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Ar dar pakils
Kennedžio populiarumas?

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
(TiriBya)

durų trumpam pokalbiui. Aš su
Sustiprėjo prezidento Carterio pozidjos
Gedrimai. (Telšių ra j.) Gedri tikau ir dar paklausiau: ar ne
mų aštuonmetė mokykla. 1979 reikia užrašų knygutės. Atsakė,
New Yorkas„— Praėjusią sa daug liberalesniu už Carterį, se
ra. kovo 21 d. VIII kl. mokinė kad ne. Kai išėjome, klasės vado
vaitę New Yorke įvyko sen. Ed- nato balsavimuose jis iš 300 kar
vas
pranešę,
kad
elgesys
suma
Stefa Račkauskaitė įteikė direk
ward Kennedy rinkimų kampa ty 264 kartus balsavo už pre
toriui Limantui pareiškimą dėl žintas už tai, kad 1978.XII.25 ne
nijos pietūs, už kuriuos dalyviai zidento siūlymus. Senatorius rė
to, kad jai sumažintas elgesio atvykau į mokyklą, o dalyvavau
mokėjo po 1,000 dol. Surinkta mė prezidentą Viduriniųjų Rytų
pažymys. Direktorius užpuolė religinėse apeigose.
500,000 dol. Stebėtojai nurodo, •politikoje, Panamos sutartyje,
mergaitę: „Išdaužyčiau tau už Aš auklėtojui atsakiau, kad vi
kad panašus kampanijos pietūs, SALT derybose, Kinijos pripaži
tai snukį, bet tuoj nulėksi pas sa tai neturi reikšmės: „Ar jūs
rangiami prezidento Carterio ko nime, žmogaus teisių klausimuo
kleboną ir po dviejų dienų kai- j nežinote, kad už tokius dalykus
miteto, surinko New Yorke visą se. Nedaug skirtumų ir vidaus po
bės Vatikano radijas". Pateikia elgesys nemažinamas?"
litikoje. Stebėtojai nurodo, k a d
mil. dolerių.
me pareiškimo tekstą:
Taip su auklėtoju baigėme po
Pastebėta, kad senatoriui Ken- sen. Kennedžiui viešosios opini
kalbį ir grįžome į klasę.
Gerb. Direktoriau,
nedžiui ne tiek daug aukoja ir jos tyrinėjimuose daug kenkia tai,
Aš — aštuntos klasės mokslei
Kitą dieną aš pasiėmiau pa
liberalų sparno aukotojai iš „Co- kad jis pastoviai pasisako už
vė. Esu tikinti, religinga mergai saką.
mmon Cause" jr „American Ci- „silpną Ameriką". Šį polinkį smudtė. Jūs šitą, turbūt, jau seniai
Gerb. Direktoriau, pirmą tri
vil Liberties Union" organizacijų. kiai tyrinėjo Georgetown un-to
žinote.
mestrą elgesį sumažinote už tą
Paštu ateinančios aukos, prane lektorius Joshua Muravchik, iš
Dabar visur girdime kalbant ] „nusikaltimą", o už ką antrą trišė Robert Craver, liberalų aukų studijavęs, kaip senatorius per ei
apie sąžinės laisvę. Taip rašoma mestrą? Gal sakysite, kad neak
rinkėjas, yra daugiau skiriamos lę mėty senate balsavo. Jis visa
rr TSRS konstitucijoje. Ten už tyvi visuomeninėje
veikloje? Senatorius Edward Kennedy klausosi Jaoqueline Onasis pa tarimų New Yorke surengtų senatoriaus kampanijos naudai kandidatams
į senatą: sen. da ragino pripažinti Kubą, jo pa
tikrinamos visos piliečiu teisės. Kaip aš tikinti galiu dalyvauti pietų metu. Viešosios opinijos tyrimai parodė, kad senatoriaus populiarumas gerokai nukrito.
George McGovemui, sen. Birch reiškimai visada buvo linkę paRašoma, kad galima išpažinti ateistinėje popietėje?
Bayh iš Indianos ir sen. John remti Vietnamą. Dar 1976 m. jis
bet kokį tikėjimą.
Jei elgesys sumažintas dėl ko
Culver iš Iowos. Kandidatas į de- j pasisakė už Kambodijos režimą
O ar taip tikrai yra?
kiu kitų priežasčių, tai prašau
mokratų nominaciją — sen. Ke teisino jo polkiką, senatorius siū
Ne, šitaip nėra. Visur tikintie- pranešti. O jei už tikėjimą... Juk
lė neberemti Taivano, dažnai kri
nnedy gauna nedaug aukų.
ji vadinami tamsuoliais, atsilikę-i aš eidama į bažnyčią jokio nu
tikavo
Pietų Korėją, ne kartą pa
Paskutiniai viešosios opinijos
liais, neišsilavinusiais. Religingi \ sikaltimo nedarau, jokio įstatyrėmė
Rodezijos
sukilėlius, balsa
tyrimai Amerikoje parodė, kad
žmonės laikomi antraeiliais pilie- j mo nepažeidžiu. Juk tai viskas
labai pakilo prezidento Carterio vo prieš ginklus Turkijai, prieš
čiais. Taip yra Jr pas mus. Ged- i leidžiama Konstitucijoje. Man
bazę Diego Gardas, balsavo
— Irano vyriausybė pradėjo populiarumas, o sen. Kennedžio
rimų aštuonmetės mokyklos aš- į atrodo, kad netikintieji jaunuoprieš paramą nacionalistų jė
Švelnėja Irano valdžios reikalavimai.
sudarinėti tarptautinę juristų ko — nukrito. Daug prisidėjo Irano
tuntoje klasėje.
j liai ir jaunuolės pridaro daugiau
goms
Angoloje, už Angolos ko
krizė, kurioje prezidentas pasiro
Prieš ruošiantis rusu kalbos žalos. Juk jie būdami „blaivūs",
Washingtonas. — Praėjusį šeš- Į je Qomo mieste toliau agitavo misiją, kuri turės išklausyti Ira
munistų
režimo pripažinimą. Si
konkursui įvyko pasitarimas. Man išdaužo autobusų stotelės langus, tadienį buvęs Irano šachas Pahla i klausytojus prieš Ameriką ir jos no skundų prieš Ameriką. Mini dė tvirtas, nuosaikus, kantrus ir Muravchiko studija labai kenks
buvo pavesta sekti pasaką. Ta plėšikauja. O jiems ar mažina vi su šeima išskrido į Panamą, prezidentą Canterį, kuris tik sie mas buvęs Airijos ministeris Mc pastovus. Sen. Kennedžiui pa minga sen. Kennedžiui, nes iš 24
čiau aš atsisakiau, nes jau žino mas elgesio pažymys? Ne, šitas kur apsistojo nedidelėje Conta- kiąs vėl laimėti rinkimus, jam Bridge ir Prancūzijos katalikų tei kenkė jo pareiškimai prieš ša kartų, kada senatas balsavo už
chą.
sininku draugijos pirmininkas.
jau, kad mano elgesys patenki jaunimas, yra pavyzdingas.
dora saloje,. Ramiojo vandenyno Irano reikalavimai nerūpi, jam
Stebėtojai tvirtina, kad kandi stipresnę JAV politiką užsieniuo
namas. Ir apie tai pranešiau kla
Štai kur visų piliečių ir moks pusėje. Tai kurortinė sala, kurio šachas nerūpi, tik rūpi rinkimai,! -Buvusios Britanijos darbiese, sen. Kennedis balsavo 16 kar
sės vadovui: „Auklėtojau, aš pa leivių lygiateisiškumas. Drąsiai je apie 80 privačių namų, vieš ka-lbėjo ajatola.
I č i u vyriausybės patarėjas lordas datas į prezidentus Kennedy turi tų —prieš.
sakos nesimokysiu. Tegu sau ruo galima sakyti, kad lygiateisišku butis, golfo laukai ir nedidelė
Tarptautinis teismas Hagoje I L*v« r a « i n a premjeres Thatcher savo štabe gerų techniškų dar
bininkų, mokančių organizuoti,
šiasi pavyzdingieji". Klasės vado mo pas mus nėra.
parduotuvė. Panama labai sus baigė nagrinėti Amerikos skundą vyriausybę užšaldyti Irano pini rinkti aukas, tačiau trūksta poli
vas pasiūlė man su juo išeiti už
(Bm daugiau)
Atšaukė sankcijas
ir paskelbė sprendimą, kuriame gus, laikomus Britanijos bankuo
tiprino salos apsaugą.
tinių specialistų, turinčių gerus
se.
Paaiškėjo, kad jau antradie- reikalauja Irano tuoj paleisti aWashingtonas. — Prezidentas
—Portugalijos centro partijų ryšius su spauda.Kennedis netu
nį prezidento Carterio patarėjas merikiečius diplomatus ir sugrąCarteris
įsakė atšaukti Rodezijai
rįs
tokio
eksperto,
kaip
preziden
Hamilton Jordan nuskrido slap- į žinti Amerikai ambasadą ir kon- koalicija turi parlamente trijų to Carterio — Robert Strauss.
taikytas
ekonomines
sankcijas.
ta į Panamą ir paklausė dikta- i sulatus Tabrize ir Shiraze. Pa- atstovų daugumą, iš 250 vietų
Daugelis stebėtojų pripažįsta, Amerikos prekyba su Rodezija
toriaus Omar Torrijos, a r dar j brėžtina, kad šis sprendimas bu- —128 vietas.
kad
viešasis populiarumas nėra prasidės dar šią savaitę, nes Ro
— Ryšium su Irano krize
galioja Panamos pareiškimas, pa-1 vo vienbalsis, už jį balsavo du
pastovus dalykas. Kandidatai pa dezija turi labai reikalingo chro
darytas prieš 11 mėnesių, kad ša- teisėjai iš komunistinių šalių ir Voice of America padidins žinių
komentarų siuntimą radijo' M a ir vėl nusmunka. Prezidento mo, kurį sankcijų metu Amerika
chas galėtų apsigyventi Pana- du
iš musulmonų krašty. ir
pirkdavo iš Sovietų Sąjungos.
bangomis į islamo šalis. Progra Carterio populiarumas nukrito,
moję Torrijos atsakęs teigiamai.
Bus
importuojamas ir Rodezijos
mos persų kalba iš dviejų vai. kai jo biudžeto direktorius Bert tabakas. Amerikiečiai biznieriai
Tuomet Jordanas gtrįžęs į W a "Naftos ginklas" darosi vis aštresnis.
Sugrįžo baskų
per dieną padidinamos iki šešių Lance dėl prasižengimų buvo pri skrenda į Rodezija, ten reikalin
shingtoną, nuvykęs pas šachą
verstas pasitraukti iš pareigų. Po
Caracas. — Vakar Venecue-J Praėjusio dešimtmečio viena
valandų.
pranešti rezultatų. Su keliais ša
vadas
egzileje
demokratų gos ir Amerikos prekės.
loję prasidėjo naftą eksportuojan- [svarbiausių žymių bus pasaulinė
— Netoli Omano krantų spro Panamos sutarties
cho patarėjais jis vėl grįžo į Pa
Rodezijos gubernatorius įsakė
čių valstybių (OPEC) konferen- infliacija ir dolerio vertės nusmuGuernica. —-Ispanijoje ilgame gimas sužalojo tuščią naftos tarpe prezidentas kiek pakilo.
namą pažiūrėti, kaip atrodo pa
sustabdyti
karinius
puolimus
čija. Jau prieš konferenciją buvo kimas. Jei vyriausybės kontroliuotis baskų vyriausybės egzileje va tanklaivį, registruotą Liberijoje, Jam nemažai padėjo Izraeliostatas, kuriame šachui siūloma
aišku, kad naftos kainos bus pa- jama aukso kaina dešimtmečio
das, 83 mėty Jesus Maria de tačiau plaukiojantį į Hong Kon -Egipto taikos sutartis, tačiau pa prieš" kaimynines šalis ir įsakė
apsigyventi. Viską sužinojęs, ša
keltos, neaišku buvo tik — kiek. pradžioje siekė t * 35 dol., šiuo
Leizaola, po 42 metų egzileje su gą. Laivas užsidegė ir plaukioja kenkė ekonominiai sunkumai, tuoj pradėti transportuoti kuku
chas nutaręs išvažiuoti iš Ame
grįžo namo ir perdavė savo ti vėjo pučiamas Indijos vandeny energijos problemos, kabineto sek rūzus į Zambiją, kuriai buvo pa
Viena nuosaikiausių naftos vals- metu auksas kainuoja apie 450
rikos, priimti Panamos pasiūlytą
skelbtas prekybos boikotas už su
retorių pakeitimai.
tulą neseniai išrinktai baskų au ne.
tybių Saudi Arabija jau praėjusį dol. unciją. Nevalyta nafta 1973
politinę globą.
kilėlių
rėmimą. Gubernatorius at
Nors sen. Kennedy laikomas
tonominei tarybai. Kartu jis ati — Siaurinėje Airijoje dviejy mi
ketvirtadienį paskelbė, kad naf- metų pradžioje kainuodavo 2 dol.
Iranas tuoj paskelbė, kad Pana davė savo "vyriausybės" archy
šaukė
kai
kurias karinės padėties
tos statinė kainuos 6 dol. dau- statinė, o šiandien jau siekia apie
ma negaus Irano naftos, tačiau vų raktus. Naujuoju baskų „len- nų sprogime žuvo penki britų ka
taisykles, jų tarpe karo teismus ci
giau. Prie Saudi Arabijos prisidė 30 dol. Nafta pabrango daugiau panamiečiai juokiasi iš t o gTasini
reiviai.
viliams gyventojams.
Iranas paklausė
dakari" —vadu tapo Baskų Na-1
—Bombos sprogimas padarė
jo ir Venecuela. Buvo manoma, kaip 1,000 nuoš.
mo, nes Panama jau n u o 1973
kad šis kainų pakėlimas siekia
Prie naftą
eksportuojančių neperka nė lašo Irano naftos ir cionalistų partijos pirm. Carlos • žalos Izraelio ambasados pasta
kaimynų ultimatumo
Rusams pavojinga
užkirsti kelią radikaliosioms vals valstybių nutarimo kelti kainas neturi Irane jokių diplomatinių Garaicoechea, kuris veikia su tui San Salvadore. Žmonių aukų
Bagdadas. — Irako vyriausybė
centrinės Madrido valdžios žinia Į nebuvo,
tybėms reikalauti daug didesnių prisideda dolerio vertės kritimas, atstovybių.
buvusiam Saigone
vakar įspėjo Iraną ir pareikala
ir sutikimu.
karnų. Sekmadienį Iranas,'Libija infliacija bei tarptautinių naftos
Bangkokas. — Pabėgėliai iš
Buvęs Irano šachas sekmadie
vo tuoj paleisti kelis Irako pilie
ir Indonezija, dar prieš oficialią bendrovių labai dideli pelnai.
nį pareškė viešą padėką Pana
Saugumas tikrino
Opozicija Taiwane
čius, mokytojus, kurie buvo su Vietnamo pasakoja apie vis blo
konferencijos pradžią, paskelbė Kaip jau skelbta, Exxon bendro
mos vyriausybei ir viltį, kad da
imti Irane. Irakas davė 48 vai.gėjančius vietnamiečių santykius
15 n uos. kainų pakėlimą.
Taipejus. —Taivane policija
vės pelnas per šiuos metus paki bar iraniečiai paleis arnerfldečius
mokiniu batus
paleisti suimtuosius, kitaip grasi su rusais- Anksčiau Vietname bū
suėmė
14
valdžios
opoziciios
nalo
118
nuoš.
Texaco
—
2
1
1
Darr sunku pasakyti, kokią įta
įkaitus. Panamos prezidentas A
Užsienio spaudos agentūros no imtis žygių. Iranas dar nė va davo apie 3,000 rusų, tačiau po
Jie viką nevalytos naftos kainų pabran nuoš., Mobil —130 nuoš., So- ristades Royo irgi paaiškino, kad I rių, jų tarpe. dvi. moteris.
, r
v
skelbia tokią žinią iš Lietuvos. landai nepraėjus po ultimatumo Kinijos puolimo rusų skaičius pa
S 1 g n J p a v O S I a p i c mmah
Jfn
hio
—
191
nuoš.,
Gulf
—97
ginimas turės į kainas Amerikoje.
dvigubėjo. Ypač buvusiame Sai
Panama siekia prisidėti .prie tai-l
~
Opozicija reikalauja at 1979 metų vasario d 6 dieną ant gavimo paskelbė, jog mokytojai gone, dabartiniame H o Chi
Galima laukti, kad gazolino kai nuoš.
kingo Irano krizės išsprendimo. mozą .
karo padėtį ir pravesti Kauno IV vidurinės mokyklos paleidžiami.
nos ateinančių metų pradžioje
Minhe, rusams gatvėse nesaugu
Amerika importuoja nemažai Savo padėką Panamos vyriausybei šaukti
parlamento rinkimus. * ? ? b u v o * * • trispalvė ne
naujus
pakils po (10-15 centų už galio naftos iš Afrikos valstybių. Apie pareiškė ir prezidentas Carteris.' ^
pasirodyti. Prieš mėnesį šeši rusai
-y. •
pnklausomos Lietuvos vėliava.
ną.
buvo užpulti pakeliui iš miesto
x ii i J i
i • i Daug Taivano opozicijos nanų , , . ,
, , . .,.,,.
40 nuoš. importuojamos „leng T
v a
Libijos naftos ministeris Ezze- vosios" naftos, tinkamos gazoli čia
i kurortą pajūryje. Rusų konsula
Jau savo
esą politiką
ženldų, ir
kadšvelnina
Iranas savo
kei-, j j f c ^ k a d pimente dau-, y * f » ****> *« **»*»
,
landos
Atv k
din Ali Mabruk pareiškė spau no gamybai, ateina iš Nigerijos, reikalavimus Amerikai.
to tarnautojas nušautas pačiame
trumą sudaro seneliai, kurie prieš i
^ ^ Y e saugumiečiai j
k
ė č i o m i s veliav{
dai Venecueloje, kad naftos kai Libijos fr Alžiro. Šios trys valsty
mieste.
Vietnamiečiai nemėgsta
30
metų
buvo
išrinkti
į
Kinijos!
^
°
P
'
*
™&»Wno.|
Irano užsienio reikalų minis
Ant mokyklos stogo buvo rastos
nos dar yra per žemos. Libija bės vis plačiau mėgina panaudo teris, pasirodęs sekmadienį ABC parlamentą, prieš Chang Kai Šė 39-to numerio batų pėdos. Tą
rusų ir šiaurėje, bet ypač jie ne
kui pasitraukiant į Formozą.
mano, kad pramonės valstybės ti savo naftą politiniams tiks- televizijos programoje
kenčiami buvusiame Pietų Vietna
"Issues
pačią dieną trys saugumiečiai,
me, pasakoja pabėgėliai ir Viet
gali mokėti bet kurią nustatytą lams. Nigerija nacionalizavo Bri and Answ€Jrs", sukėlė viltį, kad
Thatcher parėmė vaikščiodami p o mokyklą, tikri
name reziduoją diplomatai.
k*ina. Statinė naftos turėtų siek tish Petroleum nuosavybes savo dalis amerikiečių įkaitų bus paleis
no visų mokinių batų numerius.
Amerikos poziciją
ti apie 50 dol. Saudi Arabijos mi krašte, kai britų konservatorių ti prieš Kalėdas. Kiti galėsią
Užsirašė pavardes tų, kurių batų
nisteris Yamani pasakė, jog jis
vyriausybė atsisakė pakeisti savo švęsti Kalėdas Teherane. įkai
KALENDORIUS
Woshm£trmas.
Britanijos numeris buvo 39-tas. Rytojaus
neis aukščiau 24 dol. už statinę. politiką P. Afrikos atžvilgiu. Ni tams bus parūpinti katalikų ir premjerė Margaret Thatcher stip dieną, vasario 17-tą, keli saugu
Gruodžio 18: Bazilijonas, Zosė,
Kitas svarbus klausimas naftos gerija nusistačiusi prieš ekonomi protestantų dvasiškiai, bus parū riai parėmė Amerikos poziciją Ira miečiai mokykloje tardė moki
Girdvilas,
Eivilė.
pramonėje . liečia gamybą. Saudi nių sankciJŲ atšaukimą Rodezi- pinta eglutė h* jie galės gauti do no krizėje ir pareiškė, jog kiek nius, pavėlavusius vasario 16 die
Gruodžio 19 d.: Gregorijus,
Arabija šiuo metu pagamina dau jai. Dar nežinia, kaip ji pažiūrės vanų iš savo šeimų, aiškino mi viena Britanijos šeima meldžiasi ną į pamokas. Žinią užsienio žur
Faustina,
Gerdvilis, Rimantė.
giau naftos, negu 1979 mėty pra į faktą, kad Amerika atšaukė nisteris. įkaitai tačiau turės būti ir laukia amerikiečių įkaity palei nalistam papasakojo pravažiuo
Saulė tea 7:12, leidžiasi 4:21.
džioje- T u o siekiama užpildyti sankcijas. Apie 17 nuoš. Ameri klausinėjami tarptautinės komi dimo. Pasitarimuose su prezidentu jantieji turistai. Tri<palvė nepri
Irano eksporto sumažėjimo pa kos importuojamos naftos ateina sijos. Jie t'.«n nebus kaltinamieji, Carteriu premjerė Thatcher pa klausomos Lietuvos vėliava buvu Kanados konservatorių partijos va
ORAS
liktą spragą. Libija jau kuris lai iš Nigerijos, kuri nesivaržo pa bet tik liudininkai, kalbėjo mi lietė Siaurinės Airijos problemą, si iškabinta ir prie 34-tos vidu- da», trumpalaikis premjeras. Joe
Debesuota, su pragiedruliais,
. Clark pralaimėjo pasitikėjimo klausikas kalba apie produkcijos suma naudoti šį ekonominį ginklą po nisteris.
energijos klausimus ir abiejų ša- rinės mokyklos. Ji buvo nuimta j mą parlamente ir turi v*i rengtis j temperatūra dieną 30 i., naktį
žinimą.
litiniams tikslams siekti.
Ajatola Khomeinis savo kalbo- Hų prekybos reikalus.
9 valandą. (.Aušra" N. 15).
' naujo parlamento rinkimams
|5 1

