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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

o psichiatrinėje ligoninėje. Tė
(Tsstays)
Sutartis su Tairanu lieka nutraukta
Po grasinimų, kad baigusi vi vams nebuvo leista pasisakyti
VVashmgtDnas. — Aukščiausias Įrikiečiai tuo tarpu nežino, ką įsta
durinę mok. niekur neįstos ir
Teismas ketvirtadienį atsisakė' tymai sako apie prezidento ir kon
žemaičių Kalvarija (Plungės
pabūgusi, kad nenukentėtų tėvai
svarstyti bylą, kurioje senatorius greso galias. Teismas nutarimą
(abu partiniai, motina istorijos raj., Varduva). — 1979 m. ba
Goldmateris ir 24 kiti kongreso nesvarstyti bylos padarė 7 - 2
mokytoja, o tėvas — juristas) landžio 11 d čia prasidėjo ir vis
nariai skundžiasi, kad prezidentas balsais. Du teisėjai: Byron White
prisipažino ir trečioji "nusikal tebesitęsia einančių į bažnyčią
Cairteris vienašališkai panaikino Įir Harry Blackmun pareiškė, kad
mokinių "medžioklė". Berniu
tėlė" Rasa Pulkauninkaitė.
gynybos sutartį su Taivanu. Jis j reikėjo duoti progą Gold vaterio
fiios mergaitės dar daug kar kai, patarnaują Mišioms, ir mer
neturįs teisės vienas pats sutar-' grupei išdėstyti teismui savo ar
tų buvo kviečiamos pokalbiams gaitės, giedančios chore, iškvie
čiu atšaukti, tai esąs galios pasi gumentus. Nors įstatymai yra nu
su mokyklos direktoriumi Vy čiamos iš pamokų į direktores
savinimas, kuris galįs vesti į dik matę, kas gali sudaryti tarptauti
tautu Kanapecku, pavaduotoja kabinetą ir ten tardomos mokyt.
tatūrą. Joks prezidentas fki šiol nes sutartis, nieko nesakoma apie
Janina Miežanskiene, komjauni Neniškienės bei Plungės saugu
tokių galių nesisavino. Tai esąs tai, kas tas sutartis gali atšaukti,
mo sekretore, ir vis pamokų mo darbuotojų. Buvo apklausi
svarbus konstitucinių galiu klau nutraukti. Žemasis federalinis
nėti mokiniai: Vida Vilniūtė
metu!
simas, liečiąs vykdomąją ir įsta teismas buvo nutaręs, kad su
Kovo 13 d, nurodant saugu- X kL, Valė Gintvainytė VH kL,
tyminę federalinės valdžios šatartį anuliuoti gali vyriausybė, tik
miečiui Roginovui ir mokyklos Birutė šlimaitė XI kL, Lina
dviem trečdaliam senato narių
direktoriui, buvo parašytos kal Mažrimaitė VII kL, Laima Braz Daug metų tarptautinių bankų centras buvo Šveicarija, paskutiniu metu iikUo mažasis Luksonburgas. Nuotrau kas.
Kaip žinoma, Apeliacinis teis pritariant arba abiejų rūmų dau
bos R. Varžinskaitei, R. Pul- deikytė X kL, Martynas Jurgu koje — jo sostinės Luksemburgo bankų kvartalas. Pajamos iŠ bankų operacijų ėmė pralenkti valstybėlės plieno,
gumos nutarimu. Vyriausybė šį
kauninkaitei, klasės komjaunimo tis LX kl. ir kt. jiems duodami tabako ir alaus pramonę. Metinis kiekvieno liuksemburgiečio, įskaitant vaikus ir senelius, uždarbis siekia 6,000 mas sen. Goldwaterio skundo ar sprendimą apeliavo ir laimėjo.
gumentus atmetė. Dabar, kada
sekretorei ir keliems mokiniams. tokie klausimai: ar gaunate an dolerių.
Aukščiausias Teismas atsisakė Vyriausybės advokatai įrodinėjo,
Kitiems mokiniams buvo griež titarybinių laikraščių, iš kur
skundą svarstyti, galioje lieka kad tai politinis, ne legalinis
tai uždrausta pasisakyti,. Po to gavote Eucharistijos bičiulių
klausimas ir grupė senatorių ne
Apeliacinio teismo sprendimas.
kių pasiruošimų buvo pradėtas ženkliukus bei knygutes, kas
Gynybos sutartis su Taivanu turi teisės skųsti teisme valsty
mokyklos abiturientų susirinki organizuoja įvairias ekskursi
turi užsibaigti sausio 1 A To rei bės prezidentą.
mas. Dalyvavo visi vienuolik jas, ką kalba kunigai per pa
kalavo komunistinė Kinija, pradė
tokai, klasių tėvų komitetai, mokslus, kas gieda chore, kas
jusi ryšiu su Amerika atnaujini
Toliau galima
mokytojai, saugumo darbuoto priklauso bičiulių organizacijai?
mą.
Senatorius
Goldwateris
pa
jai Ivaškevičius ir Roginovas, Pas Vidą Vilniūte buvo daryta
— Los Angeles narkotikų
ieškoti iraniečių
R. Juzytės ir R. Pulkauninkai- net du kartus krata. Buvo ieš
detektyvai suėmė 3 iraniečius, sidžiaugė nors tuo, kad Aukščiau
Vyriausybe
pralaimėjo
biudžeto
balsavimą
tės tėvai, salėje buvo daugiau koma pogrindinės literatūros,
konfiskavo 35 svarus opiumo, sias teismas atsisakė patvirtinti Wsshkigtonas. — Apeliacijos
Trudeau,
jei
žinoma,
jį
pasi
Ottawa, — Kanados naujoji
peržiūrėtas fotonuotraukų albu
kaip 200 žmonių
kuris buvo paslėptas įrėmuo- prezidento galias ir, galima saky teismas nutarė, kad vyriausybė
rinktų
liberalų
nariai
parlamen
R. Varžinskaitė perskaitė mas. Vilniūtei buvo pagrasinta, konservatorių vyriausybė, patuose ajatolos Khomeinio pa ti, paliko klausimą atvirą atei gali toliau ieškoti nelegaliai
paruostą kalbą, gailėjosi; lieda kad ją pasodins į kalėjimą už valdžiusi valstybe 193 dienas, te, kur jų yra 114.
veiksluose, kurie buvo siunčiami čiai. Tačiau peiktina tai, kad ame- Amerikoje gyvenančių iraniečių
Pasitraukus
konservatorių
vy
ma ašaras pasižadėjo nebenusi pogrindinės literatūros platini pralaimėjo balsavimą parlamen
Pakeisdamas teisėjos Joyce
į Ameriką
Irakas ginasi
dėti Jai buvo pareikštas tik mą. Taip pat daryta krata ir te ir turi pasitraukti. Jauniau riausybei, Kanados generalinis — Detroito priemiestyje teko
Green praėjusios savaitės spren
griežtas papeikimas. Matyt pa pas Vale Gintvainytė. Pas ją sias Kanados istorijoje premje gubernatorius gaėtų pakviesti evakuoti apie 10,000 gyventojų
dimą, kuris uždraudžia iranie
vyriausybę
sudaryti
opozicijos
nepuolęs
Irano
ras
Joe
Clark
pasiūlė
parlamen
rado
jos
pačios
sukurtų
antita
dėjo ašaros?!
čius studentus klausinėti, tardy
kai jų apylinkėje užsidegė ir
R. Pulkauninkaitė taip pat la rybinio bei religinio turinio ei tui savo pirmąjį biudžetą, tikė vadą, tačiau stebėtojai mano, pradėjo sproginėti gazolino tan Teheranas. — žinios apie ti ir juos deportuoti, aukštesnis
Irako invaziją į kaimyninį Iraną teismas leido imigracijos įstai
bai gailėjosi (tik neverkė). Kal lėraščių ir dėl to jai buvo pa damasis jį pravesti, tačiau par- kad jis pasirinks naujus rinki kai.
mus.
Buvusiam
premjerui
Tru
grasinta,
kad
ją
kaip
nepilna
lamentas
jį
atmetė
138-133
bal
nepasitvirtino. Oficiali Irako gai tikrinti iraniečius, tačiau
bėjo jos motina. R. Pulkaunin—
Floridoje
žuvo
4
asmenys,
deau
tai
jau
bus
penktoji
jo
metę
išveš
į
nusikaltėlių
vaikų
sais.
žinių agentūra nutylėjo šią ži įsakė palaukti su deportacijo
kaitei buvo sumažintas elgesys
kai jų skrendantis balionas už
karjeros
rinkiminė
kampanija.
koloniją.
Konservatorių
partija
neturė
nią, tačiau Kuvaito ambasada mis, kol teismai pasisakys dėl
iki patenkinamo, griežtas įrašy
sikabino už elektros vielų
Paskutinėmis
žiniomis,
Kana
jo
parlamente
aiškios
daugumos
mas į asmens kortele.
Iš mokinių atimtos Eucharis
— Tabrizo mieste, Irane vėl tiesiog pareiškė, kad Teherano šios programos legalumo.
dos parlamento rinkimai įvyks
ir
rėmėsi
Socialinio
kredito
par
paskelbtos žinios yra melagin Vyriausybė savo apeliacijos
R. Juzytė susilaukė didesnės tijos bičiulių knygutes, abstinen
vasario IS d. Penktadienį Kana vyko demonstracijos ir susikir gos ir siekia nukreipti gyvento skunde sako, kad žemesnio teis
tijos
parama.
Svarstant
biu
bausmės: buvo išmesta iš kom tų knygutės, kryžiaus kelių kny
dos liberalų partijos vadovybė timai tarp ajatolos Shariatjaunimo, elgesio pažymys suma* gutė, įvairūs eilėraščiai bei džetą, šios partijos astovai pa ilgai posėdžiavo, tarėsi su bu Madari ir ajatolos Khomeinio jų dėmesį nuo sunkumų, į ku mo sprendimas buvo neleistinas,
riuos Iraną atvedė jos vado po rimtas įsikišimas į vykdomosios
žintas iki nepatenkinamo ir pa šventi paveikslėliai. Mokytoja reiškė negalį jo paremti ir nu vusiu premjeru Trudeau. Dar šalininkų
tarė
balsavimuose
nedalyvauti,
litika.
Vietiniai Khorramšaro valdžios autoritetą.
žadas parašyti tokią charakte Neniškienė apklausinėjimo me
—
Senatas
priėmė
įstatymą,
nežinia,
ar
jis
sutiko
vadovauti
ristiką, kad ji niekur neįstotų tu elgėsi nepaprastai įžūliai ir šios partijos parama jau kelis partijai ir tapti premjeru. Jaukuris kontroliuos naftos ben kariuomenės vadai pareiškė,
Siūlo Maskvai
kad buvo mažas vietinis inci
Jai buvo pasakyta, kad jos grubiai tarsi žandaras su ka kart išgelbėjo premjero Clarko anksčiau, ieškant naujo vado drovių nepaprastus pelnus.
vyriausybe,
tačiau
šį
kartą,
tos
dentas.
vieta ne tarybinėje mokykloje, liniais.
pradėti derybas
paramos netekusi, vyriausybė liberalų partijai, buvęs finansų — Keturi iraniečiai studentai, Šioje apylinkėje jau praėjusią
kurie
buvo
užėmę
New
Yorke
ministeris
Donald
MacDonald
buvo priversta pasitraukti
savaitę įvyko susikirtimų tarp WashingtDnas. — Valstybės
Laisvės
statulą,
buvo
nubausti
yra
pareiškęs,
kad
jis
sutiktų
Kanadoje laukiama, kad už
revoliucijos "sargų" ir ajatolos sekretorius Cyrus Vance sugrį
dviejų mėnesių įvyks naujo par prisiimti šias sunkias pareigas. po 50 dol. bauda ir šešiais mėn. Khomeinio priešų keli asmenys žęs iš Briuselio NATO valstybių
lamento rinkimai. Konservato
Kanados premjeras Joe Clark, lygtinai.
žuvo, buvo sužeistų ir suimtų
— Prancūzijoje teisiamas bul Tačiau nebuvo didesnio puolimo konferencijos, painformavo pre
rių partija, po 16 metų opozi ėjęs tas pareigas šešis mėnesius
zidentą Carterį apie derybų ei
cijos, nedidele persvara laimė ir penkias dienas, kaltino opo garų kilmės Prancūzijos pilietis, iš Irako, kaip skelbė Teherano gą ir nutarimus. NATO pa
jo gegužes 22 d.rinkimus,ta ziciją partiškumu, savo partijos buvęs dvigubas šnipas, Dino radijas.
skelbtame pareiškime Sovietų
čiau šį sykį laukiama vėl libe reikalų statymu aukščiau už Dinev, 39 m., kaltinamas nužu Irano režimas paskelbė, kad Sąjungai siūloma tuoj pradėti
dęs bulgarą išeivį Markovą, dir jis siunčia į Jungtines Tautas
ralų partijos stipraus pasirody valstybės gerovę.
Valdžia įsileido JAV karo liktum
busį
britų BBC radijo stočiai savo ambasadorių Juo paskir derybas dėl jėgų mažinimo Eu
mo. Kanadą, kaip ir daugelį Biudžetas buvo atmestas ne
Washingtonas. — Praėjusią transporto, 330 milijonų svarų Vakarų valstybių, palietė ekono tik dėl gazolino kainų pakėli Londone. Jis apnuodytas įdūrus tas Mansour Farhang, Kalifor ropoje. Tačiau pabrėžiama, kad
savaitę JAV karo transporto maisto, šimtų medicinos perso miniai sunkumai. Clarko vy mo. Buvo numatyta padidinti nuodingu lietsargio smaigaliu. nijos universiteto Saeramento detante turi apimti visą pasaulį.
lėktuvai pirmą kartą buvo įakri- nalo žmonių ir daugiau kaip 100 riausybės pralaimėjimą nulėmė tabako ir alkoholio karnas.
— Madride studentų demon mieste profesorius. Jo pažįsta Sovietai ir jos sąjungininkai ple
dę į Kambodijos oro erdvę, su milijonų dolerių
stracijos padarė daug nuosto mi tvirtina, kad jis labai per. čia karinę veiklą Angoloje, Etio
naujo biudžeto planas gerokai
vyriausybės leidimu. Vienas Visa tai suorganizavus, reikia pakelti gazolino kainas, kurias
lių, policija suėmė 20 dalyvių I gyveno žinią apie amerikiečių pijoje ir kitose šalyse, o ieško
nuolaidų Europoje. Detentės
lėktuvas iš Yokota aviacijos atsiminti, kad tai bus kiekvie atsisakė priimti Socialinio kre
buvo sužeistų.
Meno kolekcija
diplomatų suėmimą Teherane ir negalima skaldyti, sakoma ko
bazės Japonijoje atgabeno kra nam žmoguitikpo vieną sva dito partijos atstovai.
— Occidental Petroleum Corp. nepritaria įkaitų kalinimui.
munikate.
nuvedė į kalėjimą
nus, reikalingus kroviniams iš rą maisto per dieną, dviem mi Opozicijoje atsidūrusi libera
pasirašė su Sovietų Sąjunga
Teherano
žiniomis,
užsienio
Amerika pasiūlė išvežti Ii
laivų iškrauti. Kitas C-5 lėk lijonam žmonių Tokia mityba lų partija šiuo metu neturi pa
Keturiasdešimt šeši rusai in trąšų prekybos sutartį.
reikalų
ministeris
atšaukė
Irano
Europos
13.000 kareivių jei
tuvas atvežė Kambodijai sunk tik išgelbės nuo mirties. Ilges stovaus vado. Buvęs per 11 m. telektualai Leningrade — daili
ambasadorius
iš
Skandinavijos
sovietai
išvežtų
30,000. Ameri
vežimių
niam terminui teks vis didinti vadas ir premjeras Pierre Tru. ninkai, rašytojai, poetai ir me
valstybių,
iš
Vak.
Vokietijos
ir
ka ištrauks iš Europos 1,000
Nauja Pietines
Valstybės departamento vie maisto normas, kad žmones su deau yra pareiškęs, kad jis no no žinovai — bendru laišku krei
Prancūzijos pasitarimui.
branduolinių
raketų, pakeisda
šųjų reikalų biuras oficialiai iš stiprėtų ir patys galėtų pradėti rėtų iš politikos pasitraukti, ta pėsi į sovietų valdžią, apginda
Buvusio Irano šacho sveika ma jas naujesnėmis. Dėl visų
Korėjos
valdžia
siuntinėjo "fact sheet" apie šal dirbti.
čiau partijai nelengva surasti mi dabar kalinamą rusą meno
ta pablogėjo, du New Yorko
Seotšaa. — Pietų Korėjoje gydytojai buvo atskridę į Lack- senų ir naujų ginklų siūloma
pą Kambodijai.
Stebėtojai rašo, kad dažnai naują vadą. Partijos konven kolekcionierių Georgi Mikhailopradėti pasitarimus su Sovietų
Vyriausybės žiniomis, iš 7 mi galima pamatyti uoste ar prie cija tarėjo įvykti kovo mėnesį, vą. Mikhailovas buvo suimtas paskelbta naujos vyriausybės land aviacijos bazę netoli San vyriausybe.
lijonų Kambodijos gyventojų sunkvežimių dirbančius žmo tačiau, jei liberalai laimėtų bū ir nuteistas ketverius metus ka sudėtis. Gynybos ministerio Antonio, Texas, patikrinti šacho
1970 m., šiandien liko 5.8 miL nes, kurie staiga nuvirsta, ne simus rinkimus, konvencija ne lėti dėl to, kad savo bute {Lenin pareigos pavestos jau į atsargą sveikatos.
— Pietų Afrikoje JohannesIi tų likusių trims milijonams pakeldami darbo. Pasitaikė, įvyktų ir partijos vadu Metų grade rengė neoficialiųjų daili išėjusiam aviacijos generolui
burgo miestą puolė didelis skai
ninkų kūrinių parodas, populia Choo. Vidaus reikalų ministegresia badas, tūkstančiai mirš kad ir prie stalo derybose su
čius iš džiuglių atsikėlusių di
riu
tampa
buvęs
vyriausio
ka
rindamas naują rusų meno kryp
ta kas mėnesį, šimtai tūkstan užsienio šalpos atstovais sėdė
delių vorų, kurių įkandimas la
ti Teismas, be to, konfiskavo riuomenės (štabo viršininkas
Turkijoje nušovė
čių serga nuo blogos mitybos ir jęs pareigūnas netikėtai apalpo.
gen.
Kim.
Teisingumo
ministe
bai pavojingas, o vaikams net
Mikhailovo
turtą
ir
įsakė
sunai
ligų Beveik visi Tailandijon
4
amerikiečius
rija
atiduota
griežtam
prokuro
mirtinas.
kinti jo neįkainojamos vertės
atbėgę žmonės serga malarija,
— Prie Kolumbijos krantų
Mambnlas. — Turkijoje ne meno kūrinių kolekciją, vienin rui, nušauto prezidento Parko
disinterija ir kitomis ligomis.
KALENDORIUS
Sėjos metu pasėtastikmažas viena sala buvusio žemės drebė žinomi teroristai nušovė ketu telį tokio plataus masto rinkinį rėmėjui
Leningrade,
gis
teismo
spren
jimo
beveik
sunaikinta
NenuSuėmus 11 generolų P. Korė
ris amerikiečius, jų tarpe vieną
normalios sėjos nuošimtis, o
Gruodžio 17 d : Lozorius,
seklų būsimai sėjai nėra, jos su grimzdusioje salos dalyje tarp kareivį. Kiti trys dirbo Boeing dimas, rašo laiške rusai intelek joje vėl iškilo griežtosios linijos
Viviana, Montigaila, Laila.
valgytos, karo veiksmai pa griuvėsių rasta apie 200 kūnų aviacijos bendrovės skyriuje. tualai, yra kultūrinio vandaliz šalininkai. Pirmą kartą vyriauGruodžio 18 d.: Bazilijonas,
— Nacių karo nusikaltėlių Komunistinė organizacija — mo aktas. Laiško autoriai kvie sybėn paskirta švietimo ministekenks ir užsėtiems plotams.
Zosė, Gerdvilas, EhrOė.
Toliau valstybės departamen "medžiotojas" Simon Wiesen- Turkijos Liaudies Išlaisvinimo čia tarptautinę UNESCO orga re moteris. Keturi ministeriai
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21.
to rašte sakoma, kad šalpos pa thal pareiškė, kad dr. Josef armija pasigyrė nušovusi ame nizaciją ir tarptautinę muziejų palikti iš žuvusio prezidento ka Britanijos premjerė Margam ThatORAS
skirstymui pačiai pradžiai rei Mengele, Auschwitzo koncen rikiečius. Užpuolikų tarpe bu sąjungą pasirūpinti kolekcijos bineto, o premjeru paskirtas cher lankosi Washingtone. Tai pirlikimu,
išgelbetint
ją
nuo
sunai
Saulėta, temperatūra dieną
buvusio prezidento politinės nwu> p«, kaip vyriausybės vadovės,
kia 400 sunkvežimių trijų aero tracijos stovyklos gydytojas gy vę penki vyrai ir viena mote
kinimo.
partijos
pirmininkas
Shin.
35 L. nakti 25 L
vizitas Amerikoje.
riai
dromų, masinio lėktuvų ir laivų vena Čilėje.

