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Ceikiniai
Ceikinių klebonas Lietuviškos
Helsinkio grupės narys T. Karo
lis Ganickas liepos mėnesį gavo
nuo "lietuvių" anoniminį la'šką,
kuriame T. K. Garuckui priekaištaujama, kad Lietuviškoji HelsmZ
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tai draudžia Rokiškio rajono sek- tais gala's išsikišę geležies liku
retorius Lukoševičius".
čiai — čia taip pat buvo kryNežiūrint, kad orkestrui jau žiai.
buvo
eiti C e n t r e s t o v i k r y ž i a i s apstaty
buvo užmokėta,
užmokėta, orkestrantai
orkesti
tas pajuodęs kelmas, likęs pasku
su kunigu į kapus atsisakė.
tinio bedievių niokiojimo metu
Meškuičiai (Šiaulių rajonas) ; r.upovus klevą, kuris buvo paDaug audrų
matęs garsus s sodmtas Nepriklausomybės laii
L i e t u v o s k r y ž i ų k a n a s D : e v o Ap- kais. Medį nupiovė, o šaknys li— . ^
s p r e n d i m u š i a - s m e t a .- s ko...

kurių Tauglma ^

n u s i a u b t a s , išvengė nau-

^

^ į į

širdži

ateistamS

ne

(Prieškarinė nuotrauka)

SADATAS: DURYS TAIKAI
NĖRA UŽDARYTOS

DAUD NORI SUMODERNINTI AFGANISTANĄ

Etiopija išvarė
V. Vokietijos
ambasadorių
ADDIS ABABA. — Etiopija
davė 24 valandas išvykti Vak.
Vokietijos ambasadoriui. Moty
vas: Bonna teikia pagalbą So
mali jai.

Panamos kanalas
duos nuostolius
WASHINGTONAS. — Eko
nomistas Ely Brandes, 13 metų
studijavo Panamos kanalo fi
nansinius klausimus ir sako,
kad po 10 metų kanalas pradės
duoti nuostolius. Nieko nepadės
nei mokesčių pakėlimas už perplaukimą. Tada laivai ieškos Iri
tų kelių, ir pajamos mažės.

^ Kryžių kalnas Meškuičių vis., Šiaulių apskrity
žydųkTlmės r kad minėtaTgru- ^ Č ^
ASSŠLŽT
^
^
"
pei
^ r abedievių
^ m i gžaizdas,
n d a i ^ padarytas
e g u ž ė s ,f
r lpirklauso
^ y dr.
y gFinkelšteinas.
S
"
gvdo
^ J ne pavyks. Vėl šalia
Manoma, kad tai yra KGB pa- 0
v 0 i _ „ ; o „ v»„-« ^fin AiAe>* K e i m o Išaugo" didžiulis gražus
Sutinka keisti
2 n l
stanga išardyti Helsinkio grupę. J \ ^l!™h™J™
S ^ kryžius su
e n o v e metaline
su ssenoviška
nių ir mažesnių kryželių. Kokių ^ : ^ J i s p a d a r v t a s i š t 0 p a t i e s
kanalo sutartį
nup auto klevo •kamieno,
m^m
tik sveikatą
uzrasų tenprašo
nerasi!
C a dėkoja
• ^ p> g" •^ rjaac mt ne
VUun
už
pagalbos
tau- „J „Į^ Į„ „^^ ^
p
'no
1977 l'epos 13 Urlių kaime bu- tai, ten maldauja atsivertimo pa- . ^ " 1 9 7 7 V 2 Taip Dievo
Panamos Miestas. — Panamos
;
vo laidojamas Bronius Zuikis. Jo klydus erns. Vienas kryžius atvež- s n t v a r k y t a . jei * šaknys lieka, me šafas Omar Torrijos minėjo, kad
sesuo pasikvietė iš Duokiškio tas net iš S biro.
dis vėl ataugs. Čia bedieviai bejė- jis sakęs Amerikos Senato Užsie
KAIRAS. _ Prezidentas SaĮcun. Lionginą Neniški. Taip pat
Dar matyti paskutinio (1973
nio santykių komiteto nariams, datas atnaujintų taikos derybas
gia!"
;
buvo pakv estas iš Rokiškio or- lapkrčio mėn.) kryžių niokofijog per daug nesipriešins, jei tik tokiu atveju, "jei Izraelis
kestras. Muzikantai, pamatę da- mo žaizdos: ateinantį pasitinka Kryžiai toliau "dygsta". Ant Senatas ir pakeis kiek sutar-I
akmens, 1863 sukilimui prisimin- ties tekstą, aiškinant Amerikos principe sutiktų pasitraukti iš
lyvaujant la'dotuvėse kunigą, pa- bekyšą geležiniai stypai — be
okupuotų žemių. Kitaip nėra
sakė: "Mes negrosime, jei laido- dievių neapykantos paminklai, ti, kažkas taip pat iškalė kryžių teises kanalą ginti ir turėti pir
prasmės tuščiai kalbėti. Izraelis
tuvėse dalyvauja kunigas. Mums Kalno gale matyti trys užraity- Meilė išradingai
menybę juo perplaukti.
turi suprasti, kad jų sąlygom
taikos negalima padaryti, jei jie
nori tik taikos, už tai nieko ne
Komunistai nori
duodami. Durys taikai nėra už
1
darytos" sakė Sadatas.
$u

