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Ajatola neleidži
perkelti įkaitų

— Vakar Miami mieste vyko
kubiečių pabėgėlių demonstraci
Opozicijai vadovauja buvęs generolas
jos. Reikalaujama, kad Kuba
Beirutas. — Egipto prezidento prieš prezidento Sadato taikos po
išleistų norinčius išvažiuoti ku
Imamo smūgis prezidentui Ban i Sadrui
Anwar ei Sadato humaniškas litiką.
biečius, kurių tūkstančiai susi
gestas ir nutarimas priimti ser
Teheranas. — Irano revoliu naftos, bet užkirsdamas visos
Kaire sklinda įvairios žinios
rinko į Peru ambasados kiemą.
gantį musulmoną, buvusį Irano apie buvusio šacho sveikatą. Kai
cinė
taryba po septynių valandų Persijos įlankos naftos kelius.
— Kolumbijos teroristai pra
šachą, sustiprino prieš Sadatą kurie gydytojai mano, kad vėžys
debatų
liko suskilusi amerikie Iraniečiai, pareiškė dvasiškis,
ėjusią savaitę paleido penkis
veikiančią opoziciją. Balandžio jau tiek išsiplėtęs, jog šacho gy
čių
įkaitų
klausimu. Buvo svar turi būti pasirengę sunkioms
įkaitus ir dabar laiko 21. Vasa
2 d. Libane buvo sudarytas nau venimas neilgas. Kiti tvirtina, kad,
rio 27 d. Dominikonų ambasada stoma, ar atimti įkaitus iš radi dienoms, įvairių buitinių reik
jas opozicijos frontas, kuriam va imdamas vaistus ir gydytojų pri
buvo pagrobta su 57 įkaitais. kalų "studentų", kurie lapkri menų triikumams.
dovauja buvęs Egipto kariuome žiūrimas, šachas gali tęsti nor
Teherano radijas paskelbė,
— Egiptas paskelbė, kad jis čio 4 d. okupavo JAV amba
nės štabo viršininkas, generolas malų gyvenimą. Šachas turįs vė
sadą,
ar
palikti
juos,
kur
yra.
kad Kermanshaho mieste kaž
atiduos 2 bū. doL — užšaldytus
Saadeddin Shazli. Jo įsteigtas žį, vadinamą "lymphoctytinę
Nepavykus
klausimo
išspręsti,
kas susprogdino naftos sandė
savo bankuose arabų valstybių
Egipto Nacionalinis Frontas jau leukemiją". Tai kraujo sutrikimas
buvo
nutarta
kreiptis
į
ajatolą
lius,
padaryta sunkių nuostolių
indėlius: Saudi Arabijos, Kupripažintas Libijos, Sirijos, Alžy — "macroglobulinemia". Šia li
Khomeinį,
kuris
nusprendė,
kad
ir
kilęs
gaisras degsiąs kelias
waito, Irako ir Libijos.
ro, Pietinio Jemeno ir Palestinos ga sergant, negalima naudoti
įkaitai
turi
likti
ambasadoj
stu
dienas. Kitas sprogimas pade
— Čado respublikoje lankėsi
laisvinimo organizacijos. Genero kai kurių prieš vėžio plitimą duo
dentų
žinioje,
kol
susirinks
dar
gė natūralių dujų liniją netoli
Togo prezidentas Eyadema, ban
las bus fronto generalinis sekre damų vaistų.
neišrinktas
parlamentas
ir
nu
Abadano.
šie sabotažo veiks
dęs tarpininkauti tarp kovojan
torius, fronto štabas bus Da
tars,
ką
su
įkaitais
daryti.
mai
esą
Irano
priešų darbas.
čių prezidento ir gynybos mimaske, Sirijoj.
Wasbingtone
kalbama,
kad
Vienas sprogimas įvykęs neto
Popiežius slaptai
nisterio armijų.
dabar
prezidentui
Carteriui
ne
li Irako sienos, tačiau radijas
— Šiaurės jūroje, kur nese
Generolas Shazli paskelbė, kad
klausė
išpažinčių
lieka
kito
kelio,
kaip
pagriežtinIrako
nekaltina
niai sugriuvo naftos gręžimo
frontas bandys nuversti preziden
ti
Amerikos
sankcijas
Iranui.
Kunigai,
lankę amerikiečius
Vatikanas. — Popiežius Jonas
platforma, ir antra panaši plat
tą Sadatą demokratiniais keliais.
Spėjama,
kad
dar
daugiau
bus
įkaitus, praneša, kad jie visi
forma ėmė krypti į vieną pusę.
Jei tie neduos vaisių, bus imtasi Paulius II-sia Prisikėlimo pa
suvaržytas
Amerikos
prekių
ek
gerai laikosi, yra sveiki i r lau
maldose
šv.
Petro
aikštėje
įs
Visi 57 darbininkai buvo išvežti.
revoliucinio smurto. Paskelbtame
sportas,
bus
sumažintas
Irano
kia išvadavimo dienos.
pėjo
klausytojus
neatmesti
Die
— Praėjusį savaitgalį Turki
fronto manifeste
reikalaujama
Ugandos sostinėje dažnai galima pamatyti patruliuojančius kareivius. Gatvėse
diplomatų
Amerikoje
skaičius.
Sprogimai Irane sumažino
vo,
nekurti
bedieviško
pasaulio.
tuoj nutraukti taikos sutartį su
pasitaiko plėšimų, užpuolimų ar net susišaudymų tarp atskirų kariuomenės jos policija suėmė 3,424 įtaria
Irane buvo sudaryta dar vie Irano uaftos gamybą 30 nuoš.,
Izraeliu ir panaikinti naujus ry Jis pasiuntė Velykų sveikini dalinių. Nuotraukoje matomas gana primityvus "šarvuotis", kuriuo kareiviai mųjų, atimta daug ginklų ir
mus
33
kalbomis,
jų
tarpe
ir
lie
na
tarpininkų komisija, kuri paskelbė Teherano radijas.
gali
apvažiuoti
didesnį
patruliuojamą
plotą.
amunicijos. Bandoma sustab
šius su Amerika.
tuvių kalba.
bandysianti
išspręsti AmerikosWashingtone prekybos depar
dyti smurto veiksmus ir politi
Generolas Shazli paaiškino ko
Irano
santykių
painiavas.
Ko
tamentas
paskelbė, kad vasario
Praėjusį penktadienį popie
nius žudymus.
respondentams, kad jo vadovau
— Pakistane įvyko demons misijoje yra Šveicarijos amba mėn. JAV eksportai į Iraną
jamoje organizacijoje yra vadina žius netikėtai apsivilko juodais
kunigo
rūbais
ir
nuėjęs
į
klau
tracija, minint buvusio prem sadorius Erik Lang, Vatikano siekė 4 mil. dol.
ma naseritų grupe, Kurią įiOuOsyklą
klausė
išpažinčių,
niekam
jero Bhutto pakorimo metines. nuncijus Annibaie Būgnini, du
ja Libija, frontui priklauso Mu
Policija nušovė du jaunus vy prancūzai teisininkai: Christian
sulmonų Brolijos egiptiečių sky nežinant, kad nuodėmklausys
Kubiečiai apgulė
Bourguet ir Hector Villalon ir
rus ir aštuonis sužeidė.
rius, Egipte uždrausta komunis yra pats popiežius, davęs išriši
— Louisianos pirminiuose rin arkivyskupas (graikų ortodoktų partija ir grupė Beirute gyve mą apie 30 tikinčiųjų.
Izraelis nevykdo Camp David susitarimu
Peru pasiuntinybę
Iš
Kinijos
pranešama,
kad
ten
kimuose daugiausia balsų lai tų Bažnyčios) Hilarion Capucci.
nančių Egipto tremtinių, prezi
Havana. — Praėjusį antradieWashxrtgtoflas. — Egipto pre meksikiečių kilmės balsuotojai mėjo prezidentas ir respubliko Pastarasis kartu su trim ame
jvyko Prisikėlimo Mišios Peki
dento Sadato priešų.
|
nį
Kuboje šeši kubiečiai bandė
zidentas
Anwar
ei
Sadat
pirma
rikiečiai kunigais: vienu katali
nebalsuos. Tačiau žydai Ameri nas Ronaldas Reaganas.
no, Šanchajaus katedrose, Kan
įsibrauti
j Peru ambasadą. Jie
dienį atvyko į Washingtoną pa koje nesivaržo spausti kandida
Buvęs Egipto štabo viršinin tone ir Foochow mieste.
— Maldivų salų respublika ku ir dviem metodistais, Vely
sitarti su prezidentu Carteriu tus, sako kolumnistas.
kas gen. Shazli vadovavo Egipto
pasirašė su Sovietų
Sąjunga kų proga buvo įleisti pas įkaitus panaudojo autobusą ambasados
Kinijos diplomatas Viduriniųjų Rytų taikos klau Jis nurodo, kad Amerikos kultūrinio
kariuomenei 1973 metų kare su
bendradarbiavimo su ir laikė jiems Prisikėlimo pa vartams išversti, šiame pabėgi
mo bandyme žuvo Kubos sargy
simais. Kitą savaitę turi atvykti mokesčių mokėtojas visada bu tartį.
Izraeliu. Jis yra 58 metų amžiaus.
Spėjama, kad sovietai maldas.
grįžo
j
Teherane
binis.
Castro vyriausybė pa
Izraelio premjeras Beginąs. Pre vo labai dosnus Izraeliui. Jokia bando gauti salose karo aviaci
Karo pradžioje Egipto daliniai tu
Laukdamas naujų Amerikos
Teheranas.
—
Irano
spauda
zidentui Sadatui vykstant j Wa- kita tauta nėra gavusi tiek už- jai bazę.
rėjo laimėjimų, peržengė stipriai
sankcijų Iranas sustiprino savo skelbė, kad ateityje ji nebelai
saugomą Suezo kanalą ir pada paskelbė, kad sugrįžo į Tehe shingtoną. Izraelio vyriausybė I sienio paramos, kiek Izraelis. — Mozambike padaryti pa propagandą prieš Ameriką. Prie kys prie Peru ambasados jokių
Kinijos
ambasadorius. paskelbė, kad arabų žemėse stei Neseniai paskelbta užsienio pa
rė daug nuostolių Izraelio divizi raną
keitimai vyriausybėje, pakeisti užimtos ambasados vėl įvyko sargybų, o kas nori išvažiuoti,
Pernai,
revoliucijai
nuvertus
joms, tačiau vėliau, izraelitams
giamos dar dvi žydų sodybos ramos statistika rodo, kad nuo planavimo ir informacijos mi- fanatikų demonstracijos. Vienas tegu sau važiuoja. Po to į Peru
Irano
šachą,
naujoji
revoliucinė
išvysčius priešpuolį, egiptiečiai
Jordano teritorijoj. Pačiame 1946 m. iki pernai rugsėjo 30 nisteriai.
revoliucinės tarybos narys ho- ambasadą suplaukė apie 8,000
turėjo trauktis ir buvo apsupti vyriausybė ėmė reikalauti, kad Egipte plečiasi demonstracijos d. Amerikos užsienio paramos
— Netoli Afrikos krantų nu iatolislam Ali Khameini pasakė žmonių. Kai kurie sėdėjo ant
Sinajuje. Prezidentas Sadatas pa Kinija atsiprašytų, apgailestau prieš prezidento Sadato taikos lėšos tik Vietnamui buvo dides skendo du nedideli Liberijos kalboje, kad naujų JAV sankci pastatų a r medžių šakose. Peru
vadino generolą Shazli "bailiu" tų savo ryšius su nuverstu ša su Izraeliu politiką, prieš jo nu nės už Izraelio gautas. Per tą tanklaiviai, žuvo 7 jūreiviai.
jų atveju Iranas gali visiškai vyriausybė kreipėsi į Jungtines
chu.
Kinija
atsisakė
ir
amba
Kryžių,
ir atleido iš pareigų. Generolas
tarimą įsileisti buvusį Irano ša laiką Izraelis gavo 14,974 mil.
— Salvadoro neramumuose sustabdyti naftos tiekimą Ame Tautas ir Raudonąjį
prašydama
paramos.
Suplauku
buvo išsiųstas ambasadoriumi į sadorius Jiao Rouyu išvažiavo chą.
rikai, ne tik nesiųsdamas savo
dol. Net Pietų Korėja ir Taiva- per Velykas žuvo 5 žmonės.
siems žmonėms ėmė trūkti mais
Britaniją, vėliau į Portugaliją. namo. Nuo liepos mėn. santy
Prezidentas Sadatas pasikal nas toje srityje toli atsilikę nuo
— Jugoslavijos teismas 20
to,
vandens, kai kurie ėmė alp
Iš pareigų jis pasitraukė, kai pre kiai buvo nutrūkę, tačiau dabar bėjime su Izraelio laikraščiu Izraelio. Europoje
didžiausią metų kalėjimo bausme nuteisė
Kinija
vėl
atsiuntė
ambasadorių
ti. Komunistai per tvorą ėmė
zidentas Sadatas nuvyko į Jeru
Amerika vilioja
pasakė, kad jis nutaręs įvesti sumą gavusi Prancūzija, tegavo traukinio mašinistą ir nubaudė
mėtyti į susirinkusius akmeni
zalę 1977 m. lapkričio mėn. IšZhuang Yan. Spėjama, kad arabų autonomiją Gazos pa 7.600 mil. dol., Turkija gavo jo padėjėją 12 m. už miegoji
Izraelio emigrantus mis, vienas žmogus buvo per
Portugalijos Shazli persikėlė gy santykiai tarp abiejų valstybių kraštyje, nors vietiniai gyven 7,138 mil., Britanija — 5,682 mą darbo metu. Traukinys pra
venti į Alžyrą ir pradėjo veikti pagerės.
to ir būtų prieš tokią autonomi mil. dol.. Vakarą Vokietija — važiavo raudoną šviesą ir dėl to Tei Avivas. — Izraelio prem šautas.
Peru ambasadoje dirba tik
ją. Gazos meras jau pareiškė, 3.627 mil. dol.
įvyko nelaimė, kurioje rugsėjo jeras Beginąs kritikavo Ame
penki
valdininkai, jie negali ap
riką,
kad
ji
teikianti
sovietų
žy
kad šitoks Sadato planas nepriIš Prancūzijos pranešama, 13 d. žuvo 62 žmonės.
klausinėti
visų norinčių išva
— Sovietų Sąjungos radijas dams įvairias lengvatas. Nors
imtinas, nes jis atskelsiąs G a - j k a d t e n ^įOĖA žydai išvystė
zą nuo kitų okupuotų arabų že-1 d i d e l ę a k c i j a p r i e š prezidentą skelbia, kad Amerika parūpina jos kimios ir žmoniškos, tačiau žiuoti kubiečių.
mių ir tuo susilpninsiąs arabus Giscardą d'Estaingą, kuris va Afganistano "banditams'' nuo jos vilioja žydus iš Izraelio, pa
Izraelis atsiėmė
sakė Beginąs. Jis žadėjo Pa
Palestinoje.
Balandžio 4 d. po ilgos ir sun
žinėjo po arabų šalis ir pasisa dingų dujų, kurios sužalojan- saulio zionistų pirniininkui Arye
kios ligos Chicagoje mirė teisi
Palestiniečių savarankiškumo kė už palestiniečių teises. Atei Sios regėjimą?
užpultą ūkį
ninkas a. a Jonas Gudauskis,
— Jungtinių Tautų žmogaus Dulzmui paspausti preziden
klausimas sukelia taikos sutar- nančiais metais įvyks PrancūziTel Avivas. — Vakar grupė
tą J. Carterį. Apie 70 nuoš.
90 metų amžiaus.
čiai didžiausią kliūtį. Amerikoje jos prezidento rinkimai ir žydai teisių komisija Ženevoje priėmė
palestiniečių
įsibrovė į Izraelio
žydų, iš Sovietų Sąjungos iš
Velionis buvo gimęs 1890 me
artėjant prezidento rinkimams, į jau šiandien grasina, kad jierezoliuciją, kuria yra smerkia
leistų vykti j Izraelį, Vienoje kooperatinį ūkį — kibbutzą h*
tais šauduvos kaime. Laukuvos
vietiniai žydai išvystė preziden- j kovos prieš kandidatus, kurie ma Sovietų Sąjungos karinė in nutarta važiuoti į Ameriką, ku- paėmė būrį įkaitų, reikalaudavalsčiuje. Baigęs Telšių miesto
tui Carteriui didelį spaudimą,: nepalankūs Izraeliui. Prancūzi- vazija į Afganistaną ir reika ri tokius žydus laikanti perse- mi, kad Izraelis paleistų kalinamokyklą, įsigijo pradžios mo
kad jis neverstų Izraelio sutikti j joje yra 700,000 žydų, jų tarpe laujama, kad sovietai tuoj ir kiojamais, politiniais pabėgė- mus palestiniečius. Izraelis takyklos mokytojo teises, moky
su Egipto reikalavimais. Šitas dau? komunistų. Jau 1973 m. besąlyginiai atitrauktų iš šio liais, kurie gauna Amerikoje fi- čiau atsiuntė specialią kareivių
tojavo pradžios mokyklose ir
žydų spaudimas paskatino ko- "žydų blokas" Prancūzijoje pri- krašto savo karinės pajėgas.
nansinę paramą švietimui, pa- Į komandą, kuri puolė teroristus,
prieš I pasaulinį karą dalyvavo
lumnistą Niek Thimmesch pa- sidėjo prie užsienio reikalų miruošimui darbams. Zionistų pir- j Susišaudyme žuvo nenustatytas
lietuviškoje veikloje. I pasauli
smerkti nacionalistines Amen nisterio Maurice Schumarrno
mininkas nurodė, kad tai įžeidi-1 kareivių skaičius, buvo nušauKovos Afganistane mas
nio karo metu buvo mibilizuokos žydų organizacijas. Prezi- pralaimėjimo, nes jis nerėmęs
Izraeliui, kada emigrantai j ti visi penki arabai, kurie anks
tas ir 1914—1918 m. dalyvavo
dentas jau pralaimėjo New Yor- Į pakankamai Izraelio. Prancūzi- New DeDii. — Indijoje afga
su Izraelio vijomis vadinami čiau nužudė du suaugusius ir
(karo veiksmuose. 1918—U919
nai
sukilėliai
paskelbė,
kad
po
ko
pirminius
rinkimus,
nes
vie
jos
spaudoje
jau
klausiama:
ar
vieną vaiką. Tel Avivo prane
Jonas Gudauskis
m., kartu su kitais, suorganiza
sunkių kovų jiems pavyko užim "pabėgėliais".
tiniai žydai atidavė savo balsus jūs prancūzai, ar izraelitai?
šime pabrėžiama, kad Izraelis
vo Skaudvilės apskrities savi kabinete — Teisingumo mrnis- už senat. Kennedį. Kolumnistas
ti sovietų aviacijos bazę Bagra..,.,.
~ .^ —
i niekad nėra pasidavęs teroristų
valdybę ir buvo jos sekretorius, teris. 1940—1941 m. bolševikų sako: "Šalin rankas nuo mū
me. 43 mylios nuo Kabulo. Ko
sukilėlius.
Sovietų
Tass
pasmerj
rejkajavįmamg
—
Užsienio
spaudos
agentū
kūrė valsčių įstaigas, vietos mi suimtas ir kalintas.
vose žuvę 75 sovietų kareiviai,
sų rinkimų"! Koks būtų triukš
nors būna t e liciją ir energingai gynė lietuvių
Gyvendamas išeivijoje akty mas, jei Italijos krikščionys de ros pranešė iš rusų žmogaus tei jų tarpe vienas generolas. So
^ ^
^
reikalus prieš vokiečių okupa viai reiškėsi lietuviškoje veiklo-; mokratai suvažiuotų į yVasning- sių gynėjų patirtą informaciją, vietai labai sustiprinę savo puo kė sią programą "60 minutes , | ^ ^ ^
J
sakydama,
kad
tai
pikta
Amen-'
^
kad
Maskvoje
suimtas
tikinčių
cinę valdžią. 1919. VH31, pa je, buvo Liet. Tremtinių bend toną, spaustų kongresą ir pre
KALENDORIUS
limus ir padarę sukūėliams sun
žinias
naikinus Skaudvilės apskritį, J. ruomenės garbės teismo pirmi zidentą bei kandidatus, kad fė jų teisėm ginti komiteto narys kių nuostolių. Vis daugiau atei kos CIA propaganda.
Balandžio 8 d.: Dionizas, Julė,
Gudauskis paskirtas Raseinių ninkas. Priklausė Lietuvių tei de^ėsl'^nlb^*****
I V i k t w Kapitanchuk. Jis yra 35na žinių apie nuodingų sovietų apie dujas paneigė ir Kabulo ra
Girtautas,
Matą.
apskrities viršininku. 1922 m.sininkų dr-jai, kuriai jau 1937— abortams. Kas būtų. jei a i r i a i , m e ^ ^
dujų naudojimą Afganistane. dijas, tačiau jis tvirtina, kad
^" ^
jei
Balandžio 9 d : Akas, Kasdla.
perėjo Teisingumo ministerijos 1938 m. Lietuvoje pirmininka susirinktų reikalauti, kad jųmiteto steigėjų.
CBS televizija parodė specialią sovietai iš viso nekovoja su
Aurimas,
Dalia.
"antirevohucdnėmis
gaujomis".
tarnybon, baigė Teisės mokslų vo, išeivijoje — jos aktyvus na degtinei būtų nuimti visi mui
— Popiežius Jonas Paulius U programą, kurioje koresponden iSNew York Times" analizuoto
ORAS
fakultetą. Buvo Panevėžio teis rys. Yra paskelbęs rašinių tei tai, jei meksikiečiai sulėktų rei audijencijoje susitiko su Kor-tas Dan Rather lankėsi Afga
mo apygardos narys. 1933— sės klausimais. l i k o žmona kalauti, kad būtų keičiami Ame- dobos universiteto (Ispanijoje) nistane slaptai ir susiriko kal jai mano, kad rusai naudoja Saulė teka 5:24, leidžiasi 6:22.
1938 Apeliacinių rūmų pirminin- Stasė,
skautininke,
žinoma rikos imigracijos įstatymai Kan į ketvirto medicinos kurso stu- nuose su sukilėlių grupe. Jie pa riaušių kontroliavimo dujas, Debesuota, gari lyti, tempera
kas. 1938—1939 m VI. Mirono Skaučių seserijos darbuotoja.
tvirtino dujų naudojimą prieš ašarines dujas ir pan. Nesą duo tūra dieną 50 L, naktį 40 L
didatai būtų grasinami,
jogįdentų grupe.
menų manyti, kad naudojamos
nuodingos dujos.