Kanadai vėl reikės
rinkti parlamentą

DAR ILGAI REIKĖS
ŠELPTI KAMBODIJĄ

TRUMPAI
IŠ VISUR

!
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1. Visu pirma reikia žinoti rim patarimų ir nurodymų, ką ji gali
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tus dalykus, kurie verčiami ne ir ko negali daryti. Jei LB nesiki
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries
rimtais. Kai kas Bendruomenę (L ša į kitų vidaus reikalus, tai čia
$40.00.
B) kaltina, kad ji norinti sulik- turime reikalą su kišimusi Pvz.,
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
viduoti politinius mūsų veiks kai lietuviai Altos ir Vliko skati
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
nius Vliką ir Altą ir perimti jų nami dirbti Lietuvos laisvinimo
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
darbus. Kai paprašai argumentų, darbą, tai šitai draudžiama LBDRAUGO prenumerata mokam* ii anksto
nurodoma, kad taip rašą kai ku -nei, lyg čia burtųsi jau nelietu
metams % metų 3 mėn.
rie asmenys spaudoje. Betgi pri viai. Nei logikos, nei nuoseklu
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
vatūs asmenys yra asmenys, o mo.
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
LB vardu kalbėti tegali tik kom
atvežančiose jungiantį
3. Labai populiarus žodis vie ninkas dr. Kazys Bobelis nusiveda. įsiregistravo
asmenys,
Kitur
38.00
20.00
13.00
petentingi jos organai Tačiau to nybė. Jos vardu liepiama, drau kelis reorgų atstovus į 1975 m. atstovaują Altos skyriams, lietu- riotinį bei tautinį muzikinį veikaSavaitinis
25.00
15.00
—»kiu organų LB-nei daromuose džiama, smerkiama ir tt. Ir 1979 balandžio 12 d. Chicagoje šau vių organizacijoms, spaudai, net; kalą "Emilija Platerytė." Cia yra
kaltinimuose niekas nenurodo. m. rugsėjo 13-14 d. Altos sušauk kiamą veiksniu darbo konferenci svečiams, tai rodo, koks šis atsto- darbų vienybė.
• Administracija dirba kas- | • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsToks organas, gaU: kalbėti PLB tame Amerikos Lietuvių kongre ją, nors dėl jos darbotvarkės, ats vavimas yra vargingas. Antra,
Stasys Barzdukas
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
vardu, yra jos T*aldyba. Ji apsvars se Clevelande vienybė buvo visų tovavimo ir atstovų skaičiaus bu kongreso pamaldos parodė, kad
anksto susitarus Redakcija už
tė, priėmė ir 1969 m. viešai pa visaip kartojama ir linksniuoja vo iš anksto susitarta. Tai buvo Clevelando lietuviai jas vertino,
skelbimų turinį neatsako. Skel
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!
skelbė "Visuomeninės veiklos gai ma. Clevelando "Tėvynės Garsų" aiški užmačia ardyti LB. Altos nes jose tikėjosi vienijančios dva- :
ia© — 4:00, šeštadieniais j w
k a i n o s prisiunčiamos gavus
res," kuriose pasakyta: "PLB su- radijas paskelbė tai girdėjęs ke pirmininkas, pats šiame susitari šios, o kongreso posėdžiu vengė, j — Niekas amžinai negyvena,
8:30 - 12:00,
\
pra*m^
sitaria su Vliku dėl bendros veik- liolika karty, o kiti priskaičiavo me dalyvavęs, dabar reikalauja į nes tokios dvasios juose nebuvo.! guodžia gydytojas.
los linijos, darbų derinimo ir abi- visą šimtą atvejų. Tad pažiūrė konferenciją pilnateisiais nariais "Vienybė" čia tesireiškė vienį — Bet gal nieko prieš, dak
pusės pagalbos. Organizacinį Vii- kim iš arčiau ir į mūsų vienybę. liesti keturis reorgų atstovus, i tuščiažodžiavimu ir reorgams ne- tare, jeigu aš bandau — atsa
.
N E TAS PATS
dytojas.
ko tvarkymąsi PLB laiko jį su- j
ko
pacientas.
Štai viename LB Chicagos a- Toks sutartos tvarkos laužymas,, priimtinų asmenų nusodinimu.
— Taip tai taip, daktare, —
darančių grupių ir jo organu
sugriauna,
i
Tai
tuščiažodžiavimo
vienybė.
aišku,
konferenciją
—
Nenusiminkit,
aš
irgi
tupygardos suvažiavime nepaten
atsako ligonis, — bet tamsta
(seimo, tarybos, valdybos) vinors jos tikslas buvo pasiruosti Kitaip buvo tokiuose renginiuose,
kinta
mažuma
išeina
iš
posėdžio,
iu tą pačią ligą, — ramina gy turi ne tą patį gydytoją.
daus reikalu ir jokiu atveju į tai j
Belgrado konferencijai. Pagaliau kaip Pasaulio lietuvių dienos To- 38. ŽIBUTĖ 2APARACKA*
susirenka
kitoje
salėje
ir
"vietiynesikiša." "Gairėse" nurodyta:
Telef. — 387-1285
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
"Bendruomenė taip pat siekia su bes labui" steigia naują organi- JAV LB Krašto valdyba, siekda- • ronte, Jaunimo kongresas Eurotir
Ofisas:
tarto bei suderinto bendradarbia jzaciją. Bet ją pavadina pasisko-!ma sutartinio darbo, atvejų atve-|poj c j r t . t . Kitaip bus JAV LB
vimo su kitais politiniais veiks- '[lintu B-nės vardu (reorgais). jais kreipėsi į Altos valdybą, siū- ] clevelando apylinkės rengiamo- 700 Sorth Michigan, Milte 409
Valandos pagal susitarimą
lydama rasti kokią nors bendra
niais bei specialių paskirčių or Laisvame krašte, žinoma, gali
se
"Dainavos"
ansamblio
gastrokiekvienas steigti ką tik jis nori. darbiavimo galimybę. Įvyksta Al
ganizacijomisĮvairiuose krastuo-i B e t n e r a a b e ) W s , kad kitą B-nęjtos ir LB atstovų pasitarimas Ro
LIETUVIŲ TAURAGĖS KLUBO
se.' De ] a , Bendmornenes o p o - | s t e i g t . fr ^
j testery. Priimti 6 bendradarbiafiu
yardu
nentai ligi šiol iki PLB valdybos , d i n t į n ė r a
^ n g i ^ ^ ^ npJ Į v i m o ^ ^
•
L B krašt0 valdy.
VALDYBA IR NARIAI
nuurimo niekaip nepnakase. O , m o r a l i n i o pagrindo. Toliau toksĮba juos tuojau patvirtino. O Alsveikina visą lietuvišką visuomenę
PLB savo nutanmų nuosekliai j k i t a s § i o s .« v i e n y b ė s » ^ ^ ^ tos valdyba netvirtina, nes jau
kikosi.
Į "Reorganizuotos"
Lietuviu į pirmasis susitarimo punktas, kad
Sventy Kalėdų ir Naujųjų Metų
2. Priešingai, nemaža yra ir j Bendruomenes steigimui pritaria Į abi institucijos dirba naudingą
tokių, kurie visaip mėgina B-nei, ir aktyviai jį remia kai kurie Al- į Lietuvos laisvinimo darbą, būtu,
proga*
kenkti, nesigailėdami nutarimy, i tos valdybos nariai. Pats pirmi- į Altos atstovų pareiškimais, "jos sa
'
vižudybė." Vadinasi Lietuvos lais
. .. w__- vinimo darbo talka jau reiškia
K E I S T A N A U J I E N A M U Z I K O S S R I T Y J E | ne institucijos gyvybe, bet mirtį!
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
4. Štai tolimensė mūsų "vienyDR. K. G. BALUKAS
Šį įdomų išradimą muzikos
; bes" istorija. Vienas reorgų gydyDR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
kūryboje įrodo d-ras vai. Do'tojas Toronte
pusiau viešai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
mingo Hidalgo Rodrigues savo'
I džiaugėsi: Sutvarkėme ir savo
L
i
n
k
i
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6 4 4 9 S o . Pulaski Road (Cravvford
išleistose matematiškose kny
Kasdien
1-3
v.ii
ir
6-8
vai. v.ik. išskvrus
j rankose turime Altą, taip pat su
Medical Building). Tel. LU 5-6446
gose.
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
LINKSMŲ
SV.
KALĖDŲ
IR
tvarkėme ir Vliką. Šiam tikslui,
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Dr. Domingo Hidalgo Rodri
Priima ligonius pagal susitarimą
kaip žinome, kai kuriose politi
Tel. REliance 5-1811
LAIMINGŲ
NAUJŲ
METŲ
gues gimė 1908 metais Coro
nėse grupėse buvo įvyk4yti na-1
DR. WALTER J . KIRSTUK
Tel. o f i s o HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
mieste Venesueloje, gimnaziją
I miniai reorgy perversmai, ir tuo
medžiotojams,
meškeriotojams
ir
Lietuvis gydytojas
baigė Coro mieste ir matemati
| būdu susidarė Vlike jiems reika
DR. PETER T. BRAZIS
3 9 2 5 VVest 59th Street
kos fizikos mokslą baigė Caravisiems lietuviams.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
linga devynių grupių dauguma.
Vai : pirm , antr, ketv. ir penkt nuo 12-4
ce valstybiniame universitete,
2434 VVest 71 st Street
vai. popiet ir 6-8 vai v.ik. Treč. ir šešt.
Nors pasigirdo balsu, kad tokia
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1;00 - 5:00 uždarvta.
tame pačiame universitete gavo
dvasia Vlikui netinkanti, bet revai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
ir daktaratą. Carace dirbo sta
j orginės grupės, svaigdamos lai- į ry
DR. IRENA KURAS
1
tybos ministerijoje ir sanitarijos
mėjimu, į tai nekreipė dėmesio, j
Dr. A n t . R u d o k o kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
institute.
Ypačiai, kad turėjo kandidatų į Į
KLDIKIV IR VAIKU LIG05
DR. EDMUND E. CIARA
— Kada kilo mintis, kad mu
SPFCIALISTĖ
pirmininkus dr. Bobelį, prieš- j
OPTOMETRISTAS
MEDICAL
BUILDING
ziką galima sukomponuoti skai
bendruomeninėse kovose jau iš-j
Tuo atveju Jums idealiausias vadovas — mūsų
2709 VVest 51st Street
3200 VV. 81st Street
Dr.
D.
H.
Rodrigue*
čių pagalba?
mėgintą ir partiniams interesams į
Tel. — GR 6-2400
\alandos: Kasdien nuo 1C vai ryto
didelio formato, 72 psl. spalvotas
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
ik: 1 vai. popiet.
D a k t a r a s yra parašęs knygą labai naudingą. Su jo pirminin-1
Nuo to laiko, kai pradėjau
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
7-o antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai.
studijuoti matematiką ir vėliau, "Elementos de un nuevo instru- kavimu prasideda "nauja vienyOfs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
kai įsitikinau, kad garsas y r a mento aritmetico, o princijos į bes era."
Ofis tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
skaičius. Studijuojant skaičius harmonicos, de la filosofija Na- i Kai PLB valdyba norėjo išsiJame rasite netoli 1,000 (taip, tūkstančio!) įvairiausių suvenyrų,
OR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
gintaro,
aukso, sidabro, alavo, krištolo, odos, keramikos ir kt. išdirbinių
visai nepažįstant muzikos ir i t u r a i " (Nauji elementai arit- į aiškinti bendradarbiavimo galiC Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ
(žiedų, karolių, auskarų, sagčių, diržų, albumų, vazų, puodų ir t. t.) puoš
negrojant jokiu muzikos in- • metiško instrumento, ar harmo-1 mybes bei santykius ir pavedė saSpecialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
niais lietuviškais motyvais, margų audeklų (tautinių drabužių, juostų,
Emocinės ligos.
strumentu. galima sukurti mu- į niški principai natūralios filo-įvo ryšininkui Algimantui Gurec2454 VVest 71st Street
takelių), medžio drožinių, lietuviškais simboliais antspauduotų žiurstų,
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
ziką iš skaičių. Muzikos kom- I sofijos).
Išleista Ispanijoje į kui tai iškelti Vliko posėdyje, dr.
krepšių, lietsargių, marškinėlių ir kt., rašomųjų maSinėlių lietuvišku šrif
Vai.: pirmad , antrad., ket\ irt.id ir penktad.
6449 So. Pulaski Road
ponavimą skaičiais jau studi-11963 metais. Antra knyga: j Bobelis rado, kad Gurecko pratu, knygų, plokštelių, magnetofono juostelių, net lietuviško maisto de
3 iki 7 v. p p Tik susitarus
juoju 20 metų ir išradau, k a d i "Principijos Metafisicos de la Į nešimas tėra "užgaulūs priekaišlikatesų ir milžinišką daugybę kitų retų gėrybių, surinktų iŠ viso laisvojo
Telef. — 282-4422
natūralūs harmonijos principai i cantidad en la Aritmetica y enitai." (Iš tikrųjų tai yra atviras ir
pasaulio lietuvių dirbėjų, menininkų, leidėjų ir kitų lietuviškų reikme
DR. A. B. GLEVECKAS
nų kūrėjų.
PLB
pasisakymas
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra skaičiai. Garsas išgauna la musica". (Metafizikos prin nuoširdus
AKIU LIGOS _ CHIRURGIJA
bendradarbiavimo
klausimu).
ITel.
—
BE
3-5893
mas dalinant melodiją, kurią cipai aritmetikos kokybėje ir
šį katalogą galima užsisakyti, prisiimtus $2.00 (arba $3.00), jei
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
Išleista
Carace sižeidęs pirmininkas pakeltu bal
gali pagaminti viena styga į bet muzikoje".
norima jį gauti greitu pirmosios klasės paštu) sekančiu adresu:
111 NO. VVABASH AVE.
3907
VVest
103rd
Street
kokią dalį skaičiaus, harmoniš- 1973 metais. Trečioji knyga, su Gureckui "liepė posėdį apleis
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pag.il susitarimą
Valandos pagal susitarimą
kai vienodai priklausantį kiek kuri j a u paruošta spaudai, va ti ir daugiau nebepasirodyti"
BALTIC ASSOCIATES, Ltd.
(pridėdamas
taip
pat
keletą
kul
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
dinsis
"Aritmetica
divina
y
mu
vienam atvejui. Pianine dali
P. O. Box 8248
OR. FRANK PLECKAS
nau pagrindinės melodijos sty sica divina" (Dieviškoji aritme tūringoje visuomenėje nevartoja
DR. JANINA JAKSEVlClUS
mų
plūdimosi
žodžių).
(Kalba lietuviškai)
gą į 88 dalis harmoniškai vie tika i r dieviškoji muzika).
JOKŠA
Boston,
MA
02114
OPTOMETRISTAS
5. Pagaliau, kaip sakyta, spa
VAIKU LIGOS
nodas. Gitaroje, kiekvieną iš
Išleidus paskutinę knygą pa lio 13-14 d. Clevelande įvyko Al
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2 6 5 6 VVest 63rd Street
šešių stygų dalinu į šešias vie aiškės, kiek ateityje muzikos
"Contact lenses"
Be to, katalogą galima gauti pas Šiuos atstovus:
Valandos pagal
nodas dalis. Kas liečia pianiną mėgėjai galės pasinaudoti jo iš tos sušauktas Amerikos Lietuvių
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
BALTIMORU: Algirdas Velhtona, 118 Stonewall Rd; 301 — 744-2044
susitarimą
kongresas. Jis naudingas jau vien
\al pagal susit.irim.i U/darvta treč
akordų kombinacija neturi har r a s t a i s naujais metodais.
tuo
atžvilgiu,
kad
leidžia
atvirai
BOSTONE:
Baltie
Florfata,
G
*
Rroadway,
So.
Boston;
«17
—
288-0489
Ofs.
P
O
7-6000,
Rez.
G
A
3-7278
moninio skambesio, todėl k a d
Straipsnio autorės paprašyta, pažvelgti į turimą tikrovę. Kong
OR. LEONAS SEIBUTIS
skambesys priklauso vienai sty
CH1CAGOJ: Balys TV and Radlo, 2848 W. 71tt S t j $12 — 778-8874
DR. A. JENKINS
resas
išsklaido
milijono
ar
net
pu
straipsnį
peržiūrėjo
Bronė
Pet
INKSTU. PŪSLĖS IR
Balzefcas
Museum,
4012
Archer
Ave
847-2441
n
gai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PROSTATO
CHIRURGIJA
santro milijono išeivijos lietuvių
rauskaitė
Domeikienė.
Parama, 2884 W. 80th St; 787-8882
3844 VVest 63rd Street
— Kaip sudarote numerius
2656 VV. 63rd Street
atstovavimo mitą. Kai kongrese
Aleksandra
Vaisiunienė
Valandos pagal susitarimą
CLEVELANDE: puria, 784 E. 185th St; 218 — M1-4720
muzikos melodijai?
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Spaudo*
kloakų
—
p.
2111onls,
17800
Eatt
Park
Dr.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
— Pianinui duodu kiekvienai
1002 N . VVestern Ave. Chi cago
4084278
stygai nekuriuos sekančius 88
Tel. 480-4441
FRACKVILLEJE: Inai. AL Bartkus, Anrandattofi B.VJH-; 717 — 874-0842
garsus ir gitarai akordą, kurį
DR. J. J. SIMONAITIS
HARTFORDE: Dana Grajauskiene, 730 Hopme«dow St., Simsbury, Ct;
DR. K. A. JUČAS
gamina šešios stygos.
Tel. — G R 6-0617
203 — 881.8188
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
— Pas jus girdėjau nepapras
LOS ANGELES: Lietuvių Dienos, 4304 Sumet Blv«L, Hollywood, Cattf.
6958 S. T a l m a n Ave.
tai gražių melodijų įgraviruota
88028; 084-201$
Valandos pagal susitarimą
kasetėje?
NEW YORKE: Vienybe, 102 Hlghland Blvd., Brooklyn, N. %3
Ofiso tel Hf 4-2123. namu GI 8-6195
į s t a i g o s ir b u t o tel. 652-1381
— Garsai, kuriuos t a m s t a
212 — 277-7257
Darbininkas, 341 Hlghland Btrd., Brooklyn, N. Y. 11207;
girdėjote, nėra tie patys, ku
DR. V. TUMASONIS
DR. FERD. VYT. KAUNAS
212 — 827-1351
CHIRURGAS
riuos kompozitorius panaudojo į
BENDROJI MEDICINA
PHILADELPHUOJ:
*v.
Andriejaus
parapija,
1013
WaBaes
St;
2454
VVest 71st Street
originaliai melodijai. Toji me- į
1407 S o . 49th Court, Cicero ' "
Vai pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir
215 — 788-2322
lodija buvo sukomponuota paKasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt
- iš anksto susitarus
PnTSBURGE: Joyce Bumelis, 2317 Sldney S t ; 412 — 481-0470
gal naują metodą. Galvoju, kad ,
DETROITE: Spaudos kioskas, 1884 2Sth S t ; 313 — 884-1381
Ofs. tel. 566-31*6; namu 381-3772
prieš pradedant domėtis akai-1
ROCHESTERY: Aleksandras Gečas, 748 Vau Voorhto Av*.;
DR. IRENA KYRAS
71$ — 338-2472
čių kūrimo sistema muzikoje,
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
WASHtNGTONE:
Regim PtiuUetift, 7407 Klpllng Parinvay, Dtetrtct
reikia gerai pažinti ankstyves
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
2659 VV. 59 St., Chicago - 476-2112
Hsights, Md.; 301 — 330-3308
6745 VVest 63rd Street
nius kompozitorius ir jų kūry
WATERBURYJE: Spauda, 10 John St; 203 — 788-8173
Vai pagal susitarimą Pirm. antr., treč.
\ a l pirm . antr . ketv ir penkt
bą, kad suprastų pasikeitimą B alfo iškilmių metu Los Angeles konsulas V. Čekanauskas prisega Saulių
ketv 10 iki t> vai Seštad i0 iki 1 vai.
2-7, šeštadieniais pagal susitarimą
muzikoje.
žvaigždę Batfo direktoriui VI Pažiurai.