IRANO ŠACHAS
IŠVYKO j PANAMA

Naftos valstybių
konferencija

TRUMPAI
1$ VISUR

1

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 18 d. neturi jokios ligos, kuri didina j
kalcio kiekį kraujuje, nesergi kai- (
kiniais Šlapumo taku akmenimis I
— gerk iki vienos kvortos pieno per;
dieną. Gerai, kad liesą pieną Į
naudojr.
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Esi vienas iš tūkstančiu išrink- :
$40.00.
! tų. Gimnastika, pirtyje šildymą- j
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
! sis, (vonios), gausus maistas vairatas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
i šiais — daržovėmis ir baltymais į
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
:
— kiaušinio baltymai — iki tuzi- į
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
Keiskime gerinkime l apleidimo Cia laimingai atsidū- no jų per dieną, sojos pupų mais- '
metams ' į mėty 3 mėn.
žmogaus asmenybę - tik, re, mes savais elgesiais tapkime, tas - sustiprins^ tamstai kaulų;
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
tada žmoniškės jo elgesiai. : savos tautos ambasadoriais: kelki- sąnarius. Aciu uz pavyzdingą sa- j
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00 15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
•me Lietuvos kultūringumą įvai- w sveikatos tvarkymą — todėl =
Daina Kirvaitytė su savu vyru (centre) Edvardu Steinbergu povestuvinėje
Kitur
38.00
20.00
13.00
Vienas naudingiausių
alko-' riais būdais. Mums pavyzdį duo- dabar galite d ž i a u g i turą: 3 UK- kelionėje, Karibų jūroje, norvegų laive, dalyvaujant 700 keleivių ir 300 įgu
Savaitinis
25.00
15.00
siniu
saulėleidžiu.
holinių tyrimų yra stengimasis '• da taurūs mūsų jaunuoliai, bailos narių, varžybose iš šimto porų gražiausių ir originaliausių tautiškų rūbų
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sasusekti negimusio vaiko sveikatai gią universitetus,' kūrybingi mulaimėjo I vietą. Buvo daromos nuotraukos, pasikalbėjimai ir nuolat skam
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsbėjo Lietuvos vardas.
pakenkimas nėščios moters gir- su viduriniosios sartos atstovai,
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
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tuokliavimo. D a r negimęs kūdikis i kaip solistė Dalia Kučėnienė, ar
! anksto susitarus. Redakcija už
KOJOSE
būna sužalojamas įvairiopai, kai vyresniųjų eilės, kaip Lietuvos
• Redakcija dirba kasdien j ^elbimų turinį neatsako. SkelKIEKVIENĄ MINUTĘ
Bet šiek tiek patyriau kai ku8:3© — 4:00. šeštadieniais j feimų k a m o s prisiunčiamos gavus
motina svaiginasi. Visa eilė pri- generalinė konsule Juzė DaužGIMSTA
172 K Ū D I K I A I
Klausimas. Gerb, Daktare, ma- j riuos sau palengvinimus, beban8:30 - 12:00.
j prašymą.
gimtų vaiko sveikatos trūkumų vardienė. Sekdami kūrybingais sa
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atsiranda vien per apnuodijimą viskiais, mes imsime kalėdišPrezidento C a r t e r i o p a t a r ė alkoholiu negimusio kūdikia Yll?- k i a u ' e l g t i s " - tada mažiau kenk- serga gyslų sukalkėjimu. Ten vais j laikinai sustabdydama bent naknois universiteto tyrinėtojai dir- sim e sau ir savo vaikams per gir- M ™ o tos ligos neturi. Jis prašo; ties metu, kada labiausiai šis ne-1 jas F r a n k P r e s s m o k s l o i r tech- v a v i m u i pagerėjus, vienam žmo 100 augalų, b e t maisto reika
ba šioje srityje ir jau susekė kad tavimą — tą vieną nelietuvis- V a l s t u Dcpokalekrm ar Depopa- į lemtas trūkčiojimas atakuoja.
i nologijos r e i k a l a m s p a t e i k ė įdo- gui išsimaitinti ir apsirengti p a  lams panaudojama tik apie t u 
daug pakenkia vaiko sveikatai,kiaušių ir nežmoniškiausiy ei- j dutin. Ra^o turįs širdies^kraują- . p į m
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k a n k a aštuonių dešimtųjų (0.8) ziną. Iš 16 milijonų kvadrati
r
m i ą statistiką apie žmonių priegirto tėvo sėkla. Žinoma, kad gir- gesiu.
I 5 Ž 2 f ^ i i ! - j J S i varginti. Per daug vaikščiojimas Į a n ^ * *> išsimaitinimą bei a p - akro. Vienas asmuo p e r visą nių kilometrų miškų beliko t i k
obl.terans (arterijy u z s b m š i m ą ) .
B
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J o s u r i n k t o m i s H- savo gyvenimą sunaudoja 20-30 9 mil. Tropikuose
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:
tonų m a i s t o . Po 2 0 metų b u s mercija plinta, kiekvieną miniausiai nesivysto iki galo - žū- D e c e m b e r i 5 _ j a n u a r y 15, 1980.
į ir Adažnesnius
trūkčiojimus. DBet : iš į m o r m s >
na ir motina susilaukia persi
Atsakymas. Cia aprašyti ne- į kitos pusės per ilgas sėdėjimas tą' 4,476,053,615 žmonių.
P r a ė j u - dviem bilijonais žmonių d a u g i a u nutę iškerta miško 2 0 h e k t a r ų
siais
leidimo. Taip tėvai, net patys to
gerumai yra ilgos, sunkios ligosj patį iššaukia, ypatingai sėdint
metais naujų gyventojų i r 0.9 b u s "trečiajame pasauly- a r b a 11 mil. hektarų k a s m e t
nežinodami, nužudo savo dar ne
subrandinti vaisiai. Višaki vais- į ant minkštasuolio. Tad, kiek įma- atsirado 122 milijonai i r i š jų j e " , k u r apie 20% n e p a k a n k a Miškų naikinimas, gyventojams
gimusį vaiką. O jei tokį pagimdo
tai dabar jau yra šaukštai po pie- į noma, reikia normaliai talkinti • • * 49 milijonai. T a d p r a ė j u mai maitinasi, 30% negali gau gausėjant, sudaro t a m tikrą pa
— jis būna pilnas didelių trūku
tu. Jam galite •siųsti (cinko sul- Į kojoms,
'siais metais p a d a u g ė j o 7 3 mi- t i š v a r a u s vandens bei pakan vojų. Medžiai absorbuoja ang
mu.
fato kapsules, po 220 mg, kiekvie- | g e t 0 j r e jĮ.j a dėvėti patogius ba-! hjonais. P r e z i d e n t o p a t a r ė j a s k a m o s sveikatos priežiūros, 4 0 % lies dvideginį (C0 2 ) i r išleidžia
į
ną. Apie tai jau nusibodo Šiam į t u s . n e j ' p e r siauras nei per a n k š - 1 s e k a pasaulyje žmonių kitimą, n e t u r i d a r b o ir pusė jų n e r a š - deguonį ( O z ) . Miškams mažė
Alkoholis dar kitaip kenkia ly
skyriuje minėti. Žmonės vis .vien tus, bet ir ne per žemus — kiek | P ^ * 1 J° apskaičiavimą
Botanikai y r a s u r a d ę jant, anglies dvideginiui gausė
kiek- tingi.
tiniuose reikaluose. Dabar jau
miega, savo sveikata nesirūpina, su pakilimu. Karšta vonia iš kar-1 vienam žmogui išsimaitinti i r 350,000 {vairių augalų rūšių ir jant, tuo būdu žemės atmosfera
susekta, kad alkoholis sumažina
nebėga ligai už akių. Tik kai ,to iššaukia didelius trūkčiojimus į apsirengti reikėjo a n k s č i a u 2.5 tik 3000 jų mėginami n a u d o t i įkaista, susidaro r i m t a padėtis
vyro kūne vyriško
hormono
perkūnas trenkia — tada ruskis. įr n e t ^ v o n į o s tęsiasi truk-! akrų žemės. D a b a r ž e m ė s kulti- Į m a i s t u i i r kitiems reikalams. klimatui pakisti, o taip p a t i r
(testosterono) kiekį. Todėl chro
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žegnojasi, sako patarlė. Ji didžią c į 0 jimas — susierzinimas nervo, i
i Šiandien kultivuojama t i k apie žemės ūkiui.
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barniu ir net perskyrų.
DR. P. KISIELIUS
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alkoholis sumažina minėto vvriš-l*
m i n k š t u m o . Sudėti
N E R A M I U KOJŲ
mas begaliniai vargina — šaky-į iki
kimštipusiau
į zucchinį.Apdailint,
aptep vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
ko hormono — testosterono kiekį.
duonos
trupinėlius
a
r
kviečių
dai
STUBURKAULIS BRAŠKA
LIGONĖS PATIRTIS
čiau daro kojas begaliniai jaut ti plonai alyva, apibarstyti kviečiu
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
T a d a vvras nors ir turėdamas d i - ;
—
KAS
DARYTI?
rias — todėl jos neramios darosi. daigais. įpilti į kepimo indelį a r
dėsnį patraukimą, negali juo p a - !
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
GerK
DR. EDMUND E. CIARA
Vasarą
esti ypatingai blogai. 2ie- formelę karšto v a n d e n s 2 Šauks
sinaudoti, nes būna nepajėgus m\ „
, ,
, Daktare, buvo Jūsų sky
SPECIALISTĖ
w . ,
OPTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
tvmiems santykiams. Tada, kaip
Klausimas. Mielas
daktare,. nuje paklausimas dėl kojų truk- mą nereikia per daug šiltai užsi- tus, sudėti zuechini ir kepti jkai2709 VVest Slst Street
320C VV. 81st Stre«t
minėta, dar daugiau kaltinama i a č i u J u m s u z vertingus sveikatos; čioj.mų, taip vadinamų
nera- kloti. Jokių vilnonių drabužių. tintoje orkaitėje 15 minučių.
Tel. — GR 6-2400
valandos: Kasdien nuo 10 vai rvto
iki 1 vo! popiet.
žmona. Mat jam gėda prieš ž m o : P r i m u š , hunuos su dideliu de-; mių kojų varginančio tampymo, Vilna erzindama edą šokdina koVai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Pastafca: Daržovių, lapų ,r ža- 7-0: antrad. ir penkt 10-4: šeštad 10-3 vai
Oi*, tel. 737-1168, rez. 239-2919
ną, o savęs kaltinti jis nepajėgia " T * s k a ! t o *?***
^ U t J ū s P^katinot .pranešti savo pa- jas. Nailonas nors kiek mažiau,
! ! ^ ų .m a i S t ° . « a m « m a i
J?1™10
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
- todėl visa kaltė suverčiama i h e t u v l a I - Jei galima, prašyčiau tyrimus neramių kojų
tvarky- bet taip pat negerai.
O f i s . t e l . 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
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DR. L DECKYS
.
.
^ "
geriantvsis tarp sumažina vynš-1 I. Per savaitę paprastai išgeriu keliasdešimt metu turinti vargi- bą ar kojas ir pasikasius — t i e ' . , , 8 . . .vl_ ,
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- i i . _ i i pildymui ir išbalansavimui enzyko hormono kieki savame kūne. (su maistu) dvi kvortas lieso pie- n a c i u s kojų trūkčiojimus.
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Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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nevruoti kojomis,
Ofiso tel. — PR 8-2220
lus ir apsiramina. Bet karštomis 2emaičių vyskupas, kunigaikštis,
dingą veiklą. Tuomi mes jrodysi-! skausmų neturiu ir JOKIO gydymo Į
'
DR. FRANK PLECKAS
dienomis ir tai nepadeda. Kaip tik Vilniaus akademijos protektorius, DR. JANINA JAKSEVICIUS
(Kalba lietuviškai)
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Per
sekančius
porą
nėštumų
šos. Tiek naudingu darbų kiek-: laikytis kokios dietos? Mano svo- stačiai galėjau užsikankinti. Visiš plonesnės daugiau kenčia nuo ši ir j o ypatingieji laikai.
JOKS A
OPTOMETRISTAS
vieno iš mūsų laukia neatliktų-' ris geras: esu 5' 1 1 " aukščio ir kai neįmanoma buvo gulėti. Iš to reiškinio. Siauri dubens kaulai
VAIKŲ LIGOS
I . leido Amberland Publiahing
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2656 VVest 63rd Street
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Ką kalba Brefaerai ir