ŽYDU SPAUDIMAS
JAV PREZIDENTUI

Mirė a.a. Jonas Gudauskis

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 8 d.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

VĖŽIO GYDYMO REIKALAI

Geriausias vėžio gydymas roito srityje priežastis ir apsau
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
yra tvarkingas gyvenimas.
gos galimybes nuo tos blogybės.
metams y2 metų 3 mėn.
Mediciniška tiesa
Harperio ligoninėje, minėtam
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
mūsiškiui gydytojui vadovaujant,
Kanadoje
_... U.SA 40.00
22.00
15.00
dabar
intensyviai dirbama: sten
Wayne valstybiniame universi
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
„
38.00
20.00
13.00
tete dirba gycL Vainutis K. Vait giamasi susekti ryšys tarp mais
Savaitinis
25.00
15.00
kevičius (D. Vee). Jis gimęs Lie to ir storose žarnose dažnai pasi
tuvoje, mokslus baigęs Vokietijo taikančio vėžio. Nustatyta, kad
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sanesveikas
je. Dabar jis yra mediciniška gar menkas — netikęs,
dien nuo 8;30 iki 4:30, šešta-1 Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Gyd. V. Vaitkevičius su savo studentais.
senybė. Auglių — tumorų (vė maistas (poor diet) sukelia net
«
J
^
..
,.
^
.
' anksto susitarus Redakcija už
žių) mokslas vadinamas onkolo pusę visų storose žarnose atsiran
•
Redakcija
d.rba
kasdien
| s k e l b i m ų t u r i n | n e a t sako. Skelgija (oncology). Vėžio tyrimo ir dančių vėžių pas vyrus ir 75 Tais naujausiais vaistais tiriama
8:30 - 4:00. šeštadieniais j b i m ų k a i n O S p r i s i u n c i a m o s g a v u s
gydymo žinovas vadinamas onko- proc. pas moteris.
20—30 ligonių. Jie serga toli pa
8-30 — 12:00.
j prašymąMenku maistu gyd. V. Vaitke žengusiu vėžiu. Jų toks naujais
logu. Toks specialistas yra mi
nėtas mūsiškis. Jis yra onkologi vičius laiko trejopai negerą mais vaistais gydymas atima labai
nis choras, sudarytas iš Liet.
jos skyriaus vedėjas Harper-Grace tą: 1. persivalgymas, vedąs į chro daug gydytojams laiko. Reikia Toronto, OoL
Kankinių
parapijos, Prisikėlimo ir Lietuvą, okupavo bolševikai.
NETEKO 56,000 DOL.
ligoninėse ir vadovas onkologi nišką nutukimą, 2. gausus gyvu pacientus labai atidžiai .sekti, la
ir
Hamiltono
Aušros
Vartų
para
Kard. G. Carteriui buvo įteik
UŽPILDĖME MILŽINIŠKA
nio skyriaus Wayne valst univer linių riebalų vartojimas ir 3. mais bai tikslius tyrimus atlikti ir tin
pijos
ir
„A*o"
vardo
chorų.
Skai
Iš Kanados atvykęs prancūzų
ta
dovana, — puikus mūsų mi
KATEDRĄ
siteto Medicinos mokykloje. Nuo te trūkumas sėlenų (h'ber).
kamai įvertinti gydymo pasekąs.
tymus
skaitė
ir
aukas
nešė
lie
kilmės
Paul Lacroix, pardavė
rusio
žymaus
grafiko
T.
Valiaus
1960 metų jis tapo didelė jėga vė
Tie vėžininkai, kurie gali bū Kanados Lietuvių Katalikų cent tuviai pasauliečiai — vyrai ir
Tinkamas maistas
žio tyrimuose ir jo gydyme Jam
ti pagydyti jau žinomomis prie ro rūpesčiu 1980 m, kovo 30 d. moterys. Organizacijos pamaldom paveikslas. Už jį kardinolas šir jas, taksyje buvo apiplėštas. Iš
padeda prieš vėžį
bendradarbiaujant su Detroito li
monėmis, neįeina
į minė 2:30 vai. p.p. didžiulėj Toronto se dalyvavo su vėliavomis. Di dingai padėkojo, o tikintieji pa jo atimta 6,000 dol. ir deiman
Jau
daugiau
kaip
metai
vėžiu
goninėmis ir su Michigano vals
tų pacientų tiriamąjį gydymą. Sv. Mykolo R. Katalikų katedroj džiulė katedra buvo pripildyta plojo. Pabaigoje kard. G. Carte- to žiedas 50,000 doL vertės. Jis
sergantieji,
gyd.
Vaitkevičiaus
ži
tijos gydytojais, gyd. V. K. Vait
Bet, kai paciento padėtis yra la buvo suruoštos specialios pamal lietuviais ne tik iš Toronto, bet ris lietuviams suteikė palaimini buvo sustojęs O'Hare Hilton
nioje
esantieji
pacientai
specia
viešbuty. Apie 1 vai. nakties jis
kevičiaus pastangomis 1978 m.
bai rimta ir negelbsti iki šiol dos už kenčiančią Lietuvą, jos 40 ir iš aplinkinių lietuvių koloni mą.
Pranys Alšėnas panoro pasivažinėti ir dar pasi
šio krašto vėžio tyrimo įstaiga laus gydytojo (Aydin Dindogru) naudoti gydymo būdai, tada lei metų okupacinės priespaudos su
jų
ir
parapijų.
aprūpinami
pilnutiniu
maistu
vaišinti. Durininko paprašė pa
(National Cancer Institute) pri
džiama gydytojui, ligoniui suti kakties proga, prašant Aukščiau
Harperio
ligoninėje
Per
vamz
Po
pamaldų
dalyviams
buvo
šaukti taksį. Įsėdęs užsnūdo. Nu
pažino Detroitą pilnutinio vėžio
Advokatų Draugija
kus, naudoti naujausius (tiria siąjį kenčiantiems lietuviams iš
delius,
reikalui
esant,
tokie
ligoišdalintos
anglų
kalba
sąlankos,
budęs pamatė, kad taksis rodė,
tyrimo centru (Comprehensive
muosius) vaistus vėžio gydyme. tvermės ir okupacinių dienų su
VALDEMARAS
BYLAITIS
prašant tuos 'lapelius paskeisti
jog įvažiavęs 30 dol. šoferis nuo
Cancer Center). Tuo būdu da nys maitinami.
Vėžio specialistams Harperio trumpinimo.
IR
angiškai
kalbančiųjų
tarpe.
Tai
paežerės, Cbicagoje, pasuko
Ne
visi
vėžiu
sergantieji
turi
bar Detroitas tapo dvidešimta to
ligoninėse leidžiama naudoti vė
VINCAS BRIZGTS
Koncelebracines šv. Mišias at žinios apie okupaciją.
prie 57 gt. Plėšikas atidarė au
sunkumų
su
valgymu.
Bet
tiems,
kia krašto vieta. Tai pilnutinis
žio gydymui naujus vaistus, dar laikė 11 lietuvių kunigų ir kard.
Teisių daktarai
Labai
nuoširdų
lietuviams
pa
tomobilio
duris, atėmė iš jo 3000
vėžio srityje tyrimas, mokymas ir kurie nepajėgia tinkamai maitin viešai nepriimtus naudojimui. Tie
2458 W. 6Sth Street, Chicago. HL
G.
Carter.
3v.
Mišių
maldoms
va
mokslą pasakė kard. G. Carter,
gydymas. Tai tokio pajėgumo yra tis, minėta gydytojų grupė Har vaistai laikomi saugiais žmogui.
dol., 3000 kelionės čekių ir bran
Visi teL 778-8000
dovavo Hamiltono kleb. prel. dr. kuris, prisimindamas jau 40 me
perio
ligoninėje
per
vamzdelius
tas gyd. Vainutis K. Vaitkevičius
Jie vartojami labai atidžiai at J. Tadarauskas. Giedojo jungtiValandos patai susitarimą
mgų žiedą.
tų kenčiančią Lietuvą, prisiminė
— dr. Vee — mūsų garbė, pasi
rinkus pacientus vėžininkus ir tik
ir Salvadore nužudytą katalikų
didžiavimas ir jauniesiems įkvė
labai mažomis dozėmis pačioje
pimas, visomis jėgomis siekiant
tų, (Stone ground whole wheat arkivyskupą, o taip pat — pana
pradžioje
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
šaus Lietuvos likimo susilaukusį
mokslo viršūnių savo pamėgtoje
DR. K. G. BALUKAS
Žinoma, kad žmonės yra net Flour), 2 kiaušinių baltymai, 6 Afganistaną, kurį taip pat, kaip
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
medicinos šakoje, garsinti Lietu
ypatingiems vaistams jautresni šaukštai 2% riebumo pieno, 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
vos vardą kuo geriausia prasme
šaukštelis
alyvos,
aštuntadalis
už laboratorinius gyvulius. To
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
ir tuo pačiu lengvinti pavergtos
dėl tik vieno trečdalio dozė duo šaukštelio druskos.
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Building). Tef. LU 5-6446
Lietuvos sunkiausią dalią.
Morkų pertepimas: 1 morka, DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS Medical
dama žmogui naujų vaistų, ku
treč.
Sešt.
12 iki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Šio gydytojo pasisakymas vėžio
rie buvo duodami laboratorijose 7 migdolai be lukšto, bet su žie
Telef. — 3S7-1S8S
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA.
gydymo reikalais buvo paskelb
gyvulius tiriant Tada vaisto kie vele, l skoningas obuolys.
DR. WALTER J . KtRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Darbas: Miltus, druską su
MMC
tas šiais metais mediciniškoje
kis mažinamas, ar didinamas —
Lietuvis gydytojas
spaudoje (Pacemaker Magazine,
pagal paciento pakentimą tu vais maišyti ir, geresniam tešlos 700 Nortfc Mkfcigao, Saite 409
Gyd. Vainutis Vaitkevičius
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3
9
2 5 VVest 59th Street
Valandoi pagal susitarimą
pasikalbėjo gyd. Vaitkevičius su
tų. Kur yra galima, stengiamasi akytumui ir kilimui, persijoti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
Harper ligoninės atstove Joan sumaitina kasdien po penkis tūks didinti naujo vaisto dozė iki di Plakant kiaušinių baltymų su
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir sešt.
2434 West 71st Street
Baldwin). Medžiaga buvo per tančius kalorijų. Nė priminti ne džiausios galimybės sunaikinti vė dėti dalimis miltus, j pabaigą iiiinjiuiiHinimmiiimiinirniuuJintiiii: Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
S0PHIE
B A R Č U S vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
pieną ir alyvą.
spausdinta "VVayne valstybinio reikia, kad geros mitybos žmogus žį.
DR. IRENA KURAS
RADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
Įkaitintą orkaitėje keptuvę
universiteto laikraštyje „Alumni geriau pajėgia kovoti su vėžiu ir
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Kaip
vaistai
veikia
planai ištepti alyva. Į ją su Lietuvių kaiDa: nuo pirmadienio IKI
News", March 1980. Mūsų sky kitomis ligomis.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
Svaigalų gėrimas nėra naudin
SPECIALISTĖ
riui minėtą medžiagą pristatė detKiekvienas pacientas — vėži- pilti tešlą ir kepti prie 450° F. penktadienio perduodama nuo 4:00
OPT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
roitiškis Antanas Musteikis. Vi gas kovojant su vėžiu. Stiprus ninkas skirtingai reaguoja i vais 10 minučių sumažinus tempera vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
2709 West 51st Street
stutį. Šeštadieniais ir n k m a 3200 W. 81st Street
sų skaitytojų vardu tariame jam girtavimas sukelia vėžį iki 2 proc. tais vėžio gydymą. Todėl kiekvie tūrą iki 350° F, baigti kepimą čią
Tel. - G R 6-2400
dieniHis nuo š:3u iki y:3U vai. rvto.
medicinišką ačiū. Seka jos sant pas moteris ir dvigubai daugiau no paciento vėžys skirtingai gy dar 10 minučių.
Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Telef. 4M-241S
jų pas vyrus. O kombinuotai vė domas. Kai kuriais atvejais vais
7-9: antrad. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3vai Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
rauka.
Morką ir obuolį sutarkuoti,
1490 A M .
žį šaukiant pas save: rūkant ir to veikimas naikinant vėžį tuo- migdolus sumalti ir sumaišyti,
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Naujoifės vėžio gydyme
degtinę geriant — daug daugiau jau pastebimas. Atsimintina, kad Į Grybelį su keptuve iš orkaitės
7159 & MAPLETOOOD A VE.
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
Pasistūmėta pirmyn gydant se vėžių prisišaukiama. Taip tvir tik vienas vienintelis vaistas iŠ išėmus, įpiauti horizontaliai, jo
CHICAGO, ELL. 00639
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kančiu rūšių vėžius: kiaušinėlių tina gyd. Vaitkevičius.
1 kapos tirtųjų laboratorijose ir su šoną pertepti morkų mišiniu ir 'iiiimumiiiminiiiimnimiiiuiuiumim
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
Reikia visiems lietuviams stip pacientais vaistų esti panaudoja išversti į polkščią lėkštę. Tuoj
(testicular) auglius, taip vadina
Emocinės ligos
2454 VVest 71st Street
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
mo plaučiuose oat cell carcino- riai gintis nuo vėžio per tvarky mas žmogaus vėžio gydymo ban naudoti karštą pusryčiams ar
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. irpenktad.
mą (vėžį), aštrią leukemiją, mą savo valgių ir gėrimų bei rū dymams. Vienas iš 60!