iš žmoni

GHĮCAOOį H U N O I S

vietos vyriausybėje

Roma. — Italijos prezidentas
Kabul. — Afganistanas gyve- sudaro 18 proc, tik 3-proc. moPrašo padėti
Leone
naująjį ministerių kabine
ir rašyti. Di
n* lėtu kupranugarių karavanų terų moka skaityti
:
tą
sudaryti
pavedė tam pačiam
ntrhu. Tai viena iš nedaugelio džioji afganist ečių dalis gyvena Kambodijos žmonėms Giulio Andreotti. Kai Andreotti
salių pasaulyje be geležinkelių, kaimuose, kurie nėra pasikeitę
paprašė komunistų
atnaujinti
trk pikų kalnų ir sausų dykumų nuo Aleksandro Didžiojo laikų,
praėjusių
metų
susitarimą,
kad
Londonas.
—
Britanijos
krikš
kraštas. Respublikos vadai šalį kai jis žygiavo per tą kraštą į
opozicija
nebandys
nuversti
vy
Rytus. Tamsiai rudi kaimai te čioniškųjų Bažnyčių taryba drau
nori sumoderninti.
ge su britų katalikų vyskupų kon riausybės, komunistai atsakė, jog
"Mes apšvies'me šią šalį", sako bėra aptverti mūro sienomis, kad
ferencijos Teisingumo ir ta'kos to daugiau nebus. Pareikalavo ir
prezidentas Mohammed Daud, apsisaugotų nuo plėšikų.
jiems duoti vietos kabinete.
Afganistano didžiausias kai komisija kreipėsi į Britanijos vy
prieš penkerius metus nuvertęs
riausybę, ragindama ją padėti
monarchą, "kuris leido
šiam mynas ir yra Sovietų Sąjunga,
žiaurių persekiojimų
aukoms
kraštui skursti". Kad to pasiek- bet Daud stengiasi kaip išmany
Brežnevas į Bonna
Kambodijoje
ir
jos
pabėgėliams.
tų, Daud Kabule bando užmegz- damas tą didįįį šiaurės kaimyną
Abi organizacijos pažymi, kad po
ti tampresnius d'plomatinius ry neutralizuoti. Sostinė stengiasi
neatvyks
raudonųjų kmerų pergalės Kam
šius su išorės pasauliu ir gauti palaikyti gerus santykius ir su
Sovietų Sąjunga, Amerika, Kini bodijoje 1975 metais krašte buvo
i? ten paramą.
Bonna. — V. Vokietijos vy
įvestas žiaurus teroras, nuo ku
Pirmiausia nori šalyje išsili- ja ir Iranu.
riausybė
gavo pranešimą iš
Pradėjus Daudui valdyti kraš rio nukentėjo ir buvo nužudyti Maskvos, kad Brežnevas, plana
kusius viduramžio kaimus sujung
ti modenvųjų laikų keliais, elekt tą, buvo stengiamasi sutvarkyti tūkstančiai Kambodijos gyvento vęs atvykti i Vakarų Vokietiją
ros laidais ir drėkinimo kana ir suvaldyti opiumo prekybą, bet ju.
vasario vidury, sveikatos sume
lais. Sovietų Sąjunga yra pasiry Vakarų žiniomis, Afganistanas Pastaraisiais metais iš Kambo timais pažado negalės įvykdyti.
žusi šiaurinėje
krašto dalyje, galėtų čia daugiau ką padaryti. dijos į Tailandą pabėgo daugiau
prie savo sienos, suorganizuoti Tik ne taip jau lengva, kai di negu 30 tūkstančių žmonių, ku
natūralių dujų eksploataciją. Ira delė krašto dalis prie Pakistano riems reikia visokeriopos pagal- 1977 infliacija 6.8 proc.
nas sulosi pradėti statyti pirmą s'enos dar nėra valdžios kontro-įbos. Britų vyriausybė KambodiWASHTNGTONAS. — Pra
ją geležinkelio liniją. Linija tu- liuojama, ir įvairios gauios ten jos įvykius numato iškelti Jungrėtų eiti iš Irano į Afganistano tobesiaučią laisvai. Įvairios tos tinių Tautų Žmogaus teisių ko- ėjusių metų infliacija buvo 6.8
miestą Heratą, iš ten per Kan- šalies gentys iki dantų apsigink- misijoje. Britai jau įteikė Jungti- procentai. Atskirose vietose pa
daharą į pietus, į Kabulą, su ša lavusios, ir vyriausybė iš centro nių Tautų : Pabėgėlių komisijai į brangimas nežymiai svyruoja,
ka iš Kandaharo . Quettą, Pakis mažai ką gali įsakyti ir padaryti, stambią pin gų sumą Kambodi- pvz. Chicagos pabrangimas bu(t, jos pabėgėliams padėti.
vo 6.4 proc.
tane. Pš Irano tikimasi gauti vie
no bilijono dolerių paskolos.
Daud nepamirk) ir Afganista
no moters išsilaisvinimo (eman
cipacijos).Dar neseniai moterims
nešiot' veido apdangalą buvo nusfatvTa įstatymais, bet ta pr*evolė dabar atmamyta. Tačiau
moteris, kuri rizikuoja be apdan
galo nueiti į Kabulo turgų, vis
dar sulaukia nesmagumų.
Afganistanas iki šiolei nežino,
k'ek j s turi gyventojų. Pastai Ame
rikos ambasados apskaičiavimus,
ten yra apie 13 miliionų gvventojų, krašto valdovai gi tvirtina,
kad *alyie yra 20 milijonų, bet
tai tik vienų ir kitų spėlioj'mai.
II Afganistano statistikos aiškė
ja tik sunkios gyvenimo sąlygos:
vidutinis evventoių amžius, siekia
ftfepii&us 40 metų, vaikų mirimas
K^cdo, >J_.
ir meceui.