CHICAGOS I V I E D 2 I O T O J Ų MEŠKERiOTOJŲ K L U B A S

Ar Reikia lietuviškų Dovanų?

LIETUVIŠKU REIKMENŲ KATALOGAS

.

Branduolines jėgaines

PROBLEMOS VADUOSE IR RYTUOSE

Į

Irano klausimas - pasaulinės reikšmės
Irano nauja konstitucija ir islamo kovot

Egiptui dėl taikos sudarymo su
Izraeliu, negu kova dėl islamo
tikėjimo išplėtimo.
Skirtingas

tikėjimas

Ne visi arabiški kraštai mėgs
Pasaulio kraštams vis labiau Tarybų Sąjungoje neįvyko nė
P. INDREIKA
Mes esam liudininkai, kas da
Arabų
skirtybės
ta
ir Khomeinį, nes jis yra persiš
modemėjant, kylant civilizacijai vienos avarijos" ("Švyturys Nr
bar vyksta Irane, kuriame gru
kos,
o ne arabiškos kilmės ir va
ir •plečiantis technikai, vis labiau 21, 9 i»usl.). Visos naujosios ePasirodo, kad arabų pasaulis
pelė muslimo fanatikų, pasigro gos dar palaiko Khomeinio reži
dovas šiitų sektos, kuri yra doauga energijos bei kuro paklau- nergijos problemos, įskaitant at- busi valdžią, stengiasi pridengti
mą. Nežiūrint, kad daugelis pa nėra taip jau vieningas ir vargiai minuojati tik Irane. Visame pa
sos. Apskaičiuota, kad kiekviene- lieku radioaktyvumą,
esančios savo nusikaltimus revoliuciniais
saulio valstybių pasmerkė Ameri jo paklausys. Jau pati Arabija, ku saulyje priskaičiuojama 700 mili
riais metais visame žemės rutuly- tiktai Vakaru kraštuose, tik ne šūkiais, kasdien gyventojams pa
kos ambasados užgrobimą, Ame rios vardas istorijoje iškilo apie jonų asmenų, priklausančių is
je kasmet sudeginama 2,7 bil. to- Sovietuose. Tačiau tikrovė kito- teikdama egzecucijų ir žudy
rika nesiryžta imtis griežtesniu DC a. prieš Kr., niekad nebuvo lamo tikėjimui, ir tik 10 proc te
nų akmens anglies, 1,5 bil. tonu kia.
nių vaizdus. Po šacho nuverti žygių. Mat, ajatola pasiskelbė, vieninga. Joje viešpatavo įvairios sudaro šiitų sekta. Kiti yra su
naftos. Apie 60 proc. viso pa- Neseniai du rusu mokslinki- ni infliacija pašoko 100 proc.
kad jis taps kankiniu, jei Ameri gentys: sabijai, miniejai ir kt Jos nitai
saulio metinio kuro sudaro nafta kai — N. Dolezhal ir J. Koriaki- Jaučiamas maisto trukumas. Paki
ka pavartotų ginklą prieš Irar.ą, gyveno bastūriišku gyvenimu, beŠiitai laiko save tikraisiais Ma
ir dujos. Akmens anglis energeti- nas "Komunisto" žuffnale pe lo bedarbių skaičius ir neramu
o ipats karas taptų "Jihad" — klajodamos po dykumas, kuriu homedo pasekėjais. Mahomedas Gruodžio 2 d. Omahoje, Neb.t suruoš
niame balanse sudaro apie 30 skelbė rašinį apie nauju bran- mams nematyti galo. Jie jau
šventuoju karu su islamo prie nepajėgė nukariauti nei finikie turėjo 6 dukras ir nepaliko vyriš tame Vilniaus universiteto 400 metų
proc. Žmonių skaičius vis au- duoliniu jėgainių statybą, ypač tampa tarptautine problema, ku
čiai, nei tie patys persai (dabar
iškilmingame minėjime pagrindinę
šais.
ga. 2000 metais jis gali pasiekti tankiai apgyventose Sovietu Są- rios sprendimui ieškoma pagal
tiniai iraniečiai), nei egiptiečiai ko įpėdinio. Viena jo dukra ište kalbą pasakęs prof Dr. M. Trautrtkėjo už Ali, kurį pats Mahomedas
6,5 bilijono. Taigi reikės dau- jungos vakarinėse srityse. Jie nu- bos Jungtinių Tautų organizaci
su romėnais. Gyveno ir vargo,
Planas valdžiai pasigrobti
mas.
išauklėjo ir jis buvo pirmasis jo
Nuotr. J.
giau ir energijos bei kuro.
rodė, kad tokios jėgainės ne tik- joje.
versdamiesi plėšikavimu, apiplėštikybos pasekėjas. Mirus Maho
Dabar
priėmus
naują
konstitu
Minėtas kuras be galo teršia tai gali baigti išeikvoti žemės
dami tai vienos, tai kitos giminės
medui, jo mokslą toliau platino Marksizmo sėklą Sovietų Sąjun
ciją Khomeini įgijo absoliutaus
Ryžto stoka
aplinką, nuodyte nuodija žemės plotus ir vandenį, bet kad ir ši u
karavanus. Tik 624 m. po Kr.
ne Ali, bet jo tėvas Abu Bakr. ga turėjo progos pasėti II pasauli
valdovo teises, kurias Irano gy
'gyventojus. Apskaičiuojama, kad dienų elektros gamybos metodai
(470 — 632) pavyšiuose įvykiuose skaudžiausiai ventojai jam suteikė 1979. XII. 2 Mahomedui
.
. . . . . . .
, Jam būnant vyriausiu imamu, iš nio karo metu, kai jai buvo leis
jau 1980 metais bus išmesta į nesą be rizikos. Jie pataria ato- kenčia JAV, nes jos yra nuolai,
j '
,
. _j. „
, 1 ko įas sujungti ir įkurti arabų kilo doktrininiai ginčai — atsi
._ sucementuojant
__
1 v. .' ._,_
1i__t_
aplinką 8.57 bil. tonų smalkių, minės jėgaines statyti toliau nuo džiausios, besivadovaudamos hu referendumu. Jo autoritetas dar!„_
valstybę,
ją
isla rado sunitai, kurie, surankioję ta įvesti savo armiją saugumo su
labiau sustiprėjo, kai jis tapo gink
166 tnil. tonų sieros, 5,37 mil. gyvenamų vietovių. Minėtas ra- maniškumu ir ryžto stoka, kar
mo tikėjimu, kurio pagrindą su apie pranašą Mahomedą įvai metimais Azerbaidžano provinciluotų pajėgų viršininku ir dvy
jon ir ten įvesti bolševikinį reži
darė Mahomedo asmeniška pa
tonų pelenų ir kitų žalingų me- šinys rodo naują kursą nuo ofi- tu žlugdydamos savo tarptautinį
liktuoju imamu šiitų sektos arba tirtis, įgytos žinios iš arabų stab rius padavimus, pasakojimus ir mą. Tik staigiu ir gerai paruoš
džiagų. Manoma, kad akmens dalaus nusistatymo. Ligšiol bu- prestižą. Kai išėjo viešumon, kad
vyriausiu dvasininku. Khomeini, meldžių, jas sujungiant su žydų kitus nuotykius, juos įtraukė į Ko tu centro vyriausybės žygiu ko
anglies pasauliui užteks tiktai vo skelbiama, kad atominė ener- Sovietų Sąjunga į Kubą yra at
siekdamas aukščiausios valdžios, ir krikščionių tikėjimo tiesomis. raną. Visos legendos apie Maho munistinis režimas ten buvo lik
150 - 200 metų. Dar labiau ribo- gija Sovietuose esanti saugi ir gabenusi modemiškais ginklais
iš anksto suplanavo Amerikos Naują religiją jis pavadino isla medą buvo vadinamos "sunomis", viduotas ir Sovietų armija 1946 m.
tos naftos galimybės.
švari, tiktai nešvari ir nesaugi apginkluotą apie 3000 vyrų bri
todėl jie ir gavo vardą "sunitai".
ambasados užėmimą ir užsuko vi
priversta pasitraukti. Bet krašte
•
kapitalistiniuose kraštuose.
gadą, prezidentas Carteris per TY są propagandinį aparatą, plakda mu arba visišku atsidavimu Ala
Mirus
Abu
Bakr,
jo
vietą
užė
liko
nemažai marksizmo šalinin
Tai nenuostabu, kad pasaulio Toliau rusų mokslininkai rašo, pareiškė, kad "padėtis Kuboje yra mas Ameriką. Khomeini, sulaiky chui. Islamo tikėjimas pasmerkė mė jo sūnus Ali. Jo sekėjai nepri
ky,
kurie
neatsisakys įvesti Ira
mokslo žmonės IT valstybių va- kad dabar visos atominės jėgai- nepriimtina". Visi tikėjome, kad damas įkaitų paleidimą, puikiai tarpusavio karus. Karai tegali bū pažino sunitų mokslo ir Ali lai
ne
komunistinės
santvarkos.
dai jau seniai ieško naujų energi- nes statomos į vakarus nuo Vol- bus imtasi žygių tai brigadai iš išnaudojo juos publikos nuotai ti vedami tflc islamo tikėjimo pla kė tikru Mahomedo mokslo tęsė
jos šaltinių. Jais galėtų būti sau- gos. Tose srityse gyvena 60 Kubos pašalinti. Bet labai grei kų palaikymui ir savo galios pa tinimui. Tuo būdu Mahomedas ju, kuris rėmėsi paliktais įstaty Dabar vyriausiam imamui ta
lės spindulių, vandens (hydro), proc Sovietų gyventojų. Jėgainių tai teko nusivilti, nes nei Maskva, rodymui, steigiant islamišką res sukaupė arabų klajūnų energi mais, potvarkiais ir griežtomis pus neribotu valdovu, jam belieka
vėjo, žemės gelmių energija. De- statyba galinti paveržti žemės ir nei Kuba dėl tų pareiškimų vi publiką — be "šėtoniškos" įta ją, kurią jis nukreipė prieš islamo taisyklėmis, kad tik atsigręžus į svarbiausias uždavinys konsoli
ja, iŠ jų realesnė tik upių van- vandens plotus, kuriuos šiaip jau sai nesijaudino, o tik tvirtino, kos Vakarų pasaulio. Khomeini priešus ir, arabui žuvus kare dėl Meką malda išklausoma Ala duoti revoliucines jėgas, grąžinti
dens energija, bet ir ji tegalėtų galima panaudoti maisto gamy- kad tas dalinys Amerikai negraso. ir jo šalininkai įžiūrėjo, kad aja Jihad, jis tiesiog patenka pas Ala cho, bet n e į Jeruzalę.
"tariamus" studentus į univer
chą.
sitetus,
atstatyti sugriautą ūkį,
patenkinti nedaugiau kaip ket- bai. Mat, atominės jėgainės su Tuo reikalas ir baigėsi.
tola Rudolla Khomeini asme
Sektų karas pasireiškė nepap
virtąją dalį dabarties energijos naudoja be galo daug vandens,
Bet šiandien "Jihad" arabų rastais žiaurumais. Sunitai paga nuraminti kurdus, reiklaujančius
Dabar iškilo kitas skaudulys: nyje yra įsikūnijusi Fahgi dva
autonomijos, ir kitas tautines ma
pareikalavimo.
kuris reikalingas ireaktoriu šaldy- Amerikos ambasados užgrobimas sia. Jis, būdamas vyriausiu imamu jau nebevienrja, nes Morokas ir
vę Ali sūnų Hasainą, jį nukan
Reali austas energijos šaktmis mui. Toliau jie nurodo, kad jie Teherane ir įkaitų įkalinimas, prieš vienuolika amžių, dėl dok Alžirija, nors būdamos islamo ti kino ir, nukirtę galvą, pametė po žumas, kurios stipriai pasireiškė
po naftos ir anglies yra bran- nesą nusistatę prieš
atominę Khomeini užsispyrimas ir nuola trininių nesutarimų
pasislėpė kėjimo, lieja arabišką kraują, ne 3 metų sesers kojomis. Šiitai šio Azerbaidžano provincijoje, esan
duolinė energija. Šiandien beverk energiją, bet kartu prisipažįsta, tinis raginimas savo šalininkus uoloje ir niekam nebuvo par.ro- pasidalindamos Saharos dyku įvykio prisiminimui kasmet šven čioje Rusijos pasienyje, prieš su
visos civilizuotos šalys statosi a- kad ir Sovietai, kaip vakariečiai, sukilti prieš Ameriką ir Vakarų dęs ar apsireiškęs. Dabar iškilus ma. Ne geresnė padėtis yra tarp čia 10 dienų didžiąja šventę — teikimą Khomeiniui tokios dide
lės galios. laimėjęs konstitucini:
tominius reaktorius takiai ener- turį dėl to daug problemų. Pagal korupciją, išnaudojant islamiš naujam islamo vadui — Kho šiaurinio ir pietinio Yemeno, ku Moharram.
referendumą, Khomeini tuojau
gijai gaminti 1970 m. pasaulio Sovietų planus 1980 metais So- kus kraštus. JAV greitai galėtų meini ir savo darbais įrodžius rių nesantaiką kursto Sovietų
Doktrininis ginčas tebeturi sa pareiškė: kas nepaklausys jo pa
branduolinės jėgainės teikė 2,2 vietai turėtų (pasigaminti nema- Khomeini paklupdyti militariš- "neklaidingumą**, skelbiant Ma- Sąjunga. Saudi Arabija nesugy
proc energijos. 1975 m. jos jau žiau kaip 10 procentų atominės kai ir ekonomiškai, nutraukda homedo mokslą, jis galės įgyven- vena su Iraku ir t t Arabiškus vo šaknis ir šiandien his kartais tvarkymų, tas tuojau bus nušluo