vakarienei.
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Hodgkino ligą ir kai kuriuos pas kalų. Vėžys nėra paprasta — vie
Atsimintina, kad plaučių vėžys
Kiekis
—
1
grybelis
8
colių
Seniausia Lietuvių Radlo programa
vaikus pasitaikančius vėžius. Leu na liga. Labai sunku vėžį susekti nėra viena liga. Plaučių vėžiai yra
Telef. — 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
didumo.
Naujoj
Anglijoj ii Stoties WLYN,
kemija, kraujo vėžiu, sergantieji ir jį gydyti, nes vėžiniai reikalai sudaryti iš įvairių rūšių celių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
Pastaba: Gyvuliniai riebalai 1300 banga, veikia sekmadieniais nuo
pacientai beveik išimtinai būna ! yra labai komplikuoti. Yra šimtai Todėl plaučių vėžiai esti kiekvie
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
1:00
iki
1:30
vai.
po
pietų
—
perduo
Ofisai:
gydomi vaistais (chemotherapy), I vėžio rūšių. Kiekviena jų rūšis nas skirtingai gydomas pagal to ir Hydrogenuoti (Processed) dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
Specialybė Akių ligos
111 NO. VVABASH AVE.
3907 West 103rd Street
o kiaušinėlių vėžiai gydomi kom- reikalauja skirtingo diagnozavi vėžį sudarančių celių rūšį. Rei daržovių alyvos kokoso riešutų trauką ir komentarai, muzika, dainos
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
kia visų pirma susekti, kokia ce ir palmių alyvos yra kietieji rie Ir Magdutės pasaka. Sią programų
binuotai: vaistais gydymas jun mo ir gydymo.
Valandos
pagal susitarimą.
veda Steponas h- Valentina Minkai.
giamas kartu su chirurginiu gy
Pats žmogus gali daug sau pa lių rūšis pradėjo plaučiuose vė balai. Jie prie 40° F ar šaldytu Biznio reikalais kreiptis J Baltic FIoOfiso tel. - PR 8-2220
dymu. Hodgkino ligą, minėtos gelbėti apsaugoje nuo vėžio. Net žį. Tada sėkmingiau einasi gy ve stinksta ir kietėja. Daržovių rists — gelių bei dovanų krautuvę,
DR. FRANK PLECKAS
rūšies plaučių veži ir vaikų vė ketvirtis vėžių pas vyrus gauna dyti plaučių vėžį. Tai dažniau alyva turi būti pažymėta iš ko 502 E. Broadway, So. Boston, Man. DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(Kalba lietuviškai)
J0KŠA
žius geriausiai sekasi gydyti kom ma dėl tabako rūkymo. Taip jau sia dabar vėžio forma pas vyrus kių daržovių yra pagaminta. 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
binuojant vaistais gydymą su ra tikrai nustatyta ir jokių tyrimų tas plaučių vėžys yra. Minėta Oat Naudotina alyva mažom arba gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
2656 VVest 63rd Street
site dideli pasirinkimų lietuviškų kny"Contact lenses"
diacija.
šioje srityje daryti daugiau ne cell carcinoma plaučiuose (tokia Gold Pressced Polyunsaturated.
Valandos pagal susitarimą
2618
W.
71st
St. - Tel. 737-5149
reikia. Tabakas pas vyrus prišau vėžio rasis) yra labiausiai mirtį
Paruošė Adelė Duoblienė m
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Vėžio priežasčių susekimas
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
kia 25 proc. jiems mirtį nešan nešanti ir greičiausiai besivys
Dabar pradėjo gvdytojai gilin čių giltinių. Dabar reikia sėkmin tanti plaučiuose vėžio rūšis.
DR. A.JENKINS
ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiUMiiuiiiiiitfiniinm^
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tis į vėžį sukeliančias priežastis gesnių priemonių kovojant su rū
Dabar vėžio gydymo specialis
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3844 VVest 63rd Street
— j vėžio etiologiją. Ypatingas kymu. Čia ir prieiname šiame sky tai susekė, kad 90 proc. pacien
PROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
dėmesys dabar kreipiamas į pra riuje jau iki nusibostam karto tų, sergančių plaučių vėžiu, pa
2656 VV. 63rd Street
Vai
antr
1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
monės taršalus, sukeliančius vėžį, jamą asmenybės subrandinimo sitaiso naudojant naujus vaistus
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
Ofiso
tel.
776-2880, rezid. 448-5545
i maistą, sukeliant kai kuriuos vė reikalą. Kito kelio į tvarkingą — prieš vėžį. Kartais radio švitini
WA 5-2670 arba 489-4441
žius ir į tabako rūkymo žalą. Be- sveiką žmogaus elgesį nebuvo, mas ateina pagalbon. Deja, ope
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
reik kiekviena pramonės rūšis nėra ir nebus^ nes negali būti. racija nėra sėkminga plaučių vė
*
ODOS LIGOS
teršia orą vėžį sukelti galinčiais Tai sunkiausias darbas, bet ir žį gavus.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
taršai a is.
sėkmingiausias — žmogui laimin
Valandos pagal susitarimą
IŠVADA.
Ginkimės
patys
nuo
6958 S. Talman Ave.
Nustatyta, kad apie penkis gą gyvenimą užtikrinantis. To
vėžio savo tvarkingu gyvenimu.
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
nuošimčius Amerikoje atsiran dėl dabar visi ryžkimės ir atsa
Open Friday eveninga, 5 P. M. to 8 P. M.
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
Velykų
laikotarpis
ragina
mus
dančiu vėžių sukeliama aplinkos kančios veiklos griebkimės savo
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
keltis iš savo asmenybės menkys
Irurtead ot Tnuraday eveoinga
DR. V. TUMASONIS
veiksnių — kitokių negu maistas ir savų vaikų asmenybes žmoginBENDROJI MEDICINA
tės. Pradėkime normaliau gyventi,
CHIRURGAS
ir tabako rūkymas. Taip Detroi ti pagal psichologų ir gydytojų
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
valgyti
ir
gerti,
tada
tikrai
gyve
2454 VVest 7lst Street
te šlapimo piblės vėžys pasitaiko nurodymus.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai.: pirm., antrad.. ketv ir penktad. 2-5 ir
nimas mums velykiškės.
MARQUETTE
NATIONAL
BANK
daug dažniau negu kitose šio
6-7 — iš anksto susitarus.
Gerėja vėžio tyrimai
krašto vietose. Taip būna, grei
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
čiausiai, dėl ore susikonrentravuHarper-Grace ligoninių gydy SVEIKO MAISTO RECEPTAS
64th and So. Weatern Avenue
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
siu chemikalų Detroito srityje. tojai chirurgai (Norman Nigro)
Grybelis
su
morkų
pertepirau
2659 W 59 St.. Chicago
Gyd. Vainučio Vaitkevičiaus pa tiria vėžius storoje žarnoje. Gyd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Malu Bank - 6311 South tostui — SU M (00
476-2112
stangomis jo vadovaujama įstai Vaitkevičiaus žinioje esami gydy
6745 West 63rd Street
Orkaitė 450 F—350° F
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr., trei.
Vat:
pirm., antr. ketv. ir penkt.
ga dabar atsidėjusiai tiria šlapi tojai tiria pirmą kartą vartoda
Produktai: ketvirtis' puoduko I
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
2—7)
šeštadieniais
Dagai susitarimą
mo pūslės vėžio padažnėjimo Det- mi naujus vaistus vėžio gydyme. rupių, pilnų grūdų kvietinių znil-
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rašytojas

SOVIETAI VERŽIASI l INDIJOS VANDENYNĄ

PRADĖJO GARBINTI
DUONĄ
Kasdienės mūsų duonos mes
prašome maldoje. Tos maldos
komunistai nepripažįsta , bet
duonos jiems taip pat reikia ir
jos prado iš komunistų par
tijos. Tačiau tos duonos ne per
daug, todėl nuolat šaukiamąją
taupyti, ją gerbti, jai rašomos
odės.
Pavergtos Lietuvos spaudo
je komunistinei valdžiai labai
palankus rašytojas Jonas Avy
žius paskelbė
"Tiesoje"
straipsnį apie duoną. Tame
straipsnyje jis aiškina, kodėl
žmogus turi gerbti duoną, tą
duoną, kurią gerbė ir jo tėvas,
nors šiandien duona jau paga
minama kitaip, negu anks
tyvesniais metais. Rašytojas
tariamai cituoja savo tėvo žo
džius, prašydamas: "Priimkite
duoną su meile ir pagarba, nes
čia jūsų pačių prakaitas ir
kraujas, triūso vaisiai ir gyve
nimas. Toje duonos riekėje esi
tu pats, žmogau. Tada pri
spausk ją pagarbiai prie lūpų,
nes išaukštinęs tai, ką sukū
rei, išaukštini pats save". Esą
šią priesaiką turi girdėti kiek
vienas, kas tik valgo duoną. Ir
esą tą pagarbą duonai turi
žmonės perduoti iš kartos į kar
tą. Žodžiu, drausdamas maldą
ir poterius, komunizmas įparei
goja rašytoją kalbėti apie pa
garbą duonai. Tikintysis gar
bina Viešpatį, prašydamas
duonos, komunistas garbina
pačią duoną ir tai todėl, kad
kolchozų nualintas kraštas
susiduria su duonos stigliumi.
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nos Lietuvoje nebeturėtų, bet
toks jos garbinimas rodo, kad
jos nėra per daug*. Nuolat
komunistinėje spaudoje kal
bama*: apie arimą ir sėjimą,
apie piūtis ir melžimus, buvo
kalbama ir apie duoną, tačiau
ne tokiuo tonu, kaip dabar.
Avyžius rašo, kad krautuvėje
duoną reikia gražiai suvynio
ti, pagarbiai ją įdėti į krepšį,
kad reikia įspėti vaiką, kad šis
nenumestų prakąsto riestai
nio. Ir staiga kyla klausimas,
iš kur toks kultas duonai, o kad
duonos nebėra tiek, kiek reikia
pagal Avyžių kodėl.
Jis rašo: "Skaudu matyti
duoną užmirštą, paniekintą
mineralinėse trąšose, kurios
nyksta po atviru dangumi, pa
liktos neūkiško šeimininko,
kombinuotų pašarų pavidalu,
išbarstytą ant kelio iš ne
rūpestingai pakrauto sunk
vežimio, kurį veda viskam abe
jingas vairuotojas, graudžiai
žiūrinčią iš parduotuvių len
tynų, kur pateko iš kepyklos
blogai iškepta nevaleikų ke
pėjų, net nepagalvojusių, kiek
jos tokios - supleišėjusios,
apgriuvusios dėl nevykusio
išminkymo, — nueis niekais
raikant, pagaliau raudančią
dirvoje, kuri buvo laiku apsėta
ir davė gerą derlių, tik derlius
nebuvo ūkiškai nuimtas. Aš
negaliu nepasilenkti ir nepa
kelti ražienose nukirstos var
pos. Bet jų tiek daug, tiek daug.
Tų nukapotų varpų ir grūdų.
Turėtum lenktis ir lenktis, per
graudulį žemės nematyda
mas, ir lenkiuosi".
Štai koks pasiaukojąs tary
binis rašytojas, kaip gerai vyk
dąs savo viršininko reikalavi
mą pamokyti kolchozininkus
ūkiškumo ir už tą pamokslą
gaudamas sunkiu kolchozininko prakaitu uždirbtus rub
lius. Bet blogiausia, kad ko
munistinėje
sistemoje
išnaudojamas
kolchozininkas, kad ten labai daug nuo
latinių varovų ir per maža besi
rūpinančių pačių kolchozininku.
Niekados
niekas
nešiskundė, kad buvo per daug
mylimas.
L. Tolstojus

Taip rado ne koks ten anti
tarybinis, buržuazinis nacio
nalistas, bet tarybinis rašyto
jas, Lenino premijos laureatas,
tarybiniame, nors tik keturių
puslapių, dienraštyje "Tie
soje", šių metų vasario 26 d.
numeryje. Įdomiausia, kad ta
me pačiame laikraštyje tą pa
čią dieną ir tame pačiame pus
lapyje yra kitas straipsnis,
pavadintas "Atkirtis klastoto
jams." Čia rašoma apie pabaltiečių Maskvos ir Leningrado
autorių knygą. Toje recen
zijoje tvirtinama: "Rafinuoto
antikomunizmo,
Pabaltijo
reakcinės emigracijos, bur
žuazinių nacionalistų evoliu
ciją ir politinį bankrotą atsklei
džia neseniai Rygoje išleista
knyga rusų kalba "Pabaltijo
reakcinė
emigracija
šian
dien". Minėtame straipsnyje
rašoma, kad yra išeivių "pasi
rengusių viskam, kad tik ap
juodintų savo ar tėvų gimtinę,
bet ir visokiausiomis niek
šybėmis drumstų jos giedrą
nuotaiką. Tai prieš keturis de
šimtmečius liaudies revoliu
cijos bangos nublokštos iš
naudotojų klasių atplaišos,
buvusių dvarininkų ir kapi
talistų palikuonys". Straips
nyje teigiama, kad antitary
binę kovą perėmė jaunesnioji
karta, kuri taip pat nesiliauja
šmeižti tarybinės santvarkos
Pabaltyje. "Tiesa" rašo: "reak
ciniai emigrantai pagrindine
savo politikos kryptimi laiko
liaupsinti buržuazines Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybes ir šmeižti tarybinio
Pabaltijo respublikų socialisti-