Sadatas ruošiasi atvykti į Washingtoną, sakė, kad kol kas
jis to gerai nežino, žada tarpi
ninkauti ir padėtį švelninti, bet
"mūsų įtaka vieniems ir kitiems
yra ribota".
KAIRAS. — Šeštadienį ne
paprastoj Egipto parlamento se
sijoj Sadatas kalbėjo: "Pasa
kiau Izraelio gynybos ministeriui, kad jis praneštų savo prem
jerui, jog niekad nesutiksiu nei
vieno kvadratinio centimetro
palikti Izraelio sodyboms mūsų
pusėje, nors tai reikštų kovą iki
pasaulio pabaigos".
Sadatas geru žodžiu atsiliepė
apie apie Amerikos pastangas
tarpininkauti, bet atakavo Mask

Amerika padės
Meksikai
MEKSIKOS MIESTAS. — Vi
ceprezidentas Mondale susitiko
su Meksikos prezidentu Jose Lo
pez Portillo ir diskutavo natūra
lių dujų kainas ir meksikiečių
bėgimą į Ameriką. Mondale pa
žadėjo Meksikai suteikti dides
nę paskelą, kad galėtų suorga
nizuoti daugiau darbų ir suma
žintų nelegalių imigrantų Ame
rikon eiles.