KELIONES IR POKALBIAI

KA KALBA PROPAGANDISTAS

nuomones

SE5EUAI GALIMO BREŽNEVO ĮPĖDINIO GYVBHME
Ar Brežnevo sąmokslininkas bus jo įpėdinis
Neseniai spaudoje pasirodė ži
nia, kad Brežnevas jau miręs.
O tuo tarpu po kelių jo "poilsio"
dienų, kas davė progos spėlio
jimams, jis vėl pasirodo viešu
moje. Tačiau jo atvaizdai ro
do, kad tikrai yra pavargęs ir
sunkiai gali judėti be kieno nors
pagalbos.
Kiekvieną kartą, kai kalbama
apie Brežnevo mirtį ar ligą,
tuojau spėliojama, kas bus jo
įpėdinis. Sovietologai, kurie pa
žįsta Kremliaus mechanizmą,
daro spėjimus iš eilės sovieti
nių vadų atvaizdų, išstatytų
manifestacijose. Pagal tą eilę
nustatoma ir įvairių asmenų
svoris ir vieta komunistinėje
valdžioje. Panašiai daromos iš
vados iš to, kuriuos sovietiniai
laikraščiai daugiau pamini, kaip
lygiai ir iš eilės įvairių asme
nų, kada daromos užuojautos
dėl minusiųjų.

Sovietų Sąjungoje yra labai
populiarus žodis brokas. Jis reiš
kia, kad gaminys pagamintas ne
tobulai, kad jis turi įvairių trū
kumų, nepaisant, ar tai butų ka
ro ar kasdieniniam vartojimui
skirtas daiktas. Tokių nepasiseki
mų Sovietų Rusijoje ir jos užgrobtose šalyse labai daug ir tai
kasdieninis
dažnai apie
, • „ » reikalas, Xj