A f g a n i s t a n o o k u p a c i j a privertė J A V keisti strategiją
Žvilgterėję prieš nepilną
penkmetį į 1975 m. gegužį, kai
JAV nuosmukio ir detentės
architektas H. Kissinger pietų
Vietnamą atidavė Vietnamo
komunistų, netiesiogiai So
vietų kontrolėn, suprasime, ko
dėl Sov. S-ga su fanatišku įnir
timu rėmė Hanojų. Išstūmusi
Ameriką iš Pietų Kinijos jūros
pakrančių ir palikusi sunkiai
sužeistą savo „priešą nr. 1" Subic įlankoje, Filipinuose ir
Japonijoje, Sovietai sau už
sitikrino Vietnamo vergišką
ištikimybę pietryčių Indokinijos vandenyse ir žemyne. Tuo
būdu jiems didžiuliams impe
rialistinio
sustiprėjimo pla
nams tuose plotuose neliko
rimto varžovo.
K o v a už e n e r g i j ą

Kremliaus pasaulio užval
dymo planuotojai po II-jo
pasaulinio karo nesėdėjo prie
pokerio stalų ir nevažinėjo
kadilakais. Anaiptol ne! Po
gruobuoniškais Rytų Europos
prie Sovietų S-gos imperijos
prijungimo planais jau Pots
damo „taikos konferencijos"
mėnesiais 1945 m. įžvalges
nieji politinę strategiją studi
juojantieji galėjo nesunkiai
nuspėti, ko siekia jų II-jo pas.
karo sąjungininkai, sėdėdami
prie laimėtojų stalo.
Tačiau tada į tokius JAV
gero geidžiančius patarėjus
buvo šnairuojama, o gen. D.
MacArthur, nežiūrint jo tei
singų įspėjimų, buvo atleistas
iš Tol. Rytų karo vado pa
reigų. Dar visa laimė, kad ten
liko (Japonijoje) jo įvesta impe
rinė monarchija, kuri sugeba
priešintis bolševizmo plitimui
XTZM
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jama tvirtinti, kad buržuazi
nės santvarkos dėka tariamai 30 metų po Korėjos pusiasalio
nepaprastai sparčiai kilo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos
ekonomika 1920-1940 metais".
Straipsnis pavadintas "At
kirtis klastotojams", bet juk
mes neklastojame, o tokie, kaip
Avyžiaus raštai, atidengia,
kad sovietinė ekonomika g a n a
sušlubavusi.
Nors minėtos knygos recen
zijoje rašoma, kad išeiviai tik
giria buržuazinius metus, bet ir
patą J. Avyžius tos praeities
nepeikia, iš jos kviečia mo
kytis, kad to duonos būtų dau
giau. Avyžius, rašo: "Lietuvos
aitojas nuo seno gar
sėja darbštumu, sąžiningumu,
meile ir pagarba žemei bei jos
išaugintiem vaisiams. Visas
tas per šimtmečius susiklos
čiusias mūsų valstiečio būdo
savybes privalome išsaugoti
ateinančioms kartoms, kaip
brangiausią tradiciją". Žo
džiu, liepia semtis stiprybės iš
tos buržuazinės praeities, ku
rią tam pačiam laikrašty nie
kina. Ir tai rodo, kad be varo
vų, raginimų, be įvairių
politrukų Lietuvos ūkis ga
lėjo klestėti. Ir jei pabaltiečiai kalba apie savo kraštų
ekonominį augimą laisvai
siais metais, tai yra tiesa, ly
giai kaip yra tiesa, kad vadi
n a m a kolchozinė s i s t e m a
nualino žemės ūkį, o tai rodo
Avyžiaus raštas apie duoną.
Duona brangus daiktas, to
negalima užginčyti, bet k a i
skaitai straipsnį apie duonos
šlovingumą, tai pradedi su
prasti, kad tarybiniu rojumi
vadinamam krašte ne viskas
jau taip rojiška. Gal ir nebuvo
laisvoje Lietuvoje viskas ge
rai, bet valdžiai nereikėjo sam
dyti nei V. Krėvės, nei Putino,
kad šie rašytų duonos garbei
kūrinius. Nereikėjo, nes tada
buvo laisva, ne prievartinė sis
tema, ir kiekvienas žinojo, kaip
tą duoną auginti ir kaip ją su
naudoti.
Al. B.
Pirštai privalo daryti t a i ,
ką diktuoja galva, o n e
priešingai.
Šumanas

BR. AUŠROTAS
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karo pradžios <Sovietai šiau
rės rytinio Ramiojo vandeny
no pakrantėse sau užsitikrino
vyraujantį vaidmenį. Jie, jaus
damiesi saugūs tuose plotuo
se, 1979 metų gruody pradėjo
grasinti JAV ir Vakarų pra
monei energijos šaltinių atė
mimu. Sovietai atsirado vos
350 mylių atstu nuo Arabijos
jūros pakrančių. Supraskime,
kad šiuo metu jų veržimuisi į
ranka pasiekiamas kvepian
čias žibalo versmes niekas ne
kliudo: nei iš vakarų Iranas,
nei iš rytų Pakistanas ar Indi
ja. Staigus šuolis į pietus grei
tųjų šarvuočių kolonomis be
veik užtikrina
Hormuz
sąsiaurio uždarymą ir vaka
riečių pramonės lėtą pasmaugimą.
Ir tik tie JAV karo laivai Die
go Garcia salelėje ir Rytų Afri
kos kai kurių valstybių uos
tuose sudaro keblų galvosūkį
Sovietų pasaulinės strategijos
planuotojams.
I Seychelles salyną
Tenka pripažinti, kad da
bartiniai
toli
įžvelgiantys
rusiškojo imperializmo (po
komunizmo priedanga) puo
selėtojai, kai prieš keliolika
metų JAV karo laivyno viene
tai pradėjo kurtis tada D. Bri
tanijos Diego Garcia saloje,,
esančioje Indijos vandenyne,
tai ir Sovietai nusprendė neat
silikti nuo amerikiečių.
Jų akys ir „simpatijos"
nukrypo į Seycheles salyną,
esantį apie 1,300 mylių į rytus
nuo Diego Garcia JAV besi
kuriančios karo laivyno bazės.
Savaitraštis
U.S.N.&W R "
savo kovo 24 d. numeryje rašo,
kad „šis Indijos vandenyno

salelių rojus pagal legendą
buvęs tikrasis Edeno sodas iš
lėto, bet užtikrintai slysta į
sovietinę priejuostę".
Apie šį salyną LE, XXVII t.
sakoma, kad „tame salyne yra
apie 92-jų salų-salelių, suda
rančių 504 kv. km bendro plo
to. Jų geografinė padėtis: 4 1. p.
pi. ligi 10 1. p. pi. ir nuo 46 r.
ilgio ligi 57 r. ilgio. Drauge su
Amirantų, Cosmoledo, Aldabros, Providensijos ir Alfonso
salomis jos sudarė D. Britani
jos koloniją".
Minimo savaitraščio teigi
mu „nepriklausomoje valsty
bėje įsikūrę Vakarų valstybių
diplomatai tiki, kad dabar
tinis tos respublikos kairiųjų
pažiūrų prezidentas France Albert Renė šį Indijos vandeny
no svarbų laivynų uostą greit
pavers Sovietų karo laivyno
tiekimo bazę".
Tačiau sostinėje Victoria
esantieji valdžios pareigūnai
tvirtina, kad „šios salos esan
čios tarpe Diego Garcia ir rytų
Afrikos pakrančių negrasins
JAV prekybos laivyno ke
liams, vedantiems iš Persijos
įlankos į Vakarų ir Tol. Rytų
pramonės kraštus".
Tos valstybėlės informacijų
ministeris James Michel, jis
yra taip pat ir revoliucijos ideo
logas, sako, kad „Victoria, tas
puikus gilaus vandens uostas,
nebus perduotas Sovietų ži
nion. Ši respublika labiau nori
išlikti su nieku nesusirišusi".

Afganistano praeitį prisiminus. Karalius Amanulla 1928 m. lankėsi Berlyne, kur
jį sutiko prezidentas maršalas Hindenburgas ir garbės sargybos.

Kai Afganistanas buvo monarchija. Jo karalius 1928 m. lankėsi Vokietijoje. Čia
matome jį drauge su prezidentu maršalu Hindenburgu.

kų portretais Nors ministeris
tvirtina, kad „mes džiaugia
mės savo nepriklausomybe ir
neleisime, kad mus išnaudotų
didžiosios galybės, kažin kas
ten slypi po jo žodžių mig
Dekoracijos ir v e i k s m a i
lomis".
liudija
Seychelles reziduoją užsie
Savaitraščio koresponden nio diplomatai yra įsitikinę,
tas D. Mullin rašo, kad „minė kad t a respublika vis giliau
to ministerio darbo kabinete grimsta į sovietinį liūną. Mat,
gan.ijia Busipaiiim s u ouvusio pradžioje, tuoj po perversmo,
Kubos ideologo Che Guevara 1977 m. vidury atrodė, kad
biustu, Lenino ir kitų bolševi- revoliuciniai vairininkai sieks
reformų, krašto socialinės būk
lės pagerinimo. Tačiau dabar
jau yTa aišku, kad šių salų
vyriausybė visiškai atsidavė
sovietinei pažiūrai:
griau
namas privatus ūkis ir ruošia
masi naujai revoliucijai. O
pastarajai įgyvendinti iš Tan
zanijos respublikos Afrikoje į
salas buvo importuota 400 ka
rių „tvarkai palaikyti". Priedo
dar įvestos draudžiamos judė
jimo valandos.

o 1979 į ten teatvyko vos 5%
1978 m. buvusių poilsiautojų.
Šiuo metu didžiausioje Mahe saloje tebėra JAV satelitų
sekimo observatorija. Dar ten
p r i s k a i č i u o j a m a n e t 12
„Taikos Korpo" pareigūnų, be
to, Amoco b-vės inžinieriai
apie 100 mylių atstu nuo salos
vandenyne ieško žibalo vers
mių. Apie 15% šio „rojaus"
gyventojų kasdien gauna
amerikietišką maistą „Tai
kos" programos rėmuose.
Policinė valstybė

Valdžios pareigūnai, žiną
prezidento Rene pažiūras,
sako, kad „jis tiki, kad JAV
esanti atsakinga už visas
bėdas pasaulyje". Mat, Rene
persekioja baimė, kad vieną
dieną iš už vandenyno ims ir
sugrįš buv. prezidentas Man
cham ir išvarys Rene į sovie
tinį „rojų".
Tos baimės pasėkoje 1979 m.
P r i e š revoliuciją
valdžia buvo suėmusi apie 70
Prieš 1977 m. revoliuciją šių krašto žymūnų, kurių 17 ir
salų 62,000 gyventojų su buv. šiandien tebelaukia teismo.
prezidentu James Mancham Terorui augant iš krašto bėga
Jaunimas
rūpinosi ir stengėsi, kad į jų prekybininkai.
salas atvyktų kuo daugiausiai maištauja, nenorėdamas tar
turistų. Mat, jas nepaprastai nauti priverstinėje jaunimo
mėgo turtingieji Skandina pionierių armijoje.
Anksčiau
šiose
salose
vijos atostogautojai — nuoga
liai. Iš turizmo krašto vyriau vyravo linksmas gyvenimas.
sybė s u r i n k d a v u s i 95% „Šiuo metu mes gyvename lyg
užsienio valiutos. 1978 m. jose policinėje valstybėje", teigė
atostogavo 65,000 vasarotojų, vienas neįvardintas pilietis.

Invazinės Sovietų kariuomenės pabūklai Afganistane

POKARIO METAI
A L B I N A S BARANAUSKAS
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
"Vinco Mazurkevičiaus romano"
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Kaip įprasta Bavarijoje, aplinkui ūkį nebuvo nė
medžio, nė krūmo, nė stagaro: visai nepanašu į
lietuviškus guotus a r gojelius, iš kurių vos besimatydavo stogai. Bet reikia pripažinti, kad tai taip pat
darė įspūdžio: senoviški šimtamečiai trobesiai,
niekieno neužstojami, be šešėlio, su saulės
pabrėžtomis linijomis, vienų vieni gryno, žaliuojan
čio lauko viduryje, traukė akį savo atvirumu bei
iškalba. Ir švarumo iliuzija. Plikas žmogus, pavyz
džiui, visuomet atrodo švaresnis už plaukuotą. Bet
Matulevičius jau Žinojo, kad tai tėra iliuzija. Už tro
besių, kiemo gilumoje, po pat virtuvės langais
kiekvieno padoraus bavaro ūkyje slepiasi jo pasi
didžiavimas — milžiniška, netoli su stogais aukš
tumo karviamėšlio (bavarai arklių nelaiko, dirba
žemę ir važinėja melžiamomis karvėmis) krūva su iš
po jos ištekančiais šviežiai kopinėto liepžiedžių me
daus spalvos latakais, kvepiančiais, tarp kitko, ne

medumi, bet neblogiau už jį pritraukiančiais muses,
nuo kurių sparnelių prieš saulę aplinkų blizga visa
žemė, tarsi pabarstyta deimantais ar kokiais nors
kitokiais brangakmeniais.
Sodyba susidėjo iš dviejų pastatų: medinio, be
langų ir be kamino, ir akmeninio, su langais bei
kaminu.
Pirmojo sieną iš kelio pusės puošė eilė
drožinėtų skydo pavidalo lentelių su stogiukais ir
kryželiais viršuje, labai primenančių lietuviškas
pakelės koplytėles. Tik, vietoje Kančios ar Rūpin
tojėlio, jose buvo įdeginti ar išpiaustyti vardai ir
pavardės su šiuo pasauliu persiskyrusių ūkio šei
mininkų ar gyventojų. Kai kurios, pajuodusios nuo
oro atmainų, sunkiai teįskaitomos, siekė aštuo
nioliktąjį šimtmetį. Visose kartojosi pavardė
Zirngibl, Zierngibl, Zierngiebl ir Zirngiebl. Kieme,
kaip jau buvo galima tikėtis, dunksojo mėšlo krūva,
kurios dydis bei kvapnumas nebūtų padaręs gėdos
nė pačiam kunigaikščiui von und zu Weissenstein.
Gyvenamasis namas, sykiu einąs ir tvarto pareigas,
mūrinis, dengtas skalūnu, kadaise žalsvai dažy
tomis sienomis, su akmeniniais langų rėmais bei
durų staktomis, turėjo virš pastarųjų iškaltą datą
1542.
Matulevičius, baikščiai dairydamasis šunies,
kurio betgi taip ir nepasigirdo, nukreipė savo žings
nius slenksčio kryptimi, tačiau buvo staiga prikaltas
vietoje už nugaros pasigirdusio moteriško balso,
kalbančio su anaiptol ne moterišku autorite
tingumu:
— Wo wollen Sie hin?

Iš tono darėsi aišku, kad per pusantros sekun
dės negavus patenkinamo atsakymo, turėtų kilti
labai didelis triukšmas. Matulevičių tai iš karto
privertė numoti ranka į Mieleškos sistemą ir į savo
pasiryžimą neišsiduoti su vokiečių kalbos mokėjimu.
Nes kokia gi kita kalba galėjai per tokį trumpą laiką
apibūdinti susidariusią situaciją?
— Ich suche die Hausfrau, — atsakė jis pagal
visas Dudeno taisykles.
— Die Hausfrau bin ich. Wer sind Sie?
Pokalbis atrodė įeinąs j logikos vėžes. Matulevi
čius tik dabar terado laiko atsisukti ir žvilgsniu
ištirti savo bendrakalbę. Buvo nejauna, aukšta,
sausa, tamsiaplaukė, apsitaisiusi juodai, su ilgu,
žemę siekiančiu sijonu ir juoda skarele ant galvos.
Labai priminė senesnes suvalkietes ūkininkes, pasi
rėdžiusias miestan į turgų, kurias Matulevičius
matydavo Vilkaviškio senojoje rinkoje antradieniais
ir penktadieniais, grįždamas iš pradžios mokyklos ar
iš gimnazijos. Prieš atsakydamas, jis nutarė, kad
Žodžiai „Ich bin Vytautas Matulevičius", nors labai
tikslūs, būtų dvelkę gal per dideliu specifiškumu.
Atrodė patartina vartoti bendresnes kategorijas.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 8 d. esanti metalo liejykla, pasiūlyda- j Iškilmių dieną visa miesto tary
ma už labai pigią kainą parduoti i ba, dalyvaujant valdžios atsto
jau nuo seno užsilikusią lordo By-, vams ir didelei daugumai miesto
rono statulą. Statula buvo nu-j gyventojų, iškilmingai su pasidipirkta. Vietos metailo apdirbėjas' džiavimu atidengė visų mėgiaKCAL
E S T A T E
M I S C E L L A N E O U S
IŠNUOMOJAMA. — FOR BENT
kiek pakeitė veido bruožus ir pa- ] m a m poetui skirtą paminklą. Ir
Italai blogiausi vyrai — taip galvoja moterys
darė naują stovą su Ekvadoro po niekas neįtarė, kad tai buvo šiek OAK LAWN — Salininkas par
IŠNUOM. KAMBARYS VYRUI
MEČYS SUJCATITS
! tiek pataisytas lordas Byronas.
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med.
eto vardu.
Atskiras įėjimas. Vonia. Marąuette
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
"bi-level" namą. l y 2 vonios. Židi
Jeigu jau pradedi galvoti, kad tai, dlandai ir danai yra geriausi
Parke. Tel. GR 6-6T72.
ir kitus kraštus
nys šeimos kambary. 2 maš. gara
nėra tikslo gyventi, — draugai vyrai, o italai — blogiausi.
žas. Pėsčia nueinama į mokyklas;
NEDZINSKAS, 4069 Archer Avs.
pešasi tarp savęs, pažįstami vie
arti ausisiekimo. $73,500. Skambint
2422 WEST MARQUETTE RD.
Chicago, III. 60632, tel. 927-1989
Pavyzdžiui, 85 nuošimčiai bri
423-5579.
n a s kitą šmeižia, pavydi, apkal
CHICAGO, ILLINOIS «0«29
D S M E 8 I O !
tų padeda žmonoms plauti skal
•
PHONE: 312 125-6897
binėja, murdo, išgalvoja nebūty
binius ir indus ir bent trečdalis
VSJL
2 STORY HOUSE IN GLENCOE
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
dalykų, .pasaulis pilnas pagiežos,
10% — 30% — SO%
nesibauigina naujagimiams pa
4 bedrooms, living rm., dining rm.
u i apdrauda nuo mulas Ir sntonspateitis tamsi, be vilties ir išeities,
keisti vystyklus. Olandai ir da
billo pa mot.
and den. 2-room addition with sepa— pagalvdk apie šį asmenį.
nai panašūs. O iš italų vyrų tik
rate entrance from 1%-car attached
FRANK ZAP0LIS
garage and bsm. 2 rooms in basemem,
Jis gimė beraščiu tėvų šeimoje. kas penktas galvoja, kad turėtų
T«M. GA 44654
full attic. Large patio with 20' x 40'
Mokyklą telankė vienerius metus. padėti suplauti indus. Ir tik 13
Apdraustas perkraustymas
JVi W. Kth Street
f
swimming
pool.
Lot
60'
x
128".
Price
Devynerių metu neteko motinos. nuošimčių .pakeičia vystyklus.
L F P E L N O SKIRSTYMO KOMISIJA PASKYRĖ
Įvairių atstumų
$127,000 or best offer.
Dirbo prie geležinkelio, ant lai
U2 1979 $93,768.15.
Bendrai, daugumas europiečiu
Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 arba 376-5996
CaU 640-2543 or after 6 p . m.
vo, kaip kalvis, matininkas, vedė
(1979: 111.17 $16,700, V.30 $6,000, IX.8 $29,8000
PACKAGE F.X PRESS AGENCY
vyrų nepriekaištauja dėl prisidė
834-0462
pašto įstaigą. Atidarė krautuvę
MARIJA yORF.IKrF.yfi
iiiimiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiJ
XII.7
$20,012
ir
1980.1.18
$21.256.15)
jimo prie paprastesnių darbų ir
— subankrutavo. Skolas išmo padeda su pirkimais, tačiau dide
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Byl.
Labai pageidaujamos geros rūšies
kėjo tik per penkiolika metu. Jau lė dauguma prieštarauja
prieš
prekės. Maistas iš Europos sandeliu.
nystėje mirčiai prarado savo pirmą daugiau laiko pareikalaujančius Nr.
2008 W. 6» St., Chicago, 111. 6062S.
TEL. — W A 5-2787
ją meilę. Vėliau vedė. Turėjo ke namų ruošos darbus. Apklausi
KILIMUS IR BALDUS
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu iilturis sūnus, kuriu du mirė savo nėjimo metu vyrai gyrėsi dau
Plauname Ir vaškuojame
79-01 1, 2, 3 JAV LB Švietimo t-bai Lituan. mo-kloms remti
dymai. Marąuette Parke. Dėl ligos
visų rūšių grindis.
vaikystėje, o trečiasis dar neišė giau prisidedą darbais, negu
linillllllllllllllllllllllllllllllllllRlllllllllli
$16,200, jaunimo spaudai, konkursams $4,150,
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
jęs į vyrus. Temperamentinga jų žmonos jiems tą pripažino.
BUBNYS
—
TeL
B
E
7-5168
mokslo priem. paruošti $1,800, leisti $2,200
$24,350.00
Puikiausio mūro 22-jų metų bunžmona, paveikta sūnų mirčių,
79-02 1, 2
JAV LB Kultūros t-bai PLB arch. $3,000,
2 miegami. PuSų sausas beisšmeižtu, gandų ir pavydo, su
premijoms $4,000 — dailės $1,000,
Jei nenori, kad tave vargintų
msntas. Graži vonia ir ekstra tuale
kompromitavo jį daug kartu ir
muzikos $1,000, teatralo $1,000 ir
tas. Centr. oru iildymas ir vėsinimas.
telefonas, geriausiai būtų gyventi
lituanist. studijų $1,000, Vaičiulaičio
vėliau išprotėjo. Kandidatavo j
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Banaba saloje, Ramiajame van
„Auksinei kurpelei" išleisti $1,000,
kongresą — du kartus pralaimė
lite užimti. Marąuette Parke. — ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Dienraščio "Draugo" admvdenyne .Sala turi tik 2060 gyven
paremti literat. vakarus ir rašytojų rečitalius
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
$82.500.
jo. Kandidatavo į senatą — du
niatracijoje galima pasirinkti J.
tojų ir nė vieno telefono.
$1,000, dublikuoti kun. Kezio film. $1,000
$10,000.00
pilna apdrauda.
kartus pralaimėjo. Pasakė prakal
Platus
sklypas.
Geroje
vietoje
in
vairių liaudies meno darbų: me
PLB švietimo t-bai užs. jaun. kltr. veiklą
TeL — WA 5-8063
bą, kuri ateities generacijoms li
Pagal turimas žinias, Washing- 79-03 1
vestuoti
ateičiai,
ir
kaina
nuderėta.
paremti $500, P. Am. 5 lietuvaitėms
džio, keramikos, drobės, taip
ko klasiniu pavyzdžiu, bet tuo ton, DC, turi daugiausiai telefoVasario 16 gimn-je $2,500,
$3,000.00
Ofise veikia automatinis telefonas.
p
a t gražiai papuoštų lėlių.
metu klausytojų buvo nesuprasta ir nų. Jame priskaitoma 150- telefo- 79-04 1, 2, 3 PLB v-bai P U IV kongr. Fin. k-tui $3,000,
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitmiliiiiiiiiHnilinnn
{vairių prekių pasirinkimas ne
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
neįvertinta. Laikraštininkų kas- nų šimtui gyventojų. Illinois
per Kultr. talkos k-ją P. Am. „Ąžuolyną" ir
Apsilankykite j "Draugo" ad
brangiai
ll
mušu
sandelio.
ar
angliikai
ir
paduoti
savo
telefoną
dien buvo šmeižiamas ir ka'Itina- valstijoje Evanston ir Springfield
„Žibutes" paremti $2,000, užs. liet. spaudą
ministraciją
ig pasižiūrėkite. Gsi
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
bei pavardę, kada jums patogu namus
mas. Aukšto ūgio, plonas, didelių Į pralenkia kitus miestus su 104 te
remti pagal sąrašą $300.
$5,300.00 apžiūrėti.
rasite kai ką padovanoti savo
S01 W. « S t , Chicago, m. MOf
Pedag. lituan. ins-tui skoloms apm.
pėdų, lėtos eisenos, karikatūristu lefonais šimtui gyventojų, o Sko- 79-05 1, 2
giminėms a r draugams$1,362, iš „A. Stankaus F." 7.57%
SIUNTINIAI I LIETUVA
ir aktorių dažnai pajuokiamas. kie turi 101 telefoną Šimtui.
nuo $20,000 stip., leidiniams, mokslo
Teis*. — 125-27*7
Pusės krašto žmonių
nemėgia Taip pat Springfield turi daugiau
"Draugo" a d r e s a s : 4545 W«st
pr. $1,514.
$2,876.00
telefonų
negu
visas
Islandijos
mas.
Vytautas
Valantinas
6Srd S t , Chicago, DL 60639.
Lietuvos agron. Sibiro tremt. pag-ti
79-06
2625 West 7Ist Street
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIillllllIllIlUliUllIU
kraštas.
f-do Linai Bildušaitei agronomiją studijuoti
ilIlIilHilIilIlIlIlIllIlllliiuiiiiHiiiiiiiiiiniH
Tačiau tie įvairūs sunkumai ir
Pasauliniu mastu, JAV-bės pir
nuo $5,500 - 7.57%
$416.00 Tel. 737-7200 ar 737-8534 imiiiiimiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiniiiufiiitft
nesėkmės jo nepalaužė. Turėjo
mauja su 162 milijonais telefonų. 79-07 1-19
iŠ
,,J.
Krukonio
stip.
f-do"
nuo
$143,036:
nepasotinamą alkį knygai. Dar
Antroje vietoje Japonija su 51 mi
51-7.57% stipend.: žr. priedą
$15,998.00
PUSMEČIUI
jaunas būdamas stojo savanoriu
Lituanistikos inst. Liet. išeiv-os bibliogr.
79-08
1
ro
c lijonų ir trečioje — Didžioji Bri
Ltoensed, Bondad* Insored
S121.GG Chicagoje
ir ta "^) kapitonu ka su indėnai .
par. už 1978 $1,000, 1979 $2,000
$3,000.00
tanija su 23 milijonais.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
Pats pasiekė aukšto išsimokslini
79-09(78-56) Prof. R. Šilbajoriui versti straipnius
ir vonios kabinetai. Keramikos ir k t
Pagal JAV-bių valstijas pirmau
mo. Išlaikė egzaminus ir labai
į rusų kalbą
plyteles. Glass blocks. Sdnkos vamz
$1,000.00
C 1esr o j t
sėkmingai vertėsi advokato prak ja Kalifornija su 18 milijonų te 79-10(78-61) Vincentui Liulevičiui išleisti „Amerikos
džiai išvalomi elektra. J automatą ga
(10/20/5/UM)
lite
kalbėti
lietuviškai,
palikite
pavar
tika. Buvo logiškas, įtikinantis ir lefonų. Po to seka New Yorkas su
lietuvių ekonominė veikla"
$500.00
We'il help you make fne right movė.
Psnsminkama
auto apdrauda
de
ir
telefoną.
13
milijonų,
Texas
su
9,6
milijo
ALKA
muziejų
paremti
79-12(78-78)
$1,000.00
klausytojus uždegantis kalbėtojas.
2-1*
butų
medhds
apyl.
00-os
ir
79-13(78-80)
Amfiu*
C
iki 10 m.
LF
v-bai
per
Inf.
vedėją
radijo
vai.
remti
Keturis kartus buvo perrinktas į nais ir ketvirtoje vietoje Illinois
SERAPINAS — 636-2990
Lawndale, $39,000.
$1,000,
lietuvišką,
spaudą
remti
pagal
6529 So. Kėdzie Avenue i
valstijos seimą. Vėliau buvo iš-į su 9,4 milijonais.
S-Jv. butn. ntOr. 41 ir Albany. iiiiiiiimimmniiHimiiuiiiiiiuimiuiuin
sąrašą
$1,000.
$2,000.00
Nors pasikalbėjimų skaičiumi
rinktas į JAV-bių senatą, kur pa
$59,900.
J. BACEVIČIUS — 778-2233
79-16
Pranui Naujokaičiui honoraras už Liet.
ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiifi
Amerika
prašoka visą pasaulį,
sižymėjo teisingumu, užsispyrimu
59
Ir
Mozart.
Naujesnis
8
butų
literatūros IV t.
$1,200.00
bet 1979 m. daugiausia pasimūr. Geras investavimas.
ir kovingumu.
79-19(78-53) Lietuvių meno dr-jai paremti meno galeriją
$1,000.00
M Ir Keeler. iy2 aukšto mūr. Tin
r^
. j .
._-_ ~ I kalbėjimų su užsieniu turėjo Izra- 79-21
LKB kronikoms leisti s-gai ispanų ir
ka giminingom Šeimom. $72,000.
HELP YVANTED — MOTERYS
Gyvemmas ir darbo patirtis is-, i- A -i i v J
L
prancūzų klb. kronikas leisti
1,500.00
r
66 ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo
vystė1 ji į nepaneigiamos
reputa i elis. PasiKalbejimų daugumas bu 79-22
Baltimorės lietuvių muziejui gintaro
dernus $47,500.
cijos asmenybę, ištikimą princi vo su JAV-bėmis ir Anglija.
Radijo Valanda Jau S 9 metus tar
eksponatus įsigyti
$500.00
61 b* Fairfield. Gerai prižiūrėtas nauja New Jersey, New Tork ir Conpams ir tvirtą sprendimuose. Jis
J. Žilevičiaus liet. muz-jos archyvui remti
Visos Amerikos apimtimi šim 79-23
mflr. 6 kamb. bungalow. $47,000. neetieut lietuviams !
LITE TYPING — FTUNG —
Kas Seatadier.j nuo * iki 5 vai. po
buvo atviras, teisingas, įžvalgus, tui gyventojų tenka 75 telefonai.
archyvą pagal sąmatą
$500.00
69 k Maplewood. 2-jų butų mūr. piet ta WEVD Stoties New Torke
PHONE WORK
drąsus, kantrus, kartais pilnas są O Sovietų Sąjunga teturi tik de 79-25
Bogutams, Jonui ir Teresei paremti
1330 kil., AM ir nuo t Iki S vai
Nebrangus.
Salary
will
be commensurate with
vak. 97.9 meg. FM.
Gyvosios ist. projektą pagal sąm.
$1,000.00
mojaus, kastais rūpesčiu, tvirtas šimtadalį to skaičiaus.
72 ir RodcweU, Modernus 7 kamb.
ability.
Modern
office. Frioge bene79-27
LKMA Chicagos židiniui Vilniaus un-to
mflr. bungalow.
Garažas.
Tik
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS fits — Paid vacation.
kovotojas už žmogaus teises, bet
Vienaip moko, kitaip pats el
400 m. minėjimą paremti
500.00 $45,000.
234 Stffilit Drive
be pagiežos ir keršto kitiems. Jį giasi. San. Juan, Puerto Rico,
79-31
69
br
Talman.
Taverna
ir
5
butai.
IV
Mokslo
ir
kūrybos
simpoz.
k-tui
leisti
Watchong,
N . J. 07069
Contact
laiko filosofu, mąstytoju, vergų miesto gaisrininkų komandos vir
$94,800.
TEL. — 752-KM (2*1)
leidinį,
vardyną,
tekstus
ir
kt.
$1,000.00
išlaisvintoju, respublikonų parti šininko name kilus gaisrui, jis
71 h- Roekwe0. Krautuvė ir 3 bu
79-32
Lietuvių operai „Liucijos" operą pastatyti
$1,000.00
MR. RAY DŪDA
jos įkūrėju. Ir šiandien jis laiko pats jį lengvai prislopino vande 79-33
llIIIIIIIIIIIIIiiilIllUIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIilII
tai. Tik $57,500.
Arvydui Žygui vykti į Punską tautosaką
343-8667
mas aukštoje pagarboje ir pavyz niu. Tačiau po kurio laiko ugnis
6$ ir Trlpp. Mūr. Krautuvė nau
rinkti
$1,000.00
iiiiiiimiiiiiimiiiiimiiimmmiimiiimii
jame pastate. Labai nebrangiai.
džiu kitiems ne tik šiame krašte, vėl įsiliepsnojo, sunaikindama 79-a5
Ecflual opportunity employer
LF v-bai lietuviams studentams, kurie
M. A. Š I M K U S
bet ir kitų kraštų vadovaujančių net 300 kopijų jo paties parašytos
vykdys vasaros darbų planą
$2,000.00
JEI G A L V O J A T E
INCOME T A I SERVICE
asmenų tarpe.
Lietuvių rašytojų dr-jai LRD metinė
knygos "Sėkmingi būdai kovoje 79-37
ITOTART P U B U O
PIRKTI AR PARDUOTI,
1979
premija
VYRAI IR MOTERYS
$1,000.00
prieš
gaisrą".
4260 So. Maplevrood, *sL 254-7400
Jis — tai Abraomas Linkolnas
79-40
Lituanus Quaterly žurnalui remti
$500.00
Kreipkite* į
Taip pat daromi VERTIKAI.
— '16-tasis JAV-bių prezidentas.
79-42
Lietuvių foto archyvui remti filmą apie
KEY PTJNCH OPERATORS
GIMINŲ iškvietimai. pildomi
Visada galima rasti išeitį. GuaBUDRAITIS REALTY C0.
St. Barzduką
$1,000.00
Leading
National Health Care Con
PILIKTYBBS PRAJTMAI ir
sulting Firm is aeeking a Higrh School
yaquil, Ekvadoro, miesto tarybos 79-43
LKMA išleisti Suvažiavimo darbų IX t.
2,500.00
kitokia
blankai.
Graduate wįth a minimum oi •
6600 S. Pulaski Road
Europos devyniose valstybėse j nutarė miesto aikštėje pastatyti 79-49
Br. Railai („Vilties" spaudos d-jai) padėti
miiuiiiiiiHiiiimnioiiiiimiimiUHiiinm months experience on IBM 129.
;
One day & 1 evening posrition availi
buvo pravesti apklausinėjimai statulą garsiajam Ekvadoro 19
išleisti „Vaivos rykštę
$1,000.00
Tel. - 767-0600
able. We offer an exc. benefit paakEthnic Community Services paruošti, išversti
nustatyti moterų ir vyru pažiū-j amžiaus poetui Jose Joa-uin OI- 79-50
Independently owned and operated nimiimiiiuiimimiiiiiiimifiimimiiiiin age. CalI for appointment:
ir išleisti Holocaust in Lithuania — Lituanus
806.150* — E x t 225
ras į kai kuriu modernaus gyveni medo. Tačiau jie ne tik nustebo,
žurnale
$2,500.00
mo problemų sprendimą. Suve bet ir skaudžiai nusivylė sužinoję,
MEDKJUS SYSTEMS CORP.
"9-51
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Muencheno taut. šokių gr. „Ratukui" padėti
990 Grove St., Evanston, Illinois
dus duomenis buvo nustatyta, j kiek kainuotu tokio projekto įvykminmuimimtiminiiimiiimnniiiminr
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
dengti skolas
$500.00
An Eąual Opportunity Employsr M/F
kad šeimyniniame gyvenime bri-ldymas. I pagalbą atėjo netoliese 79-53
4
botai
Marinis.
Lemonte.
Pardavimas
ir Taisymas.
Lietuvių operai pastatyti „Pajacus" ir
J-J» butų marinis. Gerai užlaiky
„Carminos Buranos"
$1.000.00
Reikalinga
M I CLINAS
TV
Vasario 16 gimnaziją remti per PLB valdybą
$628.15 tai. Marąuette Paiko rajone.
» « W. Sfth St., tei. 77t-14M
IIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllUIIIUIIIIIIIIItt
Lietuvių kunigų vienybei per kun. Pugevičių
Keaotrauai tu namu ir visais jrenLKBK leisti anglų klb.
Dirbti pilną ar daliną laiką.
$1,500.00
Perskaitė "Draugą" duokita
ŠIMAITIS REALTY
liet. dailės inst. ruošti Vasario 16 repr.
PRaMTlTVE ARTS
parodą ir rinkti monogr. medž.
IsaarsssM — Inootn* Taz
$1,000.00
j j kitiems paauskaityU.
835
N.
Michigan
Av., TeL 337-2011
Notary Pohflc
Iš viso už 1979
$93,768.15
2951 W. 63rdSt., 436-7878
H E L P
WANTED—MALĖ *
FEMALE
TeL 839-1784 a r b a 839-5568
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, •MnNIMIHIIHIIIilIlIlIlIlilIlIllIUUlUlIlIHI
įrašykime į testamentą numatytą sumą:
HHiuiMiiiiiiiiiimiiiiiiiimmmiiuiiimt
W« have IMMEDIATE 0FENINGS for:
„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON - FOR - PROFIT,
1UTŲ NUOMAVIMAS
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 2422 W MARQUETTE
V TOOL & DIE MAKERS (lourneymen - Days
ROAD. CHICAGO ILLINOIS 60629"
Namy pirkimas — P a r d a v i m a s

CLASSIFIED

ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS

i

GUIDE

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

onifiimiB/^

PASKUBĖKIT

VALOME

M O VI N G

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Valdis Real Estate

P L U M B I NG

$93.00

Lietuvos atsiminimai

RECEPTIONIST

TELEVIZIJOS

PARDAVĖJA-AS

tf

ta ligi 55 m. amžiaus, p a t s pri
sidėti. Kiekvienu atveju maty
ti, kad moterys ilgiau gyvena
Metropolitan Life draudimo už vyrus.
Be abejo, tai yra ilgų metų
bendrovė paruošė lentelę, i ku
rią pasižiūrėjus galima matyti, tyrimo rezultatas, tačiau tuo
kiek dar laiko žmogui liko gy nelabai reikia tikėti, nes mes
venti. Lentelė teapima asmenis j matėme, kiek daug išmirė jaunų
tik nuo 55 m. ligi 84 metų am- i lietuvių ir kiek daug gyvena seBe abejo, kas yra jaunes-: nių, nežiūrėdami j jokias statiagali tuos metus, kiek trūks- į tikas.

KIEK TAU LIKO
LAIKO GYVENTI

Draudimai — Valdymas

lietuvių Fondas 1962—1980.111.27 turėjo:
1. Pagrindinio kapitalo bruto
$1,666,945.11
2. Pajamų
$895,846.69
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis
Notariatas — Vertimai
protokolais, lietuviškiems reikalams
(švietimui, kultūrai, premijoms,
stipendijoms ir moksliniams veikalams)
J.
B A C E V I Č I U S
paskirstes
$668,796.50
Visi statykime Ijetuvių Fondą, kad jis pasiektų 2milijonus 16629 S. Kedade Av. — T78-22S3
ir kasmet galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip
j IHIUHIIIIIIIIIIIIIIIIII11UUUIIUIUIIIIIIUIIU
150 tūkstančių dolerių.
SKELBKITflSS "DRAUGET

INCOME TAX

MACHINISTS

V HYP0 TOOL CmiNDERS (Days)
V TURRET LATHE (Jaurneymen - Nights)
V HARDINGE BENCH LATHE SET-UP & 0PERATE
(Journeymen - Kights)
TOP WAGES . . . UNION BENEFTTS . . . OVERTTME
Company paid medical plan inchidfaig eye and den tai care.
APPLY IN PERSON OR CALL — 6 7 1 - 3 0 0 0

BELL REALTY

BINKS MANUFACTURING COMPANY
9201 W. Belmont Avenue
Franklin Park. IL
An £qual Opportunity Employer M/P

"S
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LIETUVIAI WORCESTERY

Chicagoje

PARAMA LITUANISTINEI
MOKYKLAI

j berto Torres. jis, jo žmona Maį rie ir Ida Ruiz Rodriguez jau
' buvo ieškomi nuo seniau, kaip
vadovaujantieji FALN nariai.

d. renginys (Military Whist) ir
NUBAUDĖ MELAGĮ
balandžio 27 d. toje pat salėje
Ugniagesių departamento paKovo 16 d. Lituanistinės mo įvykstantis N. Anglijos srities Vy ramedikų tarnybos studentas
kyklos tėvų komitetas surengė čių kongresas.
R.Stronczek, 25 m., atleistas iš
— Veiklios Aušros Vartų para
pietus paremti lituanistinei mo
tarnybos už tai, kad jis melavo,
kyklai. Prisirinko į Maironio Par pijos Putnamo seselių rėmėjos iš esą jis buvo ugniagesių sumuš
surengto pyragų išpardavimo, au
ką būrys svečių.
tas už tai, kad dirbo streiko me
Pietūs pradėti malda, ją sukal kų ir metinio susirinkimo metu tu. Išaiškėjo, kad jis buvo susi
bėjo Šv. Kazimiero parapijos kleb. parengtų pietų (rėmėjų būrelio žeidęs krisdamas, kai su kitais
kun. A. Miciūnas, MIC, už miru vadovės Onos Savickienės bute) studentais girtuokliavo Evanssius lituanistinės mokyklos mo pajamas paskyrė Putnamo seselių tono ligoninės automobilių sta
kytojus. Programą pravedė tėvų namų statybai.
tymo aikštėje.
—Gavėnios metu, Aušros Var
komiteto sek. ir ižd. J. Miliaus
PABRANGO 60%
kienė. Pietus pagamino mokinių tų bažnyčioje po 7 vai. v. kleb.
Alfonso
Volungio
atnašaujamų
mamytės. Daugiausia rūpesčio
.....
Chicagos Motorų klubas skel
teko komiteto pirm. N. Pranc- sv. Mišių, parapuos salėje buvo
^
kad
kevičienei —vyriausiai šeiminin pravedami religiniai pasikalbėji nas pabrango 60%.
kei. Dalyvavo Lietuvių Labd. dra mai. Šiai parapijai talkininkaująs
IŠSIKELS MONTGOMERY
gijos pirm. K. Adomavičius su kun.* Jonas P. O'Flaherty rodė ir
Montgomery Ward, daugiau
žmona. Worcesterio LB apylin aiškino tikybinio turinio skaid
res.
sia paštu prekiaujanti bendro
kės pirm. P. Babickas, Organizaci
—Balandžio
13
d.
2:30
vai.
vė, Chicagoje įsteigta 1872 m.,
jų tarybos pirm. P. Molis su žmo
p.p.
Liet.
Moterų
klubo
narių
su
nusprendė
savo didžiumą veik
na, miesto atstovas V. Glodis,
sirinkimas
LN
klubo
patalpose.
las
nukelti
j Cincinnati, Kansas
prof. A. Venclauskienė. Pristaty
Čia
bus
aptarta
iškyla
į
Wrights
City ir St. Paul miestus.
ti buvę lituanistinės mokyklos
vištų
farmą
Rhode
Island.
No
mokytojai: K Čėsna, J. Bakšys,
ADVOKATO SĄSKAITA
buvęs vedėjas, M Baškienė ne rintieji prisidėti kreipiasi pas HeAdv. J. P. Coghlan, kuris at
galėjo dalyvauti, E. Pauiliukonie- len Lindstrom (tel. 799-5826).
stovauja
Cook apskričiui byloje
—
Nemažas
skaičius
worčeste
nė-Rudienė, buvusi vedėja, B.
su
Black
Panters, iš viso yra
riečių
balandžio
20
d.
žada
vyk
Miliauskaitė penkis metus buvo
mokytoja 'lituanistinėje mokyklo ti į Putnamą, Matulaičio namuo pareikalavęs išmokėti 999,520
dol. Byla užsitęsė H metų.
se labdaros pietus ir koncctą.
je, kurią pati yra baigusi.
—
Šiais
šeimos
metais
LB
kraš
Programos vedėja pristatė nau
NAUJI ŠVTEOTMO PLANAI
jausią mūsų, kolonijos gyventoją to valdyba skelbia mokinių telki
Senatorius Frank Savickas
Stasį Rudį, trumpai apibūdinda mo akciją, norint remti lietuviš Illinois senate pasiūlė naujus
ma dalį atliktų darbų. Šiuo laiku ką švietimą ir pakelti lituanisti švietimo reformos planus, trijų
mokykloje dirba: vedėja Joana nių mokyklų mokinių skaičių naujų įstatymų nustatomus. Bū
Dabrilienė, mok. Nijdlė Prancke- bent 10 proc. Į šį mokinių ver tų išmetami kai kurie išlaidingi
vičienė. Joms daug talkininkauja bavimo darbą kviečiami visi. Juk ir nebūtini dalykai iš progra
jauna moksleivė, baigusi lituanis mums visiems rūpi, kad mūsų jau mos, koncentruojantis į pagrin
tinę mokyklą, Regina Pranckevi- noji karta išliktų tautiškai gyva. dinius. Būtų plečiamas priešmo
— LB VVorcesterio apyl v-bos
fiūtė.
kyklinis auklėjimas ir būtų stei
Programos vedėja tėvų komite pir. P. Babickas m keli valdy giami vadovėlių parinkimo ko
to vardu padėkojo Lietuvių Labd. bos nariai balandžio 27 d. vyks mitetai, susideda iš vaikų tėvų.
draug. pirm. 'K. Adomavičiui ir ta į LB Bostono apygardos suva
PALAIDOTAS VYSKUPAS
visai valdybai už nuolatinę para žiavimą.
mą lituanistinei mokyklai. Nese — Šiomis dienomis worcesteUkrainiečių katalikų vyskuniai ji įteikė 300 dol. Visada duo riečiai prašomi paremti mūsų
da nemokamai patalpas parengi jaunimo VI tautinių šokių festi-1 pas Jaroslav Garbo, 60 m , buvo
mams ir dar prideda dovaną lai vaų. i>c nanai tam tikslui plati Daianazio 1 d. palaidotas Šv.
Mikalojaus ukrainiečių katalikų
mėjimams. Taip pat nuoširdi pa na loterijos bilietus.
dėka Worcesterio LB apylinkės
—Metinio susirinkimo metu, katedroje, Chicagoje. Mirė vė
pirm. P. Babickui ir valdybai, ku naujai perrinkta ir papildyta LB žiu. Paskutines tris savaites bu
rie irgi labai rūpinasi mokykla. apyl. valdyba kovo 29 d. posė- vo slaugomas Šv. Marijos ligo
Gauta 200 dol. Lig^vių Meno mė J dy pasiskirstė pareigomis ir iš- ninėje. Laidotuvių pamaldose
gėjų ratelis kiekvienais metais j klausė pirm. P. Babicko pateik- dalyvavo kard. Cody ir kt. Ve
įteikia auką. Sv. Kazimiero para-1 tus ateities darbų planus. Dabar- lionis buvo dvasinis vadovas
prjos klefe. kun. A. Miciūnas lei- tinę v-bą sudaro: P Babickas — 75,000 ukrainiečių kataliku,
džia naudotis parapijos mokyklos pirm., J. Pipiras — vicepirm., T.
SUGAVO TERORISTUS
patalpomis. Tėvų komitetas. ne-' Jakubauskienė — sekretorė, A.
Evanstone, Chicagos prie
turi finansinių sunkumų, bet tu- Glodas — ižd., J. Baškys — spaumiesty,
areštuota 11 Portoriko
ri sunkumų, nes daugelis tėvų ne- dos reikalams, E. Meilus, jr. —
teroristų;
ir jų vadas Carlos Alleidžia vaikų į lituanistinę mo-1 jaunimo reikalams, A. Shumway
kyklą. Jei tėvai leistų, mokinių Ir L. Jakubauskas — organizaci
skaičius būtų žymiai gausesnis.
niams reikalams, A. Grigaliaus- lionės į Sv. Tėvo tėviškę — Len
Po pietų meninę dalį atliko mo kas — bendriems reikalams, J. kiją. Taip pat numatoma aplan
kiniai. Mokytojos J. Dabrflienės Miliauskienė, J. Tamašauskas ir kyti ir Roma. Kelionė — 1,610
paruošti atliko montažą: „Vely J. Matulevičius — revizijos k-jos dol.
— Worcesterio viešoje biblio
kos Lietuvoje". Mok. N. Prancke- nariai. BALFo, LF ir TF nariai
tekoje
esančios lietuvių kalba
vičienės paruošti pašoko 6 tau lieka tie patys.
knygos
(istorijos, religijos, litera
tinius šokius. Akordeonu grojo
Worcesterio diecezijos vysk. tūros, geografijos bei vaikų) ir
E. Meilus, jr. Dovanų dalinimą
,.'
,
.-.
•
•
/-.
•
!
j
.
Flanagan
Lietuvių Enciklopedija liet. ir ang
XT' L'
pravedė N. Prancxev:ciene ir Gn. ... . ° . kviečia
.
jparapiečius
^ r.
lų kalbomis laukia skaitytojų.
prisidėti
prie
jo
vadovaujamos
gaitis. Bilietus prie durų platino i
rug iGČio U
f
J.B.
J. Miliauskas, s r / T ė v ^ ' t o T t e ^ š ! P
*
**'/ • M
dėkoja visiems, kurie kokiu norsdarbu prisidėjo prie pietų paruo
šimo, ypatingai mokinių mamy
Mylimai Motinai
tėms, nuo ankstyvo ryto dirbu
sioms.
Tėvų komitetą sudaro N.
Pranckevičienė ir J. Miliauskienė.
Tėvų komitetui visada padeda
mokinių tėveliai. Kolonija pasižy
nuoširdžiai užjaučiame jos dukras dr. ER0NĘ ZELmi gražia kultūrine veikla, dar
niu visų organizacijų bendru dar
BEENĘ ir GENUTĘ PUNIŠHENĮ su šeimomis ir kar
bu, bet viena silpnybė giliai įlei
dusi šaknis į kai kurių tėvų
tu liūdime.
širdis, tune neleidžia vaikų į li
tuanistinę mokyklą.
Negalima
Stasys ir Elena Bakučiai Kostas ir Stase Staponkai
suprasti, kodėl nepadėti vaikui
Stasys ir Emilija Grušai Antanas ir Stase Stuikiai
pramokti lietuvių kalbos. Buvęs
Aniceta Miliauskiene
Simas ir Elena Veibasiai
Worcesterio LB apylinkės pirm.
V. Židžiūnas visada sakydavo,
kodėl skriaudžiame savo vafkus,
neduodami jiems progos lankyti
lituanistinės mokvklos. Mums lie
tuviams pavyzdį duoda keletas!
Brangiai motinai
mūsų kolon'jos mišrių šeimų. Jos j
A. f A.
leidžia vaikus į lituanistrnę mo
kyklą, nors gal būt tėvas visai į
nesupranta (lietuviškai. Įvertinki-!
me lituanistinę mokyklą, bran-;
ginkime lietuvių kalbą ir jos mei-Į
jos dukterims dr. B. ZELBMEI ir G. PUN1ŠK3E]ę įdiekime į mūsų vaikų širdis.;
NEI su ŠEIMOMIS gilią užuojautą reiškia ir kar-

A. f A.

MARIJONAI SVIDERSKLENEI mirus,

Šie teroristai skelbėsi, kad jie DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 8 d.
vykdė
tteroristinius
bombų
sprogdinimus Chicagoje ir ki
tuose JAV miestuose.

1

mirus,
jo tėvus VALĘ ir ANTANĄ OSTEIKAS nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ada ir Jonas Musteikis!
Rochester, New York
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TRUMPAI
—Vyčių 116 kuopa balandžio
12 d., šeštadieni, po 4 vai. p.p.
Sv. Mišių, Aušros Vartų parapi
jos salėje šaukia svarbų susirin
kimą. Jame bus aptartas bal. 19

^ Įįfcft

Elena ir Alfonsas Juškos
Terese Ir Jonas Kavaliauskai
Sena tr Jurgis Baubliai

•

.

A.-'.

i

;ELENA KARAITTENĖ
•

j

BRANISKATTE

j

Mirė bal. 5 d., 1980. 8 vai. ryto, sulaukus 83 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Union Pier, Michigan.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, marti Viktorija, 2
anūkai GuXii"-o i^. i....^._„ „_—i ..^ .r ^«.L.O....^ vuuui»nc » u v^... vy
tu, sesers duktė Mammie Steponaitis, artimi giminaičiai: Marija Dailidienė, Elena Rožėnienė ir Oreginas Rovinskas su šeimomis ir kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
I
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kop./čioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks trečiadienį, bal. 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vijus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
!
Nuliūdę: Sunūs, marti ir anūkai
j
Laidotuvių direktorius Donaki A Petkus. Tel. 476-2345

Mylimai mamytei

A. f A, PRANEI DABŠIENEI
mirus, jos sūnų RIMTAUTĄ DABŠĮ, JAV LB-es Va
karų Apygardos pirmininką, ir visus jo artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
1AV Lietimy Bendruomenes
Krašto Valdyba

EUD E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS 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

Mylimai motinai

ELENAI KARAITIENEI mirus,
sūnų ALGIRDĄ ir jo žmoną VIKTORIJĄ, anūkus
GINTARĄ ir AUŠRINĘ ir jų ŠEIMAS liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.
Marija Kereliene
Alfonsas ir Jolanda Kereliai
Albertas ir Irena Kereliai
Rūta ir Viktoras Jautokai

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

...

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tet. 422-2000

Mūsų brangiam Mažosios Lietuvos sūnui, mie
lam draugui

A. t A. KRISTUPUI PLONAICIUI
Aspen, Švedijoje, mirus, jo brangiai žmonai, buv.
Lietuvos garbes konsulo Švedijoje E. Erlandssono
dukrai BRITAI, sūnui JURGIUI ir dukrai LĖLEI su
ŠEIMOMIS reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
Jonas Anysas ir šeima
Gustavas A. Lekiąs ir šeima

[Mano jaunystes dienų draugui

A. t A. VIKTORUI GALINIUI mirus,
reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai VIKTORI
JAI, DUKTERIMS, BROLIAMS, SESERIMS beijų šei
moms ir artimiesiems.
Leonas ir Stase Keženiai

A. t A. URŠULEI PETRAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui PETRUI PETRAUSKUI ir jo
ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą.
Aldona ir Antanas Paikai
Birute ir Viktoras Veselkai

MARUAI SVIDER5KIENEI minis,

J.M. |

A t A. GEDIMINUI OSTEIKAI

A. t A. VIKTORUI GALINIUI mirus,
žmonai VIKTORIJAI, dukterims LIUKRECIJAI, DA
LIAI ir IRUTEI, 2ENTAMS ir ANŪKAMS reiškiame
širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime.
E, Abramikiene, V.l. Taiandiiai
W.D. Lileikiai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balančESo mėn. 8 cL
X Dr. M. Vygantas ir red.
Bronius Kviklys kalbės balan
džio 12 i 6 vai. vak. Jaunimo
centro kavinėje ruošiamose kny
gos "Prof. Petras Avižonis"
knygos sutiktuvėse. Bus prisi
minta ir knygos autoriaus dr. J.
Puzino 2 m. mirties sukaktis.
X Marijonu vienuolijos pro
vincijos tarybos ir visų vienuo
lynų vyresniųjų trijų dienų kon
ventas — susirinkimas praside
da Šiandien ir tęsis iki ketvirta
dienio. Paskutinę
dieną suva
žiuos visi arčiau Chicagos gyve
nantieji marijonai aptarti pas
toracinių reikalų. Susirinkimui
vadovauja provincijolas kun.
Juozas Dambrauskas, dalyvau
ja ir svečias i š Romos — vyriau
sio vienuolijos vadovo asisten
tas kun. Donaldas Petraitis. S u 
sirinkime b u s svarstomi svar
besnieji veiklos, pastoracijos ir
atskirų institucijų reikalai, kaip
mokyklos, spaudos ir kt.

X Batfo valdybos posėdis jvy
ko kovo 29 d. ir valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Jonas
Jasaitis, vicepirm. Juozas Mac
kevičius, inform. Stasys Vanagūnas, ūkio reik. Feliksas Sereičikas, sekr. Kostas Januška, po
sėdžių sekr. Grožvyda Giedrai
tytė, i ž d Bronius Andriukaitis,
prg. reikalams Kostas Repšys ir
Kazys Rožanskas. Apgailestau
jama ir atitaisoma, kad "Drau
ge" korespondentas padarė klai
dą: raštu sveikino ne M. Rudie
nė, o gen. konsule J. Daužvardienė.

X Berniukų chorą, kuris dai
nuos Carminos Buranos spektak
liuose, sudaro šie mokiniai: Sigi
tas Ancevičius, Andrius Eringis, Rimas Gaižutis, Tauras Gai
žūtis, Jonas Gražys, Vytas Palio
nis, Tomas Paulikas, Andrius
Plienas, Audrius Polikaitis, Edis
Pranskevičius, Tomas Prapuole
nis, Steponas Puodžiūnas, Petras Remeikis, Vytautas Saulis
ir Jonas Variakojis. Šį berniukų
chorą paruošė Vytautas Gutaus
kas ir Kazys Skaisgirys, o re
peticijų metu akompanavo Da
rius Polikaitis.

CHICAGOS
ŽINIOS
UGNIAGESIAI - PADEGĖJAI
Du Chicagos ugniagesiai W.
H. Hack, 41 m., ir J. B. KeiL 38
m., perduoti teismui, kaltinami,
kad ugniagesių streiko metu jie
padegė pastatą.
PERSPĖJIMAS