Nemanoma, kad nutrūkus de
ryboms. atsinaujins polemika,
rašo Thomas Lappman "Washington Post" laikrašty, nors
oficialių asmenų pareiškimai ir
yra aštrūs. Moshe Dayan, u. r.
ministeri8, Sadato reikalavimus
pavadino "absurdiškais". Sadatas reikalauja ne tik pasitraukti,
iš visų teritorijų, bet ir likvi- j ! * J l s I J f > . Į * ^
F"
tarimo
taikos
iniciatyvai,
"iš
Viceprezidentas Walter Mondale
duoti žydų įkurtas kolonijas Si
skyrus vieną didelę galybę, kuri
najaus ir kitose vietose, išar
savo subversyviais veiksmais
dyti karinius aerodromus. Iz
dirba ne taikai", ir tąjį sovietų
raeliui ypač svarbu išlaikyti da .
Streikuojantieji
lį strategiškai svarbių Golanj v e i k 8 m ą P * ™ 1 ™ k v a J ^
aukštumų, sakė Dayan.
JERUZALĖ. — Izraelio kaūkininkai karingesni
Prezidentas Carteris tebeina- į binetas vakarykščiam posėdy
no, kad derybų nutrūkimas yra j nutarė neatnaujinti derybų ir
WASHINGTONAS. — Protes
laikinas. Paklaustas, a r tikrai j laukti tolimesnių įvykių.
tuojantieji
i r streikuojantieji
ūkininkai darosi kovingesni.
'
Kelias dienas didokas jų skai
čius traktoriais važinėjo po
Gripas plinta
Gandhi tvli
Washingtoną. Skundžiasi, kad
jų reikalą per mažai kelia spauNEW DELFH. Indira Gandhi, i da ir su jais mažai kontaktuoja
ATLANTA. — Gripo liga
Amerikoj plinta, praneša Užkre buvusi premjerė, jau keturis oficialūs asmenys.
čiamųjų ligų kontrolės centras. kartus atsisakė liudyti Indijos
Ta liga jau mirė mažiausiai 465 valdžios sudarytai komisijai,
Sniego audra
žmonės, daugiausia seno am klausinėjančiai apie jos minisžiaus ir chroniškai sergą. Gri- teriavimo metu įvestą nepapras
šiaurės rytuose
po atmaina, vadinama rusų gri i tą padėtį i r civilių teisių suvar
__ _ _
pu, Ameriką pasieks rudenį ir Į žymus. Vasario 9 bus dar vie- • ROCHESTER, N. Y. — Sniekitą žiemą. Dabar ja sergama nas apklausinėjimas aukštesnėj i S ° audra sukaustė šiaurės r y
Britanijoj ir užregistruota Fili instancijoj, ir jei tada ji atsisa tus. Rochestery prisnigo 30 inpinuose.
kys kalbėti, gali gauti 6 mėne čų, Providence, R. L, 23 inčus,
sius kalėjimo i r sumokėti pini Dayton (Ohio) 22, Bostone 21.5.
New Yorko mieste buvo sumo
ginę bausmę.
Sovietai sušaudė
bilizuota nacionalinė gvardija
MASKVA. — Sovietai sako, gatvėms nuo sniego valyti. Pa
girtą vairuotoją
jie iškėlė erdvėlaivį be žmonių, dėtį pablogino vėjas, ant kelių
ir toji kabina turi susijungti su sunešęs dideles pusnis.
MASKVA. — Maskvos miesto erdvių laboratorija Saliut 6, nu
teismas girtą vairuotoją nubau nešti ten esantiems kosmonaudė mirties bausme. V. šimko, tan'is reikalingų atsargų. Labo
HAUETOOBIUS
ratorijoj
yra
du
kosmonantai.
būdamas per daug įsigėręs. įva
Sausio 2 3 : Ddefonsas, Erne
žiavo į žmonių būrį, ir jo ma Kiti du, vėliau iškelti, buvo su rencija. Gailys, Tautvile.
šina užmušė aštuonis žmones, sijungę, įėję į laboratoriją ir po
Sausio 24: Pranciškus Sale
penkių dienų grįžo atgal.
rašo darbininkams skirtas laik
zas, Teorogita, Rainis, Gaivilė.
rastis "Trud" (Darbas). Su juo,
ATĖNAI. — Valstybės sekre
Saulė teka 7:12, leidžias 4:53.
sakoma, buvo ir daugiau bėdų, torius Cyrus Vance iš Atėnų iš
ORAS
kai įsigėręs dideliu greičiu va skrido namo. Neatrodo, kad bū
žinėdavo siaurom gatvėm ir gas tų pavykę išspręsti ginčą su Tur Daugiausia apsiniaukus, ŠiJdindavo žmones.
kija dėl Kipro,
i čiau, apie 32 laipsniai.

1

t

• • • ^»-^^p^^^
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS RAMOJUS
IŠNIEKINTI PARTIZANAI
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Vr> tcalbiv ivvfcn menmė r>ro*?! rama. Dainavo trio Sorija Alienė,
Irena Petkaitienė, Gražina Alek
sandravičienė, akompanavo muz.
• J. Petkaitis. Programa užbaigta
tautinais šokiais. Jaunimo grupė
1
Berželis, vadov. Dalios Dzikie) nes, pašoko 4 šokius. Meninė daj iis buvo graži, dainininkės vilkėjo
tautiniais rūbais ir dainavo pa[ -igėrėtinai. Šokėjai berniukai ir
mergaitės žavėjo vi.:us savo spal
vinga taut. apranga. Rūbai mer
gaičių ir berniukų labai gražūs,
V a l i ū n o kuriuos pasiuvo pati Dalia Dzikienė. Meras G. Athanson, kaip
visada, ir šiuokart išsireiškė,
"kad lietuviai savo meną gra
žiai reprezentuoja.''
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jo kalba ir Į kraštus besiveržiantis
Subscriptjon Rates: $33.00 — Chicago, Cook County,
pyktis
daugelį
stebina,
kaip
lie
Dlimis
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign
Mūsų tiško pertekusioje visuo
tuvis
gydytojas
galėjo
tokiais
žo
countries $34.00. *
menėje atsiranda žmonių, nesuPašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
vardaneių savo nervu ir liežu džiais viešoje kalboje švaistytis.
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
vio. Ypač skaudu, kai tokių žmo
ŠEIMOS ŠVENTĖ
reso, gavus iš jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
nių atsiranda vadinamųjų "va
Sausio 15 d., sekmadienio po
DRAUGO prenumenr* mokama iš anksto
dovaujančių"
visuomenininkų
pietę,
apie 300 svečių susirinko
netams 6 men. 3 mėn.
tarpe. Gruodžio II d. įvykusiam
Toronto skautų k a n k l i n i n k i ų v i e n e t a s
Nuotr. A.
$15.00
$19.00
į
Jaunimo
centro
didžiąją
salę
at
Chicago
ir
Cook
apskr.
$33.00
atsiskyrusios LB narių suvažia
1300
18.00
Kitur JAV
31.00
vime Chicagoje. tos bendruome švęsti Margaritos ir Vaclovo
15.00
19.00
Kanadoje
33.00
15.00
20.00
nės cv pirmininkas, iš profesijos Momkų vedybų 25 m. sukaktį. Ši
Užsienyje
34.00
9.00
15.00
medicinos gydytojas, pabėrė "per graži, tikra meilė atausta šventė
Savaitinis
•••
25.00
pradėta
Mišiomis
Marąuette
Par
lus", kurie vėliau •buvo atspaus
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso savo
,
. . ,
_
Programos eigoje visus kalbė
dinti "Naujienose'*: "... Fronti ko lietuvių šventovėje. Miš; s L...
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dicinis Vasario 16-tos minėjimas tojus, meno dalies atlikėjus, ir da
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
ninkų politinė nedorybė (savi atlaikė ir pamokslą pasakė kiebo-:rnilaaeipnia,
fa.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
įvyks šeštadienį, vasario 18 d. lyvius dažnai fotografavo ir fil
t o susitarus. Redakcija už skelbi
žudiška mūsų tremties kovai dėl nas kun. A Zakarauskas, o Mi
12 vai. Šv. Andriejaus parapijos mavo.
• Redakcija dirba kasdien mų turini neatsako. Skelbimų
V. KRĖVĖS VARDO
Lietuvos laisvės!) yra beatodairi- šias gražiu giedojimu palydėjo
8:30 — 4:00, Šeštadieniais kainos prisiunčiamos gavus pra
salėje. Bus mokiniams pritaikyta
MOKYKLOJE
Salėje buvo pakabinti 4 dideli
nis ir nediskriminuojantis ben parapijos choras, kuriame abu
8 3 0 — 1:00.
programa, į kurią kviečiami ir plakatai: "Alan Arkin in the Dešymą.
dravimas su tėvynės okupantu ir Momkai jau daugelį metų gie
Vinco Krėvės mokyklos tradici mokinių tėvai.
fection of Simas Kudirka". Juose
jo siųstais visokių rūšių. (K. G. da. I puotą, be Margaritos tėvų, nė eglutė įvyko gruodžio Ii d.
t-gbuvo
pažymėtas laikas, kada fil
B.) agentais ir kitokio plauko bat- begalė? draugų ir artimųjų, gau Šv. Andriejaus parapijos salėje.
mas
bus
rodomas Hartforde.
TeL o f i s o Ir b a t o : OLympic 2-4159
Telef. — P B 8 - 3 2 2 9
laižiniais <mislingaisL..".
siai rinkosi ir muzikinio meno at Ypatingai gausiai susirinkusius Hartford, Conn,
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Sovietų neramina