Įpėdhno gaHmomo spėjunsi

džio 2 d. laidoj paskelbto straipsKai reikia bandyti atspėti,
VYTAUTAS VOLERTAS
tilto ir nuslydo. Praėjo daug lai
Pašaipa, tyčiomis skiriama jos
nio,
Brežnevas nupiešė labai
kas
bus Brežnevo įpėdinis, net ir
žmogui, pri
ko, keitėsi ir pasikeitė įlankos
juodą
sovietinės ekonomijos neužsipelniusiam
sovietologai nesutaria. Dainai
lygsta pramoginio medžiotojo po gal tik svečiuose susidūrę, vie vanduo, tik įvykio aidai nemirė.
vaizdą.
minimas
Kirilenko vardas. Kiti
žiūriui į žvėrelį. Gyvena stirne nas kitam nei daug rūpį, nei ken Jei šiaip koks Edvardėlis būtų iš
nurodo
naują
sovietiniane hori
lė miško gilumoje, šmaikšti ir kia, gal sąmokslininkai, nežinia, simaudęs, visi tylėtų, užmaršties
zonte iškylančią žvaigždę —
Galimas daiktas "Gimtasis niekam nenusikaltusi. Neramus kuris kurį ir kurin šonan tem apraminti.
Cernenko.
kraštas" jau dabar ir kitaip no sutvėrimas ima šautuvą, lenda pia. Tuojau pat juos užpulti ir
Užuominos
apie
^sutartis'
Jis atsirado šalia Brežnevo
rėtų rašyti, gal ateityje pasitaisys, tankumynan, šakomis plėšosi nupliekti būtų neteisinga. Net
* x.
.. , .
Vienoje,
kada buvo pasirašyta
akis, veržiasi žudyti. Pasiekęs tiks skirtingų karo fronto pusių va
var u n e s J,s a k i r t a s
Lietuvoje pasirodė kelios išei
"*"*
*
'
*'
su Amerika Salt 2 sutartis, ku
sieniečiui įrodyti, koks žavus ko lą, glosto kailį, stebisi gyvulio dovybės retkarčiais be išdavys vijos autorių knygos. Truputį su
ria norima apriboti strateginių
grožiu
ir
nejaučia,
kad
medžiok
taiBet
parašo
ir kad
jų pačių
spauda.
•* * • • » . .
•«•
čių susitinka. Jei išeivis .pabėg spurdėjome ir barėme kai ką. Bet
atrodo,
r ka liečia pro
ginklų gamybą h* panaudojimą,
*• *— ne mumstmis rojus. Bet greičiausia lė suraižė veidą, panagėse priva tų*, tegu bėga. šiaudinukai yra po nesenų Aničo puolimų, kad
pagandą, tai jau komunistai
1
c
kurią Jungt. Amerikos Valsty
išeivijos rašytojai nemoka lietu
pa rė žvėries kraujo krešulių.
klysta ir čia broko nėra. Bet taip patylės,
f*?" Sl£ir? tų
" žodžių,
^ " T "nors
" ^ ir
" *«:
nei naudingi, nei kenksmingi.
bių senatas laiko, jog tai esanti
vių kalbos, tie leidiniai buvo tin
•iv
. ^ A iš
a paviršiaus.
«-,„-^;-,.. TikruT.u-. ^rtos°J vietoj
sakytų
diktatoriaus,
Nusprendžia kas nors sunie
tik atrodo
. . .pačio
, propagandai
... . nepa.
čia,
aišku,
iš
svarstymų
apie
priemonė
apgauti Ameriką. O
IT.
.
__ ,
ti . ,
vyriausiojo varovo žodžiai neun- kinti ką nors, — kartais net pa
kamiausias įrodymas, kiek yra
moje ir _ propagandos sntyje ko- J £ ^ ^
. ^ w
.
^
privačius
susitikimus
yra
išjung
prie tos sutarties pasirašymo
kaltųjų,
tiesos šio partijos būbnamušio
čio puoliko vertinamą, bet jam
munistai daro eibes klaidų, nes
asistavo kaip tik Oernenko.
visi žino, kad kalčiausia ko neparankų asmenį, — ir krauna ti visi išdavikai ir aiškūs tautos žodžiuose. Jei autoriai sutartis
kartais nesuskuba painformuoti
kenkėjai.
Su
jais
nei
kalbų,
nei
munistų partija, sugriovusi priva aplink jį, ir krauna ant jo nešva
Kas yra tas Cernenko? Gal
pasirašė su Sniečkum (tada jis
periferijų, kaip reikia elgtis. Kar
svečiavimosi nėra. Lenkiamės dar buvo gyvas ir, tur būt, trė
čią žmogaus iriciatyvą.
jis
tik Brežnevo "ginklanešia",
rias šiukšles. Kai auką suterlina, mirties. Lenkiamės ją nešusių ir
tais partija nustato vieną liniją,
o gal ir busimas jo įpėdinis?
Partija nori sviesto ir sūrio, bet purvavežys tik tada supranta, nesančių tautai ar jos pavie mimu Sibiran nepamiršęs) ar su
bet staiga suvažiavime ji pa
rūpestingai
Maskvos
globojamu
Prieš dvidešimtį metų grupė
Brežnevas
skundžiasi,
kad
trąšų
kad ir pats neliko švarus, gal net niams nariams.
skelbia kitaip ir propagandistai
partijos ck, nei šis, nei tas. Ta
sovietinių
emigrantų paskelbė
1 r
M
d c h e m i j o S už jo baustąjį tirštesniais dribs
nebepataiko į staigiai pasuktą Ii- "r " į
f^P * ^
Dažnokai šioje Atlanto pusėje čiau jei leidykloms knygas įpir
knygą, pavadintą "Jezovščina"
niją. Neseniai taip atsitiko su lie- [ naftos fabrikų pajėgumai te- niais aplipęs.
atsiranda Lietuvos mokslininkų. šo rašytojų pažįstami, ir pačios
(Ježovas buvo slaptosios polici
tk
tuviškais propagandistais
ir » * ? ^ " į *
. F". ?"•
Okupuotos Lietuvos valdžia Jie yra partijos tikrinti ir kelionei leidyklos gavo cenzūros sutiki
jos
NKVD, dabar KGB, vadas).
sę, ir čia Brežnevas mmi minist medžioja visus iškilesnius lietu palaiminti, beveik visi lenkiasi mą, ne tik viskas tvarkoj, bet ir čiulis ar kokia mokykla, važiuo
Brežnevu.
rus vardais. O apie metalo pro vius išeivijoje. Jie esą nekultū socializmui, bet be socializmo naudinga. Teskaito žmonės, te čiau neklausdamas, kaip ir iš ko Taigi knygoje pavaizduojama
Ježovo epocha. Toje knygoje
Komunistinio saugumo lei dukciją Brežnevas sako: "Ypač ringi, JAV agentai, liaudies prie nieko daugiau nėra matę, kraš mato, kaip rašo fabrikų dunkčio- kvietėjas gaus leidimą. Juk ma dažnai Tnipimag Konstantino
rūpesčių mums
kelia meta- šai. Kazakevičius, Petronis, Zen to valdyme nedalyvauja, nuosta jimų apkurtinti „išsigimėliai ir nęs šitai neliečia. Tiesioginio
džiamas išeivijai skims "Gimta- ldaug
urgija ir ^ ^
gamybjL N e p a i .
cernenko vardas.
Kazakevičiaus ar Petronio ragi
sis kraštas lapkričio 7 d. paskel- ^
aidžiųju metalo gamy- kevičius savo žodžiais netiki, bet tų neleidžia, jų vykdymo nepri nemokšos".
Teroro metais
nimo nepaklausyčiau, nes su šio
bet Ekonomines savitarpio pa- ^ „ ^ ^ j o ^ d a r tI^ks^ m kalba, nes taip yra liepta. Dakta žiūri, žmonėms buities nesunki
Nugirstame kalbų apie išeivi mis pavardėmis rišasi nepalan
ro
laipsnis
Bimbai
ir
į
Vakarus
na.
Gal
net
priešingai,
—
savo
galbos tarybinės šalys gamina D a u g ^ o kalboje prisiskundė
Didžiojo teroro metais, tarp
jos pasikeitimą su okupuota Lie
daugiau produkcijos negu Jung- Brežnevas, kaltindamas visus, pasitraukusių mokslininkų igno žiniomis medicinoje, technikoje tuva dailininkų parodomis, net kūs kėslai. Jiems stipriai stengian 1935 ir 1939, kada deportacijos,
ravimas, jų darbais naudojantis, ar žemės ūkyje jiems padeda. Ne
tis savo pareigas atlikti, mums
tinės Amerikos Valstijos ir negu te m ]mmxaisttli
^ ^
ansamblių koncertais. (Paskuti neverta jų pastangų apsunkinti.
sušaudymai, specialūs teismai
nėra
objektyvių
svarstymų
išda
turime
pagrindo
nuo
jų
bėgti,
Bendrosios Europos rinkos vals- Ir a p i e toi geriausiai pasako ne
niu
metu
šie
kuždėjimai
apri
žudė sovietinius gyventojus, ne
Pažįstamam solistui parašius išskyrus nė partijos narių, Kon
tybės". Ir toliau: "Pagal naciona- p ^ Brežnevas, bet Lietuvos po- vos. Valdiški žmonės
. , . Lietuvoje pirmuose žodžiuose •užpulti, nors mo.) Tiems Lietuvoje, kurie su
linių pajėgų augimo tempus du etai>
Karčiauskas
poemoje *** P rotinge ! ni r . . ^ *™. } ų daug paguodos ar naudos nesi mumis neturi jokio ryšio, išei laišką ir pageidavus atvykti su stantinas Oernenko buvo Dniekartus, o pagal pramonės pro- «2virgždės poema" eiliuoja: "Iri s p ^ į m a i į v i j o s atžvilgiu, tikime. Tą patį reikia taikyti ne- vijos pasirodymas liudytų, kad koncertu, sudaryčiau progą. Te propetrovske. Jis tada, dar jau
dukcijos didėjimą tris jart lenkia ^ te mevo 4 ^ ^g ^ą pgj nes oficialius mostus ir pareis^ propagandistams menininkams neišnykome. Tenykščių meni gu dainuoja, po pasaulį žvalgy nas ir uolus komunistas, tarna
kimus
bet
išsivysčiusias kapitalistines ša- ^ a p l e i s viršininkėliais, kaip či- Um
"' ~remia
~ ' a ~ne *išmintimi,
""-^ ar sportininkams. Gaila tik, kad ninkų nepropagandinis
pabu damasis. Kitaip yra su Sovietų vo savanoriu slaptosios policijos
jie mūsų tarpe beveik visada bū
IIS
Maskva.
ambasados ar mūsų komunistė
•
gonas blusoms. Ir šitokia ruja
na įvesdinami arba ryškiai rau vojimas mūsų tarpe padvelktų lių organizuojamais renginiais. eilėse. Jo pareigos buvo labai
Neabejotina
todėl,
kad
dar
ne
Taip rašė "Gimtojo krašto" nerimstančių užpuola, kiekvieną
krašto oru. Tačiau yra ištisa ei
nesudėtingos, paprastos. Jam ir
korespondentas, tačiau diktato- duonos gramą patarėjai uolūs, atėjo laikas mūsų organizacijų donų vienetų, arba neaiškių tipų. lė šias „sutartis" liečiančių klau Ten diriguoja Lietuvai gero ne- kitiems slaptosios policijos sa
linkinti ruso lazda, tad ir lietu
rras Brežnevas komunistų parti- planuoja ir skaičiuoja, stebi, ins- vadovams bei ryškesniu oficialu šis faktas juos iš karto apgaubia simų.
nemalonia
marška.
mu
pažymėtiems
asmenims
rek
vio
dainavimas keistai praskam vanoriams talkininkams buvo
jos centro plenume lapkričio 27 pektuoja ir nepagirdytas nė viens
pavesta masinės žudynės vie
Kiek žmonių Lietuvoje išeivi ba.
tu vienu atsikvėpimu nupūtė vi- neišvažiuoja. Ir jei dar neturi tu lamuotis vieša draugyste su oku
name NKVD garaže tų. kuriuos
Siauro
tilto
pavojai
ją pamatytų, kai „užsienių reika
šiuose mąstymuose nepamirš "liaudies teismas" arba adminis
są "Gimtojo krašto" propagan- n i ato> tai prošvaisčių ir nesima- puotos Lietuvos politinių sferų
žmonėmis, ypač po irklininko
Piktai nesmerkiant privačių lų ministeris" V. Zenkevičius mū ta, kad pokalbiuose, susitikimuo traciniai organai nuteisdavo
dą. Brežnevas, o ne koks buržua- t0»»#
sų taip giliai nemėgsta (jo pa
zinis laikraštis ar koks naciona- 2odžiu, jei jau nesugebėsi spe- Cesiūno įvykio. Vargšai ministe- kontaktų su čia viešinčiais, ku reiškimai „švyturio" 5 nr., 1979), se ir net šalčiausiuose bendravi mirties bausme.
listas, pasakė: "Reikia pagerinti kuliadja ko nors įsigyti, tai ne- riai, direktoriai, sekretoriai be rių nuotaikomis beveik visada kas ir kaip ją ten globotų, kas muose visada egzistuoja galimy
Kiekvieną naktį grupė nuteis
maisto ir pieno pramonės darbą, b ^ prošvaisčių, kas nesugebės, Rusijof nedarys lemtingesnių tenka nusivilti, kaip yra su atsa dėl pasikeitimo ir su kuo kalbė bė susidaryti nepalankiems atve
jams mums ir iš Lietuvos atvy tųjų mirti buvo uždarame sunk
