "Perkūnas", 3. Adelai
Dr. K. A. JUDAS
Ofs. toL 586-3108; namą 381-3772
dės "Vytis". 4. Geelongo "Vytis",
ODOS
U
G
O
S
—
CHIRURGIJA
5. Melbourno "Varpas". SydnėjišDR. PETRAS ŽU0BA
7 1 1 0 W . 127 S t , P a l o s HHicftts
lciai nugalėtojų titulu pasipuo
GYDYTOJAS
m CHIRURGAS
TeL Ml-0730
0745 West 63rd Street
šia ;au eilė metų, tad labiausiai
Valandos pagal susitarimą
[ Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
nustebino hobartiečių pasirody
;2i2 WEST CERMAK ROAD
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą
mą*;, kurie, matomai, šiai sporto
įstaigos ir bato tel. 652-1381
Chicago. Rl. 60608
Šventei rimtai ruošėsi. Nežiūrint
DR. FERD. VYT. KAUNAS . Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
pa*kut;nės vietos, "Varpo" tinkliPETffi KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
BENDROJI MEDICINA
nes jis plačiausiai skaitomas lie
rrfnkai *air> pa* paliko gana gerą
1407
8o.49th
CVmrt,
Cicero,
I1L
SKRVING
CHICAfiOI
AND
SINCE
1905
tuvių dienrsitis, gi skelbimų kai
jspūdį Komanda sudaro jauni
Kandien
10-12
ir
4-7
nos yra visiems prieinamos.
vaikinai, tad galima tikėtis geres- Algis Milvydas meta Jis iš australiečių krepšininkų sumedliojo dauUskynui tre/ ir «e«tad
r. i g rezultatų ateityje.
giausia taikų per sporto Šventę, o ta:p pat ir žaidynėse Toronte,
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J.&J.PHARMACY

PASSBOOK
SAVINGS
Vi A

S °

Mutual Federal
Savings and Loan m

1

Nepateisinama

DAR NEGIMUSIŲ MIRTIS
šios savaitės pradžioje (sausio
22 d.) įvairiose JAV miestuose
vyko demonstracijos prieš leidi
mą žudyti negimusius, prieš abortų legalizavimą JAV-se. Pro
ga toms demonstracijoms buvo
šešerių metų sukaktis nuo JAV
vyr. teisir.o sprendimo, leidžian
čio negimusių žudymą.
Ypač stiprios demonstracijos
vyko Washingtone, D.C., kur da
lyvavo apie 60,000 žmonių. Jie
nešė rožes, kurios yra simbolis
sąjūdžio, ginančio negimusių gy
vybę. Nešė plakatus, vaizduo
jančius prie kryžiaus prikaltą ne
gimusio siluetą. Jie ritmiškai
šaukė
"Gyvenimas,
gyveni
mas..", turėdami minty, kad ne
leistina atimti gyvenimo ir negi
musiam. Buvo ir plakatų su už
rašu: "Šeši milijonai sunaikintų
abortais — tai amerikiečių Holocaust". Demonstrantai reikalavo
pravesti- konstitucijos pakeitimą,
kuriuo būtų panaikintas leidimas
žudyti negimusius. Kai abortų ša
lininkų vadovai pasiūlė Nellie
Gray, sąjūdžio už apsaugą negi
musių gyvybės pirmininkei, vesti
diskusijas, ji atsakė: "Aš nesėdu
prie derybų stalo su kūdikių žu
dikais".

ses, leisdamas jų labdaros aukas
būti nukreipiamas į aborcionistų
kasas".

SOVIETŲ PROPAGANDA
BRAUNASI | MŪSŲ NAMUS
Bet bolševikai nesigiria, kaip buvo malšinami vengrai, vokiečiai, lenkai, čekai, lietu
viai

LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBOS
RINKIMAMS BESIRENGIANT
BALYS RAUGAS
JAV LB organizacinės veiklos
struktūrą sudaro trys demokrati
nės santvarkos elementai: Lie
tuvių
Bendruomenės
taryba,
krašto valdyba ir garbės teismas.
LB įstatu 14 str. pabrėžia, kad LB
taryba yra vyriausias organas. Ji
svarsto bendruomeninius uždavi
nius ir nusmaigsto gaires visai
bendruomeninei veiklai. Todėl
nenuostabu, kad prieš LB rinki
mus daugiau pakalbama apie
LB tarybą, ir apie pačią Lietuvių
Bendruomenę.

žavimo pradžios niekada nekilo
klausimo dėl tarybos reikalingu
rao. Kartiis pasigirsdavo įvairiųreformuoti, paieškant būdų į ją-» "
reformuoti paieškant būdų į ją
«.,.--*
įvesti bendruomeninio gyvenimo
esminį elementą - apylinkės val
dybų pirmininkus. Lyg ir ekspe
rimentui net keliose paskutinio dešimtmečio sesijose buvo ban
dyta apylinkių pirmininkus at .
kviesti su teise išsitarti bendruo-_
meniniais klausimais. Deja, tie
bandymai buvo nesėkmingi. Gal
dėl to ir paskutiniojoje sesijoje, " - j / V
•
galutinai peržiūrint tarybos rin
kimų taisykles, jau nebekilo klau
simo dėl LB apylinkių pirminin
kų j vedimo į rarybą. Norintieji
juk gali kandidatuoti bendrąja
tvarka. O pirmininkui, atrodo,
yra geresnė p:oga būti išrinictam.
Buvo ir tebėra norinčių maty tmtaJ
ti tarybą sudaromą grupių ar or a&ag
ganizacijų atstovavimo pagrindu.
Sunku šitokiai nuomonei pritar i- KbJL
ti jau vien dėl visos eilės organi
zacijų sunykimo ir nusialinimo.
Dėl tos pačios priežasties nega ... :..čl
lavimus ir išsekimus matome
Alte ir Vlike. Kaipgi tada su tais
tautiečiais, kurie jokioms organi
zacijoms nepriklauso? Jie būtų
-palikti už demokratinių rinkimų
ribos. LB sudaro visi pasauly pa
birę lietuviai. Taigi ir šią 9-ją
tautinės bendruomenės atstovy
bę rinksime taip, kaip iki ši/)l —
visuotiniu, slaptu, lygiu ir tiesio
giniu balsavimu.
Būtų idealu, kad LB rinkimai
būtų visuotini. Bet tai tėra tik ne
pasiekiamas idealas. Tačiau bal
suoti visi kviečiami. Slaptumas
kiekvienam balsuotojui turi būti
užtikrintas. Rinkimų komisijos
tuo turi pasirūpinti. Balsavimai
LB rinkimuose yra lygūs, nes visi
E :a*
teturi po vieną balsą. Tiesiogi
niai balsavimai — tai tiksliau
sias balsuotojų savos valios pa
reiškimas. Tačiau jame glūdi tam
.
tikras pavojus atvesti į tarybą ne
darbininkus
bendruomeninei
veiklai, bet kandidatuojančius žin,omesnius asmenis, norinčius pa
sitikrinti savo populiarumą. To
kių atstovų visose tarybose buvo,
tik jų nematyti sesijose. Netiesio
giniuose rinkimuose šitokiai ne
laimei galimybės sumažėtų.