ITALIJOS PUODAS V£L VERDA

MASKVAI NEPAKLUSNUS EUROKOMUNIZMAS
Pastaruoju metu Vakarų Euro
pos kraštų spaudoje labai daug
rašoma apie maskvinį ir euroko
munizmą, apie vis didėjančius
tarp jų skirtumus. Įžvalgus įvy
kių stebėtojai teigia, kad dabar
Sovietų Sąjungai nėra tiek pavo
jingas kapitalizmas, kiek pačių
komunistų skaidymasis į priešin
gas stovyklas. Kitais žodžiais ta
riant, pragarui gresia pražūtis,
kai velnias kelia šakes prieš Bel
zebubą... Bet kasgi yra tas euro
komunizmas?

komunizmą", žinoma, be Mask
vos talkos bei malonės. Eurokomunistai mano, kad komunistai
gali ateiti į valdžią demokratinių
rinkimų būdu, kaip dabar to sie
kia Italijoje
S. Carillo knyga sukėlė didelį
susidomėjimą tiek komunistinia
me, tiek kapitalistiniame pasau
lyje, tačiau labai nepatiko Mask
vai. Ši iš pradžių tylėjo, bet pa
galiau apsisprendė viešai išeiti
prieš eurokomunizmo idėjas ir
jas pasmerkti. Šiuo reikalu Mask
voje leidžiamas žurnalas "Novo
je vremia" nr. 26 paskelbė griež
tai prieš eurokomunizmą ir ypač
prieš Carillo knygą nukreiptą ra
šinį "Nepaisant taikos ir so
cializmo interesų Europoje". Jį
turėjo persispausdinti ir kitų
kraštų komunistų žurnalai. Vil
niuje leidžiamas "Komunistas"
šio str. vertimą paskelbė pr. metų
nr. 9 (66-74 pusi.).