tas nuo žemės paviršiaus, nes to
patenkino 8 proc. Labai galimas elektros energijos,
ma maisto tiekimą, jau nekal- Į dinti arabų svajones juos visus kraštus gal daugiau jungia į krū išsilieja neapykantos tulžimi, kaip
vą, rodant kerštingą nuotaiką didžiosios mečetės užpuolimu reikalauja "Fagih", arba Alacho
dalykas, kad 2000 metais šios
*
bant apie amuniciją, kurios atsar- suvienyti po islamo vėliava.
per Moharram šventę. Tai įvyk valia, kuriai jis atstovauja žemėje
jėgainės teiks daugiau kaip 60
Nežiūrint, kad oficialiai "Sodė osteibos gentis, gyvenanti Khomeini prisiėmė dvigubas
procentų pasaulio elektros ener- y ^ branduolinė energija gamipietinėje Saudi Arabijos dalyje pareigas: saugoti islamo tikėjimo
ffH08*iftrrp
-,ą na saugiausiu būdu", vis dar neUžpuolikų vadas pareiškė, kad grynumą ir valstybinius reikalus,. o
Dauglausia branduolinės e- pamirštama atominės jėgainės
jis esąs siųstas Alacho kalbėti jo kad jie nenukryptų nuo religi
nergijos reaktorių yra JAV-bėse. katastrofa prie Uralo 1957-1958
vardu apie islamo tikyboje įsibro nių dogmų. Todėl reikėtų ma
Sis kraštas yra tokias jėgaines m, htaną, kurios metu žuvę keli
vusius negerumus: TV įtaką, radi nyti, kad vargiai tikėjosi Irano
pasistatęs ar padėjęs įruošti dau- takstanciai žmonių. Si katastrofa
jo, sportinius žaidimus, moterų gyventojai, kad, nuvertus šachą,
geliui pasaulio kraštų. Branduo- ^ 1 ^ didelė, kad jos negalima
teises ir t. t Sį incidentą puikiai bus įvestas teokratinis režimas ir
•linės energijos gamyba sėkmin- fa^ nuslėpti: tiesą išnešė į va
išnaudojo Khomeini, kurstyda susilaukta diktatūros.
gai auga, tačiau yra sunkumų, fa^ pasitraukę rusų mokslinmmas musulmonus sukilti prieš Lygiai gal nesitikėjo tokių skau
Vienas jų —4*bai sunkus žaliavų j ^ Incidentų su Sovietų statyAmeriką ir ginti šventąją vietą. džiu pasekmių ir prezidentas
atliejų sandėliavimas, antrasis — tais branduoliniais
reaktoriais
Jo lcurstamųjų kalbų (pasekmėje Carteris, spausdamas šachą grei
radioaktyvumas.
buvę 1975 » . Čekoslovakijoje,
buvo užpulta Amerikos ambasa čiau palikti sostą ir pasitraukti į
*
1977 m. Laslovske, Bohunice,
da Pakistane ir kitur. Jų užpuo užsienį, visai nekreipdamas dė 3
Pastaruoju metu Europoje, Ja- Lovisoje kr Suomijoje. Apie tai
limą jis sutiko su dideliu pasiten mesio į jo rodytą Amerikai šiltą
ponijoje ir Amrikoje prieš bran- stengiamasi nutylėti, kad nebūkinimu šaukdamas: "Nukapokite draugiškumą, teikiant alyvą, kai
duolmės energijos gamybą buvo tų sugadintas geras Sovietų reakrankas pavergėjams, ginkite isla- 1973 m khi arabų kraštai jos tie
suruošta daugybė demonstracijų, torių vardas.
mą .
kimą buvo suvaržę. Dabar įvy
Vienoje demonstracijoje Bonno- Pagaliau apsispręsta už brankiams riedant per nuolaidų kal
je, Vakarų Vokietijoje, dalyvavo duoliniu jėgainių plėtimą, ką paKomunizmo pavojus
nus, raminamasi, kad Artimuo
apie 100,000 žmonių. Amerikoj skutinėje savo kalboje polniTokiame sąmyšyje gerą dirvą siuose Rytuose niekad netruko i
dernonstrantų skaičiai mažesni, ^ ^ ^ į u r e L. Brežnevas išreišranda veikti ir Tudeh (proletarų) įvairių problemų, rr dedant viltį
bet taip pat iryškus. Ypač akcija & j i a i s jodžiais: "Perspektyvipartija, remiama sovietinės Ru į dvyliktą imamą, kad gera va
isplitopo š.m. pavasarį Trijų My- niuose planuose turi būti numatysijos ir vadovaujama jos agentų. lia paleis įkaitus.
lių saloje, Pennsylvanijoje, jvy- ta statyti daug atominių elektrikusios atominės avarijos, kurios n j u ^ greitųjų neutronų reaktopasėkoje padidėjo žmogaus orga- riais".
žinios. Tik žinome tiek, kad buvo suimtas Kaune ir tuščia. Už ką mes turime taip kentėti?
nizmui kenksmingas radioaktjr•
— Pierre, mes didesni ir mes trokštame laisvės.
patalpintas į kalėjimą. Visi dar ir d a b a r
vumas, nors už 3 km nuo jėgaiDabarties okupuotajai LietuTroškimas yra gyvybinės sultys, bet užsidariusi
tebegyvenam tuo baisiu košmaru."
nės 50 jau nebebuvo. Demons- y^ atominės jėgainės visiškai
Skaičiau, ašaros riedėjo per veidą. Verčiau Šimtą kančia — merdėjimas. Atsimink, ne tu vienas kenti.
truota ir kitose vietose, kur yra nereikalingos ir, kaip rusų gakartų ir vėl skaičiau. Tą dieną negalėjau dirbti.
Atsiminiau Andreą ir jos pergyvenimą. Tas
atommių tjėgamių. O jų Ameri- „ybos, butų labai žalingos bei
NERIMĄ NARUTE
Pasiskundžiau, kad negerai jaučiuosi, įlindau į s a v o pokalbis mane sustiprino.
koje iš viso yra 73.
pavojingos. O tačiau jau kuris
vienišą kampelį ir kentėjau. Verkiau vaiko ašaromis.
Artėjo vėl pavasaris, kaip nieko nejausdamas,
Netenka abejoti, kad demonst- brikas prie gražaus Visagino
- Ačiū, Pierre, tu atnešei šią valandą savo Akyse stovėjo tėviškė, balti beržai, tėvelis, motina, — pa^UptmgasTpasipuc^'žiedais" Su žaliu atgijimu
ruoti prieš atomines jėgaines „>, Ignalinos apylinkėse, stato žemės atminimą, s i s Kalėdų vakaras bus mums tai buvo laimingiausia vasara mano jaunystėje,
atgijome ir mes. Mano gyveniman nejučia veržėsi
žmonės daugiausia kurstė komu- t^^e didžiausią atominę eiektri- nepamirštamas. — Jau buvo gana vėlu. Pasakęs
— O mielas tėte, mamyte, koks baisus jūsų Andrea... Ilgai vakarais vaikščiojome, šnekėjome,
nistai bei Maskvos agentai. Cha- nę visoje Sovietų Sąjungoje Jos labanakt, nuslinkau į savo kambarėlį.
likimas. Už ką? Ar tik už tai, kad mylėjote juodą mano kančia ir ilgesys pasidarė dalinis. Ji giliai
rakteringa, kad
demonstrantai numatomas galingumas — 6 miPrie dirbtuvės buvo nedidelis kambarys, žemelę daugiau už visa? Ar už tai, kad s a v o suprato mane. Abu matėme nepatenkintus
nereikalavo sustprinti radfaakty- y ^ i kilovatų. Kuriamas ir di- apverstas visokiais daiktais. Paprašiau seimininko sudirbtomis rankomis bėrei aukso grūdą ir norėjai šeimininkės žvilgsnius, bet nekreipėme į tai dėmesio.
vių medžiagų apsaugą, bet šau- fasnis miestas, Sniečkaus vardu ir, ten susitvarkęs, įsikūriau gana jaukų kampelį- džiaugtis, kaip paukštis laisve? Ar už tai, kad buvote Iš paprastos draugystės išsivystė audringa meilė.
kė, kad jas reikia visiškai uždą- pavadintas, kurio gyventojai yra Čia pat buvo darbas, pro langą matėsi miškas, lietuviai? Kokią turi teisę tie atėję mūsų a m ž i a i s Išaugo, suklestėjo ir sunku buvo atsilaikyti.
ryti. Kitaip tariant, Amerika bu- g Sovietų Sąjungos atvežti ko laukai, kitoje pusėje — takas ir trobesiai, č i a galėjau apgyventas vietas draskyti plėšyti ir tremti...
Kai Paryžius džiaugėsi, kai visa Prancūzija
tų priversta netektu žymios savo Įorrisui rusai ir Idti slavu tauty- laisvai mąstyti ir kurti savo vaizduotėje paveikslus.
Tapau ligoniu. Vidinė kančia persimetė į kūną. triumfavo sulaukusi laisvės, mes vienas kitam
energijos dalies.
bės žmonės. Kai statyba bus
Dažnai prie stalo susitikdavau Andreą. Pablyškęs vaikščiojau. Daug dirbau, vengiau l a i s v o pasižadėjome.
Mažoje
kaimo
bažnytėlėje
Kalbėjome
apie kasdienius įvykius. Apie esamą laiko. Seimininkai pastebėjo mano pasikeitimą. susituokėm. Mūsų sutuoktuvėm nesipriešino tik
•
įvykdyta, be galo pasikeis šios
Kartą nepasirodžiau pietums, o po s a v a i t ė s vienas profesorius ir mano bendradarbiai, kurie
Sovietai branduoline energiji rytų Lietuvos dalies gražusis padėtį- Mano bičiuliai juokaudami sakė:
karščiavau ir nepasikėliau U lovos. Mano geradariai gyveno Paryžiuje, šiaip atrodė visi buvo prieš mus.
— Pierre, meilei nėra vietos — karas.
domisi nuo 1954 metų. Savo ir gamtovaizdis. Si vieta virs pavorūpinosi. Pašaukė savo pažįstamą daktarą, kuris
Jutau,
kaip
seimininkė
mėtė
šaltą
žvilgsnį
mums
satelitiniuose kraštuose yra pa- jinga mirties vieta Tai viena B
Išsikėlėme gyventi į Paryžių, abu dirbome ir
sustiprino vaistais. Daktarui išvykus
atėjo mokėmės. Kiek turėjome laiko, tiek užteko. Mus rėmė
įsišnekėjus.
Andrea
buvo
įdomi,
inteligentiška.
statę nemaža branduolinės ener- okupantų priemonių naikinti
gerasis dėdė, kuris grįžo profesoriauti. Kraštas kėlėsi
gijos reaktorių, iš kurių gauna Lietuvos saH ir rusinti jos žmo- Užteko jai grožio, kuriame švitėjo jaunystė ir protas. Šeimininkas. Ilgai žiūrėjo į mane.
Ją galėjo daug kas pamilti.
— Pierre, aš matau tavo pasikeitimą. N u o t o kaip po ligos. Tai pradėjome pirmuosius žingsnius su
nemaža energijos. Jų spauda dal- nesKeistą jausmą slėpiau, bet jis nedavė ramybės, laiko, kai gavai iš namų laišką Aš esu įžeistas t a v o Andrea.
nai džiaugiasi, kad "per tą laiką
h. kr.
Vengiau pasikalbėjimų su Andrea. Tačiau sutikęs ją tyla. Noriu padėti ir suraminti. Šiuo metu Europa
Paryžius dar ir dabar, kaip senas svaiginantis
buvau laimingas. Jutau ir i š jos pusės tą patį.
kraujuoja, mažos ir didelės tautos pastatytos prieš sapnas, tebestovi akyse. Tada vaikščiojom abu
II apefian-lbsi išaugo. Dabar centras kiekNuo to laiko, kai apsigyvenau, prabėgo dveji ugnį ir kančias. Nemanau, kad mes kuo nusikaltome
kymas Airijoje pažadino didelį vieną savaite gauna nuo 300 metai. Vokiečiams užėmus Lietuvą, parašiau į tau. Likčiau skolingas tavo tėvams, jei k a s t a v e gatvėmis, kur menininkai nuo ryto iki vakaro menu
susidomėjimą katalikų Bažny.|ligi 800 laiškų, kuriuos praio- namus laišką. Tik po poros mėnesių rašė dėdė. ištiktų. — Tik paminėjus tėvus suvirpėjau. Kodėl a š gyveno. Plaukiojom Seine, per kurią buvo daugybė
tiltų. Kairėje jos pusėje b"vo tas margas lotynų
Ma Anglijos nekatalikų tarpe. ma platesnių informaciją apie Laiškas buvo ilgas ir liūdnas.
jų vengiau, galvojau?
kvartalas,
be kurio Paryžius nebūtų meno miestas.
Apie tai praneša Londono kata katalikų Bažnyčią. Pagal turi
Rašė: Gyvename, Petruk, tavo tėvelių sodyboje.
— Esu jums dėkingas, bet nenorėjau )Hsų č i a didinga pilka Notre Dame. "L'amour taujours
likų informacijos centras, pa mus statistinius duomenis 1977 Tavo tėveliai išvežti rusų okupacijos metu į Sibirą, apsunkinti savo pergyvenimais. Blaškiausi ir monte comme la flamme". Abu kartojome poetų
žymėdamas, kad užklausimų metais Anglijoje 5,143 suaugę Negalėjome sužinoti nei vietos, nei kokia linkme, kentėjau. Klausimas kamuoja, kodėl negrįžau. M a n o žodžius. Tie žodžiai taip tiko mums tada.
apie katalikų Bažnyčią skaičhis asmens atsivertė i katalikų tl- Mes irgi tik per plauką išlikome. Tik staigus karo tėvai iivetti į Sibirą, Gal ją jau
smūgis išstūmė nelabuosias, Mftaų ~
tuoj po fiv Tėvo viaito dvigu• 1<

MADONOS

ms&mmtm*

i sujungiama :>u visai kitais numeriais.
Rasizmas Sov. Sąjungoje stip~
Irus. Dažnai negras ieškodamas: — Olandija. Tilburgo tarp_
. . . ..
,
„,,, . . . . »
,
, & W., . j taksio turi ilgai stovėti: balti šofe- į tautinio turnyro užbaigos stovis IŠNUOMOJAMA — FOR R E N I
IEŠKO NUOMOTI
M I S C E L U N E O I S
. tncinT " į riai
pralekia
nesustodami.
Sovietų
j toks:
A.
Karpov
Charles
Madigan,
buvęs
Chi-'tmis
kraštas,
bet
yra
daug
.
.
,
,
.
,
.
.
.
.
.
._
»
,
,
.
.
c
A
cagp Tribūne" 6 korespondentas
i čiu žmonių. Jaučiamas &
Y
j Sąjungos
užsienyjeSovietų]
bever-ltoks:
Romaniiin
— 7, 1— T% ts., O. IŠNUOM naujai atremontuoti 2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiimiiimiiiii: Ieškomas nuomoti ganias mažai
/
.j, ,.. ., Inai
pralekiapinigai
nesustodami.
A. Karpov
Maskvoje, gruodžio 11 d. Chica- j atgimimas tarp jaunimo
mašinai 65 ir Washtenaw rajone.
:;čiai- Jie tik turi vertę pačioje Sov. | 6V2, D. Saks — L. Portiflch — kambariai — tinka raštinei arba ,
ELLIOTT PLUMBIHG
goję, Bismarck viešbutyje, susi-' išvakarėse Ch. Madigan nuėjo l
gyventi
vyrui.
71-os
ir
'">^kwell
Skambinti
Stankuo - Saulaičių! tel.
6, B. Larsen,
Ali types of phunbing repairs.
rinkusius žmogaus teisių konfe-• Sv. Liudviko kataliku bažnyčią,
apylinkėj.
Skambint
925-7612.
77MM3.
Timman
— po
taško,ir V.
Sąjungoje. "Būdamas Sovietų Są- G.
Sosonko,
B. 5V2
Spasskij
J.
Drain lines rodded.
rencijos dalyvius, painformavo \ Nors Maskvoje kataliku mažai,
Hort
ir
R.
Huebner
—
po
5,
No ertra charge for weekends
goję aš supratau, kaip re.Kia oran
apie gyvenimą Sovietų Sąjungo-• bet bažnyčia buv.o prikimšta žmoor holidays.
L. Kavalek — 4% ir V. SmysHELP YVANTED VYRAI
lt E A L E S T A T E
je- Jis pabrėžė, kad užsienio korės- j nių. Stačiatikių cerkvės Kalėdų ginti mūsų demokratiją", baigė
lov
—
2y
taško.
2
Madigan.
Phone — 847-6310
«ssfc«^Bs>««aa>o«aB>*^BB^^aa>«^a»a^Baja^aaaat«vaw^ a4Ba*««a>aa*
pondentams Maskva pareiškia: i metu irgi buvo pilnos.
JAV dm. L. Kavalek šiame
Kad būtu lengviau laikraštinin
iaiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jūs turite laisvę rašyti, laisvai ga
MAINTENANCE
kus sekti, jv automobiliams tš- turnyre pralaimėjo tik dvi par
lite rašyti, ką mes pasakome.
K., kas reiškia
— tijas (prieš vengrą Portisch ir!
telefonu
šaukti Amerikos
ką nori Sov.
Są ĮPradžioj
CUSS A MAINTENANGE
Iš Anglijos,
galima
duodami raidė
specialūs
numeriai.
,
,
v
1
•*
Puikiausio
muro
22-ju
metų
bunkorespondentas,
o
paskui
du
skai
"^SIUNTINIAI
1
LIETUVA
jungoj,
bet
jei
nori
šaukti
iš
Sov.
2inių rinkimas ten labai sun
dana
B. u<u»<Larseną),
"•»"»—«»
—y ~
« sausas
* beisvuuut u.
«»/, o visas kitas I galow.
2 miegami.
Pušų
kus. Pvz. buvo gauta žinių, kad Sąjungos, reikia prieš trejetą die čiai, rodą iš kurio krašto, pvz. devynias sužaidė lygiomis, jskai-; m e n t a s . G r a ž i v o n i a i r e k s t r a tua ieir kitus kraštus
Minimum of 5 yrs experience
Sov. Sąjungoje buvo labai dide nų prašyti ir atlikti kitus truk -04" — Amerikos.
NEDZINSKAS, 40» Archer A ve.
Mušt be familiar with zinc and
tant pasaulio meisterį A. Kar- j tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
J. Pr.
lė atominė nelaimė. Buvo beveik dančius .reikalavimus ir dažnai
aluminum die cast eąuipment.
povą bei kitus, tačiau atsidūrė Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Chicago, OI. MCS2, teL 127-9
Good pay. Good benefits.
neįmanoma sužinoti smulkmenų.
lite
užimti.
Marąuette Parke. — I
priešpaskutinėj vietoj, kuri nė
seaeaafleaag JBeacsaaBaa—a
Apply in person. •
$52,500.
Kreipiantis į Sovietų atominius
ra bloga, nes jis pralenkė buv.
I
CHICAGO
HH1TE METAL.
mokslininkus, jie atsakydavo, kad
Puiku* marinis. Apie flO.OOO pa- 10% — 20% — 30% pigiau mokeatt
pasaulio meisterį V. Smyslovą
CASTLNG. INC.
žinios būtų kenksmingos Rusijai.
jamų. Moderniai patobulintas namas už apdraudą nuo ugniea ir automonet dviem taškais.
Route 83 & Fainray Dr.
biUo pa mus.
Marąuette Parke. Kaina $67.500.
Atomines nelaimes buvo iškėlęs
Beasenville,
IL — TeL 585-4424
— Buvę. pasaulio meisteriai
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
Aa
E«ual
OppoKunlty
Employar
Sovietų mokslininkas Kapica. Bu
tvanu 2jų aukštų maras. Apie
B. Spaskis ir T. Petrosjanas
vo norima su juo susisiekti, bet tai
Tctef. GA 4MS4
dalyvauja dabar vykstančiame $7.000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
neįmanoma —nei į telefoninius
tas
$46.900.
•Sth Street
Argentinos tarptautiniam tur
South West Manufacturer neėda
pašaukimus, nei laiškus neatsa
model shop technician to work in
Platus sklypas. Geroje vietoje in
nyre draug su Argentinos dm
fully equipped one-man model ahoip
kė.
dm O. Panno M. Kinteros M. vaatuoti ateičiai, ir kaina nuderiu.
Position reports to our engineering:
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai;
I funetion. Succeasful candidate mušt
Najdorfu
ir
kitais
žymiais
pa
I-a ikraštin inkų
žinių rinki
į poasess a well rounded background
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
saulio dm dm (B. Larsen, A. bei pavardę, kada jums patogu namus ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus j in all aspecta of machining opermas sujungtas su pavojumi būti
| ation. Salary to J19.000. EjcceUent
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir | benefita.
Mails, U. Anderson, F. Gheor- apžiūrėti.
apkaltintu šnipu. Atviresni būna
pilna apdraudė.
ghiu, B. Ivkov ir JAV dm. W.
provincijos laikraščiai. Juos laik
For personai interview, call
Tel. — WA 5-8063
Lombardy).
raštininkai gali gauti, kai būna
Mr. Wayne Hoff man
didelės lėktuvų ar kitos nelaiK. Merkis
*$ kairės: Vera ir Anthony Brashjs, C. J. Kriscun-KriSčiunienė, tai pir2625 VVtst 71 st Street iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiintiiiniii MID STATE MAMJFACTTJBING
mės, užsienio laikraštininkai ste- jmS**
ie
Dept. of AER.C.O. Inc.
mirties
praneši^
Beve^y
Shores
lietuvių
klubo
steigėjai.
Stovi
dabartinė
Beverly
Shores
įvairia prekių pasirinkimas ne
bi larkraščiuose
pavasarį
rengia
pietus
su
progra
brangiai
i
i
mūsų
sandelio.
.
,
.
.
.
.
.
.
lietuvių
klubo
valdyba:
Irena
Jonynienė
—
sekr.,
Valerijonas
Radys
—
pirm.,
Tel.
737-7200
ar
737-8534
T
3800 W. olst Street
ma, šio rudens vaju pradėjo me
COSMOS PARCELS EXPRESS
mus. Jei daug mirciu vienoj vie- ^ ^ ^ ^ _ ^ S u s y s R u d y $ _ v i c e p i r m . . V a W y b a > pa9xbes
pir.
Chicago, m. 60632
tiniu susirinkimu, kuriame daly H/j aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
toj tą pačią dieną rvykę, laikras- m u n u s > papuošė juos gėlėmis.
2M1 W.
SL, Chicago, IU.
tininkai sprendžia, kad tada ten
vavo aipie 50 žmonių. Po susirin ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
TeL — 767-6363
SIUNTINIAI f UETUVA
nelaimė įvyko.
kimo, kurį tvarkingai pravedė Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
AU applicants mušt be able to speak
Tesef. - M5-27S7
pirm. mokyt. J.onas Kavaliūnas, Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik
and tinderstand Engliato langua^e.
Kartais vietiniai konfedencia$24.900.00.
Vytautas
Valantinas
pasivaišinę
pietumis
Stankūnų
liai ką pasako. Madiganui kartą
2-fą ankstų Georgian. S kamb. 37 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIUIUL'
skaitant laikraštį, priėjo maskvie- ;
gruodžio 15 d. Stankūnu resto restorane, išklausėme stud. Arvy
HELP WANTED — MOTERYS
p.
sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu
Beverly
Shores,
Ind.
tis ir tik pasakė: "Neturėsime mė
rane. Susirinkimo globėjai —Ha do Žygo kelionių įspūdžius. Ge kaina. $27.900.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiii
ras kalbėtojas, graži lietuviu kal
sos Kalėdoms". Taip ir buvo. Vi- • GYVASTINGA LIETUVIŲ
lina ir irti Edvardas Žitkai.
M. A. Š I M K U S
BUTV NUOMAVIMAS
si Sovietų Sąjungos laikraščiai
Gruodžio 16 d. 12 vai. šv. ba, džiugino klausytojus. Jis savo
VEIKLA
INCOME TAX SERVICE
N imu pirkimą.* — Pardavimą*
vienodi. Šioks toks skirtumas Pa
NOTARY FCBUC
Onos bažnyčioje bus prieškalėdi kelionės įspūdžius iliustravo skaid
HOME HOUSE AIDĖS POR
rėmis.
Taip
pat
papasakojo,
kaip
Valdymą*
baltijo kraštų laikraščiuose. Juo-, „Kai darbas darbą veja, nėra nės pamaldos. Šv. Mšias atna
4256 So. Maplewood, teL 254-7450!
WESTERN SUBURBS- laiko rankas sudėjus sėdėti", — šaus kun. dr. J/anas Borevičius, popiežiui įteikė lietuvių jaunimo
Draodlmai — Ineoma Tas
se kiek daugiau informacijų.
Taip pat daromi VERTIMAI. \ M u a t h a v e j ^^ hospital experidovaną.
sakydavo mūsų senoliai. Taip ir S.J.
NotaHataa — Vertimai
SESStEfSStfTi,
« * l l t a , t a t t » ^ / insurance.
Laikraštininkai labai atsargiai Beverly Shores lietuviu klubo val
Balfo vajus vyksta gerai ir bai
BAJuPO SKYRIUS
kitokie blankai.
! car allowance, many other frmge
kalba net savo butuose, nes komu
dyba, nespėjusi baigti vieno dar
giamas gruodžio 16 d- Kas dar
Balfo
Beverly
Shores
skyrius,
iiiiiiiiiillllillllllllimimilllliumilllllliiii
į
benefita. Houra 9 to 5.
nistai visur įrengia mikrofonus. I
bo, pradeda kita. Ir taip per iš atgaivinęs prieš metus veiklą, neatidavė savo aukos Balfui, gaJ.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
CALL 562-7160 For Appointment
korespondentų šeimas su savo in
trygomis kartais bando įsimaišyti tisus metus, išskyrus trumpas va stipriai išaugo nariu skaičiumi ir lės ją įteikti prieš Beverly Shores 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
specialiai žvalgybos įstaigų turi saros atostogas. Pradedant Nauju nario mokestį užsimokėjusiu yra lietuvių klubo susirinkimą arba
KILIMUS IB BALDUS
mos moterys, mėgindamos suvi metu baliumi, čia rengiami mi per 50, o aukotoju žymiai didės prieš pamaldas prie Sv. Onos baž- iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiimim
nėjimai,
visos
tautinės
šventės,
Platiname ir vaškuojame
!
nis
skaičius.
Skyriui
vadovauja
į
nyčios.
lioti vyrus, perteikti įtarimus ju , ,
.
., . v.
Basic typing skills reąuired.
Lietuviškas restoranas m namu ir
visų rfiSių grindis.
Džiugu,
kad
sukruto
Union
žmonoms. Jei komunistai l e i s t u dalyvaujama amenkieciy organi- žinomas visuomeninkas mokyt.
Previous medical office
exvisais moderniais įrengimais —
Pier lietuvių kolonija ir steigia Marąuette Parko centre. Lengvos
...
. n •• 2
zacnu tarpe, kur atstovaujami Jonas
B U B N Y S — TeL B E 7-5168 perience not necessary. Write:
Kavaliūnas,
vicepirm~„™„,
lengviau prieiti prie Rusijos zmo- ,
Ona Pulkaunin- Balfo skyrių. Sveikiname mielus pirkimo sąlygos. Labai geras biz
Drangas, Adv. 2972, 4545 W.
1 •.„__ daug
j
_..^X:_J..~.^ lietuviai su savo tautiniais pasi- mininke yra
nių, kuriuose
nuoširdumo,
nis. Beta proga.
kaimynus.
rodymais.
Vasara
buvo
sutikta
•
kienė,
atžymėta
Balf.o
už
savo
il
65rd S t , Cbicago, BL 60629.
santykiai su JAV būtų šiltesni.
MiiiiiiitiiiiiimiMiiiiiiiiitmuiiutiuiitM'
Vyt. Kąsnis
su didele gegužine gražioje Jo- Į gametę veiklą labdaroje. NuoširMaskva susirūpinusi karo gali
ŠIMAITIS REALTY
nyrų sodyboje. Joje svečiavosi ke- j džiai dirbo valdybos iždininkas
EXPEHIENCED
mybe su kom. Kinija. Rusijos žmo
Insurance
— Income Taz
Ii šimtai lietuvių. Gražusis ruduo '• mokyt. Stasys Rudys, kuris išsi — Jeigu nori priešų, pralenk
Licensed,
Ronded,
Iasured
Notary Public
nes bij.o karo. Jie prisimena 20
KITCHEN SUPERVIS0R
buvo pasitiktas surengiant sau- kėlė į rytinę valstiją. V y t Kas- kitus. Jeigu nori draugų, leisk
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuvei
For
Northwest Suburban Nursing
mii. žuvusių II pasauliniame ka
2951 W. 63rd St., 436-7878 ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt
nų balių, kuriame dalyvavo apie t niūnas — sekretorius.
kitiems pralenkti tave.
Home.
re.
plytelės. Glass Uocks. Sinkos vamz
200 žmonių. Be svečių iš Chica
Balfo
skyrius,
kuris
kiekvieną
Ootton
TeL 839-1784 a r b a 839-5568
Mušt have sanitation certificate
Laikraštininkas Madiganas tudžiai išvalomi elektra. Galite kreiptu
gos ir plačios apylinkės, baliuje
by
the Illinoia Department of Pub
iiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiliiiilHIlilliUiiiiiii nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai
ri du sunūs ir pastebėjo, kad Sov.,,
lic
Health.
Call for appointment:
vakaro.
Sąjungoje mediciniška pagalba dalyvavo^ daug amerikiečių. BaMr. Horvath 967-7000
labai menka, vpač pediatrijos sri-1 h u s P ^ y m e j o o ™ organizaciSERAPINAS — 636-2960
3
D
Ė
M
E
S
I
O
Monday thru Friday
Brangiai motinai
tyje. Gydymui skrido į Suomiją.''j ' šaunumu ir gražia programa,
mniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiminiuiiun
We
i
Madigan išbuvo 2,5 metu ir jam ^
«f
^ ^
dainininkė
Biznieriams apsimoka skelbtis
to pakako, norėjo duoti geresnį^ Vanda Stankiene. Prof. dail. ArPLATINKITE
"DRAUGĄ'
dienraštyje "Drauge".
S0PHIE BARČUS
auklėjimą savo vaikams, dėl to iš» _vydas Algminas yra taip susižajos dukrą GENOVAITĘ, žentą dr. ALFONSĄ AŽUBA
BAOIO sEDtOS VALANDOS
Maskvr* grįžo.
'
lietuvių veikla, kad reni
LIUS, anūkę DALYTE ir jos vyrą dr. CASIMIR WOSS,
Vatos programos H WDPA
i giant balius, jau ketvirtą kartą j
HELP W A N T E D — P E M A L E
proanūkus GINTARĖLĮ ir ALGELĮ nuoširdžiausiai už*
Disidentų
Lietuvių
kalba: nuo gruodžio 3 d.
teismai teoretiškai jį s paskiria vertingas dovanas — j
jaučiame.
(nuo pirmadienio iki penktadienio)
yra atviri, rpraktiškai
._„*..,— —
.
užsienio|savo
dailės kūrinius. Šiais metais'
bus
perduodama nuo 4 vai. p.p. iki
laikraštininkai neįleidžiami. Sča- j jį s paskyrė paveikslą 700 dol. ver-įj
Dr. Povilas ir Dalia Vaksefiai
4:30
vai. p.p. per tą pačią stotį.
ranskio teismo eigą laikraštinin- į tės.
Rimas Bakaitis
Ona Bakaitienė
Šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo
kai patyrė iš brolio, kuris buvoj
Mušt have minimum 1 year in critical care.
Beverly Shores lietuvių klubo
8:30
iki
9:30
vai. ryto.
įleistas į teismo salę.
valdybą sudaro: pirm. —inž. Va
Talsf. 4*4-1413
Positions open.. .Full or part time.. .Evtnings or nitts
Sacharovas yra Sov. Sąjungoje
1490 AM
lerijonas Radys, vicepirm. —mo
atominės bomhos išradėjas, turi
$ 8 . 4 5 PER H 0 U R
kyt. Stasys Rudys (išvyko), sekr.
7189 S. MAPLEWOOD A VE.
dvi garbės žvaigždes, kai net Brež
CH1CAGO,
I1X.
Higher with more esperience and/or education
— aktorė Irena Jonynienė ir ižd.
nevas teturi vieną.
Sacharovas
—Meilutė Rulienė. Jie visi pasi
Apply now to Director of Nursing
gali nesulaikomas įeiti į JAV am
žymėjo energinga veikla, sumanu
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllill
basadą, gerbiamas Rusijos moksli
AMERICAN INTERNATIONAL H0SPITAL
mu ir valdyboje išbuvo jau kelin
ninku. Dėl to jis drąsus žmogaus
tus metus.
Shiloh Blvd.. Zion, Illinois 60099 — TeL 872-4561
teisių gynėjas.
Metinis susirinkimas
įvyks
Oficialiai Sov. Sąjunga ateisDRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 17 d.