Kodėl, pavyzdžiui mažėja duo- g j | nepaisant visų grasinimų ir sprendimų. Geriausių norų veda kingo asmens kelione Lietuvon? tų, ar susikalbėtų?
kusiems. Tačiau S galimybė bus vežimyje atgabenama į garažą.
Ten .privačiai' niekas neatsi
nos ir pyrago, taip pat kondite- plūdimų, nieko neturės, nes to- mi, nei sau, nei išeivijai nepa
dės.
Priešingai
net,
įsakyti
mus
nežymi, jei išeivija pasikliaus sa Surištomis užpakalyje rankomis,
Jei
būčiau
tapytojas
ir
paro
randa.
I
Vilnių
reikia
gauti
Mask
rijos gaminių asortimentas? Arba fca j a u komunistinė sistema,
niekins
ir
net
grobs.
O
mus
sais
vo
subrendimu.
dai
Lietuvoje
kviestų
giminė,
bivos vizą, praeiti Maskvos muiti
kodėl būna sutrikimų tiekiant
skudurų prikimštose burnose,
%
to
atsakomybė
prieš
išeiviją,
;
nę
ir,
be
abejo,
šiokiį
tokį
saugu
kad nesigirdėtų riksmo, nelai
pieno produktus sviestą, sūrį, jei- „ _ ,
^į. • :_ .
prieš
pavergtuosius,
—
negalime
mo
organų
patikrinimą.
Turis
gu pienTgaunama tiek daug?" . "Chicago Tribūne" kc«sponmingieji būdavo sugrodami į
todėl pažeisti takto bei visuome tas nėra savarankus, jo žingsniai
garažo kampą, kur buvo auto
"Lr tai nebuvo tik šiaip sau pasą- ^iJff?ZJL
rSf^l nės pasitikėjimo.
0
d h
ne
ir,
be
abejo,
šiokį
tok}
saugumobilių plovimo skyrius. Ten
kyta, Brežnevas įtūžęs šaukė: f ™ * ? *
" * "Jj
"Manau, jog draugai V. Lejinis Sov Rusijoj ten, kur susitiks *Tuojau kyla naujas klausimas goti netinkama linkme, jei dėl
juos slaptosios policijos savano
riai iš kulkosvaidžių sušaudy
ir S. Antonovas supras, kad šie «Wf « , d f ^
į * Į . « • — kaip žiūrėti į privačius kon kokių nors priežasčių šito pri
nusileista
ideologijos
naudai
Ir
reiktų
vietinei
valdžiai
(Vėl
pri
taktus
su
čia
atsilankiusiais,
po
davo. Ir taip buvo ne vieną nak
klausimai adresuoti visų pirma
jiems ir kad juos reikia išspręsti f l a b * akivaizdžiai matyti, nes litinius atspalvius turinčiais pa siminkime V. Cesiūno istoriją),
tį, bet daugelį naktų. Aukų krau
D ktiškai"
komunistų partija neatsižada sa- reigūnais. Savo nuomonių tieso įkliuvus su nieku nesusirišujas tuojau būdavo nuplauna
r
v
siam
žmogeliui,
nukentės
tik
jis
mis
nelaikydamas
ir
kitiems
nemas vandens švirkštais ir ryto
Jeigu dar kas suabejotų Brež- ° « ? * * * f ^ ž l *
E
metą vieta, kur buvo laikomi
nevo nuoširdumu, skundžiantis m <™^ J * * • * į g * « * • > primesdamas, kiekvienas gali jas pats ir artimieji. Nebaugu, jei
įklimptų
buvusi
vieša
asmenybė.
pareikšti.
vadų automobiliai, būdavo vėl
tarybinėmis bėdomis, tai gali pa- «
. į * ™ akivaizdai mato,
Iš
visuomeninio
darbo
pasitrau
Nežinome, kaip ir kodėl pri
švari
siskaityti šiuos Brežnevo žodžius jog tai kvaila ir nenaudinga,
apie kasdieninių reikmenų parū- Brežnevas savo kalboje išvar- vatūs kontaktai su bet kuo užsi kus, galėjo susęnti, pasikeisti, su
Tiesioginė Oernenko atsako
pinimą. Brežnevas grasinančiai dino ir perspėjo 11 ministerių, mezga, kokia forma vystosi. į kur glebti. Tačiau oficialume įsipy
mybė
už tokius darbus siekia
šaukė: "kaltos ministerijos, ga- tačiau jie mažiausiai kalti, nes jie veda. Gal susitikę žmonės yra gi nusiems rizikuoti, žinant pavo
1937
ir
1938 metus. Tokia data
minančios tokias prekes, ir visų vykdo tai, U partija įsako. Ne- minės, gal vaikystės draugai, šio jaus galimybes ir neturint svar Mongolijos (Vidurinėje Azijoje) gyventojai klajokliai — avių augintojai. Dėl nustatoma dėl to, kad Cernenbaus reikalo, nedera. Garsusis iio krašto plačių, bet retai apgyventų žemių varžosi Sovietų Sąjunga ir ko
»KJM nciainį, kad Lietu
pirma lengvosios pramonės mi- žinia. ** tie nv':-J*eria* Vis nu(Nuketta | 5 puaL)
-1 voie '.ančiam kojų repančiot, JAV Teddy užvažiavo ant siauro munistinė Kinija
nisterifa (ministras A Tar- - ^ *ti, o tai ner
T
vas) Kalta ir prekybos minisu pa
»^
,
rija (ministras drg. A Stru į?
-** A jei ir bus nenu— Taip, tai laukų "Madona", pasipuošusi linu ir priešais. Kojos perštėjo nuo aštraus bėgių žvyro.
jevas-''. Pakalbėjęs apie trūku- 1*-*".
Metinio ūkio neiš
Bėgau, bėgau ir šaukiau.
geltonais gintariais.
muš, Brežnevas pasakė konkre- gelbės. Ūkio blogumas yra ne
— Sustokit, sustokit, nevažiuokit, čia upė, nėra
— Ačiū tau, tai brangi dovana, kurią, sukūręs
čiai, jau tiesiog ant pareigūnų kieno kito, bet komunistines
tilto.
Mano šauksmo niekas negirdėjo. Aš puoliau
savo
atminimuose,
padovanojai
man.
Jos
akyse
užsiundydamas emgebistus,: "Pa- santvarkos rezultatas,
ant žemės. Jutau, kaip laužo mane ratai, kaip Šiltas
spndėjo ašaros.
dėtį būtina ištaisyti jau 1980 m.
"Gimtasis kraštas" mums kal"Madona"
kabėjo
mūsų
kambaryje.
kraujas vilgo gomurįReUda surasti konkrečius asme- ^ yį^
Brežnevą* kalba
0
Prisipažinsiu,
nors
žinojau,
kad
buvo
likusių
NERIMĄ NARUTĖ
Sutelkęs paskutines jėgas, sušaukau ir pabudau.
nis, kaltus dėl kiekvieno "defici- ^ kit«, ši'io atveju propaganda
lietuvių
nemažai,
bet,
laimės
apsuptas,
nesidomėjau.
Buvau
išprakaitavęs. Šokau ir išėjau į sodą atsigauti
to", kurį sukėlė aplaidumas, ne- nesiderina su tikrove, bet dėl to
Gyvenau
savame
pasaulyje.
Gyvenimas
pasuko
nuo nemalonaus sapno. Buvo vėsi popietė. Praėjo
atsakingumas, ištižimas, ir juos negalime priekaištauti, nes a!emane savo keliu ir likau nuobira. Tapęs tėvu dar geroka valanda. Grįžau prie pradėto paveikslo.
nubausti.,' Po šių žodžių partie- kad komunistinė propaganda su
labiau įsijungiau į mane supančią aplinką. Sūnų Gerokai padirbėjęs, išgirdau durų skambutį Kažkas
čiai pradėję saukti Teisingai, tikrove nesiderino. Šiuo atveju įpakrikštijome Andriaus vardu. Ir vėl išsikėlėme į šnekėjo su tarnaite. Po kelių minučių išgirdau mane
teisingai".
domu, kad propaganda susikirto
ūkį.
Tą vasarą vedžiau ūkio reikalus u dirbau šaukiant. Atskubėjau į verandą. Seimininkė sėdėjo
Paryžius — pilnas jausmų ir triumfo. Paryžius
Toks tiesioginis grasymas S su pačiu diktatorium. Juodą sonemažus
vitražinius projektus. Bėgo kūrybingos, pintoje kėdėje išblyškusi. Jos lūpos krutėjo, bet
tribunos pas komunistus retai vietines ekonomijos paveikslą pavasarių ir meilės miestas. Tu, kaip užgijusi kažin
pasitaiko. Ten jau paprastai ty- nupiešė ne kokie buržuaziniai kada labai skaudėjusi žaizda, likai skambantis pilnos dienos. Andrėjos tėvelis nebegrįžo, jos negirdėjau žodžių. Rankoje laikė telegramą. Paėmęs
gyveniman įrašęs ilgą, ilgą gedulo liūdesį. Jis dingo, skaičiau ir jutau, kaip šąla rankos, sukasi siena,
lomis emgebistai viską sutvarko, nacionalistai, bet pats Brežnevas. varpais didingas, kaip Eiffelis.
Gyvenome nedideliame bute jaukioje vietoje. kaip ir milijonai nekaltų po karo milžino kojomis darosi lengva, žalia aV>se. Pasilaikydamas
Pasak "Cbicago Tribūne" gruoĄį &
atsisėdau.
Abu buvome energingi. Gyvenimas mums tada daug sutryptas, kad kiti galėtų džiaugtis laisve.
Andriukas
jau
bėgiojo.
Jo
balselis
skambėjo
Rašė:
žadėjo...
visur — kambariuose ir kieme. Laikas bėgo risčia. Aš
—
Jūsų žmona Andrėja Dubrys žuvo traukinio
Andrea
buvo
moters
pilnumoje.
Abu
kantriai
EVANGELIZACIJOS
ir apaštalavimo galimybes Ki
maniau,
kad
laimė
tęsis
be
galo,
kai
staiga
nelaimė
katastrofoje, kuri įvyko susidūrus dviems
KONFERENCIJA
nijoje. Taip pat yra apžvelgia laukėme pirmagimio. Tą žinią pranešėme dėdei ir sukrėtė visą šeimą
traukiniams vienuoliktą trisdešimt prieš pietus.
dėdienei. Atsileido pyktis, nutirpo lyg ledas
mos Bažnyčios pastangos, sie sukaustęs. Dažniau ir į mane pažvelgdavo su
Tai buvo pati vasaros pilnatis. Gavome laišką, Tolimesnės žinios bus suteiktos geležinkelių
Romoje
įvyko Evangeli kiant padėti Vietnamo pabėgė
šypsniu. Tas mūsų laukimas buvo mano gyvenimo kurį rašė Andrėjos tėvelio pusseserė. Rašė, sunkiai administracijos.
zacijos kongregacijos visuotinė liam. Kongregacijos Urnoje vei mielas atminimas. Patogumo dėlei persikėlėme į serganti, prašė Andrėją atvykti ir padėti sutvarkyti,
Sunku išpasakoti, kaip pergyvenome, sunku
asamblėja, kurios darbai telkė kia ateizmo studijų institutas, dėdės namus, kurie buvo dideli ir erdvūs. Vėl kai kuriuos nuosavybę liečiančius reikalus. 2moną besurinkti žodžius ir vaizdus, kai žmogus esi pa
atsisveikinau stotyje. Ji mojavo man ir Andriukui, liestas tragedijos.
si prie temos "Msrijinė kateld- kuris ateinančiais metais ren sudarėme bendrą laimingą seimą.
kol
traukinys jau buvo įsibėgėjęs. Ilgai abu su
mečio pradžioje įsteigta Tautų gia tarptautinį kongresą, tems:
Laikas bėgo, artėjo ir vėl šventės. Paryžius
Viskas po poros metų praėjo, tik liko skausmas.
sūneliu
sekėme akimis tolstantį traukinį Belgijos Skausmas gyvas, negyjantis, kaip upeliūkštis
Evangelizacijos
kongregacija "Evangelizacija ir ateizmas". švietė Kalėdų šviesoje. Skubėjome ir mes savo
tryškantis. Andriuko gyvenimas, jo kūdykystė ir
rūpinasi Bažnyčios misijine Kongregacijos visuotinės asam kasdienėje gyvenimo tėkmėje to didžiojo miesto tink.
Praslinko
kelios
dienos.
Darbas
nesicakė,
buvo
mano vienatvė stovėjo viena prie kitos. Nesimėčiau į
veikla visame pasaulyje. Kon blėjos proga, Castelgandotfe, gatvėmis
Andrejai
tapiau
paveikslą
"Madona".
Iš
kažin
ko
neramu.
Tai
buvo
mūsų
pirmas
ilgesniam
gėrimą, kaip daugelis darė. Nemalšinau kančios,
gregacijos visuotinėje asamblė netoli nuo Romos, bus atidary
laikui išsiskyrimas. Mintys ritosi viena po kitos. žinojau, kad laikas užgydys. Likau kaip stabaras
paveikslo
žvelgė
mėlynos
akys.
Gelsvą,
sodrių
kasų
joje, bendrosios darbų temos ta nauja mttljonierlų kolegija,
pynė supo galvą, tulpių rastai margino jos rūbus, o Nusprendžiau, kad esu pavargęs. Kritau į lovą ir niekam nereikalingas. Nežinojau, kam priklausau.
rėmuose, tarp daugelio {domių kurioje ISO stipendininkų ii vi
Ką turiu daryti, koks mano likimas3
intarų eilė puošė jos kaklą. Ji rankose laikė kūdikį, užmigau.
referatų, bus skaitomas įdomus so pasaulio turės galimybe pa venčių proga įteikiau. Ji ilgai žiūrėjo.
Traukinys artėjo. Juodas, didelės lempos ir
— Cią
pranešimas apie evangelizacijos sirengti misijlniam darbui.
žiotys, l y g S K U M S atlaužė. O aš bėgau h s W
tavo šalies moteris, Pierre?
i^tf
'•Į* r. •*% . ^