Tai naujas terminas, atsiradęs
dar visiškai neseniai, ir jo apibrė
žimo dar nerasi žodynuose. Pa
raidžiui aiškinant, tai yra Euro
pos arba europinis komunizmas,
tiksliau, Vakarų Europos kraš
tų komunistinė apraiška, nelin
kusi paklusti Maskvos sukurtai ir
puoselėjamai komunizmo siste
mai, kaip sakysime, yra savitas
Kinijos komunizmas — maoizmas. Ir viena ir kita komunizmo
rūšis Kremliaus vadovams ne
miela. Maskvos bolševikai viso
Komunistai, ligi šio laiko įvai
mis išgalėmis stengiasi su šia riomis priemonėmis skaldę tau
"herezija" kovotL
tines bendruomenes, dabar labai
susijaudino, kai jų pačių tar
pe ėmė atsirasti dvi ar daugiau
skirtingos
komunistinės bend
Nundien Maskvai nelinkę subruomenės.
Eurokomunizmas eordinuotis Prancūzijos, Italijos,
Belgijos ir ypač Ispanijos komu- sąs kapitalistų išgalvotas "komu
Belgijos ir ypač Ispanijos komu nizmo skaldymo į kažkokias vie
nistų vadai ir jų vadovaujamos na kitai priešingas dalis įrankis."
Nuo Sovietų nebepriklausąs ko
partijos.
munizmas nebebusiąs komunistų
Patį eurokomunizmo vardą bus partija.
sukūrę greičiausia ne patys ko
munistai, o Vakarų Europos
spaudos apžvalgininkai, stebėda
Ypatingai "Novoje vremia"
mi, kaip Europos kraštuose ko puola S. Carillo, kuris pasakęs,
munizmas plinta ir reiškiasi. Jie kad Ispanijos komunistų partija
jau seniau pastebėjo, kad jis yra "nepalaiko ryšių su Sovietų Są
daug kur skirtingas nuo Maskvos junga kaip valstybe ir jos politi
puoselėjamo komunizmo.
ka". Šia proga prikišamas ispa
nų komunistų vadų nedėkingu
Kadangi
eurokomunizmas mas Maskvai, kai Ispanijos pilie
naujas dalykas, ligi šiol nebuvo tiniame kare Sovietai labai daug
ir jo idėjas aiškinančių rimtesnių padėjo
ispanų
komunistams:
veikalų, išskyrus eilę studijinių "Sovietų Sąjungos ir Ispanijos
rašinių. Pirmasis, kuris bandė komunistų partijas ilgus metus
eurokomunizmą paaiškinti ir jį rišo draugystės ir solidarumo,
pristatyti pasaulio nuomonei, tarpusavio pagalbos ir paramos
buvo Ispanijos komunistų vadas saitai. Tų, kurie savo krauju —
Santiago Carillo, pereitų metų ba Austrijos laukuose ir Stalingrado
landžio mėnesį išleidęs knygą apkasuose sustiprino mūsų parti
"Eurokomunizmas ir valstybė".
jų ir tautų draugystę, atminimo
Pirmoje knygos dalyje au niekada neužmirš nei sovietiniai
torius paliečia Europos komunis žmonės, nei — esame tikri, —
tų tikslus, uždavinius ir nurodo mūsų draugai ispanai"... "Tačiau
jų veiklos bei kovos priemones, negalima nematyti, kad grubus
strategijos dalykus. Čia jis iškelia S. Carillo antisovietiškumas da
Vakarų Europos komunistų vadų ro šiems santykiams didelę žalą.
nuomones, kurios nesiderina su Ir už tai atsakomybė tenka tik
Maskvos nuomonėmis. Antroje jam."
dalyje Carillo daugiau kalba apie
tarptautinę politiką, Vakarų Eu
ropos ir Sovietų komunistų benO kaip gi su lietuviais komu
ras ypatybes ir apie skirtumus. nistais? Ar jų tarpe yra "euro
Cia jis daug kur kritikuoja Sovie komunistų"? Jeigu taip, kur, kiek
tų Sąjungos komunizmą ir panei ir kaip reiškiasi. Atsakymas labai
gia jo teisę vadovauti pasaulio lengvas — nėra. Nei okupuotoje
komunizmui.
Lietuvoje, nei kur kitur nėra sa
• varankiškos Lietuvos ar lietuvių
komunistų partijos, taigi ir apie
"Eurokormmistu" Carillo pa bet kuriuos atskirus nuo Maskvos
sidarė pamažu. Dar 1976 m. ko ėjimus kalbėti netenka. Vadina
munistų konferencijoje Berlyne moji "Lietuvos komunistų parti
jis teigė, kad eurokomunizmas j a " yra ne kas kita, kaip Krem
neegzistuojąs, o metams praslin liaus komunistų partijos filialas,
kus jis pirmasis šią sistemą api griežtai Maskvos tvarkomas ir ve
formino.
damas. Ne kitaip yra ir JAV-bėse.
Cia
lietuviai komunistai yra su
Bendra visų eurokomunistų žy
sispietę
apie du laikraščius —
mė: Vakarų Europos kraštų ko
munistų partijos turi pačios atsi New Yorko "Laisvę" ir Chicagos
sakyti socialistinės revoliucijos, "Vilnį". Ir vieno ir kito laikraš
proletariato diktatūros, proleta čio komunistai yra visiškai pa
rinio internacionalizmo ir ypač klusnūs Maskvos komunistų tar
paklusnumo Maskvai bei jos sa nai, subordinuoją save Kremliaus
telitiniams kraštams. S. Carillo atstovams. Ką veikti ką daryti,
pabrėžia, kad eurokomunizmas kaip ir kur reikštis — dėlto ne
turis užimti skirtingą strateginę reikia jiems sukti galvos, nes vis
koncepciją ta prasme, kad kiek ką nurodo Maskvos agentai. Se
viena komunistu partija savo ša kant per eilę metų abudu laik
lyje turi kurti tokį komunizmą, raščius, neteko pastebėti nė vie
kuris atitiktų jos gyvenamąsias no rašinėlio, kuris būtų kuriuo
sąlygas "bet kurioje išsivysčiusio nors būdu "nepataikęs į Maskvos
je Šalyje". Mat pagal jį ir kitus bato įmintą pėdą".
komunistų teoretikus, komuniz
Nežiūrint griežtų Maskvos prie
mo kūrimo sąlygos tokiame nemonių,
eurokomunizmas plečia
išsivysčiusiame krašte, kaip Ru
si
ir
sukelia
Maskvai daug nema
sija, buvusios crriežtai skirtingos
ir negalinčios būti vakariečiams lonumų. Tai teikia vakariečiams
pavyzdžiu. Vis dėlto eurokomu kai kurių vilčių. Tačiau mums,
nizmas, ieigu įsigalėtų Vakarų lietuviams, labai nedaug ko iš to
Europos šalyse, galįs sudaryti są galima tikėtis.
lygas sukurti "Jungtinė* F"ropos
b. h>.
•