JAV korespondento išgyvenimai Maskvoje

_

ŠACHMATAI

CLASSIFIED

GUIDE

BM

KOGI L A U K T I

MECHANICS

MACHINISTS

M OVI NG

Valdis Real Estate

MOŠŲ KOLONIJOSE

NURSES AIDĖS

B E L L REALTY

VALOME

PLUM

DOCTORS' OLFICE

BING

1 1 A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI minis,

EXPERIENGED RN'S NEEDED FOR G C U

KALĖDŲ ŠVENTES
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas bus aviniai didesnis Ir pilnesnis, kai turėsite
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Cia j pagalbą ateina BRIGHTON
BAKERY Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė ii savo
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet Ir visą kepimo meną
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY keptnių Jisai kaip ir jo tėvas
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.
Feliksas Mackevičius savo gatntiriaai pasisymejo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI
Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruoš* gerai, bet prato ir seiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad
galėtą visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkama laiku.
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medalininkų,
marciponų. lietuviškų baravykų, šliiikų Ir kitokių gaminių, taipgi
ir pagarsėja, puikiu skoniu RAGUOLI (Baumkuchesą). Visi gaminiai bus
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais

A. V I L I M A S
M O V I NG
Apdraustas perkraustymas
(•airių atstumą
Tel. 376-1882 arba 376-5998
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M ltl.ll i i

TV

2Mt W. « t h St., tel. 776-14M
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lava afnljsjsi pssaunaJls tsssrean Vlrgssla 7-lJSt TUOJAU M T
ir galiUt s rssalai k e t u • * . aalstfsj ar Nsajsją Metą.

Savo ttasakrmus perduokite tetef. Vlrgsaia 7-1250 arka 7S4-S400
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti 8v. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

•RIGHT0N
Chtcago) Salvatlon Army nerurtin0«iems sukas renka jau nuo 1885 m.
Kaledu laikotarpio metu. Cia matyti rinkėjai 1885 metais.

lAKERY

2467 West 46tk Flace. CMoago, IUmoat 606S2
ir 8359 So. 8aginaw Avessse, CMoago lUteois 66617

HELP

W A N T E D — M A L S

BAKERS - BAKER TRAINffS - SALESPEOPLE
AU SHIFTS — 2 L0CATI0NS
294 E. Dundee RcLf Wheeling, UI. (Corner oi Dundee
& MUwaukee) Tel 541-9782. Ask ior Marty.
5448 S. Pulaski. Tel. 284-9352.
Ask ior Rito.
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OVVNER-OPERATORS
Apsisaoka skelbtis diaa DRAUGE,
aes jis plačiausiai skaitomas lioeuvtą dienraštis, gi skelbimų tai

D.O.T. qualiiied witk tandem axle tractor ior piggy
back operation. Pick up and delivery within 400 mile
radius. Chicago-based. Excellent pay package.
TEL

:.a~ t^^juaa^.

-812—228-7828

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 17 d.

MIRĖ ČEKOSLOVAKIJOS SYOBODA - LAISVE
Siy metu rugsėjo 20 d. valsty- Jšimt metu savo "neutralumu"
binėje Pragos ligoninėje, "staiga J leido įsigalėti komunizmui Čeko
sustojus širdžiai", turėdamas 83 slovakijoje. Kai prezidentas Bene
metus amžiaus, mirė dviejų pa šas, jausdamas komunistų norą
sauliniu karu didvyris, ėjęs pre jėga įsiveržti į valdžią, kreipėsi į
zidento pareigas tada, kai 1963 to meto krašto apsaugos ministem. Varšuvos pakto kariniai dali rį Svoboda, norėdamas žinoti,
niai įsiveržė į Čekoslovakiją, Lud kokia bus kariuomenės laikyse
vik Svoboda. Jis buvo vienintelis, na, Svoboda atsakė, kad jis vyk
kuris išliko savo poste, kai Sovie dysiąs prezidento
įsakymą tik
tų tankai užgniaužė Aleksandro tuo atveju, kai tą įsakymą gau
Dubčeko "pavasarį".
Atsisakęs siąs raštu. Rašto negavo, ir taip,
prezidento pareigu 1975 m. gegu komunistams grobiant valdžią,
žės mėn., Svoboda iki mirties li kariuomenė pasiliko kareivinėse.
Svečiai ir "Karto" rėmėjai šaulių namuose saulių surengtame žurnalui paremti parengime Chicagoje.
ko šešėlyje ir visiškoje izoliaci Komunistų vadas Gotvaldas be
Nuotr. P. Malėtoa
joje. Kai jis užleido savo pareigas jokių kliūčių, be jokio pasiprie
Gustavui Husakui, tas po poros šinimo (kaip ir "Prahos pavasarį"
dienu apdovanojo Svoboda Če likviduojant) užgrobė krašto vai
je. Išradingas V. Saiadžius pa
koslovakijos aukščiausiu žyme džią.
ruošė specialią knygą, kurioje su
n i u —"Aukso Žvaigžde".
rinko apie 70 parodos lankytojų
Tų įvykių pasėkoje
užsieni/)
Svobodai mirus, Čekoslovakijos
klubo
pirmininkės
Jadvygos
Janparašų su komplimentais lietu
reikalų
ministeris
Masarykas
"iš
Miami, Florida
dabartiniai vadai pareiškė ''gily
kienės
ir
jos
vyro
a-a.
Vinco
Jan
viškai
eglutei, pyragams ir origi
šoko"' pro ministerijos langą, pre
skausmą** ir paskelbė, kad laido
kaus dėka. Jie prieš dešimtį metų naliam lietuvių liaudies menui.
zidentas Benešąs trečią mėnesį po
TARPTAUTINĖ MUGĖ
tuvės bus valstybės lėšomis. Tuo
buvo pirmieji lietuvių iniciato Lietuvių kultūrinio gyvenimo eks
jo nušalinimo "apsirgo mirtina
norėta išvengti polemikos apie
"Kovai
su
vėžio
liga"
draugi
riai ir dalyviai mugėje su lietu ponatų stalas V. Saladžiaus ini
liga", o Svoboda ir naujoje sant
lip asmens praėjusio gyvenimo
ja
kasmet
ruošia
prieškalėdinę
viškais valgiais ir kitokiais pa ciatyva įvestas jau pernai. Pagei
varkoje liko krašto apsaugos mi
vingius, ypač dėl jo užimtos lini
nisteriu. Po metų buvo paskir tarptautinę mugę, kurioje būna į- rodos dalykais. M. Mišeikienė y- daujama, kad toks stalas didėtų
jos, kai į jį buvo sudėtos eekosl.v
tas ministerių tarybos vicepir vairių tautų kolonijų pasirody ra "Kovai su vėžiu" dr-jos narė. savo eksponatais ir liktų kasme
vaku viltys, jog jau bus įgyven
mininku. Sakoma, kad tai buvo mai su savo originaliais ekspona
tinė tradicija.
dintas "žmogiško veido socializ
Šiemet grodžio 1 ir 2 dienomis
padaryta Stalino įsakymu, kuris tais ir valgiais Tos mugės tapo
Pagarba ir visų mūsų dėkinmas".
Denner Key salėje, Mami mieste,
nenorėjo, kad kariuomenės vado tradicinėmis, jose visuomet da
|
gumas
telieka visoms prisidėju
Peržvelgus visą Svobodos gy
lietuviai
turėjo
savo
nemažą
sta
vybė būtų nelabai patikimo Svo lyvauja ir lietuviai senos veikė
sioms
talkininkėms
ir talkinin
venimą, negalima rasti jame tokio bodos rankose .Tik trejiems me jos Marijos Mišeikienės, buvusios lą ^u kepiniais ir Įvairiais pyra
gesto ar įvykio, kuris būtų pa tams praslinkus, kai jau komu
gais. Talkininkės padėjo daug kams. Juk žinoma, kad "kai du
daręs Svovodą kilnia istorijos fi nistai buvo valdžioje, Svohpda įs jos prezidentu. Svoboda turėjo darbo: kepė pyragus, vežė į toli stos, visados vežimas pajudės!".
J. Narūne
gūra. Savo tautiečiu akyse jis tojo į komunistų partiją. Bet tas vaizduoti savo tautą ir stiprėjan mą salę. gražiai dekoravo stalą
įkūnijo karinę garbę ir krašto vie jo neapsaugojo nuo Stalino nepa tį tautos laisvės troškimą, iŠ ant ir gavo neblogus rezultatus: 300
nybę, bet jei 1968 m. būtų veiks sitikėjimo: po kelių
mėnesių ros pusės neįsipykti Maskvos val dol., kuriuos atidavė "Kovai su
N AL J A S AMBASADORIUS
mingai ginklu pasipriešinęs sovie Svoboda buvo atleistas iš parei dovams.
vėžiu" draugijai nuo lietuvių ko
t u invazijai, šiandien būtu Če gų ir pasiųstas į vieną kolcho
Reikia paminėti, kad Svoboda lonijos dovaną.
Šventasis Tėvas priėmė nau<
koslovakijos likimas kitoks- Drą zą tvarkyti sąskaitų.
su rusais turėjo senų pažinčių
Kaip kasmet, graži eglutė jojo Benino liaudies respublikos
sus, nors atsargus, Jugoslavijos ir
nuo tada, kai jis, dar austrų — darbščiųjų lietuvaičių rankomis ambasadoriaus
skiriamuosius
Kaip tik toks Svobodos pažemi
Rumunijos pavyzdys rodo, kad
vengrų kariuomenės karininkas, padaryta, blizgančių šiaudų dai raštus. Šia proga diplomatui
nimas buvo jo vėlesnės laimės
galima priešintis Maskvos hege
pateko į rusų nelaisvę, o carą nu liais šiaudinukais papuošta. Eg t a r t a m e žodyje Popiežius pažy
priežastis. Kai mirė Stalinas irt
monijai, jei bus reikalas, net gink
vertus sutiko organizuoti "Čeko lutė publikai labai patiko, ją fo
mėjo, kad katalikų Bažnyčia,
prasidėjo
"nusialinimas", pats i
lais. Jei Čekoslovakija 1968 m.
slovakų legioną", kuris kovojo
tografavo, iš visų šonų apžiūrėda pageidaudama, k a d j a i būtų už
Chruščiovas iškėlė į viešumą!
būtu parodžiusi
tokią
valią,
prieš bolševikus šalia Kolčako
vo. V.
Semaška
fotografavo tikrintos sąlygos laisvai veikti.
Svoboda, kai lankėsi Prahoje
Kremlius tikriausiai nebūty rizi
"baltųjų".
Naujasis Kremliaus valdovas ne
drauge su tautiniais rūbais pasi n e t r o k š t a nieko kito, kaip tik
kavęs leistis į karą vienos komu
tikėtai pasakė to meto Čekoslo-'j Vokiečiams okupavus Čekoslo puošusiomis lietuvaitėmis.
t a r n a u t i žmogui, u g d a n t jo dva
nistinės valstybės prieš kitą arba
vakijos vadovui Novotny, kad jis vakiją, atėjo Svobodos valanda.
sinę ir medžiaginę gerovę. Tuo
paskui į ilgą ir brangu partiza
Dailininkė Biliūnienė turėjo
norįs susitikti su savo "senu drau - Jis tuojau t a p o partizanų vadu ir
būdu Bažnyčia
siekia padėti
ninį karą.
gu" Svoboda. Užteko to, kad Svo kovojo su naciais pirmiau Lenki stalą su meniškais dirbiniais iš žmonijai sukurti teisingumu ir
joje, paskui persikėlęs į Sov. Są okeano kriauklelių. Jos didelė, gra
Rusai žinojo, kad Čekoslovaki boda užvertė kolchozo sąskaitų
taika pagrįstą pasaulinę
jungą. Čekoslovakų korpuso prie ži vaza buvo greit parduota. Va
joje nėra tokio pavojaus. Svobo knygas ir apsivilko puošnia ge
tvarką.
šakyje dalyvavo dideliuose 1944 lentinas Saiadžius rūpestingai pa
da nieko nedarė, kad rusai supras nerolo uniforma. Iš karto buvo
ir 1945 metų mūšiuose prie Lvo ruošė liaudies meno dirbinių sta
t u , jog ir Čekoslovakija yra gink paskirtas Karo akademijos virši
— N e t profesorius supranta,
vo,
susijungė su slovakų partiza lą su gražia lėle, liet. raštų audi
luotą. Jis, užuot parodęs tokią nar ninku, vėliau, kai jau pasiekė
nais ir padėjo rusų armijai prasi niais, įvairiais rankdarbiais ir lie kiek maža jis težino, kada vaikas
są, kuria pasižymėjo prieš nacius, amžiaus ribą ir turėjo išeiti į pen
veržti
į Slovakiją ir Karpatus. Kai tuviškomis temomis
knygomis ima kelti klausimus.
gindamas krašto laisvę, pasirin siją, buvo paskirtas istorinės ka
savo
dalinių
priekyje
Svoboda
anglų
kalba,
išleistomis
išeivijoN. C. Griffith
vadovauti.
ko mažiau garbingą rolę — būti riuomenės tarnybai
įžygiavo į Prahą, jis buvo jau t a u - | - .
tarpininku tarp agresoriaus ir tu T u o metu buvo išrinktas Čekos
tos didvyris.
Čekoslovakijos vadų, kurie buvo lovakijos parlamento nariu.
"Prahos pavasaris" šį žmogų
sužadinę "Prahos pavasarį". Jis
Šioje padėtyje Svoboda užklu pastatė valstybės priešakyje. Jis
vieno tik siekęs, kai imta kraštas
po įvykiai, kai Dubčekas, išstū toje vietoje išliko dar kelerius me
"normalizuoti", kad Dubčekas ir
męs 4š valdžios stalinistą Novot tus, kai Čekoslovakijoj užgeso bet
Jo šalininkai nebūtų pakarti. T a 
ny, ieškojo prezidento, kuris pa koks laisvės žiburėlis. Priespaudos
da buvo paskleistas gandas (nie
tiktų Čekams ir slovakams, kuris ir skausmo dienomis Svoboda dar
kad neįrodytas faktas), kad Svo
būtų t a m tikras žaibolaidis prieš bandė viešose kalbose pateisinti
boda Brežnevo akivaizdoje prisi
rusus. Svoboda be šių savybių įvykusius "pasikeitimus", kuriais
Vitas ir Regina Kazlauskai s u šeima
dėjęs prie smilkinio revolverį, pa
turėjo dar vieną kortą savo nau buvo pažeminta ir pavergta tau
grasino nusišausiąs, jei nebus pa
Konstancija štuopienė
dai: jis buvo tartum Čekoslovaki ta.
leisti rusų suimti Dubčekas, Smr
jos De Gaulle, nes vadovavo drau
Tamsus šešėlis gaubia iš gy-f
kovskis ir Čemikas. Iš tikrųjų
ge su rusais čekoslovakų dali venimo
pasitraukusį
generolą
Sovietams atlikus brutalia opera
niams, kai buvo laisvinamas kraš Svoboda ir užtemdo tą garbę, ku
ciją, buvo nepatogu prieš pasau
tas nuo vokiečių okupacijos. O rią buvo įsigijęs prieš 34 metus,
lio opiniją čekoslovakų krauju
60 ordinų, kurie puošė Svobodos kai jis kovojo už savo krašto lais
nuplauti "naują liniją". Reikėjo
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1979 m. gruodžio 13
krūtinę, jų tarpe "Čekoslovakijos vę, prie kurios netekimo ir pats
"normalizuoti" kraštą kol kas
d., Danville, 111., mirė mūsų mylima motina, uošvė ir bobunėlė.
laisvė
didvyrio", "Sovietų Sąjungos did prisidėjo. Čekoslovakijos
švelnesnėmis priemonėmis. Krem
buvo
užsmaugta
prieš
11
metų.
vyrio", Lenino ir Suvorovo ordi
liūs gerai suprato, kad tie asme
nai liudijo jo karinius nuopelnus O dabar mirė ir tas, kuris nešiojo
nys, kurie anksčiau čekoslovane tik savo kraštui, bet ir Sovietų laisvės vardą —Svoboda.
kams atvėrė laisvės vartus, dabar
Sąjungai. Tapdamas Cekoslovaki
J. V.
tuos vartus užvers savo rankomis
be didesnių sukrėtimų. Taip su
sidarė iliuzija, kad Svoboda gins
savo kraštą prieš Maskvos užmo
sulaukusi gilios senatvės.
jus, jei jau ne ginklu, tai diplo
matija. Bet Svoboda, tautos did
Buvo kilusi nuo Utenos.
vyris, dabar pasidarė Maskvos
Liko dideliame nuliūdime duktė Genovaitė ir žentas dr. Alfon
įrankiu. Jis vienas išliko savo pos
sas Ažubaliai, anūkė Dalia ir jos vyras dr. Kazimieras Woss ir
Gyveno La Grange Park, Illinois.
te, kai tuo tarpu Dubčekas, Smrproanūkai Gintaras ir Algis, sesuo Damutė Dičienė ir kiti giminės.
Mirė gruodžio 14 d., 1979 m., 8:0$ vai. vak.
kovskis, Černikas ir kiti mažesni
Bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 16 d., Eudeikio koplyčioje,
Gimė Lietuvoje, Papilės mieste. Amerikoje išgyveno 30 m.
jų bendradarbiai pranyko iš sce
4330 S. California Avenue. Lankymo valandos nuo 3 iki 9 vai. vak.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė; 2 broliai Lietuvo
nos, o jų vietą užėmė lankstūs ir
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 17 d. Iš koplyčios 9 vai.
je:
Stasys
ir Jonas su šeimomis; 2 švogeriai; Stasys Skinus ir Kle
klusnūs Kremliaus tarnai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią,
mensas Skirius; švogerka Julija Serapienė ir kiti giminės, draugai
Pačių čekoslovakų tarpe nėra
2743 W. 44 Street, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
ir pažįstami.
vienos nuomonės apie Svob<xlosj
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue. Cice
vaidmenį po 1968 m. rusų inva
ro, 111.
zijos. Vieniems jis yra "Tėvynės J
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 18 d. 15 koplyčios 9 vai.
tėvas", nes jis savo skausminga
ryto bus atlydėtas j Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
auka, pasilikdamas prezidento pa
j Cjueen of Heaven mauzolėjų.
reigose, išgelbėjęs savo tautą nuo
Brangiai motinai
dar didesnių nelaimių, jis su
Nuoširdžiai kviečiu visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
švelninęs represijos žiaurumus, jis
lyvauti Šiose laidotuvėse.
sukliudęs, kad žymesnieji staliNuliūdus Žmona
nistai, kaip pvz. Vasil Bilak, neįsi
jos liūdintiems dukteriai GENOVAITEI ir žentui dr.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2180.
galėtų valdžios viršūnėje. Bet ki
A L F O N S U I AŽUBALIAMS, anūkei DALIAI s u v y r u
ti į dabar mirusį respublikos pre
C A S WOSS ir seimą reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
zidentą žiūri kitokiomis akimis:
k a r t u liūdime.
jis savo dviveidišku elgesių su
Vita* ir Regina Kazlauskai s u seimą
klaidinės čekoslovakus. Panašiai
Konstancija fttuopien*
neaiškiai, neapsisprendusiai lai
kęsis ir praeityje. Jis prieš dvide-

MŪSŲ KOLONIJOSE

A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI mirus,
jos dukrai G E N O V A I T E I ir žentui dr. ALFONSUI
AŽUBALIAMS, anūkei DALIAI WOSR su šeima, sese
riai DOMUTEl DICIENEI ir visiems giminėms gilią
užuojautą reiškiame ir drauge liūdime.
Totoraičių šeima
Salida, Coloradc

Mylimai Mamyte-

A. t i GRASILDAI GINTAUTIENEI
Lietuvoje mirus, jos v a i k a m s : J.A.V. a t s a r g o s majorui
ROMUI GINTAUTUI su šeima ir Lietuvoje gyvenan
tiems jos vaikams bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
L.B. East St. Louis apylinkės lietuviai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

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

KOPLYČIOS

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI mirus,
jos liūdinčiai seseriai Domicėlei Dičienei
reiškiame gilią užuojauta..

CECILIJA MARKEVIČIENE

A.f A.
KAZYS DAUNYS

A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI miras,

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 S O . I I T L A N i C A

AM.

Te!. Y A r * . 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0NŪS
2314 VV 23rd PI A C F
2424 VV t<"th STRIF T
1102" SouthvveM Highvtjy. Palos Hills. III.

Tel. VIn>inij 7-6*72
Tel REpublic 7-1213
Tel. "74-4410
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Balfo Chicagos apskrities valdyba sėkmingai surengusi *'čiu^lionio,• ansamblio koncertą. Sėdi: Juozas Mackevičius, rių verbavimui T. Liutkienė.
jams daug žinių, kaip persekio-1' tų švenčių proga, linkėdami Jonas Jasaitis, Feliksas Sereičikas, Ida Kasparaitienė, Valerijonas Šimkus (pirm.), Kostas Januška. Stovi: Kazys
— ALK Federacijos XTV su
— DaiL A. Rūkštelės pa
jami pavergtieji lietuviai kul- I džiaugsmo ir laimės, Sveikini- Rožanskas, Bronius Andriukaitis, Grožvyda Giedraitytė, Kostas Repšys ir Juozas Urbelis. Nuotraukoje nėra Vla veikslų paroda St. Petersburge, važiavimas vyks gruodžio 28Nuotr. C. Genučio
tūriniu, religiniu ir tautiniu at- j ™ kortelių vietoje skiria "Drau-1 do Navicko.
Fla., įvyko lapkričio 3-4 d. Pa 31 dienomis Sydnėjuje. Suva
gui" 20 dol. auką
žvilgiu. Ypač j ateizmą verčia
rodą aplankė gausus žmonių žiavimo metu bus meno dirbi
x Antanina ir inž. Pranas
mi jungtis mokyklų vaikai.
X Ona Bucevičienė, Baltiskaičius. Dail. A. Rūkštelė, at nių paroda, iškilmingas pobū
Urbučiai sveikina savo artimuoX Stasys Abramavičius, Hamore, MD, užsakė dienraštį sa
sidėkodamas už gautas patal vis, jaunimo, literatūros vaka
nisville, Wisconsin, sveikina gi-: S1US š v e n č i u P™**- V i e t o - i e k o r - vo dėdei ir dar atsiuntė auką.
pas, padovanojo klubui paveiks- rai, sol. Romos Mastienės kon
tas atidarė posėdį, pasveikinda
ir.ir.es, draugus ir pažįstamus i t e h u ' * " » a u k a "draugui",
PLB P U S BENDRAS
Labai ačiū.
certas, suvažiavimo posėdžiai,
su Šv. Kalėdom ir linki laimin-1 x Dr. Žilinsko šeima atsiun- j X Lionė Jodytė - Methews,
mas visus atvykusius iš arti ir ą "Saulėlydžio nuotaikos Lie
POSĖDIS
kapelionų
konferencija, paskai
tuvos
žemėje".
gų sekančių metų. Vietoj svei- j tė "Draugui' iš Springfieldo ma- ĮElmhurst, N. Y., mus maloniai
toli, pristatė siūlytą dienotvar
— LB St. Petersburgo, Fla,, tos.
kinimo kortelių skiria auką lonius sveikinimus ir auką. La- į pasveikino ir atsiuntė auką.
Gruodžio 8 d. Jaunimo cent kę ir trumpai apibūdino PLB
apylinkė
1980 metais sausio 16
— "Tėviškės aidu" savaitraš
spaudai paremti.
Į bai ačių.
re įvyko bendras Pasaulio Lie vykstančius darbus ir ateities
Ačiū.
d. klubo salėje rengia solistės čio metinis prenumeratos mo
x Dr. Kastytis Jučas, der tuvių Bendruomenės ir naujos planus. Savo pranešime pirm. Onos Pliuškonienės koncertą.
X Juozas ir Felicija Gureviai,' x Marija Remienė artėjankestis, kylant infliacijai ir di
sveikina savo draugus ir pažis-1 čių švenčių proga maloniu laiš- matologas, nuo Naujų metų Pasaulio Lietuvių Jaunimo są V. Kamantas pabrėžė, kad PLB
— Floridos Lietuvių krabo dėjant leidimo išlaidoms, pakel
tamus, su Šv. Kalėdom ir linki! keliu pasveikino "Draugo" re- ; pradeda dirbti naujame kabine jungos valdybų posėdis. PLB ir PLJS savo darbuose turėtų metinis susirinkimas S t Peters tas ligi 20 dolerių metams ( bu
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srity
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Kedzie,
Chicagoje..
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bo salėje. Dalyvavo 176 klubo kestis į kitus kraštus — 25 doL
se.
X Prof. Vytautas ir Kotryna
auką.
i ir laimingų Naujųjų Metų.
nariai.
Susirinkimą atidarė klu Kito savaitraščio — "Mūsų Pa
x Petras Milašras iš CleMarijočiai iš W. Hartfordo mus
X Juozas ir Viktorija Kaza- Ačiū.
Po diskusijų pristatė PLJS. bo pirm. Kl. Jurgėla. Susirinki stogės" metinė prenumerata
kevičiai, Kalėdų ir Naujų Metų!
pasveikino švenčių proga ir sa velando, dėkodamas už korte pirm. Gintarą Aukštuoli, kuris mo pirmininku išrinktas A. Kartaip pat 20 dolerių.
proga, su geriausiais linkėji-: X D r ' L e o m d a s Ragas lan- vo sveikinimus palydėjo dides les, aukojo 10 dol. Labai ačiū. perteikė valdybos planus iki V nius, sekr. — S. Vaškys. Pirm.
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Drau
giškis, atsiuntė 10 dol. auką.
mais sveikina draugus, pažįsta-;
S ° administracijoje,, ne auka. Maloniai dėkojame.
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ir nespausdinti šmeižiančių strai- •doL spaudos stiprinimui, širdin- j ačiū.
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keliauninkus į kitus kraštus ir turi 419 narių. Per metus klu gimimo sukaktis minima okup.
psnių, bet gyventi pagal himno ' S*3 aciu
x Jonas šimukėnas, Warren,
K. Didžiulienė, Amsterdam, bendradarbiavimą su kitom S. bą aplanko arti tūkstančio sve Lietuvoje, šia proga iškelia
tekstą: taikoje ir vienybėje.
Mich., savo sveikinimus paly
Petras Duoba, Brockton.
Amerikoje egzistuojančiom or čių. Revizijos komisijos prane mas jis kaip didelis mokslinin
dėjo 10 dol. auka. Dėkojame.
Visiems maloniai dėkojame.
x Giedrės Žumbakienės dai
ganizacijom.
šimą padarė K Kleiva. Į nau kas, didžiojo lietuvių kalbos žo
x
J.
Valaitis,
čikagiškis,
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finansų
iždininkas
Mei
sveikino "Draugą" 70 m. su
zeko Lietuvių kultūros muzieju
vienbalsiai Kl. Jurgėla. Vicepir linio karo jis atvežė iš Rusijos
dikis,
Br.
Papšis,
Julia
Mack,
čys šilkaitis perteikė prelimina-j mininku — dauguma balsų P. 4 pūdus jo surinktų žodyno
kakties proga ir atsiuntė 10 dol.
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Vyšniaus
rinę IV PLJ kongreso finansų! Vasiliauskas. Finansų sekreto kortelių, o gyvendamas Kaune
auką. Ačiū.
valandos 1-4 v. p. p. Paroda
kas, K. Ječius, P. Kiršinąs, A. komiteto apyskaitą. PLB narys į
rių — vienbalsiai E. Purtulienė, surinko dar 13 pūdų. Jo rū
veiks ligi sausio 18 d.
x Jonas Janušauskas, Chica
Gylienė, Ign. Verbyla, V. Kaže- kun. Antanas Saulaitis apibū
kasininku — vienbalsiai A. Ple pesčiu buvo išleisti du pirmieji
go, UI., atnaujindamas prenu
nius, A. Arminas, S. Nutautas, dino bendrus PLB-PLJS atei
X Klemensas ir Adelė Jurke
pys. Direktoriais išrinkti balsų žodyno sąsiuviniai. Šiuo metu
meratą įteikė "Draugui" 10 doL
vičiai šv. Kalėdų proga lin
St. Ramas, A. Pukel, D. Banai ties darbus švietimo srityje ir
dauguma: A. Budrikis, F. Juš žodyno kartoteką sudaro 4 mi
auką. Labai ačiū.
ki draugams ir pažįstamiems
tis, K. Karvelis, J. Penkevičius, PLJS narys Linas Rimkus api ka, V. Kriaučiūnas, J. Pupelie- lijonai kortelių, paties žodyno
x J. Kazragys, E. Chicago, AkL Guesa, J. Jagėla, K. Rač būdino kultūrinės srities bend
džiaugsmo, o Naujuose metuo
išleista 11 tomų.
111., atnaujino prenumeratą ir kauskas, Em. Radz, M. Lipas, rus darbus. Vyko diskusijos, nė, K. Staponkus, J. Taoras ir
se sveikatos ir laimės. Vietoje
aukojo 12 dolerių. Labai ačiū. L. E. Oksas. Visiems dėkojame. kuriose dalyvavo visi nariai, K Vaičaitis. Į Revizijos ko
Kalėdinių sveikinimų skiria 15:
misiją išrinkti S. Bakutis, L.
dol. auką ''Draugui".
remdamiesi PLB seimo ir IV Kačinskas ir K. Palčiauskas.
X Ignas Beleckis, Hot Springs,
Advokatas JONAS GIBAITIS
X Po 3 doL aukojo: Br. Ja kongreso nutarimais. Be to, bu
Ark., prie prenumeratos mokes
X Albinas Petrauskas, čikaBalsų
skaičiavimo
komisijai
va
6247 So. Kedzie Avsone
čio pridėjo 12 dol. auką. Ma ras, G. R. Jasinskas, dr. A. Dai vo išdiskutuota II-sios Pasau dovavo S. Salienė.
giškis, mums rašo: "Esu labai
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Teofilė
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lio Lietuvių dienos ir V-sis P U
patenkintas Draugo atsilanky-'. Vytauto Didž. šaulių rinktinės Chi- į loniai dėkojame.
rauskas, A. Genčius. G. Ado kongresas. Abi valdybos siū
— Padėkos dienos pietus,
Chicago, Illinois 60629
mu 6 kartus savaitėje j mano i <*&>& moterų vadovei Cicevičienei i
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Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
paimu i rankas dienrašti ir tu-| c i a i i ą d o v ^ Nuotraukoje: Vladas! išreiškė kai kurių pageidavimų A. Stropus, B. Gajauskas, J. koje. Uždarant posėdį, pirm. 22 d. Juose dalyvavo 30 lietu
riu malonią atgaivą". Šia pro- Išganaitis, Stasė Cecevičienė ir Ju- į dėl dienraščio turinio, palinkėjo Beišys, L. Budginas, M. E. Ged V. Kamantas padėkojo visiems vių. Prieš pietus visi pasimel
ga pasveikino dienraščio dar- liūs Pocius,
linksmų švenčių ir atsiuntė 10 gaudas, M. Dabrila, P. Matulio už atsilankymą ir pakvietė vi dė, įvyko trumpas kariuomenės
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buotojus ir pridėjo auką. Ačiū. j
Nootr. C. Genučio dol. auką. Dėkojame.
nis. Visiems dėkojame.
šventės minėjimas, kurį prave
sus vaišintis prie kavutės.
X Iren
Advokatu
dė LB pirm. Vincas Ruseckas.
X Akademikų Skautų sąjū» ir L i ū d a s K i r k a i Sv1
O. A. Vietoj meninės dalies visi pa
dis ruošia studentams virš i g ; ^ ^ * Naujųjų metų proga;
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1 11
siklausė Laimos Stepaitienės Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
m. amžiaus kalėdinius šokius į s™ " * draugus ir artimuosius.;
dainų ir arijų iš naujai išleis Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
gruodžio 25 d. Jaunimo centre, V i e t o n s ė d i m ų kortelių skiria i
auka
ra
jo pabėgti. Tiriama, ar nebu tos jos plokštelės. Už pietus
8 vai. vak. Gros Whiskey Creek
" ugui".
ir pagal susitarimą.
x
Petras N
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orkestras. Įėjimas 4 dol. (pr.) .
«**«tt», čikagiškis, apmokėjo "Draugo" prenu2649 W. 63 Street
JAV Teisingumo departamen rasti gazolino indai. Vieni iš su Liubartienei.
Dienraštis
"Sun-Times"
savo
X L. K. V. S. "Ramovė", Chi- meratos mokestį dviem asmedegusių
namų
per
paskutines
Chicago, m. 60629
tas paprašė generalinio proku
DIDŽ. BRITANIJOJ
cagos skyriaus ramovėnai, nuo-jnim ir dar atsiuntė 20 dolerių Public Service Bureau skyriuje roro iškelti bylą Chicagos Švie kelias savaites degė jau keturis
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— Kun. Vai. Kamaitis ka
širdžiai dėkoja solistams Mar- a u k ą . Nuoširdžiai dėkojame iri pradėjo priimti laiškus ameri timo tarybai, jei ji per 30 d. ne kartus.
kiečiams,
užgrobtiems
pasiun
nauninkas. Salfordo vyskupas
garitai ir Vaciui Momkams už skelbiame Garbės prenumerato- į
tinybės rūmuose Teherane. Nu nuspręs priimti desegregacijos
pasigėrėtiną giedojimą Kariuo- n u m
dr.
Tomas Holland lapkričio 11
MOKYKLŲ VADOVAS
STASYS MAZILIAUSKAS
menės šventės iškilmingose pa-'
matoma rasti būdus laiškus per plano, rasiniu atžvilgiu sumai
d. ypatingu raštu į garbės ka
maldose lapkričio 25 d. tėvui x Sveikindami švenčių pro-i siųsti.
Gaunama tūkstančiai šant mokinius klasėse.
Laikinu Chicagos miesto mo nauninkus pakėlė Manchesteryjėzuitų koplyčioje ir atsisakė £*» "Draugui" aukų po 5 dol. laiškų.
kyklų superintendentu išrinkta je tarp lietuvių ir anglų uoliai
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atlyginimo.
Sk Valdyba ; atsiuntė: Elena Sniegaitienė, J. j
dr. Angelina Caruso, 35 m. Ji nuo 1953 m. besidarbuojantį 2emaičių vyskupas, kunigaikštis,
DARBAI STUDENTAMS
(pr.). iVadopalas, Rikas Dūda, F. L.
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J. ir N.
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Į dol. metinės algos. Negrai spau- nuo Sintautų iš 7 vaikų šeimos. Co., Troy, IK Printed by Francktgaisras
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Heights
įvyko
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Degant dviejų ,džia mere, kad nuolatiniu su- Mokėsi Mockupiuos, šakiuose, can Press, Brooklyn, N.Y. Kaina
Informacijų ketvirtadienį.
pažįstamus ir klientus ir vietoj I G r u z ^ s - A Javarauskas, Jo- darbą parkuose.
iper intendentu būtų paskirtas kur baigęs 6 klases pasiprašė į su persiuntimu $7.84.
kortelių aukoja Lietuvos Duktė-1 f**.*?*?*:
V«Hlą
ir Kazy.Birutė
Vait- tuo reikalu gaunama: Student aukštų namui, 1529 S. Wentkevičiai,
dr.
K.
Alminas.
Illinois gyventojai dar prideda
negras. Caruso dirba mokyklo Vilkaviškio kunigų seminariją
worth,
žuvo
6
vaikai
ir
2
su
Conservation Assn's national
(sv).
nms.
Podienė, Andrius Laikaitis. La- office, P. O. Box 550 C, Char- augę. Užsidegė ir gretimas na se nuo 1944 m. Daktaro laips ir buvo priimtas, bet turėjo dėl 36 et. valstijos mokesčio.
X Marąuette Delicatessen j bai ačiū.
Užsakymus siųsti:
mas, bet iš ten gyventojai spė nį gavo Harvardo universitete. patalpų stokos baigti pirma
leston. N. H.
praneša, kad krautuvė bus ati-j x A ū k u ^ 3 ^
atsiuntė:
gimnaziją, bet karo audra nu
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St,
MODERNI DRAMA
daryta sekmadienį, gruodžio | T e d L M i t k u g v u . ^ E y f t
kreipė Vokietijon. Oldenburge
Chicago, m. 60629
23 d. ir pirmadienį, gruodžio Į Migonienė. Ant. Naujelis, P
baigęs liet. gimnaziją, filosofi
Vadinamas Performance Com
24 d. nuo 8 vai. ryto iki G v. v. 2 e l v y s A č i ū
ją išėjo Eichstaetto kun. semi
munity teatras, 1225 W. BelAdresas: 2553 W. 71 St., telef.
narijoje, o teologiją Airijoje,
mont. Chicagos šiaurėje, stato
776-2717.
(sk).
* l i e t . moterų fed. Hartfor
Maunooth seminarijoj. Po šven
do klubas per K. Marijošienę dramą "White Horse Black
timų 1953 m. tuoj atvyko dar
X Terros prekyba prieš Ka
atsiuntė "Draugui" šventinius Horse", sukurtą panaudojant
buotis Manchesterin ir iki šiol (Spaudai paruofte Bronius Murinas)
lėdas nuo pirmad. iki penktd.
knygoje
aprašytus
sveikinimus ir 10 dol. auką. La Genezės
rūpestingai, ramiai darbuojasi.
atdara kasdien nuo 10 iki 8 vai. bai ačiū.
Abelio ir Kaino santykius. Dra
Redakcinė komisija — Vytautas
vak. Seštad. nuo 10 iki 6 vai.,
mos sąranga moderni.
— Mančesterio lietuviu klu Kasniūnas, Aleksandras Marčiulio
X Mūsų gimines, draugus ir
sekmad. nuo 11 iki 4 vai. Kūčių
be surengtam lapkričio 10 d. nis, Juozas MieliuUs, Bronius Mu
rinas.
dieną, pirmadienį, nuo 10 iki pažįstamus sveikiname su Sv. I IMA TRŪKTI GAZOLINO
LSDP organizacijos Britanijoje
Uleido dail. Povilo Kaupo paro
5 vai. vak. Dovaninių prekių — Kajlėdom ir Naujais Metais.
suvažiavimui pirmininkavo K. dos rengimo komisija 1979. Spaus
Apie pusę Cook apskr. gazo
kristalo, porcelano. keramikos Linkime visiems, sveikatos, lai lino stočių jau ima trūkti ga
Tamošiūnas, sekretoriavo S, dino Morkūnas. Didelio formato,
dirbinių, meniškų figūrų, me mės ir Dievo palaimos.
Lauruvėnas.
Suvažiavimas ap kieti viršeliai. Kaina su persiunti
zolino, ir tos stotys anksčiau
— $6.84.
Adelė
ir
Ildefonsas
Sadauskai
džio inkrustacijų tautiniais mo
gailestavo, kad dėl sveikatos iš mu
užsidaro, riboja parduodami
Illinois gyventojai dar prideda
tyvais, gintaro, aukso ir kitų
iždininko pareigų pasitraukė 36 et valstijos mokesčio. Užsaky
X Linksmu Sv. Kalėdų ir lai- gazolino kiekį. Bet apie pusė
Viktoras Motūza. Buvo perrink mus siųsti:
papuošalų pasirinkimas didelis I laimingų Naujų Metų linkime kitų stočių trūkumo dar nejau- c ^ ^ ^
Moksk) Jr pramone, muziejuje Kalėdų laikotarpio metu išstatytos
ir įvairus. Adr.: Terra, 3235-37 m ūsų giminėms, draugams i r cia. Trūkumai atsirado, strei-, j v a i r i u ^^ ledinės eglutės, o taip pat ten vykau tų tautų atliekamos ta valdyba. Ją sudaro: pirm.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
W. 68 S t , Chicago, IŪ.., 60629, pažįstamiems
k u o j a n t k a i k u r i ų g a z o l i n o b e n - programos. Cia matyti ukrainietė Darką Hirniaka, gudė Liudvika Bie- K. Tamošiūnas, vicepirm. A.
Chicago, IU. 60629
Pupelis. sekr. J. Vilčinskas, II
teL ($12)—434-4660.
(sk.),
L ir S. Pačkauskai
drovių šoferiams.
j ienis ir vengras Julius Popely-
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CHICAGOS ŽINIOS

MERKELIS GIEDRAITIS

POVILAS KAUPAS
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