MADONOS

f
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 18 d. bylos buvo vedamos ir Maskvos
NKVD js.aigoje. Jos iki siu die
nų ten ir yra. Tokie buvę agen
tai enkavedistams žinomi, kur jie
begyventų. Juos su ieško išeivijo
je, ir nori, nenori jie turi tęsti sa
Ką veikė ii veikia svetimųjų agentai
vo išdavikišką darbą. Ir tai yra
Kaizerinės Vokietijos kariuome-| imti ar atmesti. Taigi "skryninm
n e T l H S metais dar neišsikraus- guodavo". Bet yra faktų, kad ko- faktą.. _V,eni atlikę * * £ + *

gistruota. Bet laiku Šaulių vado- j
vybės priversta likviduotis.
Tokiems "patriotams" turėtų
būti užkirstas kelias ir toliau likti
M I S C E L L A N E O U S
HELP WANTED VYRAI
vadovaujamose pareigose. Skaldy
R E A L E S T A T E
mas, šmeižimas veikėjų, kiršiilllllllllilUUIlIlIlIlUlillUUUIlIllUllinillll MAINTENANCE
nimas — tai jų kasdieninė veik
la. Gyvenimas rodo, kam tarnau
ELLI0TT PLUMBING
CLASS A MAINTENANCE
j
ja. Jei asmuo buvo pakliuvęs į
Ali types of pturabing repair*.
Puikiausio mūro 22-jų metų bunjau kitas oku- | munist* šnipai ^ ^ ^ ^ t ^ r l i r ^
^
^
^
^ N K V D nagus, priverstas dirbti iš
čTus iš Uetuvos,
Drain lines rodded.
aak>w. 2 miegami. Pušų sausas beisMjnimum of 5 yrs experieoee
No extra charge for weekends
pantas - M e t v R ^ \ ^ ! ^
' * i t ^
^ S j S ^ daviko darbą, jis pats iš lietuviš mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
Mušt be familiar with zinc and
or
holidays.
jo savo kruviną leteną. Reudo- įgydavo visuomenėje gerą vardą.
s » tebetęsia iudo kos veiklos, ypač vadovaujamos tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
aluminum die cast eąuipment.
nųjų despotu tikslas - '-eiti i Mažesniam įtarimui komunistų | J o t a i e
kauke, tebetęsia judo vietos nepasitrauks, nes agentui Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Good pay. Good benefits.
Pitone — 847-6310
Apply in person
kito kelio nėra — dirbk, kas tau lite užimti. Marąuette Parke. — iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
revoliuciją viduje, pašalinti atsi-: partija agentais parinkdavo Be-, d a r W *CH1CAGO WHITE METAL
kuriančios Lietuvos vyriausybę, į tuvių kilmės ir tik su išimtim ki- Į £ j a pailiustruosiu ištrauką iš įsakoma. Tačiau kiekvieno išeivio $52,500.
CASTING. INC.
Puikus marini a. Apie $10,000 pa
įvesti komunistinę santvarką ir ją; tataučius. Gal tai kas ir išeivi- Į K Q £ instrukcijos, skirtos pažan- pareiga tokių asmenų nerinkti
Route 8 3 & Fairway Dr.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
prijungti prie Sovietu Rusijos im- Į joj juos atpažins, kaip buvusius į gį es iems lietuviams
Amerikoje į vadovaujamas pareigas. Nekar jamų. Moderniai patobulintas namas
Bensenville, IL — Tel. 585-4424
Marąuette
Parke.
Kaina
$67,500.
klaidų. Judą
ir kitus kraštus
perijos. Kremliaus vadai veržėsi j "gerus" Šaulius.
"Apsišarvavus patriotiniais "va- tokime praeities
An EQU«.1 Opportunity Employar
į mūsų kraštą ne vien su raudo-1 Štai jie: Stasys Ivanavičius (g. duotojv" Šukiais ir per tai įga- atskirkime ne iš kalbų, liaupsi
NEDZINSKAS, 4161 Archer Ave.
švaru* 2jų aukštų mūras. Apie
nosios armijos jėga. Jie įšmuge-> 1901 m. Lomeniuose). 1926 m jvus pasitikėjimą hitlerinių — ra nimo spaudoje, daug aprėpusių $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver- i
Chicago, m. Mttz, tai. §27-5980
tas $46,900.
Į
liuodavo ir diversantus, šie pa- j įstojo į Šaulių s-gą. Tais pačiais j šistinių bėglių tarpe, visomis prie organizacijų, bet iš veiklos.
Machine NC. Top wages.
tamsių šliužai verbuodavo sau Į metais jis suorganizavo Jaunalie- , m o n ė m i s stengtis insifiltruoti į
R. P.
sklypas. Geroje vietoje in
talkininkus iš vietinių, jiems pri- j vadovavo
tuvių kuopą
Lomeniuose
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
iki 1927
m. N u o ir1 9jai
3 3įjpagrindines
į i t u c i j a s : A l torganizacijas
ą~ v l i k ą '
B ebei
n d rinsuo.
55 Hours Per Week
10% — 20% — 30<% pigiau mokėsit
jaučiančių gyventojų,
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai už apdraudą nuo usnies Ir automo
m. kom. partijos narys. 1940 — 4 1 . m e n e > 5 a u l i ų -jmlą_
Radijo v a
AKINIAI
ar angliškai ir paduoti savo telefoną bilio pa mus.
Netolimoj praeity
i
.
Tel. — 982-9797
landėles ir kitas. Tokiu būdu pa
— Tamstai reikia akinių, — bei pavardę, kada jums patogu namus
FRANK
Z
A
P
0
L
I
S
j m. Rudiškių vis. vykdomojo ko
čių pabėgėlių
rankomis vesti pataria optometristas.
apžiūrėti.
štai kai kurie to ardomojo dar-; miteto narys. Grigorijus IvanoTflitf. GA 44B4
neatlaidžiai prie suirimo viduje, o
— Bet a š , matot, juos nešio
bo faktai. 1918 metų balandžio i vas, rusas (g. 1904 m. KungušiIVs W. Kth Street
ypač trukdyti tų organizacijų
ju, daktare, — aiškinasi paci
South Weat Manufacturer neėda
pradžioje iš Rusijos į Vilnių at-!luose). Komunistų partijos įsakybendravimą, kad pradėtų nepasi
model ahop technician to work in
entas.
selino Aleksandra Drabavičiūtė j mu 1939 m. įstojo į Šaulių s-gą.
fully equipped one-man model ahop.
tikėti savo vadais ir net vieni ki
2625 Wwt 7lst Street
Position reports to our engineering
(g. 1893 m. Jaušaičiuose, Telšių j N u o 1933 m. partijos narys. 1940
— O, t a i man reikia akinių!
function. Successful candidate muat
tais. Jų pačių rankomis bus pri
aps.). Cia suorganizavusi komu-;— 41 m . NKVD tarnautojas
_
.
poasesa
a well rounded background
Tel. 737-7200 ar 737-8534 ŠERĖNAS perkraustO baldus ir kitUS j in all aspects
eita prie visiško politinio ir or
TEISME
of machining opernistinę grupelę, tuo pačiu tikslu j Kaune. Pranas Kavaliauskas (g.
Excellent
ganizacinio susinaikinimo".
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir į atk>n- s&la-ry to * 1 9 0 0 0
Viena
mergina
buvo
patrauk
nusikorė Žemaitijon, į Mažeikių; 1919 m . Balkasody). I kormmistibenefits.
1*4 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios pilna apdraudą.
miestą. Bet komunistų agentė; nę veiklą įsijungė 1937 m. KomuTai reiškiniai, kurie yra įgy ta teisman, įtariant ją neaiškia ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
Fer personai interviev/, call
Tel. — WA 5-806S
įkliuvo. Birželio 10 dieną vokie- nįjtų partijos įsakymu 1937 m. vendinami išeivijoj. Tokius fak profesija.
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
Mr. Wayne Hoffman
— Ar esi nekalta? — paklau Arti MapIewood ir 69-os gatvės. Tik
čių saugumas ją areštavo ir^ įka- įstojo į Šaulių s-gą. 1939 m. pri- tus aprašo ir lietuviškoji spauda
MID STATE MANUFACTTJRING
$24,900.00.
lino. Sužaudymo būtų neišven- Į imtas į kom. p. nariu. 1940 — išeivijoj. IšV, vienos Bendruo sė teisėjas.
iiiiiiiiiiimiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminnii
Dept. of AJJR.C.O. Inc.
2-Jų aukštu GeorgJan, S kamb. 37
fvalriu prekly pastrinkiinas negusi, jei ne kilusi revoliucija V o - u i m . Miroslavo, Alytaus aps., menės turime dvi. Tuo pačiu ke
— žinoma, kad ne, pone tei
bmnfįfat
ii
m
u
š
a
aandilio.
3800 W. 51st Street
kietijoje. Paleista iš kalėjimo Dra- j milicijos įgaliotinis Mykolas Kaz- liu buvo įsteigta antra Šaulių są sėjau, — atsakė ji. — O kaip p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
C >SM05 PARCELS EXPRESS
kaina. $27,900.
bavičiūtė spruko į Gudiją.
ilauskas (g. 1913 m. Baisogalo- junga ir Kalifornijos valstijoj įre- tamsta?
Chicago, 111. 60632
2591 W. II SU Chicago, DL « • »
Komunistai antrą kartą Dra- į e ) - N u o i m m R P r i j o s narys,
BUTŲ NUOMAVIMAS
TeL — 767-636S
bavičiūtę atgrūdo į Kauną 1919 1 9 3 8 m - i s t o i° i " " N * - » • k u *
Namų pirkimas — Pardavimas
SIUNTINIAI ! LIETUVA
rio
Ali applicanta mušt be able to speak
metais. Tik pradėjus revoliucini
i ****» organizacinį ir propaValdymas
Teki. — I25-27J7
and undefstaAd Engliab language.
darbą, mūsų saugumas ją areš- § a n d i n i * į * V " ? * 5
K i 
Draudimai
—
loeoms
T
a
s
Vytautas
Valantinas
tavo. Ir šį kartą išdavikei švyste- c l u s («• 1 9 0 7 m - A- 1 ^"* *!»•>•
Notariataa — Vertimai
J A N I T 0 R I AL
Įėjo laimė. Lietuvos vyriausybei N u o 1 9 3 7 m - k o m - P*«- n a r y*.
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIUJIIIIIIIIIIUIIIIJ
Part time weekends and some full
su Sovietų Rusija pasikeitus poli-i Komunistų partijos įsakymu įstotime available in large retail cenllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
- .-:. • fr.a -, ^j,rOT^ntP išva-įi° i Saulhi s-gą. Pranas Martinter in Northbrook. Please call Tom
tiniais kaliniais, diversantė
J.
B A C E V I Č I U S
| kaitis (g. Martiniškėje). RevoliuM.
A.
i
I
M
K
U
$
564-^920
between 9 a.m. & 4p.m.
žiavo į Minską.
cinio judėjimo dalyvis-Už dalyva
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 i
INCOME TAX SERVICE
PRITCHARD
SERVICES, INC.
Yra patarlė — mauras atliko vimą 1936 m. Suvalkijos ūkinin
\ O T A R Y PUBLIC
An Eąual Opportunitf Emptojr«c
darbą, mauras nereikalingas. Taip kų streike pašalintas iš Šauliu
uiiiiiiuiimiiiiiimimiiiiiiiimimimiiiiii 4259 So. Maplewood, teL 254-7450
atsitiko ir jai. Nors ji buvo komu s-gos. Nuo 1940 m. partijos na
Lietu\iikas restoranas su namu ir T a i p pat d a r o m i VERTIMAI,
nistu partijos narė nuo 1916 m. rys. 1940 — 41 m. milicininkas
HELP WANTED — MOTERYS
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
visais moderniais įrengimais —
PILIETYBES PRASTMAI ir
ir ilgą laiką pataikavo despotam, Marijampolės aps. Stasys Mise
kitokie blankai.
Manroette Parko centre. Lengvos | iiiiiiHilliciuilIlUllIlIlIlIllIlalUlUiUlllIini
bet į tai neatsižvelgta. Enkave vičius (g. 1908 m. Dirgaičiuose).
pirkimo sąlygos. Labai geras biz lllllllllillllllllllllllllllimillllllllllllllllllll
distai Aleksandrą Drabavičiūtė N u o 1934 m. veikė Jaunalietuvių
nis..
Reta proga.
1938 m. sušaudė Irkutske, Sibire. organizacijoj. 1935 — 36 m. bu
Basic typing skills reąuired.
ŠIMAITIS REALTY
Previous medical office exSpalvotos ir paprastos. Radijai,
Tokio pat likimo susilaukė ir! vo Šaulių s-gos narys. Nuo 1937
usūrines — Income Tax
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
perience not necessary. Write:
kiti Lietuvos išdavikai. Pvz. Jose- i m k o m u n j s t ų narys. KomunisNotary Public
Pardavimas
ir
Taisymas.
Drangas, Adv. 2972, 4545 W.
lis Chazanas, nuo 1927 m. parti- • ^ ^ ^ 0 5 įsakymu vėl istojo į
2951 W. 63rd St., 436-7878
jos narys. U ž komunistinę v e K - l ą l ^ j ^ s _ g ą 1 9 4 0 _ 4 1 m. KėdaiM I G L I N A S TV 6<5rd S t , Chicago, DL 60629.
2Mf W. 6ttfa St., teL 771-1481
kalintas. Atlikęs bausmę i š v a ž i a N n i ų NKVD tarnautojas. Stasys
TeL 839-1784 arba 839-5568
Reikalinga patikima moteris
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIII
vo į Maskvą. Ten, p a t y r ę s ' : r o j u p a U š a u s k a s ( g 1 9 0 6 m. Dusme
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII
prižiūrėti, mūsų namuose, 6 mė
i".
be kaukės, apsivylė. Tokiems NK nyse). Lietuvos Valstiečių liaud.
y&&&&Ę&&&*-\
nesių mergaitę. 5 dienas savai
Atdara** apiifirėjinrai sekmadieni
V D suranda ramią vietele. 1938 narys 1924 — 26 m. 1929 įstojo į
HELP WANTED — MOTERYS tėj. Marąuette Pko. apylinkėj.
m. Joselį Chazaną sušaudė.
Saulių s-gą. Nuo 1937 m. partiano 1-os iki 4-os vai. popiet
Skambint — 778-6385
SimaAas Kaganas (nuo 1 9 3 3 Į | į mmfšTim> — 41 m. 6 n u š - į į 7267
So.
Fairfield
Ave.
m. lalas) už komunistinę veiklą i j U Q v ^ vykdomojo komiteto pir-! K,
EXPERIENCED
5 kamb. mūr. namas. Pilnas rūsys.
1927 m. buvo pašalintas iš Uk mininkas. Kazys Vasiliauskas
HOME
HOUSE
AIDĖS
FOR
Garažas. Tik $35,000.00.
KITCHEN SUPERVIS0R
mergės žydų gimnazijos. Tais pa 1916 m. Vižančiuose). Nuo 1935
WESTERN SUBURBS
For Northwest Snburbaa Nursing
čiais metais priimtas nariu į ko kom. p. narys. 1937 — 39 m. tarBUDRAITIS REALTY CO. Mušt have 1 year hospital ezperiHome.
munistu partiją. 1929 m. už k o  Įnavo Lietuvos kariuomenėje. Ko
ence. Excellent salary, insurance, Muet have sanitation certificate
6600 So. Pulaski Boad
munistinę veiklą teismas paskyrė munistu partijos įsakymu įstojo
car allowance, many other fringe by the Illinois Department of Pub
TEL. — 767-4606
488
Madimi
Aveime,
Ntw
Ytrfc,
&Y.
18822
benefits. Hours 9 to 5.
mirties bausmę, bet prezidento;. § a u l i v s . g ą 1 9 4 0 _ 41 m. enlic Health. Call for appomtment:
malonės aktu pakeista kalėjimu j k a v e d į s t a s Mažeikiuose.
CALL 562-7160 For Appomtmeat
sveikina visus savo klijentus
Mr. Horvath 967-7000
D Ė M E S I O
Visi minėtieji šauliai nebuvo
iki gyvos galvos. Lietuvai ir So
Monday thru Friday
vietų Rusijai pasikeitus politi- susekti iki bolševikų okupacijos.
iiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiimiiiiiituiiiiiuimiii
tiniais kaliniais, 1933 m. išvyko Šie išdavikai 1941 m. birželio 14
H E L P W A N TE D — P E M A L E
«
į Maskvą. T e n Jalas "nukrypo" — 15 naktimis padėjo okupantui:
Lioensed, Bonded, Insured
nuo Stalino linijos ir buvo sušau deportuoti lietuvius į Sibiro ka
torgos
darbus.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
dytas.
ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Minėti faktai rodo, kaip Lietu
ir linki visiems viso geriausio.
Agentai
nepriklausomybės
plytelės.
Giass btocks. Sinkos vamz
va buvo Sovietų Rusijos diversan
laikais
Mušt have minimum 1 year in critical care.
džiai
išvalomi
e ektra. Galite kreiptis
tais tankiu tinklu apraizgyta.
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai
Siame rašiny nėra prasmės dau
Positions open,. .Full or part time.. .Eveitings or nitts
Prievartos ir šantažo aukos
vakaro.
O0<X>0O0O<X>O00OO<XX>00<>0O0000<X>O000OO0000<K>O00O0OO<><><><><
giau ju vardinti, būtų ilgas są
1 8 . 4 5 PER H O U R
Per pirmą bolševikų okupaci
SERAPINAS — 636-2960
rašas. Tačiau minėtini, kurie ne
Higher with more experience and/or education.
IIHHIIIIIIIIHIIIIIIHIHIHUHHIMIIHHIHUtll
pateko į saugumo rankas ir, paju ją agentų skaičius dar labiau pa
Apply now to Director of Nur$ing
tę pavojų būti suimtais, paspru didėjo. Bolševikams 1941 metais
G
ALGIS
TRAKYS
IR
TAKSIUKAS.
Algirdas
Gustaitis.
Pasakojimai
$2.00
ko į jų pačių kuriamą "rojų". galvotrūkčiais pabėgus, liko NK
AMERICAN INTERNATIONAL HOSPITAL
O DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
$2 JO
Deja, ir bėgliai susilaukė uztar- y y j užverbuotų agentų bylos,
Ū DIENA PRIE E2ER0, A. Baronas. Pasakaite
$3.00
Shiloh Blvd., Zioa, Illinois 60099 — Tel. 872-4561
nauto atpildo — šūvio į pakaušį.. Agentais buvo verbuojamos gy- O DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkeviaenė. Apysaka
KILIMUS I B B A I D U S
$4.00
Minėtas "dovanas" pelnė J u r g i s , v e n l o j u padugnės, kriminalistai, O GABRIUKO U2RA8AI, J. ftrabsitė-Gylkai. Apysaka
Plauname ir vaškuojame
$3.00
visa rusių grindis.
Bušmanas, Semionas Dimanštei-j v a ik a tos. Jie dirbo daugiausia už Q KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos.
$3.00
H E L P W A N T E D — MALS
$2.50
G
KIŠKUČIO
VARDINBS,
S
t
Džiugas.
H-ji
laida
EilėraaMai
nas, Jokūbas Doleckis - Fingel- atlyginimą, ne iš idėjos. Tačiau
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
$2.50
O
KETURI
VALDOVAI
St.
Džiugas.
Pasaka
Iteinas, Chaimas Kacas, Moisie- buvo užverbuotu ir buvusių aukšjus Kalmanovičius, Jokūbas Smus- tų pareigūnų, organizacijų vei- G KAIP ALGIUKAS VftJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50
G LABAS RYTAS. VOVERE, J. Ifindga. Eilėras&al
$2 90 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kevičius (rokiškėnas, žydas, gen kėju, patriotų. Sie užverbuoti
G LAUME DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka
$5.00
ltn. du kartus Sovietų Sąjun- į prievarta. Pirmiausiai juos areš G MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai
$2.00
ALL SfflTTS - 2 LOCATIOlfS
*os didvyris, ispanu karo daly- I t u o d a v o , grasindavo pagarsėjusiu ' D ME8KTUKAS RUDNOSIUKAS, Vyt* Nemunėlis. ESI. pasaka $3.00
1
0
$3.00
3 s ) Josifas Unšlichtas, Vasilijus 5 8 s t r ka^mdavo, o po to siūly- Į D ^
^
^t^rr^TY ^
****"•
Apyaaka
294 E. Dundee RcL. Wheeliug( 111. (Corner of Dundee
$iJB*
«
Michailas J J j J j l j j į | d
, n i p i n ė t , V o g i a m s uiėjus, \ D ™ ^ £ 2 ^ ? £ S £ .
S ^ ^
& MUwaukee) Tel 541-9782. Ask for Marty.
$1.30 Apdraustas perkraustymas
Reikia pripažinti, kad bolševikų t o k l u s a g e n t u s , ^ „ g b u v o uz-j y VYSKUPO KATINAS, C. Orincerielua
'
$250
5448 S. Pulaski, Tel. 284-9352.
{vairių atstumų
agentai — šnipai skverbdavos! v e T b U oti prievarta, užtariant mū- G NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitien*
$3.00
Ask for Bita.
ir \ mūšy institucijas. Jų neis- s ų pareigūnams, paleisdavo. Kai •
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkdevičiūtė
TeL 376.1882 arba 376-5096
$1.50
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. PūketeviCiūtė
vengta nei kariuomenėj, nei Saulių j ^ p[rmon karo dienom asme- •
UJO
$150 iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiimimi
sąjurtgoj. Kariuomenėj buvo ne-1 n i jt k a i "įdomavosi" agentu bylo- H RIMAS PAS KĘSTUTI B. Pultelevtaott
tMIIIIHIIIIl"nHH«tlMllttWIMtHWttWMIHWWtNWIWIIIHHIIMIWimWMimilHIHIHIHII
įmatioma išvengti, nes jauni ir j m i s i r į b u v MKVD įstaigą atė- Q BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ { MĖNULI. Danutė Biadokieaė $1.50
H JAtTNIEJI DAIGELIAI, J. Narta«
$1.30
PACKACiK K X P R E 8 « AOKNCY
jvelki vyrai turėjo atlikti karinęjj e< aiškinosi, kad, kaip nukentė- •
RŪTELĖS AITVARAS, J. Narūne
MARIJA
KOREIKIKNt
$150
prievolę. Žinoma, įtartini buvo j j u s j a m n u o bolševikų, leistu per-1 g ŠAUNUS PENKETUKAS. Juozas Švaistas
$3.00
I
SIUNTINIAI | LIETUVA
$3.00
jekami.
žiūrėti išdaviku bylas. Bet iš tik-, n VAIKUČIO D2IAUGSMAI, Grasė — —
tJthai paaeMaiitamns peras rūMe*
D.O.T. gualified with tandem axle tractor for piggy
pr*%f«. Malstaa II Europos «uU*lH|.
Kitaip buvo Saulių sąjungoj. Į rųj ų t ie nukentėję buvo patys : Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti:
3S0S W . 61 St.. Chloaco, m. SOS3S
back operation. Pick up and deliyery within 400 mile
Kandidatas, norėdamas įstoti są- ) agentai ir iš bylų, pasiėmę savo,
T E L . — WA S-S7ST
DRAl
GAS,
4545
W.
6Srd
S
t
,
ChkmffB,
DL
radius. Chicagc-based. £xcellent pay package.
fungon, turėjo užpildyti asmens išsinešdavo ir, lyg nieko nebūta,
U
i
pershBttmą
pridėti
M
eeata.
pareiškimą. Dalinio valdyba, su save laikė "patriotais".
TEL - 8 1 1 — 226-7821
S K E L B K m t S "DRAUGE".
Reikia nepamiršti, kad agentų o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o e e s o o o o o o o o o o c
rinkusi žinias, svarstydavo — pri«IIIIIIUIMMUIIHUIHMIIIUU4IIIIIIIIIUJUlllUUIUIIIIIIIIUMIMIMIr1IIIIUIIIIIIiriirillMM:

CLASSIFIED

IŠDAVIKAI LIETUVOJ IR IŠEIVIJOJ

GUIDE

KOGt LAUKTI

MECHANICS

S E T - U P MAN

MACHINISTS

Valdis Real Estale

MOVI N G

BELL REALTY

P R A U R I M E IR
RAG
SVEIKINA
ŠVENČIŲ

LEONIDAS
AI
VISUS
PROGA.

TELEVIZIJOS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

DOCTORS' OFFICE

NURSES AIDĖS

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.

SU

ŠVENTĖMIS

NAUJAIS

METAIS

PLUKI B I NG

EXPERIENGcD RN'S NEEDED FOR C C U

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS

V A L O M E

A.

VILIMAS
M O V I NG

BAKERS - BAKER TRAUKS - SALESPEOPLE

OVVNER - OPERATORS

t

«•

VYNU GESINANT GAISRUS
San Francisco gaisro istorija
P. INDREEKA

LIETUVIAI
FLORIDOJE
St. PeCmburg, Fla.

— visagalis valdytojas. SLA pil-.siai
kalbėdamas, paskelbti ji|
domoji taryba organizacijos pini esant jo geru pažįstamu ir drau
gaiš remia, kaip patys sako, jiems gu iš tų laikų, kai jiedu studendreugiškus laikraščius. Reiškia,' tavo nepriklausomoje Lietuvoje,
skirstydami laikraščius, skirsto ir Martyną Gudelį labai išgyrė, kai
savo narius, nors didelė daugu- visi kiti patriotai Gudelį yra pama narių tų jų draugiškų laik-. smerkę, ir tas pats Martynas Guraščių nei prenumeruoja, nei skai- į delis yra SLA organizacijoje pa
to, bet skaito ir prenumeruoja ki- skirtas ir įstatu komisijos pirmitus, dažniausia katalikiškus.
ninku. Todėl mudu ir nusprenDabar gi, kada jau visiems lie- dėme tokioje organizacijoje totuviams yra išaiškėję praeities ir liau nariais nebepasilikti ir išdabarties
„Naujienų" redakto-1 stojome.
riaus Martyno Gudelio veikla,' Prie šio norime dar pridėti:
SLA prezidentas Paulius Dargis Mums išstojus, buvo grąžinti mūvisgi nesidrovėjo, viešai neseniau- i sų sumokėti apdraudos pinigai.

ANTANAS GUSTAITIS
Anot dainos žodžių, kuri daž fermantacijai. Per San Prannai girdima dainuojant prie pil cisco uostą daug vyno buvo
A Gustaitis labiausiai žinomas
nų vyno taurių, geras vynas — siunčiama į kitus miestus — mūsų humoristas- Jis išleido ke
ne vanduo. Ir iš tikrųjų vynas Bostoną, New Yorką, o taip pat lias poezijos knygas ir daug va
gaisrų gesinimui netinka, ir kas ir į Europą Californijos vy- žinėja po Ameriką skaitydamas
žino, kas atsitiktų su gaisrinin- Į nas garsėjo visur ir ne vieną savo kūrybą.
kais, prisiragavusiais vyno, ar kartą už savo aukštą kokybę
Kitąsyk Prancūzijoj dainiai
jie besugebėtų atlikti savo pa būdavo apdovanojamas aukso trubadūrai keliaudavo per šalį
reigas.
medaliais pasaulinėse parodose. ir aukštuos dvaruos apdainuoda
vo ju valdovų žygius ir garbę.
Ištikus gaisrui, žmonės grie
Sena vyno praeitis siekia gi Valdovai juos gausiai apdovano
biasi visko, kas tik po ranka
lius biblinius laikus. Vėliau jį davo, o dainiai, šiukštu, neprapapuola, kad tik sulaikius gais
gėrė Egipto faraonai, graikai ir ., ; |
^
^
^
Uo&>
ro plėtimąsi. 1906 m. San Fran
cisco miestą supurtė žemės dre įvairus galvotojai, o romėnai, duondavius. Mūsų buities daibėjimas, kuris buvo nuostolin- besiskandindami vyne, net pra nius skraido skersai ir išilgai Agiausias pasaulio istorijoje, su rado savo imperiją. Neatsiliko meriką, rodydamas gyvenimą anaikinęs 10 kv. mylių plote vi ir Lietuvos kunigaikščiai, tik jie napus aipgaulingos išorės. Ašt
sus pastatus ir sugriovęs 497 gėrė midutį iš rago riesto. Ne ria satyra jis drąsiai "braukia
miesto kvartalus, o kilę gaisrai apsieidavo ir Europos karališkos prieš plauką". Jis plaka "nupabaigė naikinti beveik visą li puotos be vyno, ir Baltieū rū- bronzuotus" visuomenės vadu
kusią miesto dalį, Žemės jjygjmai, bevaišindami vynu Egipto j ^ veiksnių ir partijų machinabėjimo metu buvo sunaikintas Sadatą ir Izraelio premjerą M. cijas, slidžius šeimos gyvenimo
vandentiekio tinklas ir ugnia Beginą, pasirašius taikos sutar nutikimus, Bacho gerbėjus, veid
mainius šventeivas ir kitokią
gesiai buvo bejėgiai kovoti su tįmūsų gyvenimo menkystę. Už
siaučiančiais gaisrais. Nelaimės
Bet kad vynu gesintų gaisrus,
ištikti gyventojai su ašaromis sukeltus žemės drebėjimo, tai griebia ir okupuotąją Lietuvą su
jos valdžios medalių ganyto
akyse stebėjo, kaip virsta vi negirdėta istorija.
jais.. Tvirtas aktorius pagauna
sos gyvenimo viltys pelenais ir
Kai pavartai 1906 m. balan klausytojų dėmesį ir laiko įtemp
juodais dūmais nubanguoja virš
džio
22 d. "The San Francisco tą per visą vakarą. Mes garsiai
Pacifiko vandenyno.
Chronicle laikraščio lapus, ku-. kvatojam, trankiai plojam, džiūSan Francisco žemės drebė rie, sumirkę vynu, saugomi bib-, gaujam, kad autorius kalba ne
jimo metu jau buvo žinomas,
liotekoje, ir juose aprašytą San apie "mus'*, o apie "juos". Neapkaip didžiausias vakarų Pacifi
Francisco miestą ištikusią ne sirikim, — "jie" čia pat, šalia
ko uostas, judrus prekybos cen
laimę, pamatai, kad paprastas mūsų geriau sakant, tai dažnai
tras, o taip pat garsėjo mokslo gaisro siautėjimas pagaliau bu- mes patys. Sako, senovėj vienoj ša
įstaigomis, ypač medicinos, pe vo sustabdytas, pavartojant ly vietoj nusikaltusio princo išdagogikos ir teisių, gražiais par liepsnų gesinimui vyną. Tai bo-jplakkvo jo ©skaitalą —<papraskais ir meno muziejais. Ne ma
vo griebtasi paskutinės priemo-i^ bernioką. Ne tą bernioką po
žiau garsėjo puikiais restora
ne*, kai liepsnos pradėjo siekti Į^as s * Plafca> *& satyros "skruznais, kinų ir japonų kvartalais,
italų gyvenamą kvartalą, Nie- dėlės" ™* k t e * « k kandžioja.
jų valgyklomis ir pilnais rūsiais
ko nelaukiant išlaužtos rūsių1 Linksmas vakaras praeina, euvyno, nemaža vyno pramone,
išritentos stati- ferija atslūgsta, girdėti pokštai,
kuri, beaugant miestui, atsidū sunkios durys,
šmaikštūs žodžiai lyg ir prigęsta.
rė beveik jo centre. Daug vy nes vyno, išmušti joms dugnai Bet pasąmonėj knieti nerami
no buvo sandėliuojama ąžuoli ir vynas panaudotas gaisro ge mintis. Nes, "kas jau nieko nesi*
niuose tankuose dėl fermanta- sinimui ir plėtimosi stabdymui bijo, dar gėdisi pajuokos".
cijos, nes švelnus klimatas la Vyne išmirkytos paklodės bu
Tokias mintys kyla po A. Gus
bai tiko vyno įsisenėjimui ir jo vo tiesiamos ant namų stogų,
ir nė pats net nežinojai, taičio satyros vakaro St. Petersar čia įsiliepsnojo naujas židi burgo Lietuvių idube 1979-XII.8.
nys,
ar čia raudonuoja vyne Svečias iš šiaurės daugiau kaip
KFJJONfcS, POKALBIAI
permirkusios paklodės. Tik vy pusantros valandos skaitė meno
(Atkelta Ii S pusi.)
no dėka buvo išgelbėtas ištisas gyvybės pilnus feljetonus ir eilė
ko oficialioje biografijoje tie kvartalas, kovojant nuo penk raščius, įspūdingas tikrovės pa
dveji metai kaip tik nutylimi. tadienio ryto iki šeštadienio po veikslas giliau žvelgiančio meni
Biografija sako, kad jis 1931 m. pietes. Didžiulis vyno tankas ninko mintyse! Buvo ko juoktis,
įstojo j komunistų partiją ir talpos daugiau kaip 5000 ga buvo h ko giliau susimąstyti. {jam "buvo pavestos labai atsa- lionų Hungarian Agoston Ha- taigus žodis ir tvirto aktoriaus
komingos pareigos kom. jauni raszthy nuo karščio sprogo ir gestas auditoriją pasiekė. O klau
me, valdžioje ir partijoje". Tik vynas pasipylė čiurkšlėmis, ding sytojų buvo daug. Gerai, kad Lie
tuvių klubas poetą pakvietė.
nuo 1941 metų jau yra nurodo damas tarp namų griuvėsių.
VJC
mos konkrečiai, kokios buvo
Vynų sandėlių griuvėsiai —
tos Oernenko pareigos. Visa Paxton & Chabc — daryklos ir
tai rodo, kad pagal Sovietų šiandien tebestovi, liudydami
praktiką ir Oernenko, kaip ir: šėmės drebėjimo pasekmes
Mtų^pirmaeilių Kremliaus figūDaugelis vyno daryklų po že
rų pareigos buvo ne politines, o I mės drebėjimo nebeatsigavo, iš
KODĖL IŠSTOJAU IS SLA
tik policinės.
nyko kartu su populiariais var
Draugai ir pažįstami nustebę
dais, bet liko Christian Bro vis neduoda ramybės ir klausinė
thers, Far Niente, kurių popu ja: kodėl 20 metų išbuvęs Susi
liariais vynais dažnai nustato vienijime Lietuvių Amerikoje
Vienas iš didžiausių pasauli mi ir lietuviškų vaisių stalai.
(SLA), iš tos organizacijos abu
nio garso sovietų istorijos žino
Dabartiniu metu San Francis su žmona išstojome.
vų Leonardas ftapiro kitais ke co mieste, be išlikusių keletos
čia suminėsiu kai kurias prie
liais nustatė Oernenko veiklą vyno daryklų, veikia tik vynuo
žastis. Atvažiavę i šį kraštą, la
tais metais Dniepropetrovske. gių augintojų d-ja, kuriai pri
bai jau daug (ir visai be reika
Jeigu iš tikrųjų Cernenko buvo klauso 74 apylinkėje esančių
lo) girdėjome gerus atsiliepimus
Dniepropetrovske 1937-1938 me daryklų. Jos nesikelia arčiau
apie SLA. Jos apmokami agentai
tais ir dalyvavo žudynėse, tai ir miesto, bijodamos žemės dre
mus prikalbino ir, sakyčiau, ga
būtų už tai kaltas, bėjimo, bet jų pagamintas vy na lengvai. 1959 m. kovo 15 d.
jis 1938 m. gegutės mėnesi nas vykusiai pustomas kiniečių su žmona buvome priimti i 150
buvo paskirtas Dniepropetrovs- restoranuose, iš kurių išėjus kuopą. Vėliau, jai susilikvidavus,
ko provincijos partijos komiteto sunkoka lipti kalnuotomis gat perkelti į 322. Apsidraudėme kiek
pirmininku. Gal dėl to dabar vėmis, bet tada niekas negalvo vienas po 1000 dol. pomirtine aptarp Brežnevo ir Oernenko yra ja apie žemės drebėjimą. Kitas drauda, o nelaimės atveju — dar
artima bičiulystė
po tiek pat Apdraudai ir SLA
reikalas pasiekus namus...
Kada Brežnevas Jbr Cernenko
Nežiūrint, kiek vyno bepaga- įvairiems reikalams abu turėjome
susiartino ir kokia proga? Ofi
kiekvieną mėnesį sumokėti po
cialiai jų santykiai siekia 1985 mintų, vargiai jo užtektų San 112 dol. 34 cent Taigi per 10
užgesinimui,
nes
metus, kai Oernenko pradėjo Francisco
metų esame abu SLA sumokėję
miestas
vejasi
milijonini
gyven
pradėjo būti Brežnevo ištiki
2,246 dol. 80 cent Tą apdrau
mas šešėlis. Jei apie negarbingą tojų skaičių. 1988 m. kilus gais dos mokestį esame užbaigę mokė
Oernenko rolę Dniepropetrovs rui (ne nuo žemės drebėjimo) ti šiais metais kovo 15 d.
ke prieš 40 metų yra labai tam jo gesinimui buvo suvartota 20
Esame matę ir negerovių per
sus šešėlis, tai apie Brežnevo milijonų galionų vandens Ir jo tuos 20 metus, bet išvardinto
ano meto veiklą Dniepropetrovs čia yra iki valiai, nes pašonėje sios mus labiausia paveikė. SLA
ke yra visiška tarnam. Gal ją tyvuliuoja Pacifiko vandeny remia JAV LB skaldytojus, pasi
sudaro tas Oernenko "šešėlis". nas, o už vynuogių toną reikia vadinusius „reorganizuotaisiais"
ir „registruotaisiais". Savo organe
Jei ir kas būtų neigiamo iš mokėti 30 doL
„Tėvynėj" dar neteisingas infor
Brežnevo veiklos įMepropetrovsmacijas apie tai teikia. Aš, kaip
ke, tai U paslaptis nueis į kapą
—
Popiežius
Jonas
Paunus
II
SLA, o taipgi L8 narys, mėginau
drauge su Brežnevu. Nebent
ateitų diena, kai atsirastų ant audiencijoje priėmė 14 Čilės paaiškinti ir atremti tas netiks
ras Chruščiovas, antras XX ko vyskupų, atvykusių pas §v. Tė lias žinias, bet mano paaiškini
munistų partijos suvažiavimas vą su oficialiu "ad limina" vi mas „Tėvynėje" spausdinti atsi
ir būtų atskleista, ką yra "nu zitu. Atskiroje audiencijoje bu sakyta. Reiškia, ne visi SLA na
veikęs" šiandieninis Sov. Sąjun vo priimtas Čilės Bažnyčios pri riai vienodai traktuojami ir ly
mas kardinolas Silva Ekiriąes. gūs. Pildomosios tarybos sekretorė
gos vadovas.
J. V.
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 18 d.
Bet gavome tik 1,503 dol. 09
cent (aš — 766 dol. 73 cent,
žmona — 736 dol. 36 cent),
nors esame sumokėję 2.246 doL
80 cent. Visai neatsižvelgta, kad

surons

A. f A.
VYTAUTAS BIČKUS

Mirė 1978 m. gruodžio 22 d.
Palaidotas gruodžio 26 d. Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse Čikagoje.
Lai gailestingas Dievas suteikia Jam »m*«m
ramybę.
$•. BGlios už Jo sielą bus atlaikytos Jėzuitų
koplyčioj gruodžio mėn. 22 d. 10 vai. ir St. Petersburge gruodžio 23 d.
Maloniai prašom Jo buvusius draugus ir pa
žįstamus prisiminti Jį savo maldose.
Ifuliūdę: i m u PnidMcifa
Lietuvoj: Bralis Boleslovas, seserys EmiHia
irJeli)i

mūsų pinigai per 20 metų davė
jiems palūkanas. Ar toks didelis
atskaitymas — net 743 dol. 71
jent — yra teisėtai, netikiu.
)Andrius Laukaitis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1979 m. gruodžio 8 d. Naugatuck, Coaneetieut, sunkios ligos iškankinta mirė mylima
žmona ir motina

A. t A. ONA BIRUTE BALSIENE
Palaidota gruodžio 11 d. Waterburio Lietuvių
kapinėse.
Didžiausiame nuliūdime palikę:
Vyras Antenas, šiais linas ir Rimantas,
stsut Leonora su seimą ir Tavai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

PADĖKA
1979 m. lapkričio 4 d. nure

A. t A.

BRONĖ JUKNAITIENĖ.
Nuoširdžiai dėkojame visiems pažįstamiems, drau
gams už pareikštas užuojautas ir parodytą nuoširdumą
mūsų skaudžioje valandoje.
Nuoširdžiai dėkojame DMNP parapijos kun. Kidykiui, S. J., už paskutinį patarnavimą velionei, už Rožini
atkalbėjimą. Dėkojame gerb. kleb. kun. G. Kijauskui, S. J.
už atnašautas Šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.
Dėkojame visiems atsilankusiems į laidotuvių namus,
taip pat dalyvavusiems Šv. Mišiose ir palydėjusiems į
amžino poilsio vietą. Ačiū visiems už gėles ir užprašytas
Šv. Mišias už velionės sielą. Dėkojame karsto nešėjams.
Ačiū visoms šeimininkėms už paruoštus pietus ir ponioms
už pyragus.
Visiems esame labai dėkingi
SOFIJA RAČINSK1ENĖ,
ARVYDAS RACmSKAS
SU ŠEIMA

A . + A . ELZBIETA EKERTAITE

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Gyveno 2552 W. Wth St. Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 15 d., 1979 m., 6:30 v. v., sulaukus 80 m.
Gimė Rygoje, Latvijoje. Amerikoj išgyveno 30 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers dukterys: Irena Sprinchenė su vyru Antanu ir Kanka Francas, dukterėčios sūnus
Rimvydas Sprindys su žmona Monika, kiti giminės, draugai
ir pažįstami.
Priklausė Lietuvos Dukterų, draugijai.
Kūnas bus pašarvotas antradieni, 3 vai. popiet LackLackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį gruodžio 19 d. ii koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į
Svč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į 6v. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
ir kW
Nulifidę:
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, telef. 737-1213.

Mažeika & Evans
+ :-

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VYESTERN AVE.

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

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR>S MODERNIŠKOS K O K Č I O S
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel.
470-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITL ANICA AVE.

Tel YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV both STREET
11029 Southwest Highvvav. Palos Hills, III.

Tel. VIrjcinia 7-oo72
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
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KELIAIS

(Jūrų kapitono atsiminimai)
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kieti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun- S
timu $11.10. Užsakymus siusti:
DRAUGAS, Ą5tf W. $Srd Street, CKioogo, /& M619
niinojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio

ImHmšmmmmmm

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3 3 I 9 S O . LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. «0th \»e . C ICLRO. ILL

Tel OLympic 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 18 H. Į

CHICAGOS 23NIOS

X "Vilniaus universiteto su
2UVO DARBININKAS
kaktuvinis medalis" — tokiu
SANITARINIS DISTRKTAS
pavadinimu Los Angeles filis- Į
Geležies darbų tarnautojas
Metropolinio Cbicagos disteriai skautai išleido 16 pusla
Th,
Bankhead, 49 m., buvo už
trikto naujas biudžetas bus
pių knygelę lietuvių ir anglui
358.9 mil. dol. Distriktas turi muštas, kai jis dirbo prie sta
kalbomis apie sukaktuvinį V.
2,500 tarnautojų. Jų atlygini tybos Chicagoje. Užmušė kris
U. medalį. Pateiktas medalio
dama geležies sija.
mas pakeliamas 7%.
aprašymas, o taip pat siek tiek
X Eugenijaus Kriaučeliūno žinių apie patį Vilniaus uni
REVIZIJA LIGONINĖJE
AREŠTAVO MILIJONIERIŲ
Jaunimo premijai paskirti jury versitetą. Iš paskelbtų duome
Tiriama Roosevelto ligoninė
Milijonierius Šilas Jayne, 71
komisiją sldaro: kun. Antanas nų matyti, kad I medailo laida
Chicagoje.
tariama, kad perm., farmoje prie Elgin, BĮ., areš
Saulaitis — PLB jaunimo rei išleista 1350 egz. tiražu. Kiek
tuotas, susekus, kad jis laiko brangiai ėmė už patarnavimua
kalams atstovauti,
Gintaras vėliau išleista II laida.
Pats
mas kalėjime suplanavo ir 1976 ir gautas lėšas panaudojo kai
Aukštuolis — Pasaulio Lietu medalis turi didelį pasisekimą
vių Jaunimo sąjungos pirminin ir yra dabar noriai perkamas Jureio Jankaus "Anapus rytojaus" sutiktuvėse ir literatūros vakare Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos salėje m, pravedė padegimą arklių kuriems asmeniškiems persona
gruodžio 8 d. programos dalyviai ir rašytojų draugijos nariai: (iš kairės) - Pranas Visvydas. Alė Ruta^Jurga tvartų Oconomowoc, Wis., kur lo patogumams.
,
kas. Violeta Abariūtė — JAV kaip šventinė dovana.
Gliaudą, Jurgis Jankus. Kotryna Janlrienė, Bronys Raila, komp. Ona Metrikienė, solistas Rimtautas J * į £ j v dr '
Nnotr
žuvo 33 arkliai.
lietuvių Jaunimo sąjungos ats
- *- G u * 1 " "
x Aleksandra ir Anzelmas Elena Tumienė ir Bernardas Brazdžionis.
PASIUNTĖ GYDYTOJUS
tovė, Regina Kučienė ir Vida Kvbartai ir Dana ir Edmondas
VfcL BRANGSTA
Jonušienė — Kriaučeliūnų šei- j K v D a r t a i s u š e i m a i š Santa Mo
Čikagiečiai suaukojo 50,000
x Lietuviškų knygų ir muziChicagoje Amoco gazolino
x Jurgis Bauža, po dviejų
ruos atstovės. Premijai gauti j ^ ^ ^ ^ g v e ^ a v į ^
^ x Antano Jucevičiaus laiškas
dol.,
kad galėtų grupė gydyto
sveikstąsikos plokštelių "Drauge" už di- stotys pakėlė gazolino kainas
sunkių
operacijų,
išspausdintas
"Chicago
Tribū
prašymai siunčiami iki gruo-: g i m i n e s . draugus ir pažįstamus
jų ir gail. seserų vykti į Aziją
desnę sumą nusipirko: A- Ma-1 3 centais už galioną.
džio 31 dienos.
ne"
sekmadienio
laidoje.
Jame
savo
dukrelės
Nijolės
namuose
ir
padėti nealimingiesiems Kamšvenčių proga. Vietoje kalėdi
čiuikienė, A. Davis, Pijus Mit
priminami
pareigose
žuvę
poli
ir
priežiūroje,
vietoj
kalėdinių
TŪKSTANČIAI LAIŠKŲ
bodijos pabėgėliams, aukentėx A. a. Ona Vaznienė* sulau nių kortelių, aukoja "Draugui"
cininkai, nužudomi piliečiai ir atviručių, sveikina savo gimi kus.
50
dolerių.
kuri daugiau kaip 90 metų ana
Čikagiečiai siunčia tūkstan jusiems nuo bado ir komunistų
x Kun. Antanas Kardas,
klausiama, kada gi būsią už nes, draugus ir pažįstamus,
teroro.
žiaus, žymi ankstyvesniųjų lai
x Stasė CeceviČienė su sv. drausta laikyti ginklus.
linkėdamas
linksmų Kalėdų New York, N. Y., dažnai pare čius laiškų amerikiečiams, už
kų lietuvių katalikų visuomenės Kalėdomis ir Naujais
metais
NAUJI
x Sofija Jasaitienė nuošir švenčių ir laimingų Naujų Me mia savo dienraštį. Ir dabar grobtiems ambasadoj Irane.
veikėja ir įvairių įstaigų rėmė-. ^ ^ ^ ^ 5 aeaea i r
brolius džiai sveikina visus savo drau tų. Šia proga skiria auką gavome jo 12 dolerių auką. Vien per "Sun-Times" iki gruo
Baigę 2XĄ metų apmokymo
ja, mirė gruodžio 13 d. vaka
džio
15
d.
buvo
išsiųsta
57,000
Labai
ačiū.
šaulius, pažįstamus linkėdami gus ir prietelius su artėjančiom spaudai.
sekmadienį šv. Vardo katedro
re. Pašarvota Eudeikio laido
x Aukų po 3 dol. atsiuntė: laiškų.
kuogeriausių
pasisekimų
ir
Die
šventėm
ir
praneša
savo
naują
X
Vladas
Išganaitis
artėjan
je, Chicagoje, buvo įšventinti
jimo koplyčioje, Town of Lake.
Juozas Lekas, V. Šalčiūnas,
vo
palaimos.
Vietoje
kalėdinių
adresą
Bostone:
S.
Jasaitis,
čių
Šv.
Kalėdų
ir
Naujų
—
1980
53 nauji diakonai.
Laidojama šiandien 9:30 vai. iš
Ona Siliūnienė, Pr. Jakūbaitis, metų. Ansambliečiams ir sve
atvirukų
aukoju
"Draugui".
643
Adams
St.,
Dorchester,
metų
proga,
sveikina
visas
mie
8v. Kryžiaus par. bažnyčios.
AUTOBUSU STREIKAS
x Begina ir Vincas Vaitkevi- Mass. 02122, teL 617—282-9872. las seses saules, brolius šaulius Julius Susmaras, M. Baltri- čiams plojant, įteiktas didelis
adresas
su
atitinkamu
įrašu.
mienė,
Ona
Eimutienė,
Česlovas
X A. a. Milda Lesniauskienė, i čiai linki savo draugams bei pa
x Stefa ir Jonas Juškaičiai. ir visus pažįstamus ir linki kuoChicagoje paskelbtas autobu
2odį taręs prof. Balys Vit
gyvenusi Palatine, UI., mirė žįstamiems linksmų šventų Ka- gyv. Berwyn, UI., sveikina arti geriausios kloties. Vietoje svei Staniulis, J. Spirauskas, A.
sų streikas. Nors teisėjas už
gruodžio 16 d. Anksčiau jai!ledų ir laimės kupinų Naujų muosius ir draugus su šv. Ka kinimo kortelių skiriu "Drau Plioplys, Jadv. Jurkūnienė, Ma kus džiaugėsi, kad ansamblis draudė streikuoti, bet šoferiai
rija Vieraitienė, A. Vengelienė, labai daug davė ir tebeduoda
buvo padaryta kojos kaulo ope-: Metų. Vieton kortelių skiria lėdomis ir Naujaisiais metais. gui" auką.
ir kiti techniški tarnautojai
racija ir jau buvo grįžusi namo,; auką "Draugui".
x Juozas Babelis sveikina Monica Gavcus. Visiems dėko- lietuviškai visuomenei, kad sa naktį į pirmadienį 3 v. r. pradė
Vietoj sveikinimo kortelių skiria
vo auka
puoselėja lietuvišką
bet liga susikomplikavo ir gruo- į x Ireina ir Jonas Pabedins- auką "Draugui".
švenčių proga savo vaikus, gi- • jame.
dainą
ir
suteikia
lietuvių visuo jo streiką. Tik traukiniai, vex
džio 14 d. turėjo vėl grįžti ligo-j kaj sveikina savo draugus ir
Tomas ir Gertrūda Karai,
x Petronėlė ir Motiejus minės, draugus, pažįstamus ir
menei šviesių valandų. Iškėlė žantieji keleivius į Chicagą, ne
ninėn, kur ir mirė. Nuliūdime j pažįstamus su šventėmis. Vietoj Strumskisi artėjančių Kalėdų Wisconsin Delis mielus kaimy Waukegan, 111., artėjančių šven
čių proga mus maloniai pasve— dabartinio muzikos vadovo muz. streikuoja. Miesto vadovybė
liko vyras Viktoras, sūnūs dr. | sveikinimo kortelių skiria auką švenčių proga maloniai sveiki nus.
x Adelė ir Kazys Genčiai, k"™, atnaujino prenumeratą ir Al. Jurgučio darbą, teigdamas, ryžosi palaikyti nors šiokį tokį
Algis ir Ramūnas su šeimomis | "Draugui".
na visus savo gimines, draugus
kad Al. Jurgutis yra tikra an susisiekimą, telkdama kitą per
bei artimuosius, linkėdami ge-l gyv. Chicagoje, artėjančių Šv. pridėjo didesnę auką. Ačiū
ir duktė Audronė Timienė su!
sonalą. Buvo paskelbta, kad
x
X L Kesgailienė, Montreal, sambliui Dievo dovana. Linkėšeima. Pašarvota šiandien I v .
* • » * * » * *"*«> ^ozo- riausios kloties ir laimingų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga,
miesto mokyklos veiks. Mies
Marąuette koplyčioje. Laidoja-, liauskai ir Mama sveikina savo Naujų Metų. Vietoje sveikini maloniai sveikina visus savo Kanadoje, atsiuntė šventinius s jo ir toliau sėkmingai darbuotis
to
susisiekimo priemones kas
ma gruodžio 19 d. 11:30 vai. a; kaimynus, draugus bei pažįsta- mo kortelių skiria auką "Drau gimines, draugus ir pažįstamus, sveikinimus ir 10 dol. auką. ir taip pat linkėjo dr. L. Kriaučeliūnui sėkmingai toliau glo dien naudoja apie 700,000 Žmo
Nek. Prasidėjimo par. bažny-! m u s - linkėdami visiems malonių gui".
linkėdami geriausios kloties ir Dėkojame.
nių,
šv. Kalėdų ir laimingų 1980 me
boti Dainavą.
Čios.
laimingų Naujųjų 1980 Metų.
X Aukų po 7 doL atsiuntė:
x
Antanas
ir
Eugenija
Draztų. Vieton Kalėdinių kortelių
Savo žodyje sukaktuvininkas
Vietoje sveikinimo kortelių, ski
Mary Gludą, St. Petersburg,
AB STREIKUOS
x Cbicagos Ateitininkų seu-į s kiria auką "Draugui" ir Iietu- džiai sveikina visus savo gimi
dr. L. Kriaučeliūnas pabrėžė,
ria 15 dol. auką "Draugui".
Fla.,
nes,
draugus
ir
pažįstamus,
lin
UGNIAGESIAI
draugių valdyba rengia Ateiti- V os Dukterų draugijai.
kad, nors ir trūksta laiko, ta
x Patikslinimas — Gruodžio
K.
Narkevičienė,
Arlington,
kėdami
daug
džiaugsmo
Kalė
ninku Kūčias gruodžio 22 d.,
Chicagos ugniagesiai 2,326
x Ona ir Mykolas Tonkūnai, dų šventėse, laimės ir sveikatos 13 ir 14 d. laidose mirties pra
Vincas Bitinas, Miami, Beach, čiau jis stengsis dirbti lietu
Šeštadienį, 5 vai. p. p. Jaunimo
balsais
prieš 658 nubalsavo,
višką darbą, stengsis padėti ir
nešime turėjo būti a, a. Ona
Conn., sveikina sa- Naujuose 1980 metuose.
St. Drevinskas, Hartford,
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