SPORTUI

Sears, Roebuck bendrovė pa
skelbė, kad neduos Olimpiniam
x Rašant apie Vyt. D. šaulių Detroite kovo 22—23 d. įvyko Lietuvių bendruomenės ir jaunimo sąjungos atstovų konferencija. Čia matyti da komitetui žadėtų 25,000 dol.,
Nuotr. J. Urbono
rinktinės veiklą, vis tenka pasi lis jaunimo.
jeigu jie neboikotuos Maskvos
džiaugti jų darnia veikla ir at
oiimpiados.
liekamais gerais darbais. Val
110 PAAUKŠTINIMŲ
dybos posėdžiuose, kurie vyksta
kartą į mėnesį, aptarę savus rei
Ugniagesių
departamentas
kalus, sutvarkę išlaidų sąskai
Chicagoje paaukština 110 tar
JAUNIMO CENTRAS
pasitraukė į užtarnautą poilsį.
ATŠVENTĖ 75-TAJĮ
tas, vis suranda šį tą skirti lie
nautojų. Rev. Jesse L. Jackson
ŽVELGIA I ATEITI
GIMTADIENĮ
Mirus mylimai žmonai, vėliau
tuvybės palaikymui. Kovo 29 d.
reiškia
nepasitenkinimą, k a d ne
vedė našlę Pranute Gudaitienę,
Jaunimo
centro
svarba
lietu
posėdyje išdalinta Marąuette
Otonas Kapteinis, gyvenąs su kuria jau laimingai gyvena
pakankamai negrų paaukštinta.
viškajai visuomenei yra seniai
Parko, Brighton Parko ir Done Chicagoje, kovo 25 d atšventė
keliolika metų.
X Pr. Dielininkaičio jaunes
PERRINKO D U N N E
pasitvirtinęs ir
neginčijamas
laičio lituanistinėms mokykloms savo amžiaus septyniasdešimt
niųjų ateitininkų kuopa ruošia
Šį tylų ir darbštų tėvynainį
faktas. Nuo pat įsisteigimo
po šimtą dolerių ir Altos veik penkerių metų sukaktį. Ta pro
George Dunne vėl perrinktas
Otoną Kapteinį sveikina lietuvių
X Kun. dr. Jonas Kubilius margučių ritinėjimą vaikams lai 50 dol.
prieš
23-jus metus čia aktyviai Cook apskr. demokratų pirmi
ga jo gyvenimo palydovė žmona
paštininkų šeima išeivijoje ir
SJ, buvo iš Montrealio atvykęs sekm., balandžio 13 d., 2:30 vaL
X M. Rudienė, Balfo centro Pranutė su dukra, žentu ir ki linki dar daug sveikųi r laimin vyksta ne vien jaunimo rengi ninku. Respublikonai Cook ap
p.
p.
Švč.
M.
M.
Gimimo
parapi
į Chicagą ir Velykų švenčių sa
niai, bet glaudžiasi ir Chicagos skrity savo organizacijos pirmi
valdybos pirm., entuziastingai tais giminaičiais namuose suruo gų metų.
J. Janušaitis
vaitgalyje pravedė tris vakarus jos sporto salėje, Marąuette
visuomeninis
bei kultūrinis gy ninku perrinko J. Robert Barr
vadovaudama broliškai šalpai, šė sukaktuvininkui staigmeną
rekolekcijas Akademinio skau Parke. Visi vaikai atsineša pin
venimas.
Taip
pat nederėtų pa iš Evanstono.
dalyvaus pietvakarių Balfo~57 ^ a k t u v i n i n k o pagerbimą. į ku PONIA A N N A CHENNAULT
tų sąjūdžio nariams ir jų šei tinėlę su 10 — 12 margučių.
miršti
ir
pasaulinės
apimties su
sk. susirinkime ir padarys pra rį atsilankė gražus būrys arti ATVYKSTA P A S LIETUVIUS
moms. Rekolekcijos vyko Jauni
važiavimų, simpoziumų, akade yra paruošusi visą eilę veiklos
X Balandžio 13 d . sekmadie
mųjų giminių ir draugų, kurie
mo centro kavinėje ir jas lankė nį, 5 vai. p. p. šaulių namuose nešimą. Susirinkimas įvyks šį sukaktuvininkui išreiškė nuošir
Antro pasaulinio karo genero mijų ir t. t Šis spalvingas ir planų ateičiai. Daug dėmesio
apie 300 asmenų. Jos buvo baig bus rodomas filmas iš šaulių sekmadienį 2 vai. Vytauto ir
lo, vadovavusio The Flying Ti- raštuotas Jaunimo centro audi yra kreipiama pastato taisymui
Elenos Lapenų namuose (5717 džiausius linkėjimus.
tos šeštadienio vakarą šv. Mi- veiklos. Visuomenė
kviečiama
gers Burmos - Kinijos operaci nys buvo audžiamas nuolatinė bei salių ir kitų patalpų pritai
Otonas Kapteinis gimė 1905
šiomis, komunija ir velykinėmis atsilankyti ir pasigėrėti gražiais West 151st St., Oak Forest,
jose, našlė ponia Anna Chen- je, stropioje ir nuoširdžioje Jė kymui platesniam naudojimui
m. kovo 25 d Vilkaviškyje. Įsi
iškilmėmis bei vakariene. Pir vaizdais. Įėjimas laisvas. Sesės m.).
nault, šiuo metu Amerikos tau zuitų globoje.
Pramatoma plėsti veiklos apim
x Solistai S t Baras ir D. gijęs reikiamą mokslo cenzą,
madienį kun. J. Kubilius išskri šaulės dar žada visus pavaišinti
tinių grupių respublikonų tary
Tačiau, laikui bėgant, išryš tį, sudarant sąlygas lietuviams
do į Montrealį.
Stankaitytė dainuoja :r okup. 1920 m. vasario 18 d pradėjo bos pirrnininkė, atvyksta iš Wa
kavute ir užkandžiais.
kėjo, kad jėzuitams šiam be naudotis patalpomis savaitės bė
Lietuvoje, nes jų plokštelės lai dirbti Vilkaviškio pašte ir su shingtono dalyvauti balandžio
galo dideliam uždaviniui atlikti gyje dienos metu. Ylra pa
x Lietuvių Istorijos draugi
mingai pasiekė adresatus, kurie maža karinės tarnybos pertrau 12 d Tllinois lietuvių respubli
reikia stiprios ir vieningos pa ruošti smulkūs kultūrinės veik
jos metinis visuotinas narių su
turi malonumo pasiklausyti mū ka jis čia ištarnavo iki pasitrauj konų ruošiamame bankete Lie- sauliečių talkos, žinant lietuvių los metmenys, kad galėtų pa
sirinkimas įvyks balandžio 13 d.
kimo į Vakarus, eidamas atsa l tuvių Tautiniuose namuose Chi jėzuitų ribotą skaičių, jų gau siekti visas amžiaus grupes, kuo
sų žymiųjų solistų.
3 vai. p. p. Altos patalpose.
x Kazys Skaisgirys, kuris kingas valdininko pareigas ar cagoje. Tai išskirtinas pripaži sius religinius, kultūrinius ir plačiau naudojant jau turimas
kasmet paruošia
reikalingas pavaduodamas pašto viršinin nimas lietuviams respubliko visuomeninius
X Carminos Buranos ir P a 
įsipareigojimus, patalpas ir įrengimus. J a u yra
gaidas
operų
pastatymams,
šie kus. Sukaktuvininkas buvo ypa nams už jų veiklą respublikonų yra savaime suprantama, kad vykdoma, o greitu laiku b u s dar
jacų operos spektakliai, kurie
darbštus ir sąžiningas partijoj. Anna Chennault, prieš jiems darosi neįmanoma skirti sustiprinta viešoji apsauga.
met dar išmokė ir berniukų cho tingai
bus balandžio 19, 20 ir 26 dieno
•nt
Ti orirdoaimo Tniieii n n n r n g
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x
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posto Vajviiiiiiiftaa ir besikurian dvidešimt metų tapusi Ameri reikiamą kiekį laiko ir energimis, jau čia pat. Bilietų yra ir
Visiems šiems planams įgy
Carminos Buranos spektakliuo čiai nepriklausomai Lietuvai jis
jie gaunami Vaznelių prekyboje,
kos piliete, visad buvo aktyvi ios šiam painiam ir jėgų reika vendinti ir Jaunimo centro gy
se.
skyrė savo amžiaus gražiau tiek respblikonų, tiek Amerikos laujančiam
2501 W. 71st St., 471-1424. Ten
administraciniam vastingumui užtikrinti y r a bū
x
A.
a.
prof.
Steponas
Kolu
sius metus. Buvo malonaus bū kiniečių visuomenės tarpe. Ji ži darbui Jėzuitų vadovybė krei
taip pat gaunamas ir Carminos
tinas visos lietuviškosios visuo
paila jo mirties 16 metų sukak do, gražiai sutarė su bendradar
Buranos vertimas.
Krautuvė
noma kaip poetė — rašytoja, pėsi į lietuvių visuomenę ir su menės konkretus įjsipareagojities proga buvo šiltais žodžiais biais. Buvo gerbiamas viršinin
atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6
politikė ir sėkminga prekybinin kvietė laikinąją Jaunimo cent mas ir pastovi talka. Pirmasis
ir malda prisimintas akademikų kų Ir dėl ta taip ilgai ištarnavo
vai. vak., o ketvirtadieniais iki
kė.
ro tarybą. Po pusantrų metų žingsnis čia kryptimi yra stei
skautųčių rekolekcijų
metu vienoje įstaigoje.
8 vai. vak. Kviečiame visus ir
intensyvaus darbo laikinoji ta giamasis Jaunimo centro narių
Jaunimo centre Chicagoje. Jis
iš visur atvykti ir dalyvauti
Kalbėdama susirinkimuose, ji ryba yra jau paruošusi planus, susirinkimas, kuris įvyks 1980
Tiek nepriklausomoje Lietuvo
mirė 1964. IV. 9 South Bend
Lietuvių Operos statomų labai
visad kelia svarbą dalyvavimo pagal kuriuos Jaunimo centro m. balandžio 13 d., sekmadienį,
je, tiek išeivijoje Otonas Kaptei
i
mieste.
Palaidotas
L
i
e
t
Šv.
Ka
įdomių veikalų
spektakliuose Jolita Kriaučeliunaitė (dešinėje).
šio krašto gyvenime. Jei mes adrninistravimas bus perduotas 12 vai. Jaunimo centre. Tiki
nis nuolatos sielojosi savo tau
Marijos mokyklos salėje, (pr.) programos vadovė, šeimos vardu zimiero kapinėse, Chicagoje. Už
neįsivelsime, tai tada mes netu lietuvių visuomenės išrinktiems masi, kad lietuviškoji visuo
{teikia Eugenijaus Kriaučeliūno var jo sielą šv. Mišios mirties su tos likimu, niekada neatsisakė rime teisės skųstis. O dar blo
atstovams. Jau yra inkorporuo menė supras Jaunimo centro
x Gen. T. DAUKANTO jūrų de tūkstančio dol. jaunimo premiją kakties dieną laikomos Jėzuitų savo auka paremti lietuviškų giau, kad nedalyvavusieji nega
ta būsimoji visuomeninė orga nepakeičiamą svarbą lietuviš
ir Notre Dame universiteto kop reikalų, neretai ir pats aktyviai lėsim padaryti ir pakeitimų. Jei
šaunu kuopos tradicinis PAVA adv. Joanai Kuraitei iš Hamiltono.
nizacija Lithuanian Youth Cen- kam gyvenimui ir savo rimto
Nuotr.
V.
Kučo
įsi jungdamas į šalpos ar kitų or
lyčiose.
SARINIS PARENGIMAS įvyks
žmonės nebalsuoja,
tai jiems ter Fund, Inc. (Ulinois valsti mis pastangomis užtikrins, kad
i. m. balandžio 26 d., šeštadienį,
x Tautinių
šokių šventės
x "The Chicago CatfeoBc" sa ganizacijų darbus. Chicagoje ke niekas nerūpi.
jos nr. 22072) ir jau paruoštas jis ir toliau liktų visų lietuvių
Šaulių namuose, 7 vai. vak. Pro- šokėjams, atvykstantiems iš ki vaitraštis balandžio 4 d. laidoje lėtą metų išbuvo Lietuvių pašti
Anna
Chennault
kelia
susirū
įstatų
projektas.
pasididžiavimo vertu kultūrinės
gromoje — meninė dalis, vaišės tur, numatyti viešbučiai:
išspausdino kun. J. Prunskio ninkų sąjungos valdyboje iždi pinimą dėl žmogaus teisių pa
ir šokiai. Veiks baras, bus pra
Sekant įstatų projekto nu ir visuomeninės veiklos šaltiniu.
Holiday Inn, 4140 West 95th laišką, kuriame jis aiškiai pasi ninko pareigose.
vergtuose kraštuose. Pavergtos
B . B.
vestas turtingas dovanų pa Street;
rodymus, visuotinis Jaunimo
sako prieš vadinamą "karo nu
Vokietijoje tarnavo taip pat tautos tebežiūri į Ameriką, kaip
skirstymas. Kviečiama Chicagos
centro
narių
susirinkimas
kas
sikaltėlių"
įstaigą,
ieškančią
liu
Holiday Inn. 7353 So. Cicero
pašte, o pokario metais dirbo į paskutinę viltį laisvei. Tą viltį
visuomenė ir šauliai su pve^iais A ve.: —
dininkų Sovietų Sąjungoje, ku amerikiečių tvarkomuose sandė mes turime palaikyti.. Ulinois met renka tarybą. Kiekvienais
gausiai
dalyvauti.
Kvietimai
Oak Lawn Tower Inn., 9333 ri yra užgrobusi daugelį tautų, liuose. 1951 metais atvyko Ame lietuvių respublikonų lyga įteiks sekančiais metais perrenkamas DENGIAME IR TAISOME
VISU RtftIU STOGUS
sunaikinusi, ištrėmusi ir išžu- rikon, apsigyveno Chicagoje ir "Spirit of Freedom" atžymėji- trečdalis tarybos narių. Taryba
gaunami paskambinus P. MA- So. Cicero Ave.
Už
savo darbą garantuojame
kviečia
valdybą,
kuri
vykdo
ir
džiusi
milijonus
žmonių,
o
dabar
LŽTAI, teL 523-7489 arba V.
(pr.)
iki 1970 m. dirbo Pulmano kom mą Annai Chennault už jos spe
ir esame apdrausti.
prržrūri
Jaunimo
administravi
užpuolė nepriklausomą Afganis? panijoje, iš kur tais metais ir cialias pastangas kovojant dėl
UTARAL tel. 847-0664. (pr.)
X Lituanicos skautų tuntas
mą. Valdyba pasirašo su jė
Skambinkite
taną. Tame pačiame numeryje
žmbogaus teisių pasaulyje.
x Carmtna Buraną ir Pajacų ruošia jaunimo šokius penktad., įdėta Uršulės Astrienės, rodan
zuitais sutartį, apibrėžiančią
ARVYDUI KIETAI
X Romualdas Nemickas, iš
Banketo metu bus įteiktas at- patalpų išlaikymą, vidaus tvar
opera jau čia pat. šių veikalų balandžio mėn. 11 dieną. Kvie čios lietuviškų margučių meną,
TeL — 434-9655
Highland
Ind.,
prie
prenumera
žymėjimas,
kuris kasmet skiria kos reikalus bei ateities veiklos
čiami
visų
tuntų
skautai
ir
pastatymo
išlaidas
sumažino
taip pat seselių
kazimieriečių
Genė ir Vytautas Beleckai, besi skautės. Taip pat kviečiamas choro, studijoje giedančio vely tos mokesčio pridėjo 12 dol. au mas Amerikos lietuviui. 1979 planavimą, šiuo metu yra pra
ką. Labai ačiū.
metų "Man of the Year" atžy- matyta nuomos sutartis (be at
rūpiną Sunny HiUs Floridoje visas kitas lietuviškas jaunimas kines giesmes, nuotrauka.
ir
jų
draugai,
draugės.
Durys
x Kazys ir Sofija Beigai, fi. mėjimas bus įteiktas Don W. lyginimo) vieneriems metams
lietuvių vietovės organizavimu,
x Lietuvių Prekybos rūmų
atsidarys
7:00
v.
v.
Pirmas
or
kagiškiai, buvo atvykę į "Drau Adams ( Adomaičiui), Ulinois (nuo 1980 m. liepos 1 d. iki 1981 Advokatas JONAS GIBAITIS
su 150 dol.. Jonas Virpša su 150
susirinkimas
bus
balandžio
9
d,
6247 So. Kedzle Aveane
dol., Jadvyga ir Kazys Rama kestras — 7:30 v. v. Bus 2 or trečiadienį, 7:30 v. v. Dariaus ir gą". Pasinaudodami lietuviškų Respublikonų partijos pirminin m. liepos 1 d.). Po pirmųjų
kui,
už
jo
atsielrimus
Amerikos
kestrai,
gros
'modernišką'
muzi
knygų
atpiginimu,
jiedu
išsirin
nauskai su 135 dol., Tulpės res
metų sutartis pratęsiama 3
TeL — 776-8706
Girėno posto salėje. Susirinkime
torano savininkai Juzė h* Izido ką. Dėl informacijų kreipkitės Charles Austin parodys filmą, o ko ir nusipirko gerų knygų bei politinėje veikloje. Don Adams metams ir t. t. Jėzuitai lieka
Chicago, Ulinois 60620
rius Augaičiai su 100 dol., St. pas Donatą Ramanauską 434- Marija Krauchunienė papasakos leidimų už 105 dolerius. Beigai visad nuoširdus lietuvių reika naujosios administracijos ben Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Anthony taupymo b e n d r o v ė s ; 8 4 2 8 a r V i t a ™oplį 776-1938. apie Velykų tradicijas ir meną savo bute Marąuette Parke yra lams fa- visad ateina į talką, kail ^ ^ į į ^ m ^ ^ fcy,r, „ į "
Sefttad. 9 vai. iki 1 vai. d.
sukaupę
turtingą
lietuviškų tik reikalas iškyla.
L , mtaTŪes
-yU-M*
tariantis
(pr.) Lietuvoje.
vedėjas Juozas Gribauskas su j
knygų biblioteką.
100 dol.. Milda ir dr. Edmundas; x IJetuvių Moterų FederaciBanketo reikalais rūpinasi ly- Į su administracija bei visuomex lietuviškų knygų atpigini
x M. ValeckJs, Chicago, HL, gos pirm. Algis Regis ir banke nfa rinktąja taryba.
Lenkauskai iš Clevelando su 1001 jos Chicagos klubo ruošiamas
(miiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiininmmHiinmn
mą pasinaudodami, į "Draugą" atnaujino prenumeratą ir at
dol., Laima M. Repeika su 100; pasisvečiavimas prie Velykų stato ruošimo komisija, vadovauja
Bei šiol veikusi laikinoji Jau
Advokatas
dol., ir Laimutė ir dr. Petras h 0 įvyks g. m balandžio 13 d., užsuko ir didesni kiekį gerų lei siuntė 10 dolerių auką. Maloniai ma Kazimiero G. Okso.
ML nimo centro taryba ir valdyba
GINTARAS P. 6EKRAS
Žliobos su 100 dol. Visiems j sekmadienį, 1 vai p. p. Lietuvių dinių nusipirko: Hilda ir Juozas dėkojame.
mm
x Liet Bendruomenės Los
Sems Operos mecenatams esa Tautiniuose namuose (punktua- Kacilauskai iš Lemento, M.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
me nuoširdžiai dėkingi už šią - ^ į ) . Svečiai kviečiami pasigė- Stauditis, P. Jurėnas, J. Juzo- Angeles apylinkės valdyba at
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
kas,
Janina
Stanislovaite,
Vy
siuntė
malonų
laišką,
padėkojo
labai reikalingą finansinę para- i rėti tradiciniu Velykų stalu ir
ir pagal susitarimą.
mą. Lietuvių Operos minėtų pavalgyti
šventiškus pietus: tautas Ramanauskas — visi či- "Draugui" už atliekamas di
TeL 776-5162 arba 776-516S
veikalų premjera jau kitą š e š - j k a i n a suaugusiems
$7.00, vai kagiškiai. Knygų sąrašas pa džiules pastangas lietuviškoms
2649 W. 68 Street
suaugusiems $7.U0,
tadienį, balandžio 19 d., kurios kams $3.50. Stalus rezervuoti skelbtas "Draugo" kovo 27 d organizacijoms ir per apylinkės
Chioago, m.
laidoje ir bus dar kartą pakar valdybos iždininkę Rymantę T.
bilietai gaunami Vaznelių premiiiiuiiiiiiiiiiitllHU
prašoma skambinant telefonais: totinai skelbiamas.
Barauskaitę atsiuntė 20 dolerių
kyboje. 2501 W. 71st St. (pr.) 257-2558 arba 925-6193. (pr.)
X Vyt čižauskas, Detroito auką Dėkojame.
x Gydytojui gera proga per
x LIETUVIŲ FONDAS yra Šv. —Antano parapijos spau
x V. Z. Viskanta Rancho Pa
imti ofisą Santa Monikoje, Ca- išeivijos ateitis. Visi būkime L. dos kiosko vedėjas, surado los Verdes, Silif., atnaujino
lifornia. Partneris išeina pensi F. nariais ir junkimės j pava "Draugui" porą naujų prenu prenumeratą, padėkojo už kor
jon. Kalifornijos "license" rei sarinį vajų savo įnašais. Narių meratorių, gražiai atsiskaitė. teles, kalendorių ir atsiuntė 7
Kūdikiams ir vaikami
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni suvažiavimo proga gegužės 3 d. Šia proga palinkėjo dienraščio dolerių auką. Ažiū.
rūbų krautuve
nės privilegija. Rašyti: Dr. A. bus vajaus užbaigtuvės J. C ka darbuotojams malonių Velykų
x Sveikindami su Velykų
6237 S. Kadžio Ava,
Pautienių*. 3281 Pico Blvd. vinėje. Nauji nariai ar nariai, švenčių. Dėkojame.
šventėmis, aukų po 5 dol. at
Santa Monfca, Califomla 90405 paaukoję 100 dol., gauna vieną
x Aukų "Draugui" atsiuntė: siuntė: Ada Juškienė, Juozas
Tai 486-4184
Tel. 21S — 826-3090. Taip pat bilietą į vakarienę. Įnašus siųs- po 5 dol. — Gudauskienė, A. Grigaliūnas, Jonas Šarka, Pra
Sav. Stasė Baeevieieo*
reikalinga
lietuvaitė
Medical ti
L. F., 2422 W. Marąuette j Brazdžionis; 2 dol.
Tomas nas Ramonaitis. Visiems dėko vieni ii pirmųjų Rochesterio liet rt&rm valandėlės darbuotoju. Ii kAsBstant, su patyrimu, (sk.)
jame.
Čiunka. Visiems dėkojame.
Rd., Chicago, m. (pr.)
Vdut S. lema** ir D 5&lad2Jate - Kassutien*
ta*. P Vattokrrian,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

STASE'S FASHIONS