Pažymėtina, kad jau 22 šio
krašto valstijos pasisakė už praTikiu, kad skaitytojai bus pa
BR. AUŠROTAS
I ir šio sovietinio filmo demonvedimą konstitucinės pataisos, stebėję ir kituose laikraščiuose,
stravimas papildys jų žinias, sukuri panaikintų
aukščiausiojo jog sovietinė propaganda veržiasi vimą yra sovietams sumokėjusi, rinktas iš "Hogans Heroes",
teismo paskelbtą leidimą žudyti ne tik į teatrus, kinematografų nepatikėsite, tris su puse milijo- į "Holocoust" ir kitų priešnacinių
negimusius. JAV senatorius Jesse sales, sporto stadijomis, bet jau no dolerių (3,500,000). Neįsivaiz-i filmų gamybos. Nuostabu, kad
Helms įnešė pasiūlymą senate ir surado būdus, kaip įeiti ir į duojama, kad už bolševikinės j Sovietai ne tik nieko už šio filpravesti konstitucijos pataisą, ku mūsų privačius butus. Ir tik to propagandos rodymą JAV dar tek- mo demonstravimą Amerikoje neri panaikintų teismo leidimą da dėl, kad TV tinklų kontrolė yra Į tų mokėti pinigus
mokėjo, bet jie gavo net 3,500,000
ryti abortus ir kuri skamba: patekusi į vienos, galima teigti,
dolerių.
Didžiosios filmo melagystės
"Kiekviena
žmogiška
būtybė prieš amerikiečius nusiteikusios
Ir už tai, kad gražiausiomis po
nuo pat prasidėjimo momento grupės žmonių kontrolėn.
Tom Buckley, "The New York
Demokratiniais pagrindais be
vo
plunksnomis apkaišytas bolše
turi aukščiausią gyvybės teisę,
Jau praėjo daugiau kaip 30 me- I Times" dienraščio filmų kriti- vikinis varnas kranktų neišmanė sitvarkanti Bendruomenė jau
neatsižvelgiant į amžių, sveikatą
tų po nacinės Vokietijos nugalė- kas, matęs penkias šio filmo da liams apie sovietinę pergalę II-jo rengiasi 9-sios tarybos rinki
ar sąlygas, nuo kurių ji priklau
mams. Jie įvyks gegužės 5-6 ir 12Įjimo ir nacių nubaudimo. Ta lis, rašė, kad, "nors jis nepastebė pasaulinio karo metu.
so".
-13 dienomis. Pirmojo 25-čio lai
čiau dar ir šiandien antinaciniai jo aiškių apgaulių, tačiau joje
Senatorius Helms pabrėžė, kad
kotarpyje JAV LB 8 kartus ėjo
vaidinimai kaip "Hogans Heroe" pilna iškraipymų, suprastinimų
Ir dar daugiau mokės
ši konstitucinė pataisa sugrąžin
prie rinkiminių urnų. Taigi įgyta
bei
pusiau
teisingų
faktų".
(Past.
ir pan. vis rodomi TV programose.
tų pagrindinį nekalto žmogaus
Kaip
gerai
žinoma,
bolševi
daug patirties ir yra ko pasimo
Tuose vaidinimuose vokiečių ka Man atrodytų, k a d jeigu šis fil
gyvenimo šventumą, kas yra pa
kai
išsiderėjo
iš
NBC
80
milijo
kyti. Prisiminkime pirmąją tary
riai vaizduojami idijotais, neiš mų kritikas būtų drįsęs parašy
čios laisvės pagrindas. "Teisė gy
nų
dolerių
už
teisę
pertransliuo
bą, kuri buvo rinkta 1955 m. Jo
manėliais, netikėliais ir pan. Ko ti nuogą tiesą apie šį sovietinį
venti, tvirtina senatorius Helms,
ti
sovietinę
propagandą
1980
m.
je
buvo 27 atstovai, rinkti iš vie
dėl? Ar tam, kad vokiškąjį bau šlamštą, per prievartą brukamą
yra visų mūsų kitų teisių pagrin
Maskvoj
vykstančios
tarptautinės
no sąrašo visoj Amerikoj. Dau
bą reikia ir toliau vaizduoti blo JAV TV žiūrovams, tai NYT šios
das. Jeigu ji būtų sumažinta,
olimpiados
metu.
gumas išrinktųjų buvo plačiai ži
kritikos greičiausia nebūtų spaus
gesniu už bolševikinį?
kiekviena kita teisė pasidarytų
nomi
asmenys, kurių dalyvavi
dinęs. Aut.).
Bešališkam stebėtojui atrodo,
Vėl sovietinė propaganda
atvira puolimams, ir žmonės ga
mas
aukščiausiame
LB organe
Savo kritiškas pastabas T. Buck kad JAV televizijos stotys pasiry
lėtų būti palikti bet kokioms sun
teikė visai LB orumą bei rimtį,
"Human Events" savaitraštis ley taip grupuoja:
žusios tarnauti vienos grupės in
o
masėse kėlė respektą pačiai
kiausioms mokslo ar vyriausybės nr. 51, (Past: šis straipsnis yra iš
Po Hitlerio — Stalino pakto teresams. Kodėl I. Kleinerman ne
bendruomeninei
idėjai. Tačiau
sauvalėms".
"Arizona Republic" — Aut.) ra pasirašymo, įvykęs Sovietų įsi prašo Sovietų pagalbos nufilmuo
atsimintina, kad dauguma tų ats
Tai labai logiška mintis. La šo, kad Arizonos sostinė Phoenbc veržimas į Lenkiją nesanti jokia ti istorinius Gulago salynus? Ko tovų dėl savo darbų ir platesnių
JAV atstovų rūmuose kongresšiuo laiku dar nėra bombarduo- agresija prieš aliantų sąjungi- dėl NBC valdytojai nepasirūpi
manas Robert Doman (resp., bai prasmingai yra pareiškęs me
bendruomeninei
jama sovietinės propagandos nuo- j ninką, bet "tik savo žemių atsiė- na, kad būtų sukurti dokumen įsipareigojimų
Cal.) pabrėžė, kad dabar Ameri dicinos ir filosofijos daktaras Th.
veiklai neturėjo laiko, o pilkesdais, kuriais yra stengiamasi užlie- j mimas, kai jos buvusios iš Sovie- tiniai filmai apie sukilimus, vy
koje per metus nužudoma apie Verner Moore: "Negimęs vaikas
nieji žmonės, norėjusieji ir galė
ti visą Ameriką. Šie sovietiniai tų atimtos po 1921 m,
kusius Lenkijoje, Rytų Vokieti jusieji padirbėti bendram labui,
1.3 mil. negimusių. Jau prieita pagrinde ir esmėje yra žmogaus
Sovietų agresija prieš Suomi joje, Vengrijoje, na, ir okupuotoje balsuotojų bendrame sąraše liko
prie to, kad daugiau negimusių asmuo ir turi žmogaus teises, melai telpa 20-ties dalių sukur
nors jis visiškai negali jų patvir tame propagandiniame filme, vaiz ją (užpuolimas karo nepaskelbus) Lietuvoje 1972 m., kai susidegino "nepastebėti". Be to, lietuviškos
nužudoma, negu gimsta.
tinti
ir ginti... Juk nuo pat pra duojančiame II-jo pasaulinio ka- t a m e f i l m e a t v a i z d u o t a k a i p eiH Romas Kalanta ir kai 1977 m. po nuošalesnės provincijos liko ne
Sąjūdis prieš negimusių žudy
sidėjimo
gemalas pradeda nor ro metu vykusią kovą tarp komu nis "pasienio susidūrimas".
futbolo rungtynių jaunimas de atstovaujamos. Tos
priežastys
mą yra'pasirinkęs vardą: "March
nistinės
Rusijos
ir
nacių
Vokie
malų
augimo
ir
vystymosi
vyks
gino
milicijos
automobilius.
Siau
vertė tikslinti rinkimus. Prade
for Life" — Žygis už gyvybę. To
Visiškai neįvertintas sąjungi rumais pasižymėjo ne tik naciai.
dant 2-ja taryba, rinkimai vykdo
sąjūdžio nariai, demonstruodami mą, pasiekiantį fizines ribas tijos.
ninkų žvalgybos įspėjimas Stali Jie tik buvo menkučiai bolševi
ankstyvo
suaugimo
metais.
Da
"Nežinomojo
karo
—
Unknown
mi
apygardomis. Kandidatų są
Washingtone, nunešė laišką JA
nui, kad vokiečiai yra pasirengę kų pamėgdžiotojai.
vus
fizinę
vystymosi
pagrindą,
War"
filmo
kūrėjas
yra
Isaac
rašuose rašoma tik vardas, pa
V prezidentai Carteriui, kuriame
Sovietus užpulti. Už šio įspėji
vardė,
amžius ir apylinkė. Ats
primenama, kad prezidentas ryž viena po kitos vystosi jo apraiš Kleinerman, tas pat autorius, ku mo nebojimą labai brangiai teko
Ir kuo greičiau JAV žinias ir TV
kos
ir
jėgos.
Visuose
įvairiuose
ris
tuoj
po
II-jo
pasaulinio
karo
tovų
skaičius
pakeltas iki 42, į 8~
tingai skelbia žmogaus teisių po
sumokėti raudonajai armijai, ne kontroliuojantys asmenys pra -ją buv.o rinkta jau 60. Į 9-ją ta
transformacijos
ir
vystymosi
pagamino
filmą
"Victory
a
t
Sea
litiką, "tačiau, sakoma laiške,
tekusiai kelių milijonų žmonių dės rūpintis Sovietų pavergtais
mes esame nusivilę, kad tas tai vyksmuose organizmas parodo — Pergalė jūrose": esmėje pasta pirmosiomis karo dienomis. Filme žmonėmis ir juos rodyti per TV rybą nutarta irgi rinkti 60. Ats
koma tik užsieniui, ne vidaus po pagrindinį vienumą taip, kad ge rasis filmas yra nukreiptas prieš nėra nė žodelio pabarimo dikta JAV visuomenei, juo daugiau pa tovų skaičių sprendžia rinkimų
litikai", nes JAV-se leidžiama žu malas pasidaro suaugusia žmo Japoniją. Tačiau filmą "Nežino toriui Stalinui.
sitarnaus objektyvumui ir tikro metu veikianti taryba.
gaus
būtybe...
Negimęs
kūdikis
mas karas" gamino sovietų re
sios tiesos pažinimui.
dyti negimusius. " Laiške " prime
Nuo pat JAV LB susiorgani
pagrinde
ir
esmėje
yra
asmuo
ir
daktorių rinktinė, vadovaujama Visiškai nepaminėtas Pabaltijo
nama, kad nuo pat užsimezgimo
,"*
^yV™*'valstybių okupavimas
momento jau yra atsiradusi žmo turi asmens teises į gyvenimą, ko žinomiausio Sovietų filmų indus
joks
žmogiškas
autoritetas
negali
trijos šulo — Roman Karmen.
gaus gyvybė ir prašoma iš
Past Šis filmas taip patinka So
atimti".
Šis bolševikas mirė tuoj pagami
laisvinti mūsų šalį nuo abortų
vietų
propogandistams, kad jau
rykštės. Taip pat pažymima, kad
Reikšminga, kad paveldėjimo nus minėtą filmą.
šiais 1979 m. jis bus demonstruoja
prezidentas 1977 m. gegužės 17 bylose dar negimęs mirusio tėvo
Sovietų paskutinis žodis
mas ir per Sovietų stotis.
d. pareiškęs, kad "Bet koks abor kūdikis jau laikomas turinčiu tei
Isaac Kleinerman ir jo bendra
Apmokėjo už propagandą
tas jau yra perdaug". Pažymima, sę į turto dalį, kai nepaisant ko
darbiai
turėję
progą
sovietams
pa
kad pačioje Baltųjų rūmų artu kio amžiaus nuo prasidėjimo jis
Paskutinioji tarybos sesija WaŽinia, bolševikus tenka pa
moje vyksta negimusių žudymas. bebūtų, neturi teisės į savo gyvy- tarti, ką į šį "dokumentinį" fil girti, kad jie sugebėjo įpiršti tokį
shingtone (1978.11.18-19) per
mą dėti ir ko išvengti, bet filmo
Pagaliau tame laiške Žygio už bę.
žiūrėjo rinkimų taisykles, bet tai
bradą JAV TV tinklų valdyto
gyvybę prezidentė Nellie Gray pa
Popiežius Jonas Paulius II sa galutinė redakcija ir jo įkalbėji jams. Šioje biznio srityje joks pre
syklėse esminių pakeitimų nepa
brėžia: "Mes negalime pasilikti vo kalėdinėje kalboje pabrėžė, mas yra buvęs Maskvos valioje: kijas su jais niekada negalės susi
darė. Buvo pasistengta taisykles
ir mes nepasiliksime tylėdami, jog ir negimęs kūdikis turi šven ar jums tai patinka ar ne, bet lyginti.
suprastinti, pritaikyti prie mūsų
kai vyksta masinis nekaltų kū tą nepalaužiamą teisę gyventi. toks tekstas ir toks turinys turi
sąlygų. Pvz. balsuojant paštu ne
Ir kodėl? Aišku, šį filmą pa
dikių žudymas, masinis žmogaus Naujų metų kalboje popiežius pa likti. Filmo įkalbėtojas yra žino
bereikės pasirašyti ant adresuo
teisių pažeidimas". Baigiamajame brėžė, kad Italijos įstatymas, lei mas JAV Hollywoodo aktorius gaminti bolševikams neteko iš
jamo voko, bet pasirašoma po pa
mesti nė vienos kapeikos. Jie pa
žodyje reikalaujama, kad JAV džiąs negimusių žudymą, yra tei Burt Lancaster.
reiškimu, kuriame parašoma pa
"Air Time International", ma- žįsta nekritiškus JAV TV- žiū- Lenkijoje daugiau išgeriame svaigalų, kaip bet kuriame kitame pasaulio vardė, vardas su adresu ir įdedabiudžete būtų išbrauktos sumos, singumo pažeidimas. Kiekvienos,
kuriomis teikiama finansinė pa net ir dar negimusios, gyvybės žai kam žinoma filmų gamini- į rovus, pastarieji apie II-jį pasau- krašte. Varšuvoj buvo sušauktas kongresas, kurio tikslas kovoti su be(Nukelta į 5 pusi.)
rama negimusių žudymui.
šventumas ypač turi būti svar mo b-vė už šio filmo demonstra- i linį karą nelabai daug nusimano i saikiu alkoholio vartojimu.
Sąjūdis prieš negimusių žudy bus mums, negausios tautos na
mą išleido ir raudonomis raidė riams. Dr. Kazys Grinius, buvęs
avarija vis kartojas ir kartojas. Jo akys klaidžiojo Jis kaltino save, tai rūpinosi, kaip susitvarkys dabar?
mis išrašytą "1979 metų skundo Lietuvos prezidentas, pakartoti
plačia gatve, sekdamos praūžiančias mašinų sroves, Po atleidimo, štai tau avarija — na, ir gražumas- — ir
deklaraciją", kur kaltina prezi nai pabrėždavo, kad Vilniaus
bet tas jo neišblaškė. Užgautas riešas ir pečiai nenu nereikalingos išlaidos, kurių nenumatė... Klausimas vis
dentą, kad "jis pažeidė mokesčių kraštas ir kitos pietinės Lietuvos
stojo įkyriai tvinksėti, kažkas plaktuku vis kaleno ir komplikavos. Iškraujavus, atrodė, bus vėl gerai — juk
Romanas
mokėtojų sąžinės teises, neišleis sritys, be kitų priežasčių, svar
tas grąžindavo vėlei į sankryžą, kur liko suriestas jo daug neišlaikys. Bet nelaimės ėjo kartu, ranka rankon.
P. MELNIKAS
damas potvarkio, kuriuo būtų jie biausia sulenkėjo dėl to, kad sla
Jos nelaukė, virtine jam išsidėstė. Po atleidimo sun
automobilis.
47
išlaisvinti iš slegiančios naštos vai buvo vislesni už lietuvius.
kios
"operacijos" štai dar viena, kita... Kada jų už
"Prakeikimas..." jam darės pikta.
—
Tu
verki?
— savo mokesčiais dalyvauti aPrieš mūsų tautą vykdė geno
Fiziniai juk nedaug nukentėjo. Niekur net neįsi teks?
— Ne.
bortuose, kai valstybės lėšos pa cido veiksmus naciai, vykdė ir te
Dar daug teks matyti, kad juos...
brėžė. Apsaugos diržas padėjo. O galėjo apsidaužyti!
— Neužmik tiktai prie vairo, — Viktorija ją per Gal tik griebimas už vairo, jo spaudžiojimas, tampy
naudojamos aborcionistams. Pre bevykdo bolševikai. Būtų di
Lauke vis lengvai lijo. Pro stiklą mirgėjo iškreip
zidentas pažeidė civilinių federa- džiausia tragedija, jeigu ją vyk spėjo.
mas dabar atsiliepia? Pokšteldamas į mašinos šoną jis tos žmonių formos ir plačia gatve riedėjo keisti de
Viena ranka Maura užsidengė burną. Dar, tarsi baisia jėga susitrenkė riešą, šis smūgį pasiuntė aukš formuoti šešėliai. Kai šviesų žvaigždelės sustodavo,
linių ir gynybos tarnautojų tei dytų ir patys tėvai. —
J. Pr.
pavargus, išsižiojo, bet žiūrėjo kelią, ir Viktorija be tyn į pečius, ir todėl raumenys dar įsitempę. Kuriem ant šaligatvio iššokdavo deformuoti, tarsi luoši žmo
galam tai atsitiko, nežiūrint, kad išvengė gyvenimo nės ir krypaudami į šonus bėgdavo nuovadon. Čia nuo
Dr. Zauerveinas ypatingai buvo veik aprimo.
DR. ZAUERVEINAS —
galo?
Kodėl?? Kodėl senas vėžlys pasimaišė ant kelio? paltų jie kratė lietaus lašus, jam vis stovint prie lango
iškėlęs lietuvių kalbos grožį ir
AUŠRININKAS
10
Kodėl
reikėjo jį lenkti? Tiesa, buvo gan susijaudinęs, ir laukiant savųjų.
panašumą į sanskritą. Pasida
mintyse kažkur nuklydęs, bet tokius būtų lenkęs ir
Viktorija ir Maura, tur būt, dar ant kelio? Jei ne
"Lietuviais esame mes gimę..." ręs dideliu lietuvių bičiuliu, jis
Lauke
jau
smarkiai
lijo,
o
policijos
rastinėj,
And
kaip
reikia
pralenkęs.
Tai
automatiškai
darė
ir
viskas...
atsigavo
nuo blogų žinių, ką sakė jos viena kitai? Gal,
Šios dainos žodžius moka kiek visa savo įtaką veikė į Vokieti
riaus
užpakaly,
taksėjo
kojų
žingsniai
ir
mašinėlių
Šįkart
įsiutino
dar
priešaky
atlekiantis
baubas,
klak
tavo tėvas pasiutęs kaltino Viktoriją?.. O Maura dėl
vienas susipratęs lietuvis. Ne jos valdovus ir įtikinėjo, kad
garsai.
Jis
stovėjo
prie
lango
ir
stengėsi
įžiūrėti
kada
sono
birbenimas;
piktai
savuoju
jam
atsakė,
ir
kaž
to nesipriešino? Gal jos kalbėjo ir apie skyrybas?
priklausomos Lietuvos metais, jie savo nutautinimo politiką
pasirodys
nedidelė
Mauros
masina.
Pro
aplytą
stiklą
kas
galvoj
susimaišė...
"Kai jam pasakei, ar jis pradėjo gerti, m a m a ? "
kasdien girdėjome per radiją, ne tik naikiną tautinę kultūrą,
jam slinko tarsi ne mašinų ir ne žmonių siluetai, bet
"Ironiška..."
Visas
nesėkmes
tuo
apvainikavo.
Pa
"Negi aš kalta. Turėjau pasaKli. Su tokiu nega
programą pradedant, kaipo sig bet ir kenkia savo valstybės landžiojo šlapi vorai, pilkoj prieblandoj užsiimdami
baigė
įstaigos.
Doros
ir
mašinos
avarijas.
Policininkas
liu
gyventi".
nalą: "Lietuvias esame mes gi interesams. Jis taip pat akty šviesų tapyba. Jis jautė plaktuko kalimą rieše ir pe
paklausė net. ar negėręs? Cha! Bet daugiau nekaman"Gyvenai".
mę, lietuviais turime ir būt". viai dalyvavo anuometiniam ty ir girdėjo trinksinčias duris, sudrebinančias lango
tinėjo.
Ką
galėjo
sakyti?
Kodėl
taip
atsitiko?
Gal,
kad
"O kas aš? šventoji?... Skauda pagalvojus apie
Šios dainos kūrėjas Dr. Zauer lietuvių tautiniame darbe. Jis stiklus. Keli riebūs lažai nutekėjo, ir gatvė atrodė aiš
galvoj
buvo
chaosas?
Protokolą
rašant,
pradėjo
dar
tokį
vyrą".
veinas, kuris yra tikras vokie rašinėjo Prūsuose leidžiamiems kesnė.
'lyti. Jie neturėjo kur dingti. Slapiam, atvežtam nuo"Galėjai tylėti".
Be to,
tis, užaugęs ir
išsimokslinęs lietuvių laikraščiams.
Tryliktos apylinkės nuovadoj tarškėjo mašinėlės, vadon, visa avarija atrodė kvaila, nereikalinga. Ir čia
"Tylėti ir džiaugtis? Kentėti ir galvoti, kai jis
vokiečių dvasioje ir tik atsitikti aktyviai dalyvavo ir kalbėjo or čirkšteldavo telefonai. Užpakaly, didokoj salėj, girdė tarti paguodos žodžiai, patarimas paskambinti, pasiū meilius žodžius šnibžda kitai į ausį, liečia jos apvales
nai susipažinęs su lietuvių kal ganizacijose, veikė per mokyk josi, kaip vaikščiojo žmonės ir tarnautojai. Jis vis sto lymas prisėsti ir atsikvėpti...
nius pečius..."
ba ir kultūra, tapo didelis lie las, kad tik sustiprintų tautinį vėjo prie lango ir žiūrėjo, įsmeigęs akis gatvėn, lauk
Jie
prie
to
pripratę.
Kasdieną
jiems
kas
nors
atKažkas tuo laiku palietė jo pečius ir keista banga
tuvių kalbos gerbėjas ir lietu lietuvių susipratimą ir apsisau damas kada pasirodys savieji.
i sitinka. Kas minutę čia skamba telefonai, pranešdami perbėgo kūnu. Kai jis atsigręžė, jį palietusi ranka
Jo ei
viško tautinio susipratimo ža goti nuo nutautėjimo.
Paslaugus policininkas pasodino jį ant šalia sto vis kitokias nelaimingas žinias.
leidos. Viktorija su kailiniais stovėjo šalia jo. Su išliuotuose
raštuose
dvelkė
gili vinčios sofos, bet jis a n t jos negalėjo nusėdėti. Jam
dintojas. Jis su lietuvių kalba
Žiūrėdamas pro langą į šlapius voratinklius, jis verktom akim. išbalusi ir su šviežiais lašais, žibansupažindinęs daugeli ano meto lietuvių kalbos meilė ir pagar drebėjo rankos. Jis atsikėlė, priėjo prie lango, bet rie j nenustovėjo, kažkas vertė judėti, paeiti į šoną, o klau čais plaukuose, ji apžiūrinėjo kaip atrodo.
J. Miks
šų ir peties skausmas vis kankino. Kartu atrodė, kad simas kodėl? kodėl? kodėl? vis ateidavo ir ateidavo.
kalbų tyrinėtojų mokslininkų. ba lietuviams.
(Bus daugiau)
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tas ir P. Nasvytis. Valdybon įėjo I
naujų jaunų žmonių, kurie įneš I
naujų idėjų, įlies naujo kraujo į Į
jau subrendusį ir pradėjusį senstelti ansamblį. Valdybai prieš akis stovi kitų metų ansamblio su
B E A L
E S T A T E
P A R D A V I M U I
B E A L E S T AT E
kaktuviniai metai, išvykų orga
nizavimas. Ciurlioniečiai turi sa
imiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
vo sugebėjimus, savo meną pa
REGISTRUOKITE SAVO
rodyti ir kitoms lietuvių koloni- J
Labai Svarus 2-jų butų namas ir gajoms. Ansamblis, turįs naują pui Parduodamas biznis ir įrengimai.
NAMUS,
Pereitą
metą
turėjome
biznio
už
|
ražas.
Elektrines durys. Atskiri gazo
kų repertuarą ir dabar atlikęs įbiznius, sklypus pardavimai
i Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
dainavimus ir įgrojimus dviejų 100,000 dol. Duokite pasiūlymą.
Švarus kaip stiklas 7 kamb. mūras.
26-tua metus veikiančioje įstai
plokštelių, galės koncentruotis į
371-4012 arba 471-5363 j Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus jau
goje,
o pirkdami pasiteiraukite.
koncertų išvykas. Tokios išvykos
j naujų namų apylinkėje. $53,900.00.
tokiems ansambliams yra gyvy
Modernus 2-jų aukštų mūro namas.
ŠIMAITIS REALTY
Apie
$18,000.00 pajamų. Geros sąlybinis reikalas. Atrodo, kad ir IŠNUOMOJAMA — F O R B E N T !
Insurance — Income Tax
gos nupirkti Marąuette Parke.
šiuos klausimus pasiseks palanNotary Kepublic
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
Namų salėje. Matyti j kia prasme išspręsti. Sėkmės žen- I š n u o m o j a m a s 5V k a m b . b u t a s
to garažas. Apie $6000.00 pajamų 2951 W. 63rd St., 436-7878
2
Čiurlionio ansamblio 39 m. sukakties minėjime, kuris jvyko š. m. sausio 14 d. l i e t
ansamblio v-bos pirm. V. Plečkaitis, pradedąs minėjimą. Scenoje ansambliečiai ir ansamblio kanklių ir giant į 40-sius darbo metusMarąuette P a r k e . Suaugusiems. Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
iiminiiiHiiiniiiiiiiHinniiiiiiiiimiiiimi
Nuotr. J. Garlos,
lumzdelių orkestras.
Vacys Rociūnas Galima užimti v a s a r i o 1 d. Tel. sauga nuo potvynio. Alum. langai. ^m
T*i i ^
• - —n •— 'i
n r Galite pirkti už $41,800.00.
476-7540.
HELP
WANTED
—
VYRAI
Modernus 15 metų mūro namas.
Irenai Grigaliūnaitei, valdybai ir L I E T U V I Ų BENDRUOMENĖS i
i 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
LAISVINIMO VEIKLA
visiems lietuviams. A. Mikulskis
| I š n u o m o j a m a s 5 kambarių b u - patalpos. Daug priedų. Marąuette
sakėsi "esąs dar jaunas ir gra
jtas B r i g h t o n P a r k e . Suaugu , Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
Sausio 14 d. LB Clevelando
Gražus platus sklypas ir garažas
Part tune and full time.
žus", daug dirbąs, tik gaila, kad
G a l i m a užimti v a s a r i o
apylinkės valdyba galėjo reali siems.
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
valandų paroje esą per mažai
21 yra. of age. Mušt have driver's
zuoti savo seną sumanymą: leis- 1 d. S k a m b i n t 737-4135.
license and high school diplomą.
Išnuom.
Marąuette
Pke
ant
71-os
Sustojusi publika ir Čiurlionio | t j vietos lietuviams išgirsti kraš
prie Rockvvell graži 2-jų kamb. pa
Call James Joyce
ansamblis, kuris buvo scenoje, ii- į t o valdybos narių pranešimą apie talpa. Tinka kirpyklai, ofisui arba
gai plojo Alfonsui ir O n a i Mikuls- j LB laisvinimo darbus. Pranešimo gyventi viengungiui. Skambint bet
2625 West 7lst Street T H E PRESBYTERIAN HOME
3200 Grant St., Evanston, Illinois
kiams. Tautos h i m n u baigta ofi- į d a r ytį atvyko valdybos pirminin- kuriuo laiku tel. WA 5-7612
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Pbone — 492-4800
dalioji dalis.
kas Algimantas Gečys ir viceM I S C E L L A~N E~0 U~S ~
Čiurlionio ansamblis jau pen pirm. Rimas Česonis, pavaduoda
Savininkas parduoda mūrinį 6
BEEF BONERS
lande ir PLB kongrese Toronte. keri metai yra įsikūręs savo pa mas negalėjusią atvykti Aušrą
DOVANA LIETUVIŲ
k
a m b . namą, H o t Springs, A r iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii
Paskiros Mišių dalys buvo atlik talpose Lietuvių namuose. Ansam Zerr-Mačiulaitytę. Jų pasiklausy
KULTŪRAI
įvairių p r e k i ų p a s i r i n k i m a s n e b r a n  kinso valstijoje. A r t i krautuvių
LAB0RERS — TRAINEES
lis y r a stambus t ų n a m ų akci ti į didžiąją Dievo Motinos N u o  giai iš m ū s ų s a n d e l i o .
tos įvairiomis progomis.
ir susisiekimo.
Sausio 13 Čiurlionio ansamb
We need boners and general lalatinės Pagalbos parapijos salę su- COSMOS PARCELS EXPRESS
"Skamba, skamba kanklės" yra ninkas.
borers in our beef fabricating
lis, minėdamas 39-ją įsikūrime
Skambinti
telef.
476-7540
trečioji kanklių orkestro plokš
SIUNTINIAI Į LIETUVį
(Nukelta į 5 pusi.)
plant. No experience necessary. We
Muzikinėje
minėjimo
daly
sukaktį. toli n u o savo gimtinės
telė. Prieš tai buvo išleista "Lie
provide
an excellent trainūig pro2501 W. 69 St., Oiicago, IU. 60629
kanklininkė Mirga
Bankaitytė
Vilniaus, padovanojo vertingas
94-ta ir St. Louis. Giminingom arba
tuvos kanklės" ir "Vaidilų kank
gram
with
high pay and fringe
Telef. — 925-2737
paskambino "Girių idiliją" ir Ele
didelei šeimai 4 miegamų, iy2 aukš
dovanas, kurios ilgiems laikams
benefits.
lės". Plokštelės gerai
įrašytos,
n a Muliolytė su Rita Kazlaus
Vytautas Valantinas to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
išlaikys Tautinio meno ansamb
Foreign language spoken here.
aukštos
kokybės,
įspūdingi
PRIIMAMI
ASMENYS,
kaite duetą "Jaunystės žaismą".
:mininiinnnnmnniiiinnimnminimn mai, šoninis j važiavimas. Garažas.
lį gyvą mumyse ir tautinę muzi
plokštelių aplankai. Graži dova
$45,000.00.
If interested stop in and fili out
kurie reikalingi globos.
Abu kūriniai — A. Mikulskio.
imiimiiiiiiiiiimimiiiumiiiiiimiiiiiimi
ką bei dainą mylinčių klausyto
46-ta ir Albany. Visiškai tuščias an application.
na įvairioms progoms.
Visai
programai
vadovavo
jų širdyse. Ta dovana — tai dvi
Bus prižiūrėti rūpestingai.
2l/2 aukšto po 3 miegamus medinis
Algimantas Gečys, LB Ameri pats pirm. VI. Plečkaitis, o me
nauj.os
Čiurlionio
ansamblio
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon CHICAGO FOOD PROCESSORS
Kreiptis telef. 436-6294
kos krašto valdybos pirm., prisi- ninės programos atlikėjus prista
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 6636 S. Wentworth Ave., Ch'go, IU.
plokštelės, kurios šios sukakties
skyręs save į Čiurlionio ansamb tė V. Žilionytė-Leger.
pasiūlymas.
Apply to MR. EDWARDS
proga buvo pristatytos visuome
lio gerbėjų eilę, sakėsi, kad dar
Apdraustas
perkraustymas
66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
Visi susirinkusieji buvo čiur fMiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiitii
nei. Komp. Alfonsas Mikulskis,
būdamas 9 metų amžiaus jau gė
vestavimas. 8 butų mūr. namas.
DAY 0 0 0 R M A N
Įvairių atstumų
lioniečių pavaišinti kavute, su
ansamblio įkūrėjas ir jo vadovas
NAMŲ APSITVARKYME
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6
rėjosi čiurlioniečių dainomis Vil
muštiniais, kepsniais.
iki šių dienų ir Ona Mikulskienė,
For cooperative apartments. Hours
Tel. 376-1882 arba 376-5996
kartus metinių pajamų.
niuje, gėrisi jomis dabar ir kvie
Ruošiate* ką perstatyti, pakeisti,
7:15
A-M. to 3:15 P.M
Union
kanklių orkestro mokytoja ; r di
Midway apyL Taverna ir 3 butai.
tė čiurlioniečius pasilikti ištiki
iiiiiiimiiiiKiiiiimiiiiHumiiiiiiiiii'Jiini
Dabartinę
Čiurli.onio
ansambatnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iš
lauko
scale,
$5
per
hr.
&
fringe
benefits.
rigentė, gali didžiuotis tuo dide
Puiki proga investuoti arba pasida
mais lietuviškai dainai ir muzi lio valdybą sudaro: pirm. Vladas; namo. Rūpinatės? Visuomet čia_Jums iimiiiimiiiiiiiiirniiiiimiiininimiiimiii ryti padorų pragyvenimą Tik —Week days call John at 324-8535,
liu įnašu į mūsų lietuviškojo
week-end: Mrs. Burbunk 643-8364.
Plečkaitis R. Butkus, Indrė Če- j su patyrimu, už prieinamą kainą pakai.
$85,000.00.
muzikinio gyvenimo aruodą.
pulienė, V i d a Steponavičiūtė - Į ^ - d ^ i n a n t P<> «-*» •• vakaro
TELEFONU 47C-3950
Mecenatai
Licensed, bonded, insured.
Bosinas, V. Sniečkus, Pr. Mašio-į
Minėjimą, kuriame dalyvavo
HELP WANTED — MOTERYS
llllllllllllllllMUIIIIIIIUIIIIIIIIIIimilllllll
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Finansiniu atžvilgiu
išleisti
arti p'^ros šimtų svečių, čiurlioir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
nieč-ų ir malonūs svečiai i? Phi- plokšteles Čiurlionio ansamblis
4243 W. 63rd Street
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
ladelphijos — LB krašto vald. neturėjo didelio vargo. Abiejom
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
Part time person needed immediaBrangiam sūriui, broliui ir anūkui
pirm. A. Gečys ir vald. vicerrirm. plokštelėms atsirado mecenatai
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
Tel. — 767-0600
tely in Distribution Center office
arba po 5 vai. vakaro.
R. Česonis, pradėjo an>=irnbiio bei rėmėjai.
Mes turime kompiuterį ir esame on long term basis. Du ties involve
Leonas ir D a n u t ė Petroniai, tu
pirm. VI. Plečkaitis trumpu žo
nariu M.L.S., kas palengvina parda sorting, filing, etc. Hours f.exible
SERAPINAS — 636-2960
between 8 and 4:30. Mušt have
džiu. Sugiedota Lietuva bringi. rį savo įmonę Detroite, abu pui- j
nmmiiiHimmiHiminmiiHimimmnu vimą bei pirkimą.
mielus
VAIDILUTĘ
ir
DIONYZAI
TRIMAKUS,
ED
own
transportation.
pagerbti mirusieji ir ž iviisieji kūs dainininkai, Danutė dažnai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnihiiiiiiii
MUNDE, RIT& AUDRĄ ir dr. STASĮ JANKAUSKĄ bei
ciurlioniečiai. Padėkota Mikuls- rengia ir solo rečitalių, kanklinin
iiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiii
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
kė, suorganizavusi kanklių orkest
kiams ir jiems įteikta gėlių.
BUTŲ NUOMAVEHAS
rą Detroite, paskyrė 3,500 dol.
KILIMUS IR BALDUS
2122 Roberts Drive
Mišios ir kanklės
Aldona
ir
Vytautas
Mauručiai
Namą pirkimas — Pardavimas
plokštelės "Dievui ir tėvynei"
Plauname ir taškuojame
Phone Mr. LTCKE 344-3189
Valdymas
visų rūšių grindis.
Juozas Stempužis, buvęs ilga išleisti. Nors mecenatai ir nebu
F o r an appointment
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Draudimai — Income Tax
metis Čiurlionio ansamblio n a - vo šiame plokštelės pristatyme,
lllllllllllllllllllllillllliuuillimillliuiiillll
'rys, solistas, valdybos pirmi:.ir,- bet susirinkę sukėlė jiems dide
N'otariatas — Vertimai
kas ir dabar garbės nary;, nos les padėkos ovacijas, Juozas Juo
10% — 2 0 % — 3 0 % p i g i a u mokėsite
už apdraucia n u o ugnies ir a u t o m o 
talgiškai prisiminęs gražiausias zaitis, buvęs Clevelando gyven
bilio p a s m u s .
Thursday or Friday. Near
gyvenimo dienas Čiurlionio a n  tojas, dabar įsikūręs Floridoje,
staiga į amžinąsias
DIEVO DAUSAS išvykus, Jo žmonai
J.
B A C E V I Č I U S
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
Čiurlionio
ansambliui
paaukojo
105th St. & Westera flve.
sambly, pristatė dvi naujausias
KAROLINAI,
dukrelėms:
Pedagoginio Lituanistikos
Insti3208 ^ ffest »5th Street
6455 S. Kedzie A v . — 778-2233
Čiurlionio ansamblio plokštele-, 1,000 dol.
Crticago, niinoia
tuto ai umne
i RAMUNEI, šio instituto studentei
AUD
Call — 445-5780
vadirdamas jas dovanomis tietoNeblogiau sekėsi ir su kanklių
iiiiiiiiiiiimimiiimiiimiiiimiiiiiiimiiii!
Telef. GA 4-8654
RAI, sūnums ANDRIUI
ir PETRUI, artimiausioms
GIMI
viškai kultūrai.
p'okštele. Vida Steponavičiūte
SALES D E P A R T M E N T
Kalbėtojas įdomiai pateikė lie- Bosinas, savo motinos atminimui
NĖMS bei BIČIULIAMS
nuoširdžiausią
užuojautą
reiškia
iiiiiimiiimmnismiimimiiiiimiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
CLEEK
tuvškos plokštelės
bendrai ir paaukojo 500 dol., dr. V. Stan
P A C R A G E E X P R K S S AGENCY
nes
jis
plačiausiai
skaitomas
lie
čiurlioniečių išleistų plokštelių kus — 50 dol. ir 25 asmens au
Pedagoginis Lituanistikos
Institutas
Seeking an individua! to work
MARIJA NORE1KIENE
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai- with sales force in office. to take
istoriją, plačiau sustodamas ties kojo po 20 ar daugiau dol. Viso
telephone calls. eoordinate inventoSIUNTINIAI Į LIETUVĄ
naujausiomis — 1978 m. plokš suaukota 2,250 dol. Ir Šiame au
ries, type 40 w . p. m . a n d operate
Labai p a g e i d a u j a m o s geros rūšiei- QO8 yra visiems prieinamos.
ten-key addlng machlne.
p r r k e s . M a i s t a i Iš E u r o p o s sandelių.
telėmis: "Dievui ir tėvynei" kotojų sąraše spindi pavardės t ų ,
i<H>8 \V. 69 St., O i l c a g o . IU. 00629
Mušt be apgressive, punctual a n d
T E L . — WA 5-2787
plokštelėje įrašytas komp. Alfon kurias užtinkame ir kitų aukų
ambitious.
llllIflIlUIIIIIIIIIIIIIlHllllllllllllllllllllllllI:
Biznieriams
apsimoka
skelbtis
so Mikulskio "Mišios už kenčian lapų puslapiuose.
Good salary ajid oompany benefits.
dienraštyje
"
D
r
a
u
g
e
"
.
iiiiimiiiiiiiiiniiiiifiiiinimfiiiiimmitiiii
čią Lietuvą", Lietuvos himnas ir
O. Mikulskienė įteikė plokš
F o r appointment caO
į A N A P I L Į peranksti iškeliavus. J o s vyrui, Pedagoginio L i 
"Lietuviais esame mes gimę'' su teles
visoms
kanklininkėmsSIUNTINIAI į LIETUVĄ
MR. GUY
P e r s k a i t ę "Draugą" duokite
tuanistikos I n s t i t u t o lektoriui BRONIUI JUODELIUI, v i 
kanklių orkestro palyda ir "Skam kams.
ir kitus kraštus
jį kitiems pasiskaityti.
a t 487-5600. 9 A M. to 5 P. M.
ba, skamba kanklės" plokštelėje
sai KUNSTMANŲ ŠEIMAI, artimiausioms GIMINĖMS bei
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
"Iš
mylinčios
širdies"
telpa septyni kūriniai. Solistė Ire
BIČIULIAMS nuoširdžiausią užuojautą reiškia
Chicago, III. 60632, telef. 9*7-5980
H E L P
WANTED—MALEft
F E M A L E
na Grigaliūnaitė.
Alf. Mikulskis savo žody dėko
HUimimmntmimmtmmnmmiHtinH'
2
Komp. Mikulskio Mišios yra jo čiurlionieciams, mecenatams ir
iiiiiiiiimiimiiiiiiiHiimiitmumiiiifiim r ^
Pedagoginis Lituanistikos
Institutas
sukurtos liaudies mel/xHjų moty visiems Čiurlionio ansamblio ger
MACHINE SHOP
M. A. Š I M K U S
vais, laikantis autentiško Mišių bėjams. "Iš mylinčios širdies ga
NOTARY
PtTBIifC
INCOME TAX S E R V I C E
teksto ir yra unikumas lietuvių li išplaukti menas". Pabrėžė, ka-d
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
religinėje muzikoje. Jos pilnai bu esąs dėkingas tiems, kurie tiki į
Taip p a t d a r o m i V E R T I M A I .
jo
idealus
—
"nešti
tautos
me
vo atliktos Tarptautinio Eucha
f o r ą
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ristinio kongreso metu Philadelphi no grožį į pasaulį". Dėkojo kon
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI i r
kitokie blankai
Babickui.
joje, Ateitininku kongrese Cleve- certmeisteriui Rytui
DRAUGAS penktadienis, 1979 m. sausio mėn. 26 d.

CLASSIFIED

BODY

SHOP

GUIDE

0 GERIAUSIA CIA

I ^ I

SECURITY GUARD

Valdis Real Estate

kM>M%

HrtMi

A. V I L I M A S
M O V I NG

PLU MBING

Budraitis Realty Co.

GENERAL OFFICE

A. t A. ALGIUI TRIMAKUI tragiškai žuvus,

McNEIL LABS

VALOME

A , f A. JNŽ. PFTRUI KUBILIUI

BELL

REALTY

W0MAN TO CLEAN

A . f A, GRAŽINAI JUODELIENEI

Growth

iiiHHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimMiimiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnūiiiiiiiiiiiiiiiiifiiii

TELEVIZIJOS

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMAMS IR KLUBUI
REIKALINGAS VEDĖJAS,

kuris turi patyrimo baro ir restorano biznyje, moka tvar
kyti personalą ir kiekvienos dienos operacijų atsako
mybe. Vedėjas turi kalbėti lietuvių ir anglų kalbomis.
Suinteresuoti asmenys savo pasiūlymus prašau at
siųsti raštu iki vasario 5 dienos šiuo adresu:
LITHIJANIfilf VILLAGE INC. DIREKCIJAI
877 East I85th Street, develand, Ohio 44119
+*

' " •

o

+*

*•

+*

Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Pardavimas ir Taisymas

M I G L I N A S TV

2346 W. 69th S t , telef. 776-1486
11 f 111 f 111111111111111111 n f 1111111 f i 11111111111111 *
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Opportunities

PROFLLE GRINDER
CUTTER GRINDER
INSPECTOR
PRODUCTION GRINDER
LATHE OPERATOR

Experienced or will train. If you have the ability and you
are interested in developing your skills. . . CRAFTS has a position
for you. Complete and fully paid benefit package.

C R A F T S

M O V I NG

9440 4insli«, Sehiller Park, Illinois

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Division of OK Tool Company, Inc.

Tel. — H A 5-8063
iiiiiililimiiiiiiiiiiimmiiiiiuiiuiitiiiiiiH

An £qual Opportunity Employer M/P

Tel. — 678-0650

gaus visi lietuviai, kurių pavar
dės yra apylinkių sąrašuose. T o 
dėl ir šioje
korespondencijoje
Gečio ir Česonio pranešimai yra
tik paminėti, o ne atpasakoti.
LB Clevelando apylinkės val
dyba yra didžiai dėkinga aktyvie
siems LB veikėjams Ingridai ir
Romui Bubliams už šiltą krašto
valdybos, LB Tarybos prezidiu
mo ir paylinkės valdybos narių
bei radijo ir spaudos atstovų pra
nešimų išvakarėse priėmimą, su
darymą sąlygų bendruomeniniais
rūpesčiais išsikalbėti ir už gražų
pavaišinimą.
Clevelando lietuviai klausosi JAV LB vald. pirm. Alg. Gečio pranešimo.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

LB IX Tarybos rinkimų klausimu, gą bent savo kolonijos
ri-' DRAUGAS- penktadienis, 1979 m. sausio mėn. 26 d.
renkama valdyba ir kontroles bose. Neužsidaryk tik t a r p pakomisija.
žįstamų, bet retkarčiais
bent
alsuok su visais.
— Atverk
plačiau širdį ir
Kun. dr. F . Gureckas
sielvarte pasilikusią žmoną IRENA su šeima,
išdrįsk visuomet p a m a t y t i var-

BENDRUOMENĖS
VAKARONĖS

Vasarįo 15 d.: jaunesniosios I
kartos svarstybos Lietuvos nepri- i
klausomybės klausimais. Praves j j
(Atkelta iš 4 psl.)
čiais, žmonių, vietų ir įvykių var Ingrida Bublienė.
dais bei datomis. Visi galėjo įsi
Kovo 8 d. kalbės Milda Les*-N
gūžėjo virš 250 asmenų.
tikinti, kad Bendruomenės va- kauskienė moterų lygių teisių ju
Su kalbėtojais
susirinkusius
d.ovai Lietuvos laisvinimo dar dėjimo tema
trumpai supažindino apylinkės
bui skiria ne tik daug laiko ir
Balandžio 19 d. rašyt. Vacys į |
pirm. Jurgis Maiskis. Pranešimai
dėmesio, bet ir ištikimos meilės. Kavaliūnas vertins K. Barėno nobuvo kondensuoti, bet konkretūs
Nešališkai spręsdami, turėsime v e j
'Kilogramas cukir ryškūs.
pripažinti,
kad
savo darbais aus".
Rimas Česonis apžvelgė visą Bendruomenė yra tapusi pirmau
V.M.
LB krašto valdybos laisvinimo jančiu laisvinimo veiksniu. Todėl
veiklos lauką, ilgiau sustodamas ji nusipelno visų gerų lietuvių A T S T O V Ų SUVAŽIAVIMAS
prie 1978 metų problemų ir žy paramos žodžiu, darbu ir pinigu.
LB Ohio apygardos atstovų su- '•
gių. Alg. Gečys Česonio apžvalgą Laisvės bylos vedimas kiekvienu
važiavimas
šaukiamas vasario 18 j
paryškino svariais komentarais atžvilgiu brangiai kaštuoja.
d. Dievo Motinos Nuolatinės Pa-1Į
apie Bendruomenės laisvinimo
veiklos sampratą ir tikslus. Jis
Šiomis dienomis visos apylin galbos parapijos mažojoje salėje. ( ,
dar gana realistiškai painforma- kės yra gavusios iš krašto val Pradžia 12 vai. Remiantis LB įst.
vo apie Lietuvos atstovybių tei dybos išsamias praėjusiųjų metų strp. 64 visi atstovai turi daly- j Į
sinę ir finansinę padėtį ir kas j laisvinimo veiklos apžvalgas Jas vauti suvažiavime. Bus tariamasi
daroma, kad jų egzistencija bū-j
tų užtikrinta.
Abiejų veikėjų pranešimai ir j
Gerbiamam ir mielam mūsų visos šeimos d r a u g u i
atsakymai į klausimus liudijo gi-j
lų laisvinimo veiklos reikalų pa-į
žinimą, realistini galimybių ver-|
jo žrnoną MARIJĄ, sūnų RIMGAUDĄ ir dukrą ALDONĄ
tinimą ir drąsą nebijoti vargo bei;]
su šeimomis i r k i t u s artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
kliūčių. Dalyviams imponavo tai, i
ir drauge liūdime.
kad net i nesitikėtus klausimus |
Butkūnų,
juodu atsakinėjo konkrečiais skai-jj
Buinauskų,
.
Germanų šeimos
LB RINKIMAI

A. t A. JONUI PETRUČIUI mirus,

p. BRO
NĘ MORIENĘ, netekus mylimo žento, ir kitiems gimi
nėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Lai Dievas duoda Jums stiprybes.

A. + A.

ALGIU! PAULIUI TRIMAKUI
k l a s t i n g a i žuvus, tėvus VAIDILUTĘ ir DIONYZĄ TRI
MAKUS, senelius — seselę RITĄ TRIMAKIENĘ ir dr.
STASĮ J A N K A U S K Ą , žuvusio brolį, seseris, kitus gimines
ir d r a u g u s giliai užjaučiame ir meldžiame Aukščiausiojo
globos.
Magdalena ir dr. Juozas Kriaučiūnai

(Atkelta iš 3 pusi.)
ma į adresuojamąjį voką-, kur įde-1
damas balsavimo vokas su baisa-1
virno kortele. Rinkimų komisijų
data taisyklėse pastūmėta prie į
rinkimų datos. Rinkiminė me
džiaga nebus siunčiama
kraš- į
to valdybai, bet saugoma LB apy- i
gardose. Užakcentuotas rinkimų;
sąžiningumo reikalas, įpareigo- į
jant budrumo reikalingumą rin-j
kiminėms komisijoms, o kartu j
sudaromos galimybės rinkimus
stebėti kandidatams ir balsuoto
jams.
Atskiru tarybos nutarimu Vi-j
dūrio Vakarų apygarda padalin- į
ta į 3 rinkiminius rajonus, ku
riuose bus balsuojama už savo,
rajono kandidatus. Tačiau vi
siems trims rajonams vadovaus j
viena apygardos rink. komisija, j
Tokiu būdu Vid. Vakarų apygar-1
doje sudarytos sąlygos turėti ta- j
ryboje sav.o atstovus ir tiems lie- į
tuvių telkiniams, kuriems iki
šiol nebuvo atstovaujama. Kraš
to valdybos instrukcija, pasire-j
miant taisyklių 9 str., yra paaiš-'
kinusi rinkimų procedūrą. Tiek
šios Vid. Vak. apygardos rajo
nuose, tiek ir kitose LB apygar
dose balsuotoju aktyvumas, gau
sus rinkimuose dalyvavimas nu
lems išrinktųjų skaičių. LB apy
gardų ir apylinkių valdybos, o
taip pat ir rinkiminės komisijas
turėtų pasistengti sudaryti geras
sąlygas rinkimuoe visiems balsuo
ti ir kandidatuoti į tarybą.
Sio demokratinio proceso sėk
mingas įvykdymas turėtų bū
ti mūsų tautinio sąmoningumo
gražus ir prasmingas pasididžia
vimas.

SPORTĄ S
(Atkelto iš 3 pusi.)
Maskvos CASK 96—92, po to
Kijevą 84—79. o Vladivostoką
net 125—84 ir tvirtai įsikabi
no j pirmąją vietą. Tuo t a r p u
Kauno Žaiginiui vis d a r nesi
seka. Kijevui pralaimėję 83—
84, laimi prieš Rygą 121—120
Chomičiaus metimu paskutinėje
sekundėje ir gauna nuo MaskVOB CASK 97—124.

A. t A. Maj. JONUI RAUBAI mirus,
jo žmoną LIŪDJį. anūkę EGLĘ, žentą PRANJ| TUR0TĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia.

CLEVELANDO 2INIOS

A. t A. Pulk. KAZIUI ALIŠAUSKUI mirus,

Vanda Kulikauskiene
ir Irena

Dr. Stase ir Kazys Riškai
ir šeima

Brangiam Tėvui

EUDEIKIS

'*'/V^v\Y'
/

9 r
A.

JONUI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A.

BAUBLIUI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

mirus,
mūsų mielai bendradarbei VALDAI RAŠYTIN1ENEI ir jos ŠEIMAI reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.
Sesele Juiia Stankus
ir dr. N. Juliano
L Brizgiene
Z. Gallagher
H. Garcia
V. Gilvydienė
0. Gutauskiene
A. Enriquez
A. Juozevičiene
A. Marku liene
H. Mazurczyk

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

M. Miklienš
N. Racevičiene
A. Rauchiene
A. Reitneriene
J. Stankunevičienė
J, Strikiene
J. Surkevičienė
V. Tumasoniene
P. Tuskeniene
E. Valančienš
A. Žemaitiene

Dvidešimt metų mirties
sukaktis

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
Tei. 737-8601

A. t A. VERONICA GAIDAUSKAS
(GAIDAS)
Mockelaite

A.

A.

MARIJONA
GENSBIGELIENi

#-'

Jau suėjo 20 metų. kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpe mylimą žmoną, mamytę, senelę ir prosenelę.
Tada Tu sakei su didele ašara ant skruosto paskutinį sudie.
Mes to niekada nepamiršime, iki mus visus pasišauksi pas sa
ve, kaip jau pasikvietei sūnų ir dukrą.
Tavvo pagerbimui šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Jurgio
bažnyčioje sausio 28 d., sekmadienį, 12:30 vai. popiet.
Šv. Mišių metu giedos anūke B. Naureckaite.
Lieka liūdintys — Vyras 7 dukros su šeimomis ir sūnus

A,f A.
U R S U L A MACIKAS

Gyveno 5009 S. Campbell Ave., Chicago, EI.
Mirė sausio 23 d., 1978, 11:20 vai. ryto, sulaukus 87 m.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 68 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Alicia Krause ir
Valerie Vilūnas, sūnus David Gaidas, marti Arlene, 4 anūkai:
Valeri Biernat su vyru Frank, David, Kenneth ir Joell Gaidas,
2 proanūkai Matthew ir Timothy Biernat, žentas Dale McShea
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Peter. motina a. a. Estelle McShea,
uošvė a. a. Victor Krause ir James Vilūnas.
Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Auxiliary Post 271.
Brighton Parko Moterų klubui, Maldos Apaštalavimo dr-jai,
Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jos 6-tam skyriui, Moterų S-gos
20-tai kuopai.
Kūnas pašarvotas Eudeikis - Gaidas - Daimid kop
lyčioje, 4330 South California Avenue. Laidotuvės įvyks
šeštad.. sausio 27 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į
švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į šv. Kazimiero liet. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentas, anūkai, proanūkai

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tei. 737-1213.

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o

1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tei. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tei. 523-0440.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
Tei. YArds 7-3401

3307 SO. LITLAMCA AVE.

ANDREKŪTE
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė sausio 23 d., 1979. 4:45 vai. popiet, sulaukus 84 m.
Gimė Lietuvoje. Šilalės parapijoje, Juodšakių kaime.
Amerikoje išgyveno 68 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Vera Paukštis.
Stella Malone, žentas Frank, Adeline Rochkes. žentas Raymond,
Eleanore Cocco, žentas John. 13 anūkų: Ann Marie Juraitis,
Edward Paukštis, John Paukštis, Sylvia Ann De Moss, Daniel
Greičius. Ruth Carey, Brian Malone, Patricia Peškaitis. Mary
Rimbergas. Ronald Cocco. Margaret Burris, Lucille Mansfield
ir Kennethh Cocco, 24 proanūkai. Lietuvoje brolis Stanley Andrekus brolių ir seserų vaikai ir kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai.
,
Kūnas pašarvotas Lack-Lackavricz koplyčioje. 2424 West
69 Street
Laidotuvės įvyks šeštad.. sausio 27 d. iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse,
Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

PETKUS

A.tA

JONAS

BAUBLYS

Gyveno Chicago, Ulinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė po ilgos ir sunkios ligos sausio 23 d., 1979. 7 vai. vak.,
sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Ukmergės apskrityje.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina, duktė Valde
marą Rašytinis, žentas Vytautas, anūkė Daiva, Lietuvoje miru
sio brolio šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Marąuette Pko. Namų Sav. dr-jai.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje. 2424 West
09 Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 27 dieną
iš koplyčios 10 valandą ryto bus atlyydėtas į Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, doktė, žentas ir anūkė.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W 23rd PLACE

Tei. V l r g i n i a 7-6672

2424 VV. 6«th STREET
1102O Southvvest Highvvay. Palos Hills. 111.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tei.

LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3310 SO. LITLAMCA AVE.

Tei. YArds 7-113S-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tei. YArds 7-1 o 11

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th \ t e . ( K ERO. III

Tei. OLympic 2-1003

Laid direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tei. 737-1213.

v

Tei. REpublic 7-1213
Tei. 974-4410

;

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. sausio mėn. 28 d.

PEDAGOGINES
ADMINISTRACIJOS
DAKTARE

Iš ARTI IR T01I

X Aktorius Alfas Brinką at
tarė ramovėnų pirm. K. Mu
liks Lietuvos vaidilos vaidmenį
J, L VALSTYBĖSE
Sausio
14
d.
Loyolos
universi
rauskas i r klubo pirm. V. Kupšį sekmadienį, 2 vai. po pietų,
tete
Chicagoje
iškilmingai
buvo
—
DaiL
Česlovą*.
Janusas,
stys, palinkėdami visiems geros
Lietuvio sodybos pažmonyje.
įteikti aukštojo mokslo baigimo
kuris daug rūpesčio ir darbo kloties. A. Podvoiskis perskai
Bus ir užkandis. Visi laukiami.
diplomai ,tarp jų magistro ir
įdeda į Liet. Bendruomenės ren tė "Ramovės" šventinius sveiki
Nerūkoma ir nesisvaiginama.
į daktaro laipsnius pasiekusiems
giamas parodas, dabar rūpinasi nimus.
X Ekumeninės pamaldos ati- profesionalams specialistams. Iš
sudaryti vertinimo
komisiją,
_ Manchesteryje Kalėdų 2-rą
dedamos. Pramatytos ekume- pedagoginės
administracijos
kuri dešimtos parodos metu dieną M. L. S. tėvų komitetas
X Faustas Strolia, Lietuvos, n i n ė s p a m a ^ g jėzuitų koply- daktaro laipsnį gavo ir lietuvai
New Yorke paskirstys pre surengė Kalėdų eglutę, kurioje
Vyčių ir "Audros" chorų bei! &0^ gį sekmadienį dėl blogų ke- tė Nijolė Binderytė - Daugir
mijas.
dalyvavo 25 vaikai. Eglutę ati
Chicagos styginio ansamblio Avinio sąlyga neįvyks,
dienė, savo studijas ir dideles
— Almis ir Birutė Vitėnai, darė tėvų k-to pirm. V. Kupsdirigentas, Chicagos aukštesnio
pastangas vainikuodama aukš
iš Midletown, N . J., Kalėdas tys, pravedė V. Bernatavičius.
x
sios ir Dariaus - Girėno lituaKostas Bružas, Homečiausiu moksliniu diplomu.
praleisti
buvo atvykę į Los An Susirinkusius
wood
pasveikino ir
mstinių mokyklų mokytojas, su- D*., žinomas visuomenės
Nijolė Daugirdienė, remiama
geles
pas
savo
uošvius
ir
tėve
linksmų švenčių palinkėjo kun.
tiko būti Jaunimo kongreso sto- į darbuotojas, atnaujindamas preir skatinama savo tėvelių Jani LB krašto vald. pirm. Alg. Gečys ir vicepirm. K. Cesonis lankėsi Cleve- lius Vincentą i r Valeriją Kaz V. Kamaitis.
Kalėdų seneliu
vyklos muzikinės programos ve numeratą, atsiuntė 23 dolerių nos ir a. a. Napoleono Binderių, lande Pirmoje eilėje dr. A. Butkus, dr. E. Lenkauskas, A. Gečys, St. lauskus. Be t o , pas Kazlaus
buvo
V.
Motuzą,
kuris po vaikų
auką. Už didelę paramą esame
dėju.
mokslo siekė labai intensyviai ir Barzdukas ir kun. G. Kijauskas.
Nuotr. VI. Bacevičiaus kus svečiuojasi ir brolis Ignas atliktos programos apdovanojo
x Kun. Jonas Stankevičius,dėkingi ir skelbiame jį Garbės pastoviai. Įsigijusi bakalauro ir
su žmona iš Chicagos.
lietuvių klubo i r tėvų sunešto
Šv. Antano parapijos klebonas, prenumeratorium.
magistro laipsnius, sukūrusi šei
— Los Angeles lietuviai Lie mis dovanėlėmis. Vaikams ir
sukalbės invokaciją per Lietu
X Registracija i Jaunimo mą su psichologijos daktaru
tuvos nepriklausomybės šventę motinoms buvo surengta arba
vos vėliavos pakėlimą prie Ci kongresą yra privaloma vi Tomu Daugirdu, ji dirbo The
mini šia tvarka: Vasario 16 d., tėlė, kurią paruošė J. Verbic
cero miesto rotušės vasario 10 i siems kongreso dalyviams ir Joseph Sears mokykloje admi
JATJNIESIEMS
i Iš vienuolikos Vyčių namo di- penktadienį, Los Angeles miesto kas, A. Bernatavičienė ir J. Kū
d., 12 vai. Pakėlimą ruošia vi atstovams. Visi pasaulio lietu nistracinėse pareigose Kenil- SPAUDOS DARBUOTOJAMS j rektorių kasmet kelių terminas
rotušėje vėliavų pakėlimo iškil- blinskienė.
sos Cicero lietuvių organizaci- viai, vykstą į Europą Jaunimo {worth, UI. Augindama dukrelę
baigiasi, šiemet buvo išrinkti mės. Vasario 11 d. vėliavų pa- Į — Moterų gv. Onos draugiPASKIRTA 875 DOL.
jos kartu, todėl svarbu mūsų į kongreso proga, taip pat kvie- ir dirbdama, ji lankė ir toliau
trys: Aleksandras Mockus — di kėlimas šv. Kazimiero mokyk- į j O S ruošiamas balius įvyks vaDr. P . Daužvardžio fondas, iš
tautos Nepriklausomybės šven- j č i a m i registruotis. IV PLJK re- mokyklą, baigė studijas, išlairektorių pirmininkas, Clemente l o s k i e m e
tės proga visiems vieningai da- į e i s t r a c i i a vykdoma ner kraiti- IkiTvfcuI reikiamus^ egzaminus i k u * ° atžymimi jaunieji spaudos 1™"* *"L U • '
—
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Igisiracya vysaoma per Kraštų ; ke visus reikiamus egzaminus
. . r . . i.
:* *\ .. <\idzius — Vyčių namo vedėjas į bažnyčia pamaldoms. Vasario n in klubo salėie
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'
į
*
*
"
*
jaummo
Sijungos
ats-'įir
parašė
a
t
i
t
i
n
k
a
^
mokslini
~
°
£
»
•
"
*
* * * » LV O ^ e r d u o v ^
į[ ^
^
^
„ „ ^ '
premijomis
būrelį
x Nerija Linkevičiūtė ir Ber- j t o v u s a r įgaliotinius. JAV lie-1 darbą. Tai rodo ne tik jos su
Raportaj ^
:
: c
a
č
^'
^
^ - ' — = lietuviškos pamaldos su pritai įvyko Londone. Žieminis oras
n a r t a s Prapuolenis supažindins: tuviai registruojasi IV PLJK į gebėjimus, bet ir pasiryžimą :.:ur.kSr.os žmonių, k u r i u o s
parengimus. Vyčių
Lietuvos kintu pamokslu. Po pamaldų privertė londoniečius Naujųjų
su liaudies dainomis Vasario j Registracija,
% Ldthuaniansiekti ir laimėti mokslo ir profe- Daužvardžio fondui pristatė pa
Nepriklausomybės metinis ban- apatinėje salėje užkandžiai ir metų išvakarėse sėdėti namuoprašytos lietuviškų laikraščių
16-tosios minėjime, kuris įvyks j World Community, 5620 South sinėje srityje,
I ketas "Lietuvos
atsiminimai"
lituanistinės mokyklos patalpo-į ciaremont Ave., Chicago, UI. i Nors ši žiema nepalanki net redakcijos. Jos parinko savo Į bus Martiniąue patalpose, sek- pabendravimas. Po t o Vasario j s e . Tas palietė ir Londono
11 d., Marshall High School; Sporto ir socialinio klubo rengse (420McCarthyRd Lemont) jeoege.
| šdmos šventėms, bet dr. Nijolės Į aktyviuosius
- į " — — ^jaunuosius
— — — bendra- ; " I m a d i e n L vasario 4 d. šiemet
auditorijoje iškilmingas minėji-'tą Naujųjų metų sutikimo va
sekmadienį vasario 18 d., 2:15i
: nainrirrtipnpc inim^-ii-mn «nci i darbius, kuriems ir paskirtos ,
' . T . . 0. .
vai. Sv. Mišios !:30 vaL Ruo-j c e r o* A n t i n a s l ™ ukalendo* Ci-; £džiaugti
* £ ? ^» JFloridos
2 S 2 Tatskrido
L K • * — « "
^
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^ o s ŽM mTe t u ^ M S rnas ir meninė dalis. Paskaitą | karą. Bet buvo lietuvių, kurie
8
Tos
premijos
bus
įteiktos
spauP
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J
sukaktu-į s k a i t y s Vytautas Abraitis iš nepabūgo nei šalčio, nei sniego
šia JAV LB Lemonto apylinkė, i
> ^ > Padeko]o uz
.Jinderienė
3<?S m o t m a J a m n a
Bindenene
vių
proga.
j Floridos.
x Mažosios L i e t u i l i e t u v i u i ^ * aukojo 10 dolerių. Nuodos baliaus metu Chicagoje.
AUSTRALIJOJE
Apskrities jaunimo kuopa su- j _ j y j ^ R L Pnžginto v a r g o _
draugija
surengė
Klaipėdos j aidžiai dėkojame,
Iš "Tėviškės Aidų", Australi
krašto išsilaisvinimo 56 metų} x Kun. J. Bertašius, Winnijoj, pristatyti po 75 doL gavo daryta iš 36-tos ir 112-tos kuo-! nų koncertas buvo sausio 10 d., — Australijos lietuvių kunigo
Kęstutis žSnskas,"l7 m , Rita i *"* j a u n f m e į i ų ' . a e m e t . T ? 0 * Ascension bažnyčioje Manhat- suvažiavimas įvyko Lietuvių die
sukakties minėjimą sekmadienį, į p e g , Kanadoje, aukojo 10 dole- į
, 1 Rupinskaitė, 16 m , ir Aid. J a - j ^ J ^ ^ ^ f * n n n e u m ą | t a n e > N . Y m ^ ^ j , s u s i r i n . nų metu, Sydnėjuje, pr. m.
sausio 21 dieną, Artesian sve- j rių. Labai ačiū.
j sekmadienį kovo 4 d. ^ šv. M i - | k o apie 250, lietuvių buvo dau-j gruodžio 29 dieną.
Dalyvavo
tainėje. Kun. Ansui Trakiuiį
„ V
kubaitytė, 17 m.
šios bus 10 v a i Nekalto Prasi giau nei trečdalis. Koncertas 5 suvažiavimui pirmininkavęs kun.
sukalbėjus maldą, įvyko iškil-i
* * ° 5 doL aukojo: V. F . | , . ^
"Pasaulio Lietuvio" pristaty-j
mingi pietūs. Minėjimo progra- \ B ^ M Julius Karsas, K ir S.
tiems Marijai Dambriūnaitei - dėjimo par. bažnyčioje. Religi- j pV as k a mbėjo labai įspūdingai. I P. Butkus, kun. dr. P . BačinsBa3 a
M o r t a Kuncienė
n.;- <i*Ą suruoS K U - . O S r/zsios A
Prižgintas parodė aukštą j kas, kun. A. Spurgis, MIC, kun.
mą atidarė draugijos pirminin- j ° ^
> Sta! Šmitienei paskirta 100 dol., Livadas
kun.
Tomas
Kasputis.
J
technikos lygį. Jis grojo Fran- j Pr. Martūzas ir kun. Pranas
kas prof. dr. Jurgis Anysas.! ^
^kšaitis, D. Zakaras, J. į
nui Kojeliui 50 dol.
Pietūs i r programa b u s Vyčių cois Couperin, J. S,. Bach, I Dauknys. Aptarti lietuvių sieAlgis Regis kalbėjo tema Klai- \ Povilaitienė, Vincas Padvarietis. į
Iš "Laiškų Lietuviams" Kris salėje po šv. Mišių.
Charles Tournemire, Louis Vier-' lovados reikalai
pėdos išlaisvinimas ir mūsų p a - | V i s i e m s ****** dėkojame,
tinai Parėšytei paskirta 75 doL
Vyčių
choro
metinis
banke
ne,
Jean Langiais ir Marcei 1 — Albinas Pocius, Melbourreigos Mažajai Lietuvai. Minė- Į x Oną Daškevičienę, Chicago,
"Tėviškės Žiburiai" rekomen
t
a
s
ir
šokiai
b
u
s
Vyčių
salėje
iDupre
kūrinius. P o koncerto no lietuvių bendruomenės pirjime dalyvavo gražus skaičius' m., ištiko nelaimė — lūžo koja.
davo Rūtą Oną Šiulytę, kuriai
balandžio 28 d.
j gretimoje salėje buvo vaišės.
mininkas, buvo pagerbtas Iietupaskirta 75 doL
Mažosios Lietuvos veikėjų ir šiuo metu ji gydosi Šv. Kry
Nariai
vienbalsiai
nutarė
pa-j
—
Vytas
Gerulaitis,
Sn.,
pa-!vių
namuose jo 60 m e t ų a m Iš "Ateities" žurnalo bendra
svečių.
žiaus ligoninėje. Iš čia atsiundarbių atžymėti Linas Sidrys kartoti aukas paremti Uet. spau- j skirtas pravesti teniso moky- žiaus sukakties proga. Vaišėse
X Spaudos balius, turėjęs t ė "Draugui" sveikinimus ir
— 75 dol. ir Saulius Kuprys — dą, radijo, televiziją i r draugi-1 mo programą USTA National j dalyvavo apie 150 lietuvių. Gau
įvykti šį sekmadienį, dėl blogo, auką. Nuoširdžiai dėkojame,
jas. Aukos bus išsiųstos sausio į Tennis Centre, š i s centras | t a daugybė sveikinimų, pasaky50 dol.
oro atidedamas. Data. kada jis
„
_
m
X Zenonas
į įkurtas tik šiais metais, išnuo-1 t a daug kalbų. Alb. Pocius y r a
įvyks, bus pranešta vėliau.
!^ ,
K™*"^
•
"Draugo" dienraštis pristatė ėnesį.
Dr. Nijole Daugirdienė
!
šiemet visos Amerikos Vyčių moja aikštes ir duoda teniso i labai populiarus visuomeninin; Chicagos atsiuntė malonų laiskeletą veiklesnių savo bendra.
_
,
kuopų
i r apskričių atstovai su-j pamokas jauniam i r suaugu-! kas.
ir
dalyvavo
šeimos
šventėje.
į
da
įų.
i
jų
atžymėta
Ofeli
X minots Lietuvi, Gyd^ojų k ą katia;ae
itenkirb
š
i š r e i š k ė pas
dr-jos ir Moterų pagelbinio vie- n i m ą dienraščiu ir atsiuntė 8 Taip pat džiaugiasi marčios lai- j j a Ba"ršketytė7 Akademinių p r o - 1 v a ž i u o s i Chicagą rugpiūčio 16 j šiem Centras turi 9 aikštes j — Lenkų suruoštose paamineto metinis susirinkimas, ne- d o l e r i ų a u k ą A č i Q
mėjimu uošviai Halina ir Kris- Į švaisčių skyriaus redaktorė. Jai — 1 9 * 66-tam metiniam sei- Į po stogu, kur yra pastovi tem- į dose paminėti popiežiaus Jono
palankiom oro sąlygom esant, j
tupas Daugirdai bei dr. N. Dau- i paskirta 100 dol. Gintei Damu- m ui.
Seimo komiteto valdyba! peratūra, — vasarą vėsinama,; Pauliaus išrinkimą Brisbanėje
X J u o z a s Aūdėnas
šį sekmadienį, sausio 28 d., ne* So. OzoAlgirdas
Brazis, Irena Šankus i žiemą šildoma. Taip pat turi lietuvius atstovavo K. Bagdoįvyks
Sekanti data bus nra- n e ^ ^ N " Y " m a l o n i ^ 1 ^ k e - | girdienes sesuo Anele su seima.jšytei ir Jonui Kupriui paskirta ir Antanas Rudis, Jr., pranešė,; 26 lauko aikštes. Teniso moky-! nas ir keli kiti lietuviai,-es.
nešta vėliau
į l i u P ^ ^ o j o už kalendorių, at- j *** susirinko į dr. Nijolės ir Į po 75 dol., o Linui Meilui —
kad jau sudarytos sutartys su į mas vyksta visas septynias sa-; Kiek vėliau visa lietuvių grupė
ir atsiuntė! ČT- T o m o Daugirdų namus Wil- į 50 dol.
X DaiL Regina Jautokaitė pa-1į anaujino
^ prenumeratą
uką
č}ū
mette, Dl., šį gražų laimėjimą j K radijo valandėlės Audriui i Chicago-Raddison viešbučiu irivaitės dienas
buvo parodyta televizijoje.
atšvęsti
ir
kartu
pasidžiaugti
į
Regiui
paskirta
75
dol.
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įvairių
parengimų
vedėjai
iš
fBrighton
S a « Parko
J S ! lituanistinei
L J E ? ^mol Į x ' ^ — ' N a k a s , MassapegDIDŽ. BRITANIJOJ
iiiniiiiiiiiiiiiiiifiinmiiiiiiniiiiiiiiiiiiim
rinkti ir uoliai veikia.
va, N. Y., atnaujindamas pre- pasiektu diplomu bei geromis
Visi
šie
jaunieji
daugiau
ar
kyklai, kuris bus dovanų pa- n u m e r a t ą a t s i u n t ė j , 1 0 d o l e r i
m 9
ateities perspektyvomis. Jani mažiau bendradarbiauja mūsų
Tradicinis metinis "Euro- DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE^ ^
™ * \ apskrities
skirstyme vasario 3 d. mokyk- < a u k ą
j
^ ačm
V
na Binderienė, po šios šeimos
1 SUSmnkimaS
buS kovo
4
pos Lietuvio" r Nidos knypų į J y t ^ a S ° m a * ' •"
^°^vnC'
spaudoje.
Šimtas
dolerių
buvo
^
los ruošiamajame baliuje šau- x j^^ms K. BertoHs, Hot šventės pabuvusi dar kelias
klubo rengiamas spaudos ba
paskirta už pirmą vietą, 75 dol. Vyčių salėje.
lių namuose.
Nariai raginami pasimelsti už lius įvyks sausio 27 d. Lietuvių
Springs. Ark., dažnai paremia dienas Chicagoje, išskrido atgal už antrą ir penkiasdešimt už
"MARIJOS GARBINIMAS
ps.
mirusius
Vyčių
veikėjus:
Mari
X L. Jaras, Chicago, TU., at-1 "Draugą". Ir dabar, atnaujin- į Floridą.
namuose,
Londone.
trečią. Be abejo, tai tėra tik
LIETUVOJE"
siuntė Garbės prenumeratoriaus damas prenumeratą, aukojo 10
— L . K V. S-gos "Ramovės"
simbolinis atžymėjimas, kokių ją Šrupšą, Tekią Strongą iš
•
mokestį. Už paramą esame la dolerių. Labai ačiū.
Manchesterio skyrius surengė Knyga yra tik teologinė, ji dėl |ao
jau anksčiau yra Daužvardžio | | Z į t i - " į į VU '
bai dėkingi.
M. L. S. klube Naujųjų metų mhj vietovių aprašymo ir dėl jos
x Aukų po 7 doL atsiuntė:
fondas taip pat paskyręs ir šiam j x«xw t / ^ J o ? P ° S ,
Blckų
sutikimą. į kurį atsilankė daug gausios istorinės medžiagos tinka pa
Adolfas
Kanapka,
Toronto,
reikalui Išdalinės t ū k t a n č i u s j
* ^ " t o s kuopos.
x Leokadija ir Antanas Tve
L
a
u
n
žmonių, nors prisnigo daug siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
V. Andrulionis, Rodnay,
dolerių. Sveikintinas fondo dė-|
**
rai, kurie turi savo laikrodžių,
dominčiam Lietuvos istorija ar viesniego, streikavo autobusai. At- j .ovėmis. Knyga didelio formato, 440
mesys mūsų spaudos prieaug
įvairių žiedų ir kitų brangeny-j Kazys Keciorius, Lockport.
Labai ačiū.
PABLŪDĘS ŠOFERIS
sisveikinant su senaisiais metais P*1- — kaina $3.00. Galima ją įsigyti
liui.
A.
bių krautuvę Chicagoje, 2646
ir sutinkant naujuosius, žodį |
'S^SLmmmmmmmmmmm
X Aukų po 7 dol. atsiuntė
W. 69 St., yra mūsų Operos
Įsikarščiavęs sniego valymo
VYČIAI NUOLAT JUDA
mecenatai. Jie ir šiemet jau at Alf. Venclovas, Brookfield,
mašinos šoferis taip įsismagino,
giiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiinin
Lietuvos Vyčių ketvirčio me
Julita Burgess, Chicago,
siuntė 100 dol. čekį naujos ope
kad sužalojo 50 automobilių.
ros pastatymo išlaidoms suma-! Jonas Žostautas. N. Reding- Tai įvyko Dan Ryan greitkely tų susirinkimas įvyko gruodžio
I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis f
žinti. Opera jiems nuoširdžiai
ton.
' * S atvė, V:, r .-^ ^ m o g u s ^ J ^ ^ 6 - J ^ a s i o s v a I tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virie- |
Antanas
dėkoja.
(pr.).
|daS^
^arauskas
Visiems maloniai dėkojame. buvo užmuštas.
I liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms
(pasveikino narius šv. Kalėdų
X Po 5 doL aukojo: Jurgis
x Nerija Linkevičiūtė atliks
UŽDARYTOS
MOKYKLOS
I
proga
I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina sn persiuntimu
sukilėlės Emilijos Platerytės Lasinskas, Bronė Pridotkienė,
Chicagoje
naujai
prikritus
vaidmenį to paties vardo istori Bronius čikotas, Antanas SprinI $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 e t taksų.
nėje muzikinėje dramoje, kurią dys, Antanas Astrauskas, Mary daug sniego ketvirtadienį mies-; Jei Johnson būtų bijojęs liudyti,
t o i r kat
*likų mokyklos buvo užmušėjai būtų likę nenubausti.
"Dainavos" ansamblis stato š. Janickas, Vladas Rutkus, Ed. I
i
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S West 63rd Str.,
Jokūbauskas,
Richard
L
Sey-!
uždarytos.
m. kovo 31 d., 8 vai. vak. i r
KAIP GELBĖTIS
I Chicago, UI. 60629
balandžio 1 d., 3 vai. popiet Ma- Į m<>ur, Juozas Leiberis, Janina
Elzbieta Kleizienė, Alvudo darbuo
INFLIACIJA CHICAGOJE
NUO SNIEGO
toja Chicagoje, patarnauja sene 'iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimmniiiiniiiimmiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiimiiiiiic
rijos mokyklos salėje.
(pr.). Luinienė, Jonas Rugys. Visiems
Tikrinimai
parodė,
kad
ChiĮ
Chicagos
miestas
buvo
pasamliam ir juos paguodžia. Cia ji susi uiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii'i
maloniai dėkojame.
cagoje 1978 metais kasdienio į dęs Kenneth Sain firmą paruoš- tikusi vargonininką Povilą SkridaiX
Aukų
po
3
dol.
atsiuntė:
X NAMAMS PIRKTI PA
| vartojimo prekių kainos pakilo' ti planą, kaip Chicagos miestui lą. Alvudui E. Kleizienė kas savai
K.
Kubaitis.
Valerija
Wolf,
R.
tė paaukoja po keletą valandų pa
SKOLOS duodamos mažais mė
10,3%.
geriau gelbėtis nuo sniego. Už laikydama švarą ir kt.
Stakauskienė,
J.
bagdanskis,
Enesiniais įmokčjimais ir priei
JONAS NARBUTAS
tą jiems buvo skirta 90,000 dol.
Nuotr. M. Nagio I
LIUDIJO PERŠAUTAS
Andriušis. P. Žukauskas; po du
I
namais nuošimčiais.
Firma su savo planais pavėlavo,
=
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina
dol. — J. Skeivys, Al. Žilinskie
Mutual Federal Savin g?. 2212
Garfield
Johnson,
gailėdama-'
bet
jau
vasario
15
d.
įteiksianI
su
persiuntimu
$950.
nė, VL šulaitis. Pranas Visvy
TRCKSTA
I vVest Cermak Road — Telef
sis
sesers,
iš
kurios
miesto
gau-!
ti
savo
projektus,
das; 1 dol. — Kaz. SadenskieGERIAMO VANDENS
§
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940
VI 7-7747.
(sk.)
jos nariai buvo pagrobę 30 dol į
MAUDYMU
5 metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto dinė. Visiems dėkojame.
JAV vis daugiau gyventojų 5 džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50.
nuėjo pas juos reikalauti, kad j
^
x AlbinmM Kurkulis, akcijų
X Aukų "Draugui" atsiuntė: grąžintų. Susiginčijus jis buvo
Iki sausio 25 d. Chicagoje priversti pirktis geriamo van
B
Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų,
brokeris, dirbąs su Rodman A po 3 dol. — Stefanija Klimienė,
peršautas 11 kartų, bet išliko j buvo nužudyti 52 žmonės, kai dens parduotuvėse. Mat, dau
Ren»haw, Inc., patarnauja ak- V. Simonaitis. J. Montvilas; po gyvas. Nebodamas grasinimų, 1978 m. per visą sausio mėnesį gumas upių ir ežerų užteršti ir 5 gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
djų bonų, fondų bei kitų verty du dol. — J. Milius, M. Klimas,; jis liudijo prieš gaujos narius. į nužudymų buvo 47. Spėjama, jų vanduo gėrimui netinkamas. 5
Užsakymus siųsti:
bių pirkime ir pardavime. Susi P. Dambrauskas; po 1 dol. —! Trys jų buvo nuteisti, o ketvir- kad dėl sniego būdami namuo- Pavyzdžiui, Kalifornijoje k a s
-;
"Draugą*", 4545 W. 63rd St., Chicago, Dl. 60829.
domėję Aambinkite 977-7916. Al. Žilinskas, S t Kiela, Domi-. tas laukia taip pat bausmės • se žmonės labiau įsinervina ir dešimtas gyventojas geria tik
niinojaua gyventojai prideda extr& 45 et. taksų.
pirktą vandenį.
Jm.
(•k.) celė Zakarauskienė. Ačiū.
i kaip ir anie: 100—200 metų. Į susipyksta
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