BALFO VAJŲ UŽBAIGUS
JONAS JASAITIS

Giriniai ir politiniai negalavimai ir vyrlamybei pasitraukimas
Giulio Andreotti vyriausybė
pasitraukė sausio 16 d. Ji neturė
jo atstovų daugumos parlamen
te ir kraštą valdė pasirėmusi ty
liu susitarimu su komunistais ir
socialistais, kad jie nebalsuos
prieš pateiktus įstatymus. Tylus
susitarimas tegaliojo, kol iškilo
aštrūs klausimai, kurių sprendi
mui didžiosios partijos pasirinko
skirtingus kelius. Nematomas pu
sininkas pareikalavo atviro der
liaus pasidalinimo. Komunistų
partija panoro dalyvauti sutelk
tinėje Italijos vyriausybėje, kurio
je galėtų rasti vietą ir mažesnės
partijos.
Jau seniai Italija pasižymėjo
politiniu nepastovumu, trumpa
laikėmis vyriausybėmis, bet ją
ypač sukrėtė 1976. VI. 20 — 21
parlamento rinkimai, kai krikš
čionys demokratai gavo 14,2 mil.,
o komunistai — 12,6 mil. balsų.
Krikščionys demokratai pravedė
262 atstovus, o komunistai — 228
atstovus į parlamentą. Dešinio
sios ir kairiosios nuosaikios parti
jos neteko 73 atstovų ir juos lai
mėjo griežtojo polinkio partijos,
ypač komunistai.
Italijos demokratija pateko į
klystkeli, kaip ir 1921 —22 me
tais, kai fašistai ėmė bruzdėti,
perėmė valdžią ir paskelbė dikta
tūrą. Šiuo metu gresia kairioji
diktatūra.
Komunistų taktika
Krikščionys demokratai darė
nuolaidas komunistams. Komu
nistas Pietro Ingrao išrinktas par
lamento pirmininku. Parlamen
to keturių svarbiausių komisijų
— finansų, viešųjų darbų, tran
sporto ir konstitucinės pirminin
kais tapo komunistai. Tai buvo
atsiteisimas už komunistų tylią
ją paramą krikščionių demokra
tų vyriausybei.
Ši komunistų taktika nebuvo
nauja. Ją išryškino jau ankstes
nis komunistų partijos vadovas
Paimiro Togliatti 1964 m. rašte
apie naująją komunistų partijos
taktiką. Jis atsisakė Sovietų pro
letariato diktatūros, proletarinio
internacionalizmo ir pasirinko de
mokratinį bendravimą.
Jo įpėdinis Enrico Berlinguer,
Sardinijos turtuolis, nebuvo revo
liucionierius, o italų
tautinės
linkmės ir reformų šalininkas.
Jis išpažino vakarietišką demo
kratiją ir laisvas partijų varžy
bas politiniame bare. Taip atsi
rado visai skirtingos komunizmo
sampratos rytinėje ir vakarinė
je Europoje, Berlinguer nuomo
ne rytinis komunizmas neatitin
ka tenykščių gyventojų nuotai
kų ir esančių sąlygų, bet palaikė
ryšius su Maskva.

GEDIMINAS GALVA
Kairiojo sparno spaudimas
Kairysis komunistų
partijos
sparnas buvo nusilpęs, kaip siau
čiantis teroras ir ūkinis sunkme
tis, paskatino proletariato dikta
tūros šalininkus sustiprėti ir da
ryti spaudimą į Berlinguer, kad
jis liautųsi rėmęs krikščionis de
mokratus.
Komunistų partijos vidinius
nesutarimus gražiai apvaizduoja
toks pašaipus pasakojimas. Berlin
guer motina skambino ir tarė:
"Enrico, žinai mano nesidomėjimą politika, bet patariu tuoj su
daryti Italijos vyriausybę".
"Kuriam galui aš ją turiu su
daryti?"
"Jei tu jos nesudarysi, komunis
tai stos jai vadovauti".
Ši pašaipa turi pagrindą. Kairy
sis sparnas jau buvo nepatenkin
tas 1977 m. liepos mėnesio visų
partijų susitarimu reformoms
daryti. Jo atstovai teigė, kad ko
munistų partijos parama krikš
čionims demokratams nenaudin
ga, komunistų partija, E. Berlin
guer gruodžio mėn. pabaigoje
ėmė daryti spaudimą į krikščio
nis demokratus, kad būtų suda
ryta visų parijų sutelktinė vy
riausybė. Šis reikalavimas reiškė
tylios paramos pabaigą •krikščio
nims demokratams. Atslinko tra
giška politinė atomazga.
Buvęs ministeris pirmininkas
Amintore Fanfani ir krikščionių
demokratų pirmininkas Benigno
Zacagnini, griežti bendravimo
priešai su komunistais, staiga pa
suko vairą, tardami, kad reikia
prisitaikyti esamoms politinėms
sąlygoms. G. Andreotti vis delsė
daryti sprendimą "prisitaikyti",
komunistus įsileisti į vyriausybę.
Ūkio negalavimai
Viena koja bevaikščiojanti Ita
lijos vyriausybė panaudojo dau
gelį priemonių ūkio padėčiai ge-

Ispanėe ūkininkės

MUŠKIT BŪGNUS
JTBGIS JANKUS
8
Kai, rusams išbėgus, sugrįžo į tėviškę, rado ją
tuščią. Neberado nė trimito. Tada tikrai būtų pasi
ėmęs kaip vienintelį išdraskytos tėviškės atsiminimą,
ir dabar grįžęs namo tuoj užpūstų, kad visos namo
sienos suskambėtų. Turėtų gerai susiimti, kad atsida
ręs antro aukšto langą nepaleistų kalėdinės giesmės
per miegantį miestą. Jeigu... Jeigu liepsnos ir gaisri
ninkų sirenos ir taip nebus jau sukėlusios visų kai
mynų.
Įsuko į gatvelę, ir čia taip pasirodė tylu. Užda
ręs mašiną, dar pastovėjo kieme. Pilnačio šviesoj aiš
kiai matė plikas obelų ir kriaušių šakas. Jos, apsigniaužusios žiedus, laukia, kada galės plyšti žydėji
mo kupetomis. Pirma kriaušės užlies kampą sniego
baltumu, paskum obelys, truputį pasirausvinusios,
gal iš susisarmatinimo, kad ilgiau pramigo už kriau
šes. "Muškit būgnus!"
Ateis pavasaris, visas kiemas suskambės žiedais
ir spalvomis, prariaumos buldozeris ir "Muškit būg
nus". Užžers viską akmens skalda, užpils asfaltu, ir
"Muškit būgnus". Pagarbinti cementą ir asfaltą, už
gulantį gražiausias žemės vietas, užpilantį ir patį žmo
gų. Ne tą dvikojį gyvulį, bet tikrąjį, gyvą, kuris girdi
muziką žiedo pumpuro sprogime ir dainą lapo išsilukštenime. Paskleis dar vieną užuoganą cemento tie
siai Žmogui ant širdies.
Viduje susieskojo juostą, kurion buvo įrašytos ka-(

rinti. Ji vertė ypač turtinguosius
suveržti diržus, didino mokesčius,
sulaikė atlyginimų kėlimą aukš
tesniems pareigūnams, varžė įve
žimą, kovojo prieš liros vertės kri
timą ir infliacijos kilimą.
Infliaciją apvaldė, lira atgavo
pasitikėjimą mokėjimų balanse
atsirado perteklius, bet nepajėgė
išspręsti daugelio skubių ūkinii;
klausimų. Darbininkų sąjungor
reikalavo didesnio atlyginimo
Gruodžio mėn. buvęs metale
pramonės darbininkų streikas r
jų žygis į Romą priminė 1922 m
įvykius. Vyriausybė stvėrėsi tar
pininkavimo, bet sąjungos atmetė
siūlymą ir grasė visuotiniu strei
ku.
1,6 miL bedarbių armija, suda
ranti 8 proc dirbančiųjų, vis
labiau erzino darbininkų sąjun
gas. Vyriausybė stvėrėsi remti net
ūkiškai nenašias pramonės įmo
nes, kad jos neužsidarytų, bedar
bių skaičiaus nedidintų, bet ne
pajėgė išspręsti ūkio ir nedarbe
klausimų
•Valstybės biudžeto 27 bil. dol
nepriteklius, socialinių reikalu
našta ir politinis teroras vertė
vyriausybę daryