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Padėtis Irane
Bachtiaras mano: įkaitai bus paleisti

Teheranas. — Irane okupuo tiaras pareiškė ABC televizijo
— Praėjusią savaitę senatas toje JAV ambasadoje padėtis je, kad, jo nuomone, suimti
72—3 balsais patvirtino gyny nepasikeitė, suimti įkaitai tebe amerikiečiai bus greit paleisti.
kupo Josef Stimpfle? Tau vys
Rašo Nijolė Sadūnaue;
bos reikalams 131.7 bil. doL Į laikomi, nežiūrint tarptautinių
Irano spauda labai piktai
kupas parašė daugelį kartų! Jis
šią sumą įeina ir naujųjų MX pastangų paveikti Irano vyriau puola Egipto vyriausybę. Kairo
"Šiandien sumušiau laiškų jautriai rūpinasi Tavimi. Laiš
rašymo rekordą •— rašau 37-tą kas iš Tavęs labai pradžiugintų
raketų sistemos planavimo išlai sybę, kad ji laikytųsi tarptauti aerodrome Egipto saugumas
laiškutį. Skolos mažėja. Ra vyskupą". Praėjo lygiai metai
dos.
nių konvencijų Irano radijas ir sulaikė kelis atvykusius studi
šau trumpai, po kelis žodžius. po Mkhaelos Baumann laiško
— Kanadoje, prie Mississauga, spauda skelbia, kad JAV amba juoti iraniečius ir pasiuntė juos
Nuotaika visų geriausia. Vaka rašymo Nijolei, bet nė vienas
Ont, netoli Toronto, policija sadą puolė "studentai", tačiau namo.
ras, pas mus 22 valanda. Einu Jo Ekscelencijos vysk. J. StimpJAV ambasadą buvo leista
evakuavo apie 250,000 gyven iraniečiai privačiai pripažįsta,
pasivaikščioti 15 minučių po kie fle laiškas, rašytas Nijolei, ne
tojų, nes geležinkelio nelaimėje kad tai pačios aukščiausios val aplankyti ir pasikalbėti su suim
mą. Pasimelsiu ir miegoti! Ryt buvo jai Įteiktas. "Iš Lenkijos V. Vokietijos kariuomenė gavo 00 apmokymo tankų "Leopard I" modelio. sudužę vagonai pradėjo skleisti džios darbas, palaimintas ajato- tais diplomatais Švedijos am
vėl budėti".
negavau nė vieno laiško, nors Vietoj tanko bokštelio treniravimo modeliai turi nuotraukoje matomą kabiną, nuodingas chloro dujas. Kaip los Kbomeinio. Tarp studentų basadoriui Kaj Sundbergui ir
Nijolė stengiasi atsakyti į vi žinojau, kad daug lenkų rašė. kurioj sėdės instruktorius ir du tankistai, šiuose modeliuose tankistai susipa žinoma, toje vietovėje gyvena ir dažnai matomas ajatolos sūnus. minėtam Vatikano atstovui Te
sus gautus laiškus. Per laisvą Ir iš Vilniaus Lenkijos turistų žins su tanko kontrolės instrumentais ir jo valdymu. Tuo būdu vokiečių Šar nemažai lietuvių Iššaukti ka "Studentai" buvo okupavę ir herane Būgnini.
nuo darbo dieną vidutiniškai pa man siųstų laiškų negavau. Iš vuočių daliniai turės paruoštų tankistų dar prieš gaudami tankus.
Amerika sustiprino žygius
riuomenės daliniai padeda poli-ĮBritanijos ambasadą, tačiau ją
paliko,
kai
paaiškėjo
klaida,
jog
rašo po 20—30 laiškų. Po pa Vašingtono gavau du laiškus,
prieš nelegaliai Amerikoje esan
cijai prižiūrėti apleistus na
buvęs premjeras Bachtiaras ne čius iraniečius. Valstybės pro
ros darbo, kita para laisva. bet tų laiškų man pilnai 'užte
mus.
Trumpai pailsėjusi, visą laisvą ko, kad suprasčiau jų visų rū
— Bolivijos kariuomenės va gyvena Britanijoje, bet Prancū kuroras įsakė patikrinti visų
laiką skiria laiškų rašymui. Jei pestį ir norą man padėti La
dai tarėsi su darbo unijomis zijoje. Valdžios milicija neturė studentų dokumentus ir tiems,
negausite nuo Nijolės laiško, ži bai visiems esu dėkinga!"
ir parlamento atstovais dėl poli jo sunkumų "studentus" išpra kurie nestudijuoja ar yra pada
nokite, jog arba Nijolė negavo Buvau pradėjus nerimauti,
tinės padėties. Popiežius Jonas šyti iš Britanijos įstaigos.
rę nelegalių veiksmų, įsakė užJūsų rašyto laiško, arba jos pa kai iš savo artimųjų, gyvenan
Paulius II-sis sekmadienį šv.
I
Sekmadienį būrys iraniečių vesti deportacijos bylas. Ame
rašytas Jums laiškas buvo sau čių Vilniuje, ilgai negavau laiš
Petro aikštėje viešai meldėsi, Beirute, Libane, buvo įsibrovę į rikos universitetuose padidėjo
H 10 žmonių 6 nežino, kas pasirašė
gumo cenzorių konfiskuotas. ko. O šiandien ir man šventė!
prašydamas Bolivijai taikos.
JAV ambasados kiemą, tačiau demonstracijos prieš Irano
Labai retai cenzoriai praleidžia Atnešė paštą, kur tarp kitų laiš
Washingtonsa, — Strateginių lai respublikonai: Jacob Javits — Pietų Korėjos laikinoji vy greit atvykusi Sirijos kariuome veiksmus, nukenčia kartais ir
laiškus Nijolei iš Airijos, Angli kų buvo ir mano brolio Jono ginklų apribojimo sutartis — ir Charles Percy. Prieš patvir riausybė pademonstravo kores
nekalti iraniečiai, net buvusio
jos, Australijos. Ispanijos, Olan Sadūno penki laiškai. Matyt, SALT M senate pateko į pilna tinimą balsavo du demokra pondentams, kaip buvo nušautas nė buožėmis ir šūviais į viršų šacho rėmėjai.
dijos, Portugalijos ir Prancūzi vienam laiškui "keliauti" liūd ties darbotvarkę ir bus disku tai: sen. Richard Stone iš Flo prezidentas Parkas. Demonstra tuos iraniečius išvaikė.
Filipinų sostinėje Maniloje
Praėjusį penktadienį Jungti
jos. Iš minėtų valstybių Nijo na, tai jis ir "laukia" draugų tuojama po Padėkos dienos. ridos ir sen. John Glenn iš Ohio.' cijoje dalyvavo iš kalėjimo at
grupė
iraniečių užpuolė du ame
SALT sutartis nustato ribą vežti atentato dalyviai P. Ko nių Tautų Saugumo taryba ape rikiečius marinus ir juos peiliais
lė gavo po vieną, du ar kelis — penkiese kur kas smagiau!
Ratifikavimui reikia iš 100 se
laiškus. Apie pusė iš užsienio
natorių mažiausia 67 balsų. strateginių raketų ir jų užtai rėjos opozicijos vadas Choi Kyu liavo į Irano vyriausybę, reika sužeidė. Minnesotoje suimti ke
Mano
daug
laiškučių,
kuriuo
gautų laiškų yra iš Vakarų Vo
Sutarties rėmėjai šiuo metu su epTnvbai. Be to sutartis už Hah pareikalavo iki sausio 25 d. laudama paleisti diplomatinį turi iraniečiai, planavę pagrobti
se
yra
tik
po
kelis
sakinukus,
kietijos, nors ir jų didelė dalis
draudžia trukdyti erdvės žvalgy pravesti naujo prezidento rinki JAV personalą. Naujas Irano Minnesotos gubernatorių Al
tiek balsų neturi.
negauna
daug
lagerininkų,
ka
užsienio reikalų ministras Banikonfiskuojama.
Nors vyriausybė išleido ne bos aparatams tas raketas ste mus.
linių tremtinių, Maskvos gyven
Sadr susitiko su Palestinos Lais Quie.
Michaela Baumann, gyvenanti tojų . . . Daug mano laiškų mažą sumą pinigų SALT sutar bėti, jas tikrinti. Sutartis nu — Izraelio nutarimas ištrem
vinimo organizacijos delegatais.
Vokietijos Federalinėje respu dingsta ir tolimoje kelionėje į ties aiškinimui ir nagrinėjimui, stato, kad kiekviena raketa ne ti Nablus miesto burmistrą, ara
Bando sudaryti
CBS- - New York Times viešo gali turėti daugiau 10 užtaisų. bą Bassan Shaąą, sukėlė arabų Egipto prezidentas Sadatas vėl
blikoje, 1978 m. balandžio 15 d Tėvynę Lietuvą..."
sios opinijos tyrimai parodė, Nustatomos ribos raketų ti protestus ir 8 miestų burmistrai pakartojo savo pakvietimą bu
laiške Nijolei rašė: "Ar nega
taikos kariuomenę
(Bus daugiau)
kad labai mažai amerikiečių šią pams, bombonešių, povandeninių pagrasino pasitrauksią iš pa vusiam Irano šachui Pahlevi
vote laiškų iš Augsburgo vys
atvykti į Egiptą. Sadatas pa Londonas. — Britanijos prem
sutartį pažįsta. Priešingai, ii laivų skaičiui.
reigų.
Sovietų "Tass" agentūra tvir — Norvegijos laivininkystės vadino ajatolą Khomeinį "luna jerė Margaret Thatcher derėjo
10 amerikiečių net 6 nežino, ku
rios dvi valstybės tą sutartį pa tina, kad siekiant visiško nusi įstaiga paskelbė, kad prieš sa tiku", kuris islamui daro gėdą. si su Zambijos prezidentu Kensirašė, nekalbant apie sutarties ginklavimo, reikia eiti pamažu, vaitę Ketų Atlante buvęs nor Papiežius Jonas Paulius II-sis neth Kaunda dėl Rodezijoa ieškant galimybių dalinėmis tar vegų laivas "Berge Vanga" lai pasiuntė pas Irano vyriausybę Zimbabvės taikos sąlygų Pla
tikslus ir apie ką ji kalba.
Cbicago Tribūne vedamajame pinėmis priemonėmis, tačiau vi komas dingusiu. Sis 71,000 to arkivyskupą Annibale Būgnini nuojama paskelbti pereinamąjį
pasisako už sutarties patvirti sos sutartys dėl ginklų apribo nų laivas greičiausia susprogo, Jam buvo leista aplankyti suim paliaubų laikotarpi po kurio
naujai išrinkta vyriausybė pra
nimą. Panašiai už sutartį išėjo jimo turi būti pagristos lygybės 40 įgulos narių laikomi dingu tus amerikiečius.
Kalifornijos
gubernatorius, dėtų valdyti nepriklausomą
ir Sun Times laikraštis, pabrėž ir vienodo saugumo principu, šiais.
Ragina amerikiečius neaukoti ginklams
kandidatas į prezidentus Ed- Zimbabvę. Britai planuoja tai
atsisakant mėginimų įgyti vie
atgaivinti damas, kad be apribojimų, gink našalį pranašumą Pakartoja — Chryslerio automobilių mund Brovm ragino amerikie kai prižiūrėti kariuomenę iš vi
Washmgtonaa, — Airijos riausybė bandys
lų lenktynės su Sovietų Sąjunga
bendrovės susitarimas su darbi čius vieningai pademonstruoti sų britų bendruomenės šalių
premjeras Jack Lynch pasmer Šiaurinės Airijos apskričių sa
ma, kad Sovietų Sąjunga nenori
prasidės
visu
rimtumu,
pareika
kė spaudos konferencijbje tuos vivaldybes, jų autonomines tei
karo, tik rūpinasi savo gynyba. ninkų unija laikomas nepateisi savo vieningumą ir reikalauti jų tarpe kareivius iš Australi
laus
milžiniškų
išlaidų.
Nurodo
namu, paskelbė kainų ir algų suimtų amerikiečių paleidimo. jos, N. Zelandijos, Zambijos ir
amerikiečius, kurie pinigais re ses ir galiąs.
ma, kad neseniai pasitraukęs
Senatorius
Jacob
Javits,
bai
priežiūros komisija. Bendrovė Valstybes departamentas atsi kt
Pasaulio
spauda
pripažįsta,
mia IRA (Irish Republican ArJAV
ambasadorius
Maskvoje
gus
užsienio
reikalų
komiteto
gali negauti vyriausybės para
my). Amerikiečiai Įžiūri toje kad viena veikliausių teroristi
Malcolm Toon pasakė senate, debatus, pareiškė: "Jei Sovietų mos išeiti iš ekonominių sun liepė sakydamas, kad būtų ge
Kongreso atstoves
armijoje kovotojus už Airijos nių airių grupių yra susirišusi
riausia, jei politiniai kandidatai
jog istorija jau yra parodžiusi, Sąjunga nori būti pasaulio ga- kumų.
laisvę, sutapatina šią teroristi glaudžiais ryšiais su komunisti
lanko Kambodija.
kad sovietų režimas sugeba iš , lybė, ji turi elgtis kaip tokia. — Energijos departamentas šio incidento nenaudotų savo
nę organizaciją su laisvės kovo nėmis teroro grupėmis kitose
reikalams,
laikytųsi
ramiai
ir
savo piliečių išreikalauti net ir j Ji negali kurstyti neramumų Vi ruošia bylas prieš 9 didžiąsias
Bangkokaa — Kambodijos
tojais, kurie 1916 m, iškovojo šalyse. Airių slaptosios armijos
labai didelių pasiaukojimų gyny duriniuose Rytuose ar kitur pa naftos bendroves, kurios be jo paliktų šią problemą vyriausy pabėgėlių stovyklas Tailandijo
airiams nepriklausomą valstybę. ' 'provisional" sparnas palaiko
bei.
bai stiprinti. Sovietų piliečiai saulyje. Tai yra nusikaltimas.
je pradėjo lankyti šešios JAV
Premjeras Lynch šiandien ryšius su Palestinos Laisvinimo
kios priežasties pakėlė naftos
Buvęs Trano premjeras Bachneturi kito pasirinkimo, kaip Mes nenorime išardyti jūsų re
Kongreso atstovės, kurios pla
atvyksta į Chicagą, kur jam ai Organizacija, gauna iš jos gink
sutikti. Laikraštis rašo, kad voliucijos, mes norime gyventi produktų kainas.
nuoja nuvykti ir į Kambodijos
rių kurnės mere Jane Byrne ruo lų. Bendradarbiaujama su Ita
Amerikai atmetus ribas atomi šviesiai ir laimingai, tačiau jūs — Gaisras Pioneer, Ohio, se
sostinę prašyti Heng Samrin vy
šia iškilmingus pietus. Trečia lijos Raudonosiomis brigadomis,
Pažadėjo didinti
niams ginklams, sovietų milita- turite palikti pasaulį ramybėje", nelių ir protiniai atsilikusių pa
riausybės, kad ji tektų šalpą
dienį jis išvyks į New Yorką.
cientų namuose pareikalavo 14
su turkų laisvinimo armija", ristai pradėtų ginklų lenktynes
siųsti ir į Vietnamo kariuome
Kambodi
jos
šalpą
gyvybių. Sužeisti 9 asmenys.
Amerikoje yra nemažai airių, su baskų teroro grupe Ir net su visu smarkumu. 1 tai atsilieptų pasakė Javits.
New Yorkas.— Speciali Jung nės dar neužimtas Kambodijos
Policija tvirtina, kad gaisrą su
kurie duoda lėšų slaptosios ar vokiečių Baader - Meinhof ir ja ir Amerikos kariniai strategai,
kėlė 4 metų amžiaus berniukas, tinių Tautų konferencija Kam- sritis. Septinta atstovė Millicent
mijos ginklams pirkti. Tuos ponų radikalais. Visos šios tarp bijodami atsilikti. Gynybos se
Princese tapo
bpdijos šelpimo reikalams bai Fenwick, turinti silpną širdį,
žaidęs su degtukais.
aukotojus yra pasmerkę žinomi tautinės smurto organizacijos kretorius Harold Brov/n ir kiti
gėsi pažadais sustiprinti ba pamačiusi pabėgėlių vargą, su
airių kilmės politikai: senato yra remiamos Maskvos.
sosto įpėdine
nurodė senato komitete, kad
daujančių ir sergančių šalpą. \ sirgo ir į Kambodiją nevažiuos.
rius Edward Kennedy, Atstovų
Pavasarį britų saugumo įstai Amerikai iki 1965 metų grėstų
Stokholmas. _ Švedijos par
Padėtis Turkijoj
Penktadienį kongresas patvir
konferenciją buvo atvykesdarūmų pirmininkas Thomas C gai pavyko gauti žinių ir sulai didesnis pavojus be SALT sutar lamentas, daugeliui socialdemo
tino
60 mil. doL Kambodijos
Nsfll, New Yorko senatorius kyti Olandijoje, Antverpeno ties, negu su ja.
kratų ir komunistų susilaikius, Ankara. — Rinkimuose nu bartinės Heng Samrin valdžios šalpos reikalams.
Daniel Moynihan ir New Yorko uoste, sustojusi laivą pakeliui iš
pakeitė sosto įpėdinystės {staty galėtas Turkijos premjeras Bū atstovas, ambasadorius Maskvo
Senato
užsienio
reikalų
ko
gubernatorius Hugh Carey. Limassol, Kipro salos, į Dubliną.
tent Ecevit buvo perrinktas je Keo Prasat, tačiau konferenKinija gavo
Premjeras Lyrcfe nurodė spau Laive olandų policija rado pa mitete už SALT sutartį balsavo mą, daugiausia moterims reika respublikonų partijos vadu. Par cijon #s nebuvo įleistas. Vy
laujant.
Nors
princesė
Viktori
šalia
demokratų
ir
keli
libera
dos konferencijoje Washingto- slėptų ginklų šovinių ir 1,000
lėšų pabėgėliams
ja jau dviejų metų, šiais metais tijos konvencijoje iš 1,500 dele riausybės pažadėjo šalpos rei
ne, kad airių slaptosios armijos svarų naujų plastmasinių sprog
kalams
210
mil.
doL
JT
vai
gatų
tik
20
balsavo
prieš
jį.
Sa
gegužės 13 d. gimęs princas
New Yorkas, — Jungtinės
vadai yra tikrieji Airijos ir airių menų
vo kalboje Ecevitas pripažino, kų fondo direktorius Henry
Carl
Philip
buvo
laikomas
sosto
Lenkijoj
suimti
Tautos paskyrė Kinijai pabėgė
priešai, kurie norį smurto veiks
kad ekonominiai sunkumai Tur Labouisse išvyko į Kambodiją
įpėdiniu,
įstatymas
įpėdiniu
pri
_
M
*
3
*
J
lių reikalams 20 mfl, dol. Tai
mais išspręsti Siaurinės Airijos
kijoje daugiausia atsirado dėl prižiūrėti siuntinių skirstymą.
pogrindžio
pažindavo
"pirmgimį
berniuką".
pirmas
atvejis, kada komunisti
problenas.
Kenijos seime
Konferencijai pateiktame ra
naftos kainų. Visos Turkijos
Nuo
sausio
1
d.
įsigalios
naujas
nė Kinija prašė ir priėmė tarp
Varšuva. — Lenkijos saugu
Sekmadienį Airijos katalikų
eksportų pajamos nueidavo porte sakoma, kad 25 mfl. kamįstatymas.
įpėdiniu
pripažįstąs
bus
baltas
atstovas
mo milicija Varšuvoje, Kroku
vyskupai paskelbė ganytojišką
bodiečių jų tarpe 700,000 vai tautines lėšas šalpai. Kinijo
naftos pirkimui.
"pirmagimį*',
nežiūrint
ar
jis
je yra apie 251,000 iš Vietna
laišką kuriame pasmerkia smur Nairobi — Kenijos parlamen voje ir Gdynėje suėmė apie 30
Rinkimus laimėjęs naujasis kų, kenčia maisto stoką, apie mo atbėgusių, daugiausia kinų
berniukas
ar
mergaitė.
Įpėdinė
pogrindžio
veikėjų
jų
tarpe
10
to veiksmus ir ragina katalikus to rinkimuose šeši vyriausybės
premjeras Suleyman Demirel 90 nuoš. vaikų serga, o 4 mfl. kilmės, pabėgėlių
taps
princesė
Viktorija.
žmogaus
teisių
gynybos
komite
nariai
nebuvo
perrinkti
ir
turės
neremti slaptų teroristų organi
pareiškė spaudos konferencijoje, Karabodijos gyventojų teturi
zacijų. Laiške primenamas po iš vyriausybės pasitraukti. Pre to narių. Milicijos žiniomis, len-,
apie 50 gydytojų
planavo demonstracijas j _ Naujasis Turkijos premje- kad jis bandys nugalėti Turkijos
KALENDORIUS
piežiaus Jono Pauliaus vizitas ir zidentas Daniel Arap Moi, 55 m., kai
Valstybės sekr. Vance pra
problemas,
tačiau
niekas
ne
Lenkijos
laisvės
kovų
61
metų
ras
Demirel
pareiškė,
jog
jis
jo žodžiai prieš smurtą ir ne konkurentų savo rajone neturė
nešė, kad Amerika duos 30 mfl.
Lapkričio 13 d: Valentinas,
jo ir buvo lengvai perrinktas. sukakties proga. Lenkijos vy- j bandys gauti užsienio paskolų, gali tikėtis greitų laimėjimų. dol. per 6 mėn. Be to, 9 mfl. Pranciška Narvydas, Grožflė.
apykantą.
nors Turkijos skolos ir taip ne Jis nurodė, kad per 22 mėne
Britanijos premjerė Marga- Įdomu, kad pirmą kartą Kenijos riausybė bijojo, kad sukakties
Lapkri&o 14 d.: Jukundas,
sių Ecevito vyriausybės valdy doL skiriami kambodiečiams
reth Thacher pasikalbėjime su istorijoje j parlamentą buvo iš minėjimai gali įžeisti rusus, nes mažos.
pabėgėliams
Tailandijoje.
Kon
Veneranda,
Ramantas, Saulenė.
mo laikotarpį riaušėse ir nera
lenkų
kovos
vyko
daugiausia
—
Sekmadienį
Pekino
milici
rinktas
ir
baltasis
Philip
LeanNew Yerk Times atstovais pa
Saulė teka6:36, leidžiasi 4:38.
mumuose žuvo 2,372 žmonės, gresas žadėjo šalpą dar padi
žadėjo naują programą Siaurės ky, 30 m. žinomo antropologo prieš Rusiją. Varšuvoje buvo ja išvaikė prie "Demokratijos jų tarpe 100 kareivių 10,000 dinti 30 mil. dol.
OBAS
Airijos konflikto sprendimui. sūnus, gyvenas Nairobi prie planuojamos pamaldos šv. Jono sienos" susirinkusius žmones ir buvo sužeistų ir ekonominis au
Sovietų Sąjungos ambasado
keturis
suėmė.
Cia
praeiviams
Nepastovus
debesuotumas,
Už dviejų savaičių vyriausybė miestyje. Jis kandidatavo jau katedroje, o po to vainiko pa
gimas iš 7 nuoš. nukrito Iki nu rius Troyanovski pažadėjo 85 temperatūra 40 U mktį 30 L
buvo
dalinami
lapeliai
su
reika
antrą
kartą
ir
šį
sykį
pateko
į
dėjimas
prie
Nežinomojo
Ka
pasiūlys naują planą, kurį vieni
mfl. doL šalpą.
lio.
lavimais daugiau laisvės.
reivio paminklą
priims, kiti atmes, bet britų vy- parlamentą.

LAIŠKAI IŠ GULAGO

MAŽAI PILIEČIU
PAŽĮSTA SALT

AIRIJOS PREMJERAS
SMERKIA TERORĄ

i'£*?

ti normalų gyvenimą. Oras, kurį
S
DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 13
mes kvėpuojame, turi daugybę
pašaliniu dalykų. Kai kurie jų
natūralūs, o kiti paties žmogaus
veikla oran patekę. Pasaulis pil
nas gyvūnų - mikroskopiškų ir
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
makroskopiškų - visi jie vienas su
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
kitu kovoja dėl išsilaikymo. Jei
KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 West Garfield BJvd., Chfcavgo, IL 60686 tu, žmogau, neužsidarai į gerai
išfiltruoto oro kamerą — tu esi
Teetefonae — FB 6-6429
apsuptas visokiu priešų, kurie
stengiasi sumažinti tau džiaugs
mus ir padidinti skausmus, o kar
tais net tavai gyvybei pagrūmoti.
lonumas ne visada yra naudin
Tokiu būdu gyvenimas žmo
Subręskime į žmones, pajė
gas dalykas
gaus yra virtinė, tarsi lenktynės,
giančius pakelti skausmą ir
galimų nuotykiu bei atsitiktinu Lietuvio sodybos Chicagoįe pažmonio dalyviai klausosi mediciniško praneši
Kita vertus, kad ir kaip nema
nežūti malonumuose.
mų. Kai išeini ar išvažiuojf mais mo. Ii k.: svečias Senkąs, Adelė DuobUene. Jonas Tapuiionis su žmona,
lonus mums būna skausmas —
Gyvenimo reikalavimas jis nėra visada blogas dalykas. B to parsigabenti, tu pramatai ga- Karotina Klimavičienė, Alfonsas Sidagis, Sofija Ožalienė, Elzbieta Kleizienė.
Naacr. M. Nagit
tiesv, skausmas yra svarbus pra- į "mybę nelaimingam atsitikimui,

KELIAS I SVEIKATĄ

SKAUSMO NAUDA, MALONUMO 2ALA

TO UTHUAN1AN YTORLD-VVTPE DAILY
Second ckH poatagt paid at Chfeafo, ni. Published daily
azcept Sundays, Legal Holldays, days after Christmas
and Eastar by tne Uthuanian Catholic Pr«ss Soctety
PubUcatkm Numbar (USPS — 1«1000)
Subscriptiao Rites $37.00 — Chicafo, Cook County,
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foretgn ,
oountriea, $37.00.
Palto išlaidas malinant, pakvitavimai už gautas premime- '
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dieniais nuo 8:30 iki 12:00. * nių nesaugo. Juos grąžina tik »S
• Redakcija dirba kasdien * anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4KX), Šeštadieniais ? skelbimų turinj neatsako. Skel.
8^0 — 12:00.
y bimų kainos prisiunčiamos gavus
į prašymą.
i

Mūsų gyvenime yra daug nešimas Žmogui, kad jo organiz-! B e t • • m a i s t o atsitiesimą laikai
skausmo. Tik pažvelkime į dien me* vyksta kokia tai netvarka ar l svarbesniu už galimą riziką - toRECEPTAS
raštį, pažiūrėkime televizijos ar sužalojimas'. Tokiais atvejais, n e - 1 d e I t u l e i d i e s kelionėn. Važiuoda- SVEIKO MAISTO
paklausykime radijo, pasikalbė turint skausmo pajutimo, gali at-' m * s netiki, kad netvarkingas jauSaulėgrąžų tortas
kime su pažįstamais. Vienur žmo sirasti gyvybei pavojus. N u o j u o s - 1 n u o l i s pravažiuos raudonas švieOrkaitė— 3 7 5 , . F.
nės badu marinami, o čia dėl vi mens žemyn suparalyžuotasis ne- sas ir tave sužalos, bet taip gali
Produktai: 7 kiaušinio balty
sokeriopo pertekliaus pats žmo jaučia skausmo žemutinėse nuo atsitikti ir atsitinka.
mai,
y2 puoduko medaus arba
gus sau duobę kasa. Ten dar iki juosmens kūno dalyse. Todėl jis! Kadangi dažniausiai tau kelioLIETUVIŲ MOTERŲ KLUBE
ne
šiol negirdėtos venennės ligos . y r a y^ei i e n g vai sužalojamas užpasiseka, tu sumažini pavojaus ((Vi svaro), 1 šaukštelis citri
paskambino pianinu, o P e t r a s
KONCEBTAS
Moterų klubas atšventė savo
jaunuolius kankina, čia milijo- į degimo bei pažeidimo, nes tokios j galimybę. Tu galvoji, kad nelai- nos žievelės 1 ir % puoduko vi
Jaudegis .tvarkė
apšvietianą.
nieriaus sūnus į veną narkotikus' negerovės suparalyžuotasis nega- m ^ atsitiks kitam, o ne tau. Tu dutinio smulkumo sumaltų sau- veiklos penkmetį. Klubo pirm.
Spalio 27 d. moterų klubas Daug darbo įdėjo Valerija Jauleisdamasis savo širdį karstan 1? tuojau" paj'ustMr"gydytis
*
' "--" nesužeidžiamu. Pana- j lėgražu, % puoduko bulvinio į Elzė Petrikonienė pranešime pri- suruošė
Visi ; s a v e laikai
koncertą>
Koncerto degienė, organizuodama barą,
guldo. Anapus kriminaliniai n u j z m o m e ^ Į ^ J s u n k u m a s su anks- ^ai dauguma žmonių vis neigia Į krakmolo, ! / 2 sutrintos vanilijos l ~minė
^ A A,~*,~«,5„<,
žymesnius •*«**«atliktus ^«dar programą atliko Lilė Kartanai- kurį pačios moterys aptarnavo.
_ J
:
J
sikaltimai lapoja - šakoją, o čia tyvu vėžio
'
^"~ 1kad
- gyvenimas
*""
~ ~—"
bus. Buvo daug dirbta, daug t ė - Estes, Danutė Praitienė ir Jadvyga Povilaitienė rūpinosi
susekimu ir gydymu tie***
kada
nors lazdelės,
jie žiedus krauna ir labai karčius yra jo pačioje pradžioje neskaus- baigsis. Savu protu tu prileidi,' Darbas: Paruošti tortinę for- lėšų. sutelkta ir išdalinta, pare Kristina Jonykaitė • Kartanie- užkandžių bufetu,
o
Imelda
vaisius veda.
mingumas. O kai vėliau vėžiniai kad gyvenimui bus galas, bet tu melę 9 coliu diametro. 7 balty miant vietos lietuviškos koloni- nė, pastaroji ne tik dainavo, bet Druktenytė - Forai rūpinosi sav
skausmai atsiranda, tada jau bū- nesirengi mirčiai, nors ir nu- Į m u s * ^
į e d j m t d a į m i s \ j ^ j o s veiklą. Tik finansiškai stiVieni žmonės staiga ir nelauk
t ą koncertą ir paruošė. Ji malo lės ir stalų papuošimu. AMa
rhu
tirštumo.
i
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sėkminga
pagalba.:
siperki
apdraudą
Mikėnaitė nuolatos visiems gelb
medy
iki
purumo
ir
tai žūna dėl ju pačių kaltės. Pali
niai nuteikė publiką, solo pa
au
Sui
J
dešimt
metų
neveikusi
lituTurį
reikalo
su
arkliu
lenktynė-1
Kai
nelaimė
pasitaiko,
anks
sti šeimininkaudama, sekreto
Sudėti
citrinos
žievelę.
kę namiškiai ir giminės skaus
anistinė
mokykla,
paaukota dainuodama keletą arijų. Dai riaudama, pinigus rinkdama ar
mis*
"žino,
"kad
arkliui
žalingajčiau
ar
vėliau
ji
kiekvieną
į
P
|
į
i
n
t
a
s
saulėgrąžas
sumaišyti
"su
mą vos pakelia. Kiekvienas klau
sia: — "Kam visa tai ir kas dary duoti sąnarių skausmą raminan-Į lanko — tu reaguoji su kartu bulviniais miltais ir dalimis dėti tūkstantis dol. Lietuvių fon nininkėms akompanavo Gladys mašinėle raštus raštelius perraJ. P . Dt
May. Svečias Michael Cotton šinėdama.
tina, kad to skausmo gyvenime į *i chemikalą butazolidin, nes.mu, galvoji, kad ji neturėjo ta su vanilija į plakamus baltymus. dui.
skausmo
nejausdamas
arklys
ne-i
ves
aplankyti.
Galvoji,
kad
tai
Buvo
pagerbtos
to
klubo
įs
Išplakti
kitus
7
kiaušinio
bal
nebūtų?"
atitaisomai pertempia savo kojų j neteisinga ir kad kas nors yra at- tymus iki standrumo. Juos sudė teigėjos Virginija Sičiūnienė ir j
T e l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
sąnarius.
i sakingas dėl tave ištikusios ne ti dalimis į pirmiau paruoštą mi Danutė Sulskienė, o taip pat ir j
Džiaugsmas ir skausmas mus
DR. K. 6. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
lydi nuo lopšio iki karsto
.
. . . .
, , . , » . , . laimės.
Akušerija ir moterų ligos
šinį. Tešlą supilti į paruoštą ke buvusiu valdybų narė?
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS.;"I
j Atsimmtma, kad ir kažin kaip Dažnai pats kaltas dėl nelaimės pimo formą. Kepti toje tempera
Ginekologinė Chirurgija
1443 S o . 50th Ave., C i c e r o '..V^
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Kai pradedame gyvenimą šioje į mes stengsimės išvengti skaustūroje 10 minučių. Sumažinti ug
Kasdien 1-3 v.ii. ir 6-8 vai. v.ik išskyru-s
Medical
Building).
Tel.
LL
5-6446
Skausmas
ir
nemalonumas,
gy
žemėje, mes visiškai nenuvokia- j mingų apystovu, jos yra neišventreč Sešt 12 iki 4 vai popiet
• ••
^
^ ne visada nį iki 350 1. F. ir baigti kepimą
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
me, į kokias apystovas patenka- giamos mūsų gyvenime. Norėda- venime m u s aplankąs,
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
po
30-35
minučių.
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
me. Kūdikis negali suprasti, kasjmas išlikti gyvu, sveiku, žmogus ' y ^ kįgno y t o mums suteiktas.
T e l . REliance 5-1811
Tetef. — 337-1285
yra šis pasaulis. Tik palengva turi taip asmenybe subręsti — Dažnai pats žmogus taip elgiasi,
Atsargiai išimti iš orkaitės ir
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
DR. WALTER J. KIRSTU K
DR. VL. BLA2YS
Ofisas:
augdamas jis ima vertinti du taip sveikai jausmais — nusitei- j j ^ jj s ^
skausmų sukelia ir padėti ant metalinių grotelių at
Lietuvis gydytojas
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS
700 Norta Mfehigaa, Sadto 401
svarbius džiaugsmo ir skausmo i kimais išaugti, kad jis galėtų pa-! n e laimę prisišaukia. Kartais są-, šalimui. Vėstant nejudinti,
.
. nes
3
9
2 5 VVest 59th Street
Marquette Medical Center
Valandos pagal susitarimą,
jutimus. Džiaugsmas yra pagei- j kęsti skausmą, ir tvarkytis su m o n i n g a i žmogus sau nelaimę yra labai jautrus ir minkštas. Kai
Vai.:
pirm.,
antr., ketv ir penkt. nuo 12-4
6132 So. Kedzie Avenue
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir sešt
daujama būsena, o skausmas ne- i juo - -tiek dvasios (psicholo- laukiasi, bet daug dažniau bren-1 atvės ir bent kiek suslūgs ir bus
Vai.: pirm., antr. ifketv. 6 iki 7:30 v v. šešt
uždaryta.
pageidaujama. Netrukus vaikas i-1 ginių), tiek kūno. Sėkmingas $& n e i a j m ė n visai pats nė nejaus- Į visai šaltas, tada tik išversti į ata1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
S0PHIEBARČUS
Ofiso telef. VVA 5-2670
ma atskirti minėtas būsenas ir tvarkymasis su skausmingais per-1 d a m a s _ pasąmoningai. Fabri- tinkamą plotSčią lėkštę ar len
DR. IRENA KURAS - f
Rezid.
tel. VVAlbrook 5-3048
RADIO SĖDUOS VALANDOS
pageidauja džiaugsmo bei malo- gyvenimais gali žmogų sustiprin- k u o S e stirtos nelaimės ir susekta, telę.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
numo, o priešinasi skausmingu ti ir prisidėti prie žmogaus tei kad puse jų atsitinka del pasąmo-i n . ,
Visos programos Iš fVOPA
KC'DIKIV IR VAIKV LIGOS
*.
^ ,
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
. .
, Z- - L
vPastaba: Šiam 4torto kepimui,
SPECIALISTĖ
mui. Taip vaikas ir nusitei singo laikymosi gyvenime.
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5J0 iki
nmio darbininko asmenybes su-1
, j. ,
K~.
MEDICAL BUILDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
,,
.
T,.,
„.
i
j
j
x
•
geriau
naudoti
formą
su
įsimaH
kia stipriai reikštis, malonumo
6:00 vai. vakaro.
iclupimo. Tikra tiesa, kad dažnai,
,
3200 VV. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gyvenimas pilnas nuostoliu
v
.
v j
.. . |mu dugnu,
T.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30
vairuojamas: jis ima
siekti
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
2434 West 71 st Street
ir skausmų
žmogus pats save žudo. Jis taip j
^
vai. ryto iki 9:30 vai. ryto.
ik: 1 va! popiet
džiaugsmo ir vengti skausmo. Ši
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
O K tel. 737-1168, rez. 239-2919..
nusiteikęs,
kartu
su
išorinėmis
j
Paruošė
Adelė
Duoblienė
Tekf. 434-2413
toks nusiteikimas palieka žmogu
Gausūs gyvenime nuostoliai ir
va! popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1
je per visą jo gyvenimą ir labai skausmai daugiausia būna ne jėgomis užsipuola pats ant savęs.
1480 AM
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Tik prisiminkime čia rūkorius,
įtakoja žmogaus elgesį.
laukti. Žmonės dažnai nelauk
— Meilė kitiems šildo ir švie
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
DR. J. MEŠKAUSKAS
persivarančiuosius,
persigerianDR. EDMUND E. CIARA
CHICAGO, ILL. 608»
tai patenka į skausmingus gyve
čia.
Baden Powell
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
čiuosius ir visaip save žeminan
Maonumas — gėris,
OPTOMETRISTAS
nimo sūkurius: nusikaltimus, ne
Specialybė vidaus ligos
čius kito skriaudimu bei apkalba.
2709 VVest 51st Street
skausmas — blogis
2 4 5 4 VVest 71st Street
laimingus atsitikimus, žemės dreTel. — GR 6-2400
Skausmas ir malonumas yra
ilitMlitiiilllllltnilIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIHIIIHIUH
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
Vaikas jaučia, kad malonu- Įbėjimus, uraganus, sniego pūgas,'
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad . antrad., ketv irtad. ir penk*»«k
du stiprūs gyvenimo varikliai.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.
mas yra gėris, nes jis jį maloniai lėktuvų avarijas, gaisrus.... Bend Mes daug dirbame skausmo sumanuteikia, o skausmas yra blogis, rai paėnus, tie nemalonumai lai- j žinimui, o džiaugsmo padidini
Telef. — 282-4422
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
nes tai nemalonus jausmas. Argi komi žmogui išorfniais kenkėjais, mui. Nusiteikimas visiškai panai
DR. L DECKYS
tai yra visada tiesa? Ar mes gali-1 nuo žmogaus valios nepriklau- kinti skausmą, neturtą ir ligas gy
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
me būti tikri, kad malonumas y- : sanciais — Dievo ar kitokio pa venime yra žmoniškas nusiteiki
AKIL, LIGOS
CHIRLRCIIA
Specialybė — Nervų ir
Ofisai:
ra visada geras dalykas, o skaus- į šaliečio veiksmais. Toks žmo- mas, bet gyvenime neįvykdomas.
Emocinės ligos.
111 NO. VVABASH AVE.
mas - blogas? Nebūtinai taip bū gaus nelaimių reikalu nusiteiki Jei nebūsi nusiteikęs sutikti gyve
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
na mūsų gyvenime.
mas ne visada būna teisingas. nime kai kurių didelių sunkumų,
Val.ir.doi pagal susitarimą
6449 So. Pulaski Road
Ištirta, kad pašaliečiai papildo tada visai susmuksi, kai toks ne
ANDRIUS
MICHIGAN
FARM
CREESE
(SŪRIAI)
1970 metų dešimtmetyje išau
I
tik 16 proc žudynių, o draugai, malonumas tavo pečius užguls.
DR. FRANK PLECKAS ;
ŠVENČIA 45 METŲ SUKAKTUVES
go dėmesys i gyvenimo dau
DR. A. B. GLEVECKAS
giminaičiai ar nukentėjusiojo pa
(Kalba lietuviškai^
Bet kaip tu žmogų nuteiksi to
gelį dalykų tokių, kurie buvo lai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
žįstami — 84 proc. visų žmogžu kiai veiklai, kuriai jis nenori nu
komi maloniais, nekenksmingais,
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius i* r j^jj
dysčių.
siteikti?. Jei tu mėginsi žmogui
Specialybė Akių ligos
o iš tiesų jie toki nėra. Štai žmo
"Contact lenses"
— '
patarti elgtis, kaip jis privalo elg 1 Per paskutinius 20 metų sūrių
3907
West
103rd
Street
2618
VV.
71st
St.
—
Tel.
7
3
7
5
1
4
9'"
nės rūkė ir pasitenkino - vyriš
Taip pat yra žinoma, kad ne
tis — žmogus nusisuks nuo ta 3 gamybą tvarko ju sūnus AHan An
Vai
pagal
susitarimą.
Uždaryta
treč'f*
Valandos
pagal
susitarimą
kumu rūkymą laikė, o dabar da teisingai žmonės mano, jog ne
vęs. Žmonės nenori girdėti ne S drulis. kuris dabar vadovauja M5
lykas pasikeitė, šio krašto vy laimės įvyksta kaž kur tenai, o
Ofiso tel. — PR 8-2220
malonių dalykų. Jie nori klausy 1 chigan Farm Cheese korporacija
DR. LEONAS SEIBUTIS
riausias gydytojas (Surgeon Ge ne čia pat namuose ar apie na
tis vien tik malonių dalykų ir S
DR.
JANINA
JAKSEVICIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR
Sis natūralus sūris dabar yra
neral) pranešė, kad rūkymas mus. Nuolat patvirtinama, kad
JOKSA
tik tokių, kurie atitinka jų įsi \ pardavinėjamas po visą Ameriką
PROSTATO
CH1RURGI1A -*>*
kenkia sveikatai. Arba vėl - žmo nelaimingų atsitikimų daugiau
VAIKŲ LIGOS
S ir yra siunčiamas ir į Havajų sa
vaizduotą gyvenimą.
2 6 5 6 VV. 63rd Street
^
nės valgė cholesterolio pilnas būna namuose, negu kur kitur.
las
2656 VVest 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. T4,»,
dešras - dešreles, trynius, raguo- Taip pat didesnė dauguma autoValandos pagal
Išvada. Mokykimės neišven
O f i s o tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
E
S| skanų natūraliai gaminamą
susitarimą
lius ir tarėsi gerai darą. O dabar! mobilių nelaimių pasitaiko arti giamą gyvenime skausmą žmo S ANDRULIO sūrį gydytojai reko•
paaiškėjo, kad cholesterolis yra Į namų, 25 mylių atstume nuo jų. niškiau pernešti.
Pratinkimės s menduoja savo pacientams kaip
DR. J. J. SIMONAITIS
O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
širdžiai peilis — jo perteklius į Taip yra todėl, kad žmonės dau- gautu džiaugsmu su kitais daly s dietai ir sveikatai pataisyti.
Tel. — GR 6-0617
—
DR. A. JENKINS
greitina sklerozę ir artina šir- giausia laiko praleidžia namuose tis ir džiaugsmingo momento |
MICHIGAN FARM CHEESE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 9 5 8 S. Talman A v e . :"
džiai galą. Arba štai vėl kaip ir kad dažniausiai važinėja neto metu negadinkime sau nuotai
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Apsimoka skelbtis dien D R A U G E . n w
jis plači.Hisi.n skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos.

Nauji pabėgėliai —
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RŪPESTIS BADAUJANČIAIS IR VERGAIS

EKONOMINIU SPRENDIMU BEIEŠKANT
firmine procentų rat* ir jot reikime

DAR APBE VL. CESIONĄ
K. BARONA8,
mūsų bendradarbis Vokietijoje

Niekuomet netikėjau, kad ma- drapavardžiui Aloyzui Chicago• Prezidentas Jimmy Carteris iš- daugelis tebedirba paprasčiausius
P. INDRFJKA
Ne vienas pastebėjo, kad pirpinigų vertę, didinant ar maži no paaikalbėjimaa su VI. Cesiū- je.
leido proklamaciją, primindamas darbus, kurių nenori dirbti išsi_
I
minė
arba
maksimalinė
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nant depozitų išplėtimą trum na, urpę» sio laikraščio pal. rugyiaiems žinoma iio įtempimo
Kkmbodijos pabėgėlius, badau- lepinę ir turtingiau visą laiką gyr
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13,5
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už
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paskolomis.
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j
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Nora totoriaijoje pajįsnčius ir mirštančius. "Prieš veną laisvųjų tautu žmonės. Bet
trumpalaikes
ptskolas,
kurios
daž
komerciniai
bankai
be
notų
lei
Vokietijos apaudoje, radijo ir I „rodęs vi. Cesiūnas, kalbėjęs lie
trisdešimt septynerius metus pra- nedarbo problema, infliacija, eVisais laikais žmonės žiūrėjo į
sįf-Jėjo "holocaust", kuris pasiėmė konominė krizė kėlė ir tokias niausiai duodamos verslo ir pra bankininkus ir į procentus įvai dimo banko negali išlaikyti pi televizijoje, jo ištraukos bus ei-. tuviakai (parodęs sveiką galvą)
daugiau kaip šešis milijonus mintis, kad tie pabėgėliai gali monės įmonėms. Daugelis į šių riai: vieni palūkanas suprato niginės pusiausvyros, jeigu notų tuojamaa Vakarų, Vokietijos po- Į g^ vokiečių atstovais apie aavažjjcionių gyvybių. Pasaulis tylėjo sumažinti turimus patogumus. Ir procentų pakėlimą visai nekrei kaip meilės pareiškimą artimui, bankas dolerius be saiko spausdi sėdyje bei atsiras Bundestage, i norišką grįžimą, tačiau televimoraliniam nuosmuky, kurio dy- tai skelbė ne tik Amerikos kai ku- pia dėmesio, tardamas, kad ma teikiant jam piniginę pagalbą ir na. Tai iždo sekretoriaus W. Mil- Taip pat telefonu kreipėsi vokie į ^p^ komentatoriai po šio paai$>$ užtemdo žmogišką supratimą, ri spauda, bet ir Anglijos, Pran- nęs jie neliečia ir aš tokio aukšto už paskolintus pinigus imant tik ler pareiga tvarkyti pinigų apy čių laikraščių redaktoriai, JAV kalbėjimo su didele abejone pri
MES dabar iš naujo tikra prasme cūzijos, net Vokietijos. Tiktai ge- palūkanų nuošimčio už padėtas vieną šimtąją dalį nuo paskolin vartą ir palaikyti jų vertę.
televizija, o Maskvos "Literatur ėmė VI. Oesiūno atsakymus- Tie
ijtfatome milijonų žmonių neiš- ra, kad žmoniškumas ir krikščio- banke santaupas negausiu. Bet iš to pinigų kiekio, k'ti procentus Neseniai mestas sarkastiškas naja Gaseta" savo skaitytojams
vengiamą mirtį ir kančias ir šiuo niškos moralės palikimas nugali tikrųjų taip nėra. Pirminės pro aiškino kaip norą praturtėti h posakis: jei žmonės nemėgsta vie mane pristatė kaip dvimetrinį, sa, dabartinė socialdemokratų
aaetu turime susirūpinti gelbėji- nusiteikimus prieš patį žmoniš centų ratos pakėlimas paliečia kad procentai yra nemoralus da no dolerio banknoto, tegul varto plačiapeti, blondiną... "pisatielį vad. Vakarų Vokietijos vyriau
sybė nenorinti sugadinti drau
visus: prekybininkus, pramoni
ja dviejų dolerių arba Susan Ank u vyrų, moterų ir vaikų, kurie kurną.
ninkus, dolerio vertę ir net tarp lykas, sukuriąs naujus pinigus, thony vieno dolery) monetą. Vy - rašytoją"! Ačiū, tačiau šią giškų santykių su Sov. Sąjunga,
kurių padaugėjimas sukelia ūkiš
ysa mūsų broliai ir seserys Dievo Viena tik visi pastebėjo, nors tautinę finansinę politiką.
riausiam pinigų leidimo tvarky garbe turiu grąžinti mano ben- tad ir komentatoriams lūpos bu
kus sunkumus ir pan.
šeimoje".
klausimo ir nekėlė, kad nė vievo uždarytos, nors jų pasaky
Prezidentas toliau ragina ir nas komunistų kraštas pabėgė- Komerciniai bankai yra trupu
Vienas dalykas yra tikras - pi tojui gal nevertėtų taip kalbėti,
prašo visas bažnyčias, visas orga- lių nepriėmė, o ir patys pabėgė- tį kitoniški — jie nepriima pavie nigai negali gimdyti pinigų, jais nes, dolerio vertei krintant, grei kams paskolų gavimą, bet pabran tuose sakiniuose vyravo abejonė
nizacijas ir pavienius žmones liai nenorėjo į komunistinius nių asmenų nedidelių santau tegalima tik uždirbti daugiau pi tu laiku vieno dolerio jau nebeuž gimo skirtumą lengvai perkelia ir daug klaustukų.
kreipti meilės akis j šiuos vergus, kraštus vykti, nes komunizmo pų ir iš jų negausi ilgalaikių nigų, o procentai, kokie jie be teks div>nos kepaliukui nusipirk ant vart/rtojų kišenės. Bet nomi
Ir daug paslapčių liks neišaiš
badaujančius, mirštančius Kam- žiaurumus jie jau buvo patyrę paskolų namo pirkimui ir pan. būtų, nesukuria naujų pinigų. ti, jeigu nebus geriau planuoja naliniai procentai mokami ne ko kintų, nežiūrint, kad ir visa byla
bodjjos pabėgėlius, kurie neturi savo gyvenimais. Bent dalis žmo- Jų uždavinys teukti trumpalaikes Jie mokami tik už sutaupytas pa mas tautos ūkis ir visa finansi mercinių bankų palyginus su atsirado valstybės prokuratūros
infliacijos augimu yra labai ma rankose. Daug klausimų liko
kitų vilčių išlikti, kaip tik pasiti- nių pamatė, kad komunizmas paskolas prekybos ir pramonės jamas, kurių dalis padedama į nė politika.
ži.
2monės, nežiūrint padidėju neatsakytų ir iškeltų pirmuose
keti'laisvaisiais savo broliais lais- tik kalba apie vargo sumažini- įmonėms. Komerciniai bankai sa banką. Tačiau, kaip į procentus
Aukso kainos
sių
pragyvenimo išlaidų, vis dėl
vajame pasaulyje. Prezidentas mą ir rūpesti žmonėmis, bet savo vo operacijomis gauna pinigus iš bežiūrėtume, j»e yra neatskiria Aukso unciįos kaina jau sukasi
Vokietijos dienraščių puslapiuo
dėlto skelbia kiekvieną šeštadie- veikla kaip tik sudaro priežastis savų kapitalų versdamiesi depo ma mūsų gyvenimo dalis. Ir jei apie 400 dol., o namų pirkimui to taupo juodai dienai, pasidėda se.
TOį-h sekmadienį iki Padėkos die- pabėgėliams atsirasti,
zitais, dažniausiai tenkindami pa gu vyriausybė apgahrotai juos re paskolų procentas vejasi pirmi mi santaupas į bankus. Sudėjus
Pamažu visas reikalas užmirš
nos-visiems amerikiečiams prisi*
skolų prašytojų ar vertybės po guliuoja, procentais gali pasiek nę komercinių bankų procentų publikos taupmenis ir bankų lai
komą
atsargos
kapitalą
apdraudi
tarnas,
pakalbama privačiai, už
minti savo aukomis tuos, kurių Kai galima džiaugtis ir di- pierų pardavėjų reikalavimus, ti piniginės pusiausvyros, išvys ratą — 12 proc. Prekybinis biu
mui
indėlių
grynais
pinigais,
daruose rateliuose. Tačiau vie
gyvybės yra pavojuje ir kurių gy- džiuotis laisvųjų kraštų, ypač A- paversdami pristatomus skolos do tyti ūkiško gyvenimo aktyvumą: džetas nesubalansuojamas. Bet
fondas
yra
labai
didelis
ir
net
ro
kumentus
čekiniais
depozitais,
nas
klausimas dažnai statomas:
teikiant
prieinamais
procentais
venimai ir ateitis priklauso nuo merikos institucijų, meilės ir
ne vien biudžeto nesubalansavi- do didėjimo žymes. Todėl reikia
koks tikslas buvo VI. Cesiūnui
laisvųjų pagalbos.
žmogui užuojautos pareiškimais, kurie komercinių bankų tarpi paskolas naujų įmonių kūri mas dolerį pastūmėjo riedėti pa
laukti pirminės procentų rat.os po trijų laisvės savaičių Vokieti
ninkavimu
tampa
realiais
pini
mui.
-••Tame pačiame Baltųjų rūmų negalima to paties pasakyti apie
kalnėn. Prie jo vertės kritimo dar didesnio pakėlimo. Kartu su
išleistame rašte prezidento spau- daugelį viešosios politikos for- gais. Žinome, kad Amerikos eko
daug
prisidėjo investavimai užsie pakėlimu didėja bedarbių skai- joje vėl grįžti į Lietuvą? Da
Valstybės, suprasdamos procen
dos sekretorius Jody Powell pri- muotojų, ypač spaudos ir susiži- nominė sistema yra pagrįsta pi tų reikšmę, stengiasi juos įstaty nyje, alyvos kainų pakėlimas ir
rant tokį žingsnį, juk buvo pa
l a i k o ' apgalvojimui
deda, kad ši prezidento prokla- nojimo priemonių vadovų žmo- niginiu ūkiu, kuriame visi kainų, mais reguliuoti, nustatydamos jų takos sutarčių antspaudavimas čius, nes stabdomas ekonominio yMikamid
gyvenimo
judrumas:
krinta
tau
skolų,
pajamų
ir
turto
įvertini
macija yra didelės svarbos, nes iš niškumu. Kai spauda ir televiziVilniuje ar Maskvoje.
maksimali aukštį. Esant rinkoje didelėmis dolerių sumomis. Gra
4.7 milijonų kambodiečių, kurių ja kelia pabėgėlių klausimą, tai mai atliekami piniginiu vienetu pinigų pertekliui ir žemiems pro žu, kai Amerikos vyriausybė, va tos ūkio produkcijos rodiklis. Ko
djrtfs yra pabėgusi į Tailandą ar ne visuomet primena žmonišku- —doleriu. Todėl komerciniai ban centams, verslininką* ir kiti 'leng dovaudamasi žmoniškumo sume mercijos departamento pateikia
kitur, o kita dalis dar laukia pro- mo pareigą. Ji niekada neuž- kai be notų banko, dirbtiniu bū vai gauna paskolas atsargini/) ka timais, skuba su pagalba ūkiškai mi doumenys rodo, kad jis kas SĄJŪDIS UGDYTI SEIMAS
gų pasitraukti iš komunistinės miršta pasakyti ir apie pavojus du atsiduria piniginio ūkio cent pitalo sudarymui, už kurį perka atsilikusiems kraštams išdalinda mėnesį krinta apie 0,2 proc.
vergijos, trims milijonams graso prarasti savo turimus patogumus, re, didindami krašto mokėjimo
Popiežius Jonas Paulius II
ma 258 bilijonus dolerių. Bet už
Infliacija ir recesija
si
prekių
ir,
jas
palaikę,
parduo
priemonių
apyvartą,
šiuo
atveju
aiškus mirties pavojus nuo bado Tos pačios institucijos, viešai
priėmė tarptautinio katalikų są
da išpūstomis kainomis, didinda suteiktą paskolą procentai nesu
Bestabdant infliaciją susiduria jūdžio "Bąuipes Notre Dame"
ar sunaikinimas savoje žemėje, kalbėdamos apie pabėgėlius ir — dolerius.
laukiami,
o
jų
nesumokėjimas
mi infliaciją.
ma su recesija. Tautos ūkio pro
- Tai iš tikrųjų graudus moder- badaujančius, stengiasi užmiršti,
C»a ir yra komercinių bankų atsiliepia į viso krašto ekonomi dukcijai kritus iki 2,3 proc., šiuo narius. Sis sąjūdis įsikūrė prieš
Federalinis* bankai
niosios istorijos įvykis, į kurį rei- kad badaujančių, skurstančių,
kelias dešimtis metų Prancūzi
nį gyvenimą
metu produkcija yra dar žemes joje ir dabar jau yra išsiplėtęs
kr9 'žvelgti ne tik dėl to, kad pre- persekiojamų ir kankinamų yra Lietuvoj pirminj procentų ra uždavinys ne tik aprūpinti savo
zidentas skelbia pagalbos pra- tūkstančiai Sovietų Rusijoje ir jos tos aukštį įstatymu buvo pavesta patikimus skolintojus kreditais, Pirminės ratos procentų pakė nė. Svarstant ekonomines proble įvairiuose pasaulio kontinen
šančią proklamaciją, bet ir iš tik- satelitinėse valstybėse, kuriose kontroliuoti Lietuv,os bankui, ku bet jie turi ir galios paveikti net į limas pabrangina prekybinin- mas, gal vertėtų prisiminti pap tuose. Sąjūdį sudaro sutuok
rastą fizikos dėsni, kad bendra tinių grupės, kurios yra užsi
ro žmoniškumo ir krikščionis- vyrauja komunizmas. Viešojo ris siekė 12 proc. Bet nuo 1934 m.
visų daiktų, neišskiriant ir pini brėžusios sau tikslą — ugdyti
kūmo, nes tai ne vienos tautos, o susižinojimo priemonių vadovai vyriausybės buvo leista komerci
žmonjjqs. tragedija,. Si tragiška išlaiko piktą suokalbį ir stengia- niams bankams jį pakelti trimis
gus, savybė laikytis pirminės bū šeimose, ypač jaunų sutuoktibūklė^yta KarrrbodijUje, Vietna- si neminėti pavergtųjų tautų, kū punktais aukščiau. Amerikoje
senos, kol pašalinė jėga, šiuo atme, Laose, kuriuose įsivyravo ne- rios jau dešimtmečius kenčia šios ratos tvarkymas parvestas Feveju inflUcij., priverti. « bū*- ***£•
^ " ? J S * ?
*
apskritai,
krikščioniškuosius
žmoniškoji komunizmo sistema, priespaudą ir vergiją,
ną
pakeisti.
Todėl
neveltui
ir
deraliniams Rezervų bankams,
naikinanti tautas ir žmones, Naujausias pavyzdys nusako, kuriems dabar vadovauja naujai
Edv. Kennedy yra pareiškęs, kad idealus, suderinamai su Kris
jo apsisprendimui, ar verta stoti tus Evangelija ir Bažnyčias
griaunanti žmoniškumo pagrin- ko vertos yra informacijos insti- prezidento paskirtas Paul Volcker,
su J. Carteriu j varžybas, labai mokslu. Šventasis Tėvas, di
dus. Šiuo atveju kalbėti tik apie tucijos, ypač kai kurie didieji laik- jau suspėjęs parodyti kietesnę
žmogaus teises yra tušti žodžiai, raščiai, norį išlaikyti savo atsto- ranką finansinės politikos srityje.
daug padės dolerio vertės inerci džiai įvertinės sąjūdžio veiklą,
paragino jo narius toliau tęsti
Reikia sutikti su prezidentu, kad vus Sovietų Rusijoje ir kituose
nė padėtis.
apaštalavimo darbą šeimose,
lh reikia meilės aukos.
komunistiniuose kraštuose. Jie G a l ' . Į ' M atr°d/?« į ^ 7 t 0 k S
Doleris, būdamas tarptautinio ypač gi jaunajai kartai pade
•
pamini dėl Helsinkio sutartyje pramoninis kraštas kaip JAV var
atsiskaitymo priemonė ir pagrin dant geriau pažinti Kristų ir
Pabėgėlių ir badaujančių skur- surašytų ir komunistų lengvai \° komercinių bankų įetirnąsi.
das,
savo vertės nuolatiniu nepa gyventi pagal Kristaus mokslą,
du rūpinosi dar anksčiau Ameri- išnaudojamų apgaulingus nuo- JV c C n t r a i Y** N™ ™™> g*"
stovumu yra sukėlęs ir Tarptau
kos vyriausybė ir humanitarinės status kovojančių ir suimtų ru^ų.fagoje, San Francisco ir kt Mat,
tinio monetarinio fondo dideli
organizacijos. Tuo susirūpino ir pavardes, bet nutyli lietuvius, tar-1 komerciniai bankai savo raidoje
susirūpinimą. Todėl jis, ieškoda POLICININKAI — ŠOFERIAI
katalikų Bažnyčios šalpos ir pa- tum jie būtų patys kalti, kad juos' J T * * " ? * daug veržlumo, beveik
mas
išeities, šaukė 138 kraštų
galbos organizacijos, priklausan- komunistų armijos yra užgrobu-1 v!s,fkai P^mdami piniginėje
Chicagos policijos vadovybė
bankininkų
ir finansitų konfe
ko e
č,u
čios vyskupų konferencijai ar šios id Helsinkio aktu kaip grobį ™ J _ P ™
ūkininkų
renciją Belgrade. Joje dalyvavo ir nusprendė leisti policininkams
bent dirbančios su vyskupų ži- įteisinto.
Toks "New York veikla. Todėl jų apsukrumas bizkomunizmo pavergtų tautų at laisvu nuo tarnybos laiku būti
nia ir pritarimu. Buvo privačiai Times" nutylėjo Antaną Terlec-; nv l e i r .vaidmuo krašto ūkyje
stovai. Tai pirmas toks susitiki taksių šoferiais. Manoma, kad,
ir per įvairias institucijas surink- ką, kuris buvo suimtas Vilniuje, Į kelevynausybes susidomėjimą ir Komunistinėje Kinijoje nepaprastos reformos laisvėjimo kryptimi... Moterims mas, kartu beieškant ūkiškų pro kai daugiau policininkų važinės
naudoti kosmetikos priemones. Cia matome kosmarUais dalykų rekla
ta nemažai aukų pagelbėti tiems, nes jiems Maskva yra komunistų Į J« jungimą l federalmių rezer- teista
gatvėmis, jos bus saugesnės.
blemų sprendimo
mą Pekine
kurie viską prarado ir teturi vii- centras, o Vilnių minint reiktų Į vu bankų sistemą.
čių tik kitų pagalba išlikti gyvi. paminėti ir užgrobimo faktą. Pa-1 mMmmmmmmmmmmmmmmmm
Genę. Ji kažką rūšiavo.
— Žinau, bet per vėlu ką nors pakeisti. Gal viskas
Susirūpinta tų pabėgėlių priėmi- vergtieji žmonės ir pavergtosios
Jis žinojo, kad ji pakels galvą, ir nuo to momento, jau per vėlu, Dany.
mu į laisvuosius kraštus, kur jie tautos vis mėginamos gramzdinnuo
pirmųjų žodžių, pareis gal jo gyvenimas.
— Niekas dar ne per vėlu, Gene. Neatitaisomas tik
gautų darbo, pastogę, galėty mo- ti užmarštyje, nes prekyba su
—
Gene...
mano
atvirumas pirmininkui. Ir kas iš to tave
kytis naujų amatų ir pasiruošti pavergėju yra pelningesnė negu
Ji krūptelėjo ir atsisuko. Jis stovėjo prieš ją.
daugiausiai baido?
naujoms profesijoms. Tai buvo ir su vergu.
—
Jonai!
—
ji
beveik
šūktelėjo.
Jos
veidas
buvo
— Kažkas baido, nežinau...
tebėra žmoniškumo pareiškimas, štai ši veidmainystė, priišbalęs,
po
akimis
matėsi
tamsios
dėmės,
o
verksmo
Jos klausiantis žvilgsnis atrodė tyrinėja naujas
krikščioniško įsipareigojimo mei- klausanti ne nuo vyriausybės
P. MELNIKAS
iškankintos
akys
tarsi
nenorėjo
jo
atpažinti.
galimybes.
Juk gyvenimas yra ilga loterija: kas
56
lės darbams parodymas, nes kiek- ir ne nuo žmoniškumu besirūJi viską žino, matėsi iš karto. Ji įtaria... Darausi nelošia — nenori gyventi. Bet, jei pavojus lydėjo jo
vienas skurstantis yra visų brolis pinančių institucijų, ir reiškiasi
jai
koktus!
gyvenimą, didysis jau buvo praėjęs.
ir kiekvienam pagalbos reikalui- ten, kur daugiausia kalbama a—
Tai
pasakė?
—
jis
stumte
stūmė
žodžius,
— Nežinau, — ji tęsė. — Pirmiau atrodė viską
Jis tai turi pasakyti jai
gam kiti yra skolingi.
pie žmogaus teises ir šlykščiaužinojau. Dabar nežinau ką daryti, Jonai. — Ji žiūrėjo į
Tačiau atėjo praktiška mintis. Jis buvo dabar primindamas pirmininką,
^Tačiau tuo pačiu metu buvo šiai veikia išdavyste atsiduodansalę.
— Pasakė...
ir priešingų nuotaikų, reiškiamų tis Helsinkio šešėlis. Gelbėdami labai neturtingas — nieko neturėjo. Ką šiandien jis jai
— Geriausia mums grįžti namo.
Ji nuleido galvą ir žiūrėjo į popierių krūvą ant
spaudoje ir susirinkimuose. Vie- badaujančius pabėgėlius, laisvie- pasiūlytą, jei judėjo išeivio tuštumoje? Nors jos
— Abiem?
niems nepatiko rasė, kitiems — ji daro gerus darbus. Bet taip pat įžengimas į gyvenimą praturtino, bet jis kunkuliavo stalo. Kelios tarnautojos pakėlė akis į juos
— Abiem! — Danys vos nesuriko
jų svetimi papročiai, tretiems — žmogaus teises ir laisvę gindami pavydu, baime prarasti pirmininkui, ar kam nors apžiūrinėdamos. Amerikiečiai pasilenkę kuždėjo...
— Bet tau pavojinga.
Niekšas, Danys galvojo apie pirmininką. Jis lėkte čia
darbo atėmimas. Iš tikrųjų tie jie turi visu griežtumu pasisaky- kitam. O, bus gera su ja pašnekėti, sužinoti varžovo vakar
atlėkė, "humanizmo" vardan viską išplepėjo.
— O kas tai žino? — Būti kartu su ja atrodė
pabėgėliai nė iš vieno žmogaus, ti prieš Helsinkio dvasią viešojo- niekšybę. Jis, matyt, visa jai išklojo: Gaugos
— Niekšas.
svarbiausia.
pasiutimą,
jo
repatrijaciją,
šuolį
į
griovį,
ropojimą
ir
norinčio dirbti, neatėmė jo turi- je politikoje,
Genė pasuko į jį išbalusį veidą ir pamatė jo įniršį.
Genė nuleido galvą. Ji apsimetė rūšiuojanti
plaukimą upe, ėjimą su svetima pavarde per Linco
mos pozicijos, nes jie dirbo ir
PS.
— Kodėl? — ji paklausė.
spalvotus lakatus.
tiltą ir dabar vengimą atsiskleisti dar daugiau...
— Jam nebuvo reikalo apie mane šnekėti.
— Ir pirmininkas sako, kad tau pavojinga. — Jo
Kaip gera būtų visa tai pamiršti.
POPIEŽIUS APIE VISATOS tinėje kosmologijos konferenci
—
Bet
dabar
žinau
kas
reikalinga.
Beveik
viską.
nuomonę
ji vertino dabar, o buvo tokia pasitikinti
Divizijos koridorium lakstė tarnautojai. Girdėjosi,
joje. Konferenciją surengė Ita kaip kambariuose tarškėjo mašinėlės. Keistos kalbos
— Ar tau dabar lengviau?
savim, rami, tarsi nelaimės bijotų prie jos prisiliesti...
PASLAPTIS
lų Enciklopedijos institutas, Al- žodžiai badė jo ausis. Atrodė, kad jis pateko į visai kitą
— Ne, — ji pasakė.
Jam čia atvažiavus, užteko kelių žvilgsnių pirmininko
— Kaip tik to aš norėjau...
kambary, kelių šokių išlydint Keraitį. vieno
berto
Einšteino
gimimo
šimtų
pasaulįžvalgydamasis
pro
stiklines
duris,
Genės
Kuo daugiau žmogus siekia
—
Kodėl?
Juk
vistiek
sužinočiau.
vienintelio pasimatymo po kolonadom, įsimylėjimo...
įsigilinti į visatos paslaptį, juo jų metinių proga. Jūsų moks* \ tačiau čia nerado. Kam ir kur ji patarnauja? Todėl
— Tam yra daug priežasčių, Gene.
— ir visa tai dabar turėjo griūti ir baigtis?
lo specialybė, pažymėjo Šven praeinančio kariškio to paklausė. Tas pakraipė
labiau jo mintys krypsta į pa
Jį baidė jos neramumas ir nepasitikėjimas juo. —
—
Pasakyk
ben
vieną...
tasis Tėvas, gal labiau negu ki pečiais ir parodė kampe sėdintį, kojas ištiesusį kariškį.
saulio kūrėją — Visagalį Dievą,
— Kur dirba Genė Verdenė?
Jis negalėjo jai pasakyti jokios. Meilės Gene, — todėl pasakė,—tu viskuo tiki, ką pirmininkas
tos mokslo šakos, neišvengia
dangaus ir žemės sutvėrėją,
Kariškis
pakėlė
nuo
stalo
ilgą
sąrašą
ir,
tingiai
užuomazgoj
taip sunku viską apie save pasakyti — tau papasakoja? Ar ne? — Jis buvo pasiruošęs vėl
mai veda į filosofiją ir į religi
kuris savo meilę žmogui ap
nereikia žinoti! Romantika klesti migloje, slepiančioje meluoti, neigti, išsisukinėti.
ją. Nagrinėjant visatos pa paskaitęs, po kelių minučių burbtelėjo:
reiškė per Jėzų Kristi). Tai pa
—
Antrame
aukšte.
tiesą ir realybę... Jausmai auga už šydo, kurį praplėšė
— Tikiu.
slaptis, savaime kyla klausimas
žymėjo Popiežius Jonas Pau
Užlipus
laiptais,
ir
ten
tarškėjo
mašinėlės,
ir
pro
jo
varžovas...
— Kodėl ne! — Jis pyko, net jo akyse darėsi tamsu,
lius II audiencijoje, priimdamas apie jos priežastį. Į Šį klausi stiklines duris matėsi, kas viduje ką dirba.
— Juk tavęs gerai nepažinojau, — ji kaltino ii — Kartu su juo sugyvenai, ar ne? — Tai pasakė ir
įvairių tautų mokslininkus, Ro mą mokslo priemonėmis neįma Besižvalgant, galų gale koridoriaus gale atsivėrė teisino kartu.
išsigando,
moje dalyvaujančius tarptau- noma atsakyti.
milžiniška salė, ir jis pamatė prie stalo pasilenkusią
— O dabar, kai tiek žinai?
,
(Bus <<«•""«»'
- • • •

PRIE MILŽINŲ
TILTO

0

'

DRAUGAS, antradienio, 1979 m. lapkričio mėn. 13 d. j juos pradėjęs skaityti, tikrai n e ""
gali atsitraukti.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

HELP WANTED — VT»ĄX

C LASS IFIED GUIDE

PASINAUDOKITE GERA

Nors pinigų į atsiminimų išlei
-•
PROGA
dimą ir daug investuota, bet jų
• A L
Į S T A T E
R E A L E S T AT E
jau neatims nei sovietai, kaip pa IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T
Reikalingas su praktika mašinistas
l Krašto apsaugos ministerija lau- darė 1940 m., nei kitos jėgos, ir
PREKYBININKO KELIAS
dirbti
ant Bridgeport ir Lathe. Ateity
Ltauom. apšild. 3-jų kamb. butas su ] 4 miegamų mūr. rezidencija, 1 fe
TARSI NUOTYKIU ROMANAS ko radijo stotis Lietuvos kariuo knyga gyvajam lietuviui dar il baldais angliškame rūsy. Suaugusiems. Į vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500.
je užimu "FORMAN" vietą. Geras
menei, J. Karvelis leido knygas, gai, ilgai liudys, kaip dirbo žmo 185 dol. men. 6801 S. Campbell. Skam- į Apyl. 65-os ir Mozart.
atlyginimas. Viršvalandžiai. Draudi
Daugeliui gerai pažįstamas preJ plokšteles, žodžiu, kiek pas jį
Iinuomdjamas
4
kamb.
gražus
butas
mai. Garantuotas darbas.
gus, kuriam darbo dienos ilgį bint po 6 v . T . 737-4355
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow.
kybininkas Jonas Karvelis išleido spietėsi tuometinių Lietuvos kul
arti
65-os
ir
California.
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
nustatė ne laikrodis, bet saulės
atsiminimus, pavadintus „Preky- tūrininkų, įvairiausių aukštų Lie
476-1100 trba 775-1938
67-os ir Homan. $52,900.
ir mėnulio šviesa, kuris, ne vie
Apie $10,000 pa
gininko keliu". Iš paviršiaus im tuvos respublikos pareigūnų. Pa
44-ta ir Arteaian. Mūrinis 2-jų i jamų. Moderniai patobulintas namas
D t H E S I O
nu atveju visko netekęs, vėl kė
Į butų po 6 kamb. $45,000.
ponuojanti 456 psl. knyga, įriš galiau 1939 m. rudenį Lietuva at lėsi ir žengė pirmyn su ne m a 
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
2H anksto mūras — S butai. Ge
ta į kietus viršelius, aplenkta gavo Vilnių, ir J. Karveliui atsi žesniu entuziazmu, nors į šias
ros pajamos. Prie 44-os ir California. I Svarus 2jų ankstoj maras. Apie Ebcperienced all around toolmaker
celiulioze ir, berods autoriui vie darė nauji prekybos horizontai: dienas J. Karvelis žvelgia su aiš
Nebrangus.
j $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver who likęs variety and challenge to
no egzemplioriaus savikaina bu „Vilnius dar nebuvo oficialiai kiu pesimizmu, vienam laiške S N O W P L 0 W I N e
work on tools, jigs and fuctures.
5»-U ir Whipple. 6 kamb. puikiai | tas $46.900.
vusi 25 dol. Kadangi J. Karvelis perduotas Lieiuvai,
Excellent opportunity. Good -pay
o aš jauteigdamas: "1915-19 m. iš Vil
Į prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo i
Platus sklypas. Geroje vietoje in and benefita.
nebuvo žinomas Lietuvos politi vaikščiojau Vilniaus
Apply in person
šilima.
Rūsys.
Nebrangus,
gatvėmis, niaus ant savo pečių parsinešda
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
onry. Mušt speak Englisb.
kas, valstybininkas ar karo vadas, ieškojau senųjų bendradarbių, su vau po 30 kg. knygų ir Anykš
i 65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
BIZNIO IŠTAIGOM
to mūras. Tinka giminingom Šeimom ar angliškai ir paduoti savo telefoną
o tik rytu Aukštaitijos žemdirbio kuriais prieš 20 m. čia pradėjau čių, Skiemonių, Aluntos parapijo
WEN PRODUCTS
ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. bei pavardę, kada jums patogu namus 5810 Northerest Hwy, Tel. 768-6060
REZIDENCIJOM
sūnus, labai anksti pradėjęs pre prekybininko karjerą, tačiau nei se jas per trumpą laiką išpar
$72.000.
apžiūrėti
kiauti ir kartu knygnešiauti, vė vieno jų neberadau, išskyrus Ma duodavo, kai dar nebuvo Lie
DIENJį RR NAKTĮ
liau stojęs savanoriu į besiku- riją Šlapelienę, kuri dar tebetu tuvos. O dabar sakoma, kad tu
AUTO 0 0 D Y M A N
NEIGHB0RH00D
RAY — Tel. 453-9584
kuriančią Lietuvos kariuomenę ir rėjo tą patį knygyną, iš kurio rim virš 2000 akademikų, nekal
Mušt have own toola, and iiave
Realty Group U.SJL
po tarnybos joje išaugęs į vieną tiek kalendorių ir elementorių bant jau apie studentus, ir visi
ezperience in all phases of body
2625 WMt Tlst Street
žinomiausiu Lietuvos .prekybinin anuomet nešiau iš Vilniaus į kartu sudėjus nebenuperka net
work. Family man preffered.
BUDRAITIS REALTY C0.
ku bei švietėju, tad į jo atsimi Aluntos apylinkes..." (psl. 185).
300 egz. lietuviškos knygos. Ar iiitiiitiiiiiiiiiiiiMiimtiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiit [
TEL. — 327-6165 'V
Tel.
737-7200
ar
737-0034
4243
W.
63rd
Street
nimus skaitytojas pradžioje gal ir
Call weekdaya 9 a.m. - 5 p.m.
tai n e tragedija?"
Taip nepriklausomos Lietuvos
neatkreipia ypatingesnio dėme
Tel.
—767-0600
VL. R.
Licensed, Bonded, Insured
HELP WAMTED — M0TEBYS
sio, nes ir pats autorius atsimi švietėjas ir kultūrintojas, iš jau
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuvės
no
knygnešio,
vėliau
savanorioiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimimiiiimimiimimi
nimu pradžioje pastebi: „Mano
HeideJberg letter press operator.
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. Į 2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
šeimos medis nepasižymi nei la-kūrėjo išaugęs į vieną žinomiau
plytelės.
Glass
blocks.
Sinkos
vamzį
Mušt
be ezperienced. Days. Ejtcellent
mas — 2 po 4 kamb., antras 3 kamb.
bai giliomis šaknimis, nei mėly sių bei pasiturinčių Lietuvos pre
Full and part rime. Eacellent pay. benefits.
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis Brighton Parke.
nu krauju, nei herbais..." (psl. kybininkų, sulaukė pirmosios so
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
Phone 833-3600 — Ext 151
CUKTIS GRAPHICS CORP.
Lietuvos
okupacijos.
Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garažas.
vakaro.
15). O toliau: „Mano šeimai dar vietinės
Lisle, §71-9032
-xH O LI DAY I N N
Marąuette Parke.
bo dienos ilgi nustatė ne laikro „Nors iš Kauno buvau išvykęs Rockford, I1L
Oakbrook Tenaee
i
636-2960
SERAFINAS
tik
vienam
savaitgaliui,
bet
tokio
dis, bet saulės ir mėnulio švie17
W.
SS0
22nd St, Oakbrook, DL
ilIlllIlUIIIIIIIUIIUIIIIll
ŠIMAITIS REALTY
Kauno, kokį palikau, jau niekad BALFO VAJAUS UŽBAIGIMO
J sa..." (psl.22).
VYBA1 « MOTERYS
Insurance — Income Taz
daugiau
nebemačiau..." (psl.
•
»
•
«
>
>
•
>
>
>
>
>
•
<
Receptionlst eenetal Office
PIETOS
Neimponuojantis atsiminimų
NoUry Public
196). „Pagal Dekanozovo recep
Accurate typing and pleasant phone
pavadinimas „Prekybininko ke
Balf o vajus, pradėtas spalio
tą buvo išrinktas .liaudies sei
2951
W.63rdSt.
436-7878
manner.
Neat appearance. Full time.
f
liu". Bet kartais ir po neimpo
KILIMUS K BALDUS
mas'... Sis seimas posėdžiavo tik mėnesį, vyksta sėkmingai. Sio
Off Michigan Ave. Location. Excellent
Plauname ir vaškuojame
nuojančiu pavadinimu slepiasi
TeL 839-1784 arba 839-5568
vajaus užbaigimui
lapkričio
tris
dienas,
bet
spėjo
sugriauti
vi
salary
and benefits. Call for appointvisų
rūšių
grindie.
neprastai platūs horizontai žmo
•iiimiiillilliiiilillliilllllllimilllllllllllini ment — Mr. Marihall: 2844S20
18 d., 2 vai. po pietų l i e t u v i ų
sa,
ką
Lietuva
buvo
sukūrusi
per
J.
BUBNYS
—
TeL
RE
7-5148
ARE Y0Ū . . .
gaus, bendruomenės, tautos- J.
; klube
ruošiami vajaus užbai
H/2 aukšto medinis. 6 kamb. AtskiKarvelio atsiminimuose paliečia 22 metus. Ar ne stachanovietiš- gimo
. . . s Grade A mechanicf
pietūs. Rockf ordiečiai,
Į ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas Arti
mas tiesiog visas septyniasdešimt kas tempas?..." (psl. 197).
prisidėkime savo darbu prie šio
. . . familiar with high speed
Į 69-os ir RockwelI. $24,900.00.
Kai sovietai nacionalizavo J.
metis Lietuvos istorijos su budin
— 2 0 % — 8 0 % pigiau m o k i r i t i
vajaus užbaigimo i r Balfo 3 6 me u10%
prooessing equipment?
i a p d m n d ą n o o a š i n e s ir a u t o m o - į 2-fa aukštu Georgian. 5 kamb. 37
gais tautos kultūros istorijos at Karvelio prekybą Telšiuose, jis tų sukakties paminėjimo. Ma blUa
r o u TIME — PEMUMDIT h . . capaMe
pA m u s .
p.
sklypas.
70
ir
Fairfield.
Numažinta
of troubieshootmg
spalviais, su sekusiomis okupaci- nei nesirengė ten vykti, teigda lonu būtų matyti rockf ordiečius,
For aoeounts receivable. Mušt hsve
kaina. $27,900.
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
and repairing machinery?
atnestomis žiauriomis nelai- mas: „Nebuvo ir reikalo būti liu kurie taip dosniai rėmė Balfą
typing skilia. Skokie location. ViIV
Taverna
ir
4
kamb.
mūrinis,
J
rytus
GA
4-MS4
dininku tokios .iškilmės', kur
mėmis.
per 35 metus, prie bendrų pietų
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu cinity Skokie and Dempster.
iy s W. *5th Street
II fo( give m a call:
kiekvienas valkata galėjo grobti
žeminu kaina. $45,000.00.
Iš pirmųjų atsiminimu pusla tavo turtą neva .liaudies gero švęsti šios garbingos organiza
767-3300, eit. 512
cijos sukaktį. Pakvietimus pie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiii
pių matyti, kad J. Karvelis gimė vei'..." (psl. 177).
BUTŲ NUOMAVIMAS
t
u
m
s
galima
įsigyti
pas
valdy
po tokia žvaigžde, kuri lemia pa
Namo pirkimas — Pardavimas
Negeriau darėsi ir pagrindinė bos narius. Laukiame svečių ir
sisekimą prekyboje. Prekybinį .pa
T Y P I S TS
Valdymas
Spalvotus ir paprastos. Radijai,
I
je prekyboje Kaune ar Vilniuje:
iš centro.
Valdyba
šaukimą autorius pajuto dar bū
Accuracy, speed and ezperience a
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
O raudiniai — Income Taz
„Kodėl iš mano įmonės Raudo
damas paauglys ir gyvendamas
plūs. Ezcellent startLng pay and In
7501 SL Kostnar Ave.
Pardavimas ir Taisymas.
noji armija pasiėmė visas lauko
Nutariate* — Vertimai
surance
benefits,
• tėvų ūkyje. Aluntos apylinkėse.
Chicago (Ford City)
radijo stotis, dai mūsų kariuome
MIGLINAS TV
— Amerikoje 1973 m. gimė
ADIS SERVICES INO.
Jau pirmo pasaulinio karo metu
An
Eąual
Opportunity Employer M/F
W. mth St„ t«L 779-1486
nės užsakytas, nė vieno cento už 3,141,000, mirė 1,977,000 žmo
141 W. feeksca Blvd, TeL 427-1880
jis pradėjo prekiauti su vokie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiit
tai nesumokėdama? Atsakymas nių. Nuo 1978 m . gegužės, Ugi
4.
B A C E V I Č I U S
čiais, o vėliau ėmė varyti pra
buvo vienas ir tas pats: esu kva- 1979 m. gegulės mėnesio gi
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
džioje kiaules, o vėliau ir karves
1 1
Manual ledger. 8:30 to 4:30, 25-35
į Vilnia kur žmones badavo, B ! ^ 1 * * 4 5 kapitalistu, išnaudoto-1 mė 3,367,000, o mirė 1,888,000.
T A I S O
e?
n
i
r
t*~~A
_
•
«
I
hours/week.
P*id health. Loop? lotai
turi
buti
SKALBIMO 1B DMO VTNlMO
- Vilniaus gi grįždavo taip pat ne- J«. P
«
sunaikintas"'
bmaU OtUCe. \iO0a V*J-\caikm. Salary cominensurate with
K A U N A S ir ŠALDYTUVUS
tuščias: „Su kiekviena kelione
Kreiptis į H e m a s Deckį
Northwestem R.R. Station- ezperience.
M1SCELLANEOUS
Išmestas
į Į (psl.
199) iš savo prekybų Kau
A ZO B IN
Tel. 585-6624 po 5 v. vak.
MR. SEBESTA — TeL 726-2448
Loop.
TeL 263-5956
Vilnių iš Šlapelienės knygyno ne, Vilniuje ir Telšiuose (Klai
Kalbėti lietuviškai
neteko,
PACKAGE E X P R E S S AGENCY
parsigebendavau lietuvišku ele pėdoje savo prekybos
MARIJA KOKEZKIENE
mentorių, sveikatos patarėju ir ki Hitleriui kraštą okupavus) ir su
Novelės. Vertė P. GAUCYS
SIUNTINIAI | UETUY4
tokiu praktišku lietuviškų leidi žmona bei mažamete dukrele iš
E L EK T B O S
2 Days/Week
pageidaujamos peras rasles Part Time
savo
buto
Kaune,
nubuožintas
niu...". Tadgi, dar jaunuolis būAzorin — vienas žymiausių is
ITEDOCAI — PATAISYMAI
prekes. Maistas Ii Europos saulelių. SAT k ?
GOOD PAY We have an hntnmUate openinc for an
u r i u C n l c a s o s miesto l * M m » . 2608 W. SS St., Chicago, I1L S062S
" damas, J. Karvelis tapo n e tik Lietuvos švietėjas greitai pateko panų rašytojų, išgarsėjęs savo Dirbu Tir
C
A
L
L
ElecuKtan espsneneed ta trouoleulmle«ty. Dirbu STeital, f » TE9U — W A 5-2787
. . - •• •- - , , , . , . •
,-,.,. •• j
OOUNTRYSIDE FUB
prekybininku, bet kartu ir knyg į tuometinės N K V D rankas ir i* Į trumpom, poetinėm novelėm, ku- rantuotai ir «af1ninsal
•faooting DC drhres, soUd statė instrumeuUdon
and all phases of the eieenešiu —Lietuvos kaimo švietė kalėjimo išsisuk tik jį užverba-l ™ J C » « £ g * £ g 8 £ 4514 S. Tahnan Ave. 927-3559
miiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiii'; 4*2-7S39 — *** F o r T o m • L y l u l trkal fleld. Supervteory ezperience it
^ ^
KLAUDIJUS PUMPUTIS
n u m a t y t i a t d t - „ mt.
j u O tame kelyje kiek buvo ne vus sovietinio saugumo agentu.
Asorino
laimiu, kiek įvairių nuotykių, Įdomi ir kartu žiauri nuotykiu gaj pasukti laiko ratą.
DEMTAL ASSISTAUT
istorija,
kaip
gabiam
prekybinin-1
vaizduojami
žmonos
pasižymi
dide
We offer a omapeUUvs salary and a
smalsus skaitytojas patirs perskai
Fuflorparttn»
liu
dvasiniu
gilumu.
Rinkinyje
25
eompiete benefits package. For Inv
PUSMEČIUI
tęs J. Karvelio atsiminimus „Pre kui pavyko išsisukti iš savo „glo
| We need person for Northside orthonovelės.
bėjų" nagu, jam pavestų pareigu
kybininko keliu".
$103.00 Chkagoje
Apdraustas perkraustymas I dontist office. Some typing recesssry.
Išleido Rūta 1979. Kaina su per
Ir štai prisikelia Lietuva lais neatlikus.
Good salary and benefits. No evenings.
D. STAICLS
(•airių atstumų
^77.00
vam bei nepriklausomam gyveni
Nustojęs visko ir įpintas i agen siuntimu $5.75. IlUnoia gyventojai
Wed. off. Exp. pref. CaH: Ml
767-3300, ext. 512
TeL 376-1882 arba 376-5996
mui. J. Karvelis su kitais jaunais tu tinklą, J. Karvelis dėl „buržu prideda 25 et valstijos mokesčio.
C 1e • r • ] •
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
lietuviais skuba savanoriu į Lietu azinės" praeities niekur darbo
(10/20/5/UM>
SW1£THEART CUP?
illllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiliilllliii:
Pensininkams auto apdrauda
vos kariuomenę: „Traukinys vos negalėjo gauti.Bet visgi jį išgelbė 4545 W. 63rd St., Cbiosgo, DL
CORPORATION
Lite typing, accounting exp. desirAmžius 62 iki 80 m.
juda, kaip ir visas tuometinis Lie jo žinomi Lietuvos kultūrininkai, 60629.
able. Good vrorking condiUons. ConSIUNTINIAI 1 UETUV4
7501 & KftftiMr Ave.
tuvos gyvenimas-.." (psl. 114).tu,o metu laikinai ėję gana atsa
6456 So. Kedzie Avenne
venient near Loop location.
Atitarnavęs kariuomenėje, kuri kingas pareigas. Jis gavo tarnybė
ir kitus krattus
ChiMogo (Ford City)
I. BACEVIČIUS — 778-1233
CALL CHUCK —
apgynė Lietuvos laisvę, J. Karve lę rašytojų klube Vilniuje ir čia
NEDZINSKAS, 4191 Archer Ave.
An Eaual Opportunity Employer M/F
lis gavo darbą Spaudos fonde, sulaukė vokiečių-rusu karo pra M A K E T 0 Ū R 0 W N
Chkagov m. 9NS2, tel. IZ7-59M
SR^KSBSBS
greit tapo p vadovu, o kiek vė džios. Toje vietoje prasideda nau
gsasasasasĮsasgasasasasgsasaaes "sssssssst!. aeBseasasasasasaiaaaeasaaaaBpaBa—
CHAROE
liau su J. Rinkevičium įsigijo nuo ja ir vėl labai įdomi, pilna nuo
Proi. Dr. Br. Pcmlaitis
Full or part time. Lite typing and Seeking mature experienced indisavus prekybos namus. Pradžioje tykiu epocha, atvingiavusi net
variety of office duties. Pleasant phone vidual, prepared to take charge &
Kaune, vėliau dar Klaipėdoje, iki Chicagos, kurioje J. Karvelį ir
follow thru on a variety of responpersonality.
sibilities. Great growth potential.
Telšiuose ir, Vilnių atgavus, Vil čia rašančiam artimiau teko pa
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
CALL 477-471*
- b y niuje. Atsiskyrus partneriui, Uko žinti. Apie tą įdomią epochą pa
daiktus. Ir i į toli miesto leidimai h*
Oootaet MR. JAY — 278-7690
4977 N. Ltaeota, Ltocofanrood, VL.
pilns apdrauda.
vienas. Prekyba tiek iškilo, kad kalbėsim kita proga, nes, kaip
HELEN PIUS
Švietimo ministerija J. Karvelio pradžioje minėjau, J. Karvelio at
&«^«^««<e>«>e>«?e>o>e>«£«ib«>
Tel. — WA 5-806S
FRANK ZAPOLIS
Tai trumpa istorija apie 2emės
prekybos namuose užsakinėjo pia siminimai netikėtai įdomūs ir,
Okio Akademiją, vienintelę Lietu
We will train you to handle one of
nhntnsotos knygos kmkm —
ninus
Lietuvos
gimnazijoms,
vos aukštąją žemes ūkio mokyk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiniiii our key general office posiUons. Light
$2.56
lą, kuri buvo įkurta 1924 m.
Ivalrh} preadu pantrlnklnuM ne- typing reąuired. CaH Caroi 834-5704
brmagtel
I i mūmj
maMUo.
WELLS FARGO ALARM SERVICES
Ufsakymuo siusti DRAUGO ad
Išleido Lietuvių Agronomų Są
resu: 4545 W. 63rd St., Chicago, junga Chicaajoje 1679 m. Spaudė
COSMOS PARCELS EXPRESS
4 a Eonai Opportanitjr Employer M/V
niinoia 60629. Ulinois gyventojai Morkūno spaustuvė. Didelio for 941 97. 49 SL, Chicago, DL 4K2»
reikalai gi
prideda 0% taksų.
mato. Kaina su persiuntimu $21.25.
dirbti pilna ar dsissą Isoka. FageiUlinois gyv. prideda $1.00 valsti
SIUNTINIAI | UETUVą
dsajsmi pauyre. Jei tarifo .gers>
To work in pharntacy.
jos mokesčio.
Tsstf. - 9B47S7
Esperlence pref. — Full time.
darbo iihCSKiaiŲą kreipkitės |
Vytautas Valanunas
Užsakymus siųsti:

PIRKĖJO LAIMEI

TOOLMAKERS

SNIEGĄ NUVALOME

Valdis Real Estete

P LU MB I N G

PRESSMAN^

MAIDS

Mūsu kolonijose

VA LO

MAINTENANCE
MEGHANICS:

JR. BOOKKEEPER

Call - 328-0400

TELEVIZIJOS

SW£ETHEART CUP
CORPORATION

B E L L REALTY

CLERK-TYPIST

Pirmasis Stebuklas

BOOKKEEPER

ELECTRICAL
SUPERVISOR

WATTRESSES

A. V I L I M A S
M O VI N G

GENERAL OFFICE

Lifliuanian Christmas
Žemes Okio Akademija
Tree Ornaments
I

SEC3RETARY

M OVI NG

^

•

• •

•

•

i-

i

n • - • n i .i -

• • II

^m^—^»

O F F I C E

Reikalingi
T E LL ER S :

CLERK

vrzmmŲ

KORTELIŲ

nlHALU

DRAUGAS, 4545 W. 6 M St.,
CtJeagay IL 66699

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIUIII!'

4 days plua Saturdays.

Devon and Western area.

FRANK ESSK 476-7075

innmfiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHii
Visitinių kortelių naudojimas yra
graius paprotys. Bisnierisi jas pla
M. A. Š I M K U S
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
rAznieriams apsimoka skelbtis
TSOOME TAX SKRVICB
NOTART
FVmAO
mų atstovams turėti grasias visa
*'Draog«'\
6248 St. sVtsttra A n .
tines korteles.
skelbtas oVsa. DRAUGE, 4269 So. M*piewood, teL 254-7400
An Eqoal Opportunity Employer M / F
Kreipkitės į •Draugo** adminis •ss jas plačiausiai skaitomas lie
Taip p a t daromi
VKRTIMAr.
Perskaitė
"Draugą"
duokite
traciją visais psnaJtato reikalai*. tuvių dienra>tja. gi skelbimų kaiOIMrNTJ UkvieUmat. pildomi
LD.K. Birutes dr-Jos pirm. K. Leonaltlen* jtHVia pereinamąją taurę gen. T. Būsite patenkinti mūsų patarnavi
H kitiems pasiskaityti
PILJETYBftS PRAlTMAI ir
nem
yra
viaiems
prisi
kitokie blankai.
PaulgaiiOo Jurų saulių kuopos parengUne G. Kuzmienei, laimėjusiai I vieta mu
SKELBKITatt *a>RAUOsr.
kuopos %BidymHB moterų grupės varžybose
Nustr. P,
SĮOsassassss
?jir<iaTcaBH8rr«aimig«.xiafci'

Chicago Savings & Loan

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

•

jr. D. Jakubauskienė jau nuo DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 13 d
mažens pradėjo domėtis meni:
[ir savo piešir.'.ais išsiskirdavoI iš kitų. Tai pastebėję mokytojai
i ragino tęsti nu .o studijas, ką ji .
iki šių dienų ir vykdo šiuo metu
pas ŽVTT'.U meru:.inką Philadal-,
aiškiame nuoširdžiausią ir giliausią užuojautą
phijoje.
brangiai mūsų sesei VANDAI ir jos ŠEIMAI.
Jos paveiksluose (daugumoj
akvarelė, vienas kitas alie-,
Lietuvos Dukterų Draugija
jaus) atsispindi puiki kompozi
cija ir paveikslų apipavidalini
Detroito skyrius
mas. Vaizduojami objektai pa- ;
sižymi Įvairiais tcr.ais ir spalv*. •
i/iis, dėl to jos paveikslai pa-1
trauklūs. Jų kainos nuo 35—'
250 icl. Dai gdh jos paveiks- •
lų įsigijo. Paro'; gausia! buvo ;
;
ankoma šeštadienį ir sekma
dienį.
J. B>
žmoną 0NJĮ, DUKR^ ir SŪNŲ su ŠEIMOMIS nuo

ALVUDO VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS

faktorius yra maistas. Pagal
dr, Adomavičiaus šūkį,maistas•
vaistas ne dėl to, kad negyduo- .
• - - 1979 m. spalio 14 d. Lietuvio lė, bet kad užkerta kelią ligoms j
sodyboje 4 vai. dienos susirin į žmogaus kūną. Sodyboje j o '
kę 38 nariai — 35 jų sumokėjo įtaigojama įgaliota šeimininkė
nario mokestį. Alvudo pirminin- ] Marija Bosienė su padėjėjomis
- i a s dr. J. Adomavičius, paskel-1 3tropiai prisilaiko medic. moks
—-bes keturis svarbesnius dieno lo dėsnių gaminti valgius be
tvarkės punktus su atsiklausi- medžiagų, platinančių choleste- į
mu, ar kas turi klausimų bei rolį, gyslų priskretimą, nutuki
sumanymų, jų neatsiradus, pa mą ir t. t. M. Bosienė su vyru
kvietė dienos pirmininku Pov. Ju Juozu parūpina geriausią jau- į
rėną ir sekretore Jonę Bružienę. tieną mėsą virtinukams, verda,;
Dienos pirmininkas P. Jurė grybauja, uogauja, vekuoja vai- :
nas paskelbė posėdį atidarytą sius ir daržoves žiemai šv. Kair paskaitė kadenciją baigusios ledoms kepa grybus baravykus
valdybos sąrašą. Valdybos pir ir musmirius bei parduoda juos
NETLKTLSGIEMS
mininką dr. J. Adomavičių pa Alvudo kasos papildymui. Į par- j Lietuvaitės Marąuette Parke laukia pravažiuojančio pop. Jono Pauliaus II
NIKIU-.
lino
Meilaus
kvietė padaryti pranešimą iš duotuves nuveža Stasys LukaMOKSLEIVIAMS
Amerikos Lietuvių vaiko ugdy ševičius arba Anelė KirvaityIllinois švietimo taryba pamo draugijos — ALVUDO Inc. tė atlikdama važmą kitais rei- :
į tvirtino planą neturtingų moks-,
veiklos bei kitų įvykių. Dr. Ado kalais.
į leivių paramai skirti 196 mil. j
mavičius paminėjo mirusius alvu
!dol.
Baigdamas šį apžvalginį pra
iturtinti
diečius, paskaitęs jų pavardes ir
pasakęa, 3°g už mirusius užpra nešimą dr. J. Adomavičius nuo
"Sutartinės" moterims įteik iiiliiimiiiMiiiiiHimiiiiiiiumiiiiiiituiii širdžiai
dėkojo
visiems
apsilan
šytos šv. Mišios, visiems atsi
POEZIJOS IR DAINOS
tos gėlių puokštės, o vyrams pri
DON'S FL0WER SHOP
stojus, pasimeldė. Keitimasis kiusiems ir kiekvienam darbų •
segtos rožės.
LB-NĖS KONCERTAS
4S3« 14th St, Cicero, UI. 60650
TEL. — 656-5660
gyventojų Lietuvio sodyboje: atlikėjui sodybos viduje ir is-:
Po koncerto pradėta vakarie
f LB "VVorcesterio apyl. v-bos,
orėje.
Taipgi
dėkojo
geravaį
$1.00
off
on
purchase of $10 or more
nuo 1977 m. sausio 16 d. iki
lapkričio 3 d., 7 vai. vak. Mai- nė, kurią paruošė Maironio par
liams
aukotojams,
kai
kurie
su
j
WE
SPEAK
LJTHUANIAN.
1979 m. spalio 14 d. iš sodybos
raab parko patalpų didž. salėje ; ko vyr. šeimininkė E. Kauševi- •Illlllliuillllltlllllllllllllllllllllllllllllllflll
pakartojimais
lietuviško
tautinio
išsikėlė penki pavieniai ir ve-!
surengtą koncertą ir vakarienę! čienė, talkininkaujant padėjė
dusių amerikiečių pora. Atsi j meno kryžiui, iš viso 99 asme- \
atvyko iš Worcesterio ir arti- ' joms. O po jos, grojant geram
kėlė devyni gyventojai
Visų! nims, iš užrašų perskaitęs jų Į
mųjų miestų per 200 bendruo- j orkestrui — šokiai
pavardės buvo paskaitytos. Taip i visų pavardes. Dėkojo ir 1301
asmenų daiktų aukotojams, au menės narių ir svečių. Progra- į Koncerto dieną tą pačių papat pateikė žinių apie valdybos k o j u g i e m s i r g i s u „ ^ 0 - ^ 1 3 , \ ma šiam renginiui reta ir labai talpų apat. salėje 5:30 vaL p. p. j
darbus praeitos kadencijos me- feet p a v a r d ž i n e g ^ t ė Nelauk- f fionu — dainos ir žodžio vie- i buvo atidaryta D. Pipiraitės
S—i—hi Lietuvių Radio programa
tu: valdyba pasėdžiavo 15 kartų ^ * b U k į p a s i g i r d o b a l s a s : i netas "Sutartinė" iš Rocheste Jakubauskienės
Naujoj
Anglijoj U Stoties WNSR.
sekmadieniais pobūvių Liet. s o ^ A d o m a v i č m s d ė k o j a fc d ė _ ! rio, N. Y. Tai pirmas jų pasi
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
MENO
PARODA
dyboje su menine programa bu-, k o j a k o d ė l ^ j a m n i e k M n ^ ! rodymas mūsų kolonijoje,
140 Iki 1:30 vai. po nietu — perduo
vo surengta 103 kartus.
\d ė k o j a
g ^ ^ p a k i j 0 ^ p ^ Į Susirinkusius pasveikinęs LB Į LB valdybos iškviesta jauna dama vėliausiu, pasaulinių žinių san
Po to sekretoriaus pavaduo- gausa.
Į pirm. Povilas Babickas pastebė-: datt- Ei Jakubauskienė šioje pa- trauką ir komentarai, muzika, dainos
to jas Jonas Puceta paskaitė pra-. A .
. . . .
.. jo, kad viena iš "Sutartinės" — j rodoje buvo išstačiusi per 30 ir MagdutCs pasaka. Slą programą
veda Steponas ir Valentina Minkai.
2
.vT:
» Apnmus
pirnunmkaujantis
aAXO
r
vėlesnių meno paveikslų. Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo
eito visuotmo susinntamo pro*\.
. .
, . Izabelė Savickaitė - žmuidzinie-'
* , , ,
.
._.
u~ paskelbė
kitą
darbotvarkės nė vorčesteriečiams yra gerai į Ji t a i P Pa* worčesteriečiams getokolą, kurie buvo pnmtas b e 1 '
T*
...
... .
rists — gėlių bei dovanų krautuve,
*
e. 1 •*• • 1 xi u punktą — naujos valdybos kitai pažįstama, nes ji čia ilgus me-! r a i pažįstama, nes čia gyvenusi 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
pataisų. Sąskaitininkas Myko- f .
.. . . . .
_
, -^
T «. 1 -TT^
-J• kadencijai rinkimus. Perskaitė tus gyvenusi ir aktyviai daly- j i r ž i a baigusi Anna-Marie kole- 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
las Simokaitis supažindino susi- ,
... r~
__ .
. . .
...
. . .
. .. i kandidatu sąrašą ir prašė visus vavusi liet. veikloje. Taip pat j £*&• Worcestery jau antra jos gaunamas dienraltis "Draugas*' ir ra
rinkimą su pinigine apyskaita,:
. _"? ^ ~ "
f.
• • t * Anelė
» ,* Kirvaitytė
«-L^x pra
_ pasiruošti
slaptam
balsavimui, ir kiti "Sutartinės"- dainos me-! paveikslų paroda. Menininkę site dideli pasirinkimą lietuviškų kny
pirmininkė
^
W
gų
«* t. J
«. •*. i_
J - iPo balsavimo surinkus ir sus-i nininkai yra plačiai žinomi, nes' publikai pristatė Jakubauskas,
nešė,
kad apyskaita
buvo
». ..
JU buvęs nariu
ma
ir kasa
vra vedattvar
v a r '-aki,aš lk.čėmj.os .b a.kl as.du o. t 3o. J3 u^ raštebus,
pa-; kiekvienas iš jų
ma teisinėsi
teisingai ir
kasa yra
t^oto-juj
vieno ar kito ansamblio.
°2jn m -•»
h
Į buvo išrinkta keturiolika narių!
Invokacijoje š v . Kazimiero į,
Mylimam tėveliui
Toliau dr. Adomavičiaus pa-j į Alvudo valdybą ir kontrolės;
par. kleb. kun. A. Miciūnas, {
darė platesnį pranešimą ir is-j komisiją. Išrinktieji pranešė, j
MIC, prašė Visagalio suteikti \
samiai aptarė Alvudo siekius ir; jog pasiskirstys pareigomis dar!
ištvermės LB nariams Lietuvos
tikslą: "ugdyti žmonėse pilnu šį vakarą.
išlaisvinimo darbe, meninin-j
sūnui ČESLOVUI ir SEIMAI bei artimiesiems reiš
tinės sveikatos gėrį, vaikams
Tuo tarpu posėdžio pirminin- kams sėkmės ir laimingai po
kiame nuoširdžią užuojautą.
pagelbėti išaugti sveikais kūnu | k a s p J u r ė n a s p r a n e š ė susirin koncerto sugrįžti į namus, vi-i
ir dvasia, apsišviesta dabartinio k i m u i a p i e ggnogios valdybos iš- šiems susirinkusiem^, vieningu
Chlcagos LittuvlŲ Slidlninkv
mokslo žiniomis". Tam pasitar- į l e i g t ą potvarįj ^ rugsėjo 9 d. mo ir ryžto ugdant savo pap- j
klubas
nauja ir kas antrą šeštadienį j patvirtintą .reikalingą visuotinio ročius.
skaitomos paskaitos Sof. Bar- į n a r i ų guginnjdmo pripažinti gaProgramos pradžioje gabi de-!
kus šeimos radijo programoje,; ^ j ^ ^ a r n e pajiaryti p r a - klamatorė Izabelė žmuidzinienė
kurių iki šiol skaityta 542. Va-1 n € į i m ą susirinkimui H- supažin- jausmingai padeklamavo N. Nasaromis vaikų aikštelės Mar į dinti su potvarkio taisyklėmis gį "Daina". Po to "Sutartinė"
0
ąuette Parke jau 18 metų ve , pavedė dr. J. Adomavičiui, ku- Ona Adomaitienė, Angelė Dziadamos Alvudo vicepirmininkės Į ris perskaitė visą potvarkio tu- Jonienė, Jonas Adomaitis (vadr. Onos Vaškevičiūtės, auklė ,rinį, surašytą mašinėle šešiuose dovas), Andrius Ciemenis ir
ja ir lavina priešmokyklinio am į puslapiuose iš septyniolikos pa- Vytautas fžmuidzinas pasigėrėNORMANTO
žiaus ir vyresn. vaikus. Nuo vai i straipų. Pradžioje sakoma: Lie- tinai gražiai padainavo dvi liauGyveno Htckory Hills. Illinois.
kų ilgainiui pereita ir prie pa į tuvio sodybos ir kitų Alvudo dies dainas — Anoj pusėj NeMirS lapkričio 10 d., 1979, sulaukus 75 m. amžiaus.
gyvenusių bei senesnių tautie- į nuosavybių gyventojams bei jų munėlio ir Motulė mane barė, bei
Gimė Illinois.
čių, įkūrus Uetuvišką poilsio so- Į lankytojams privalomos gyve- \ J. Strolios —. Iškasiau šulnelį ir
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algird Normantlv marti Zita
dybą. Iš sodyboje atliekamų nimo taisyklės.
Pradėdamas, Oi, liūdnas, liūdnas S. Šimkaus,
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
darbų ir aplinkos daromos skai skaityti dr. Adomavičius papra- Tolimesnėje koncerto prograKūnas pašarvotas Palos Lack koplyčioje, 11028 Southwest Highdrės, kurias paruošia sodybos šė visų su dėmesiu išklausyti, nes moję Iz. Žmuidzinienė įspūdinway, Palos Hills, m.
gyventoja Benigna Butlerytė. po to bus pravestas slaptas bal-1 gai ir artistiškai padeklamavo
Laidotuvės įvyks antradieni, lapkričio 13 d. B koplyčios 9:30 vai.
Alvudas jau turi 560 skaidrių. savimas taisyklėms patvirtinti.' V. Mykolaičio - Putino — Vesryto bus atlydėta j Sacred Heart parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už veliončs sielą. Po pamaldų bus nulydėta j
Sodyboje veikia ir ambula- Visiems susirinkime dalyvavu-1 tuvių muzikantas ir N. Mazatorija be atlyginimo tris die-, šiems taisyklių sąsiuviniai buvo j laitės Mįslė. "Sutartinės" mote-, | SV. Kazimiero lietuvių kapines.
nas savaitėje: trečiadieniais, Į išdalyti. Pravedus slaptą bal-; rys padainavo V. Telksnio
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
šeštadieniais ir sekmadieniais. \ savimą, dauguma balsų pasisa Obuoliai ir A. Bražinsko — Va
Matuojamas kraujo spaudimas. kė už taisykles ir pripažino jas karo daina. O vyrai — V. JurNuliūdę: Staus ir marti.
gučio — Akmenėli, nežėrėk, A.
Prireikus teikiama pirmoji pa galiojančiomis.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 974-4410
galba, ypač susiieidusiems. An
Išrinktai Alvudo valdybai pa Raudonikio — Nesugausi dai
trame sodybos name prie Ca- sišalinus į raštinę pasidalyti pa nos ir Tu vis tiek ateisi.
Mornijos ir 65-os gatvių kam reigomis, Marija Bosienė patei Koncerto dalyviai dideliu įtem
po, rengiama fizinio gydymo pa kė dalyviams kuklias vaišes: pimu ir susidomėjimu klausėsi ^HHitittii»iiM>iintHmirtiittiMWHnmiMiitiiMiiiiiwwwwiiiiiiimiiiMMnniiimiMiH'
runa DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
talpa (pirtis). Didesni darbai grybus ir kopūstų sriubą. Su gražaus deklamavimo, žavėjosi
jau atlikti, tikimasi iki Kalėdų grįžus valdybai po pasidalini gražiomis dainomis ir aplodisužbaigti. Daug pastangų parei m 0 pareigomis, dienos* pirminin-! mentams, tiek dainuotojams bei į
kalauja daržo ir sodo darbai Vi kas supažindino susirinkimą su j deklamatorei. nebuvo galo.
ANTRA
LAIDA
sus juose dirbančius dr. Ado išrinktaisiais: vald. pirmininkui Koncerto pabaigoje vyrai ir
-Islslstmavičius suminėjo pavardėmis | ^^
fo
Jonas Adomavičius, moterys bendrai padainavo V.
• s —
- PrsL Jastss Karsta
su pagyrimu ir padėka. Atlie- vicepirmininkai dr. Ona Vaške- Jančio — Rami naktis, E. Balnaujasis Tartamsotat yra pratilko formato. Jriltas kietais virt*.
kami įvairūs namų remonto vičiutė, Algirdas Karaitis ir Ze- j sio Girių daina, J. Strolios —
Uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
darbai, jiems vadovauja Jonas nonas Šukys, sąskaitininkas My- j Gaideliai gieda ir Gorbulsldo —
parduodama prieinama kaJsa,
Puceta. Jis pataiso be atlygi kolas Simokaitis, iždininkas S U - Į Saulėlydis tėviškėje. Susirinku-DRAUGO"
nimo visus gedimus butuose, iš sys Lukoševičius, sekretorius šieji visi juto poezijos ir dainos
Kaina — $8.00
veža daiktus.
Antanas Kevėža, sekretoriaus atgaivą ir buvo dvasiniai pra- Į darbų eilę įsirikiuoja ir sek pavaduotojas — Jonas Puceta,
fUinois gyventojai pratoml pridėti SO esnta. mokesčiam* tr persiuntimui
madieniais ruošiami kultūriniai j Martynas Nagys ir Mykolas Ki- ją dvejų metų kadencijai Alvu
(Kitur gyvenantieji pridėkit* 28 etatus)
pobūviai bei šventės su paskai- rėjas — kandidatai. Kontrolės do vadovybe aplodismentais ir
Jjfcjrtf Naajaj T<
tomis ir menine programa. Šios į komisija: Anelė Kirvaitytė — palinkėjo sėkmės bei sveikatos.
veikios asmenis ir darbuotojus pirmininkė, Romas Kovas ir Patenkinti sklandžiai praėjusiu
DRAUGAS
prelegentas pagerbė minėdamas Aleksas Krumpliauskas — na- narių visuotiniu susirinkimu, vi
4845 Wtst 6 M Stmt
ir dėkodamas visiems.
i riai, Alfonsas Sidagis — kandi- si dalyvavusieji, gerai nusitei
kę, išvaikščiojo į namus.
ChlMp, IIIlMte 60621
Salia kitko, paminėtinas Alvu- datas.
Susirinkimas
pasveikino
nau-,
dt vienas svarbus gyvenimo

A. t A. DR. POVILUI ŠEPEČIUI mirus,

A. t A. ZIGMUI ŽILIONIUI mirus,

širdžiai užjaučiame skausmo valandoje ir kartu
liūdime.
Arlauskai ir Mikutaičiai

MOSU KOLONIJOSE

VVorcester, Mass.

RADIO PROGRAMA

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

•

A. t A. ZIGMUI 2ILIŪMI0I mirus,

A. t A.

MARY

KUSCH

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

a

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQL'ETTE FUNERAL HOME
. TR>S MODERNIŠKOS KOPl>ClOS
2533 VVest 71 St.. Chicago
1410 So. 50th \v.. C icero
Tel.

470-234S

AIK^TF ALTOVIOBIUAMS SJAr> n

...

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 13 d.

IŠ AUTI IR TOLI

x Dr. Irena Lange, Fullerton, Calif., pasveikino savo
į dienrašti ir ^ar^mė i*į 10 dol.
Į auka. Labai ačiū.

Į Be savo profesijos jis yra daug
dirbęs ir visuomeninėj veikloj.
—
Richardas
Kontrimas, Yra buvęs Raudonojo Kryžiaus
Bridge Associates, Inc., prezi įgaliotiniu nukentėjusiems nuo
dentas, plačiai aprašytas "Nor karo šelpti. Pasitraukęs į Va
thern
California
Electronics karus daugiausia dirba Lietu
News" žurnale, kur duodami jo vių bendruomenėje. PhoenJx*P
pasisakymai apie gamybos pa gyvena jau 10 metų. Cia pav
sisekimą, apie eksportą į kitus kartotinai yra buvęs šios apy
kraštus ir apie galimybes savo linkės LB pirmininku, be to, ėjęs"
gaminius tinkamai parduoti ar ir kitas pareigas. Dar ir dabar
pasikeisti kituose kraštuose. dirba L B kaip jos revizijos k o R. Kontrimas yra vienas aukš misijos pirmininkas. PboenbK* čiausiai pareigose pakilusių lie lietuviai jį gerbia ne tik kaip
tuvių Californijoje.
buvusį aukštą Lietuvos parei
— Vladas Mieželis, teisinin gūną, bet ir kaip labai kulturin-'
kas, brigados generolas, šiais gą žmogų, taikaus būdo, taurios
metais lapkričio 26 d. švenčia sielos visuomenininką.
savo amžiaus 85 metų jubiliejų.

J. A. VALSTYltSE

X Jonas Talandis, Olympia
į Field, BĮ., žinomas visuomenės
! veikėjas, parėmė mūsų spaudos
1 darbus 10 dol. auka. Maloniai
x Dievo Apvaizdos liet. pa dėkojame.
rapijos Detroite taryba padė
X Irena ir Arūnas Drauge
kojo "Draugui" už gerą jų ru
liai,
"VVoodridge, 111., savo svei
dens vakaro pagarsinimą ir per
Liudą Rugienienę atsiuntė 20 į kinimus "Draugui" parėmė 10
dolerių auką. Parapijos klebo- j dol. auka. Esame dėkingi,
nas yra kun. V. Kriščiūnevi
x Charles NorvHIe, Chicago, [
čius. Už paramą esame dėkin
.'Ei., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Ačiū.
x Dariaus Girėno lit. mokyk-!
la gruodžio 1 d. rengia pokylį j x Petras Starevičius, Valen-I
KANADOJE
mokyklos išlaikymui Jaunimo ; c i a C a l i f _t padėkojo už korte- :
jcs
ir
atvyko
su
nepakeistu
ar
ma
centre. Bus vakarienė. Gros Ba- l e s i r a tsiuntė auką. Ačiū.
— •Tėviškės Žiburių" tris
žai
pakeistu
kongresiniu
reper
lio Pakšto orkestras.
dešimtmečio sukakties iškilmės
tuaru.
įvyks gruodžio 9, sekmadienį,
x Lietuvių operos balius šie- Į * Aleksandra Kruvelienė, čl.
. „ t _,
"Volungės" personalinė sudė
rrPt ivvksta lankričin 24 d Lie-' kagiškė, padėkojo už korteles Spalio 28 4 Euclid, Ohlo, kur gyvena ir daug lietuvių, rvyko tradicinis 29-«s tautybių festivalis, kuriame dalyvavo
4 v. po pietų, Anapilio salėje,
mei įvyKsia įapsnuo ** u. uie
&
.• r
J
lg ^ kos tgL.Kvbįų grupe? Cia geriausiai pasirodė lietuvius reprezentavusi Grandinėlė, vadovaujant A. ir L. Sągiams. tis nedidelė: ansamblio vadovė
2185
Stavebank Rd., Mississautuvių Tautinių namų salėje. So-; ir atsiuntė 10 ooi. auRą. LADai N u o t r a u k c j e ClTaiain&lės ^ ^ ^ festivalio scenoje.
Nuotr. J. Garlos Dalia Viskontienė (baigusi mu-.
acl
ga,
Ontario
L5C 1T3. Ta proga
lo dainuos Angelė Kiaušaitė,
ū.
į,
zikos mokslus Toronto u-te), aprie fortepiono Arūnas Kamins-j
komponiatorė — muzikė Silvija bus prisiminta ir 75-rių metų
Dėkodami už kalėdines
kas.
Freimanienė, judesių apipavida į lietuviškos spaudos atgavimo
j korteles, aukų po 5 dol. atsiun
Programoje: "Tž"
LKVS
"Ramovės"
Chicax
lintoja Birutė Vaitkūnaitė Įsj a . i sukaktis.
tė: V. Nenortas, Jurgis GliauI
leidėjų
bei
redakcijos
žodis;
gienė, na, ir 11 dainininkių
gos skyr. rengia nepriklauso- d a p ^ a s Naujokaitis, C. Vai-'
IŠSKIRTINIO LEIDINIO i parodyti lietuvį kūrėją išeivijoj, buvo pačių autorių aprobuoti,
Nežiūrint nedidelio ansamb-! sveikinimai, meninė - koncertine
mos Lietuvos kariuomenės at- č e kauskas, Vladas Keiba ; St.į
j kuris čia ne tik dirba duonai, j o antra, vertimų menas yra
SUTIKTUVĖS
kūrimo 61 m. sukakties minė Baršteika, Vincas Bartuška, i
lio narių skaičiaus, "Volungės" d a U s ' vakarienė.
.bet
ir
kuria.
Šiuo
leidiniu
b
u
'
g
a
n
a
komplikuotas
ir
įvairus.
jimą lapkričio 25 d. sekmadie Edm. Kilmanas, Liudas Doch-| 4Praėjusį
penktadienį Jauni v 0 n o r ė
čikagiškius tuojau užimponavo
w
— Hamiltone spalio 20-21 d.
ni laimimo opntrP PamaMa.
„ «
. . „ A,
-»—» * ™ T . w
™
t a sugriauti užtvarą į Ji pasidžiaugė kai kuriais ver
darniu sąskambiu, puikiu muzi įvyko K.L.B. krašto 10-aios ta
iu.
Jaunimo
Pamaldas
, . . « £ * _pasaulį,
„ „ Wkad
i f l Z ir J L
taitai npademonsjis! H1 ™
timais
buvo
v _ R a u l m a a u s , P. Adamo-; mo centro kavinėje įvyko gana _anglosaksiškąjį
fi,,\«
n
atann.
atnašaus
kun.centre.
J. Borevičius,
SJ • n e r i s >St.
tai pastebėtų
rus, OL. Burneckas,
r>ui-iie«Mu». ^A. ; Zotovas,
^ - . | 1- reto
« r pobūdžio
T r T : ~vakaronė
m ~ " — ~*
imigrantą
kūrėją.' truota. P. Jurkaus kurinio iš- kinio pasiruošimo, nenobodžiu rybos Hl-ji ir paskutinė sesija.
11:00 vai. jėzuitų koplyčioje A. Juška S. Vaztys, V. Lazaus- letuvių kurejų antologijos ang- ^
,
.... . . . . . .., ., repertuaru. Jei palyginsime
su pe- Dalyvavo per 80 tarybos atsto
^
^
£
į j trauką
angliškai
u* lietuviškai ! ~ .
* . *^ J ° .
,,[
b
Po pamaldų vyks iškilmės prie j c a s
^
'
reitais
metais,
naujas
dalykas
Visiems dėkojame.
liskai "Lithuar.ian Vvriters m
4. a ;^ or ,* ; U 0 J
-Z^JL^^i
vų, apylinkių pirmininkų ir tvesonų
tei ,ant
kad
1 perskaitė
Daina
Kojelytė,
o
Laisvės kovų paminklo. Chicathe West" sutiktuvės Vakarą
'
8
fc
inugrant*
buvo įvestas judesinis apipavida čių. I š JAV į suvažiavimą at
x Dėkodami už korteles, po
... T .
,.,..', .
, . svetimame krašte nesusilydo,: Škėmos — Danguolė Kviklytė. linimas, kurį paruošė B. Nagiegos ir jos apyttnkę lietuvių or
, . ,. .
„ . , . ,. pradėjo Lietuviu bibliotekos l e i - . . . . . . v ,. _
7. .• .
• i «• i__- • - •
. . «
* . nė. Kitais žodžiais tariant, "Vo- vyko PLB valdybos pirm. i n i
ganizacijos su vėliavomis, na
J
WJ
5 dol. aukojo: Česlovas Kiliulis, I*,
. . .'. „, 'kad
išlieka
nepai-'Šie
esą taip
... , *K u n
! sant. jiekokio
jie skirtingi,
būtų išsilavinikad kurmiai
neprarastas
nei išversti,
saaimo;!
- » c~»«r>i» n^ilaiVė «tnti«- Vyt.
" Kamantas,' Amerikos LB
—
riais ir visa lietuvių visuome
dykiOS v a d o v a
u
g
s
e
a
,
k
s
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a
1
L.
Lendraitis,
G.
Pudymaitis,!
f
*
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.
,
Įsant.
kokio
iie
būtu
išsilavini-!
kad
neprarastas
net
sakinio
zys,
pasveikindamas
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pirm.
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Vyt.
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^ r y b a | ritmas.
Vieną kūrinį
^ takta
f m M
W Hn
vvertė
prtė j . | k a f > bet pagal reikalą
nė kviečiama dalyvauti. Orga Marija Vasienė, Romas Libus, I J £ C"pažymėdamas,
r
Vliko vicepirm. inž.
B.
Urbonavičius,
S.
Lamauskas,
j
._
_
_
«
d
„
_
^
,
^
i
.
•
y
a
skirtinga.
Ir
ši
antologi-!
Bradunas,
kitą
K.
Girnius.
Ji,
(
j
j
į§
j§kė
ne
vien
žodžiais, Kutkus,
f
1
/
M
1
o
i
a
n
ą
re
nizacijų vėliavas su asista pra
j a u s e t i n t a s t o s leid klos lei
V
V
^
š
t
„
w
Vitas
BemadiP
y
'
Liūtas
Grinius
ir keletas kitų
ja
bus
įdomi
ne
tik
literatūros
i
taip
pat
pabrėžė,
kad
vertimuobet ir atitinkamais judesiais. Tai
šome atvykti į. Jaunimo centrą
V. V Šeštokas Vitas Kernaoi
pirmieji buvo Palikę tė- žmogui, bet ir istorikui, jis ma- j se per daug kablelių, kuriuos lyg šiokia tokia naujovė, įnešu svečių. Telegramomis suvažia
10:45 vai. r.
sius, J. Saluga, V. Grabauskas. . x į. .
. ,. . ...• .e . ir„ t v s - k a ^P kūrėjas, atsidūręs šia- amerikiečiai stengiasi vis ma si įvairumą. Tačiau šioje srityje vimą sveikino Gen. Liet. kon
x Janina Stanldenė, Stuart, o u o , «.
lietuvisKai
ir Kaan- me krašte, ,\ yig
& ,
gal netiksliu
netikslus "Volungėms" dar tektų daugiau sulas Toronte dr. J. Žmuidzix Lietuvišku
knygų "Drau-; viškes
p s k a i namus
— :cnyga
apie ^v.
,
reagavo.!
viską
reagavo., žinti.
žinti, kai kur gal
EI., atsiuntė 10 dolerių auką. ge» paskutiniu metu nusipirko: j jinūero kapines, Pennsylvanijos m e k r a g t e
nas ir Amerikos Lietuvių tary
Taip pat ji bus įdomi sociolo- i linksnio perdavimas. Tačiau padirbėti.
idr.
kun. J. | angliakasių Lietuva, LithuaLabai ačiū.
^ F^ . Tallat-Kelpša,
.„.„„..»....
Koncerto klausytojams dau bos pirm. dr. K. Šidlauskas:
gui. Šią antologija nebuvo no- Į šiaip mananti, kad leidinys re
X Violeta Abarifitė, Detroito j Prunskis, T. Kulakauskas, V. j nians in Multi-Ehtnic Chicago, reta parodyti svarbiausius t o prezentuos lietuvį kūrėją.
giausia patiko gyvai sudainuotos Buvo aptariami švietimo, kul
jaunimo organizacijų veikėja, i Žukauskas, Z. Laurinavičius. E. Lietuvių šeimos tradicijos ir ar kito autoriaus kūrinius, bet
dainos: "Piršly, piršly", "Aviža tūros, politiniai ir kiti lietu
Padėkos žodį tarė ir daiL P.
parėmė mūsų darbus auka. j Vengianskas, M. Pesys, J. Skla-1 Algimantas. Kalbėtojas ypač buvo norėta parodyti kuriantį
prašė", "Pienė". Bet ir kitos, ne viams rūpimi ir aktualus rei
Aleksa,
dėkodamas
tiems
ne
daitis,
R.
Tomas,
dr.
A.
Liaug-1
^kėlė
leidinio
redaktorės
Alinos
Ačiū.
tokios linksmos dainelės, buvo kalai. Į suvažiavimą atsilankė,
imigrantą. Buvo norėta pla- matomiems
talkininkams,
o šiltai sutiktos.
minas, P. Laurinaitytė, Birutė į Skrupskelienės darbą, Pažymė-j
^
vykdamas
pakeliui į Ottawą,
leisti atsiskleisti kiekvie kun. Kezys priminė mecenatų
X Augustinas Pranskevičius, Iintakienė, V. Sidas, R. Stir-1 jo, kad vertimus darė 31 vertė- Į
Koncertui
pasibaigus
PLJS
Ry
Lietuvos disidentas, Helsinkio
čikagiškis, užsukęs į "Draugą" b u s
j ias. kurių vyriausias dr. Kęs- nam rašytojui, bet teko labai reikšmę, dalį jų išvardindamas. šių centro atstovas Mindaugas grupės narys T. Venclova, ku
1: tutis
3 "7Z2
' ^ Per
" T Nijolės
- T L ^Gra-.
I r f t a t i _^
vietą.
paliko 8 dol. auką. Dėkojame.
Girnius.
~ Vieta
. . . . ,turėjo
. J ., būti
. Susirinkusieji turėjo progos įsi Pleškys šiltais žodžiais pasveiki ris papasakojo įdomių dalykų
x P o 5 dol aukojo: M. Rim-; ž u B e n ė s r a I l k a s ^ ^ ^ v e r J apspręsta ir dėl tokio albumi gyti knygų ir gauti redaktorės no <cVolunges" ir Čikagiškiams
apie Lietuvos dabartinę padėtį
x Dail. Povilo Kaupo pomir
Kaip ir paprastai padėkojo už dėmesį. Vadovės ap- ir nuoširdžiai atsakinėjo į jam
kus, Jonas Krištolaitis, K V. j t i n , a i b u v o i y g i n t a kalba. Lei- nio pobūdžio formato. Priminė, autografą.
tinė Dailės paroda atidaroma
kad ne vienas
ar t a i pabendrauta prie kavos puodu
, J „ lietuvis,
,
w
dovanotos rožių puokštėmis, dai- pateiktus klausimus. Sekantį
4į penktadienį, lapkričio 16 d., Katelė, A. Pakalka, A. Dagys, j d i n i o dailininkai Giedrė 2urako.
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30
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Lapkričio 17 d. Saulių na KULTŪRTNftS GELM8S PASA
bulskio, A. Bražinsko, A. Bud
vakarienė ir įdomi programa.'
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
riūno, A. Raudonikio kompozici muose ruošiama kavutė žurna kinė ir Teologinė studija I ir n -teKENNEDY CHICAGOJE
šokiams gros A i Stelmoko or
$5.00
jomis bei liaudies dainų harmo lui Kariui paremti. Bendrai ren lis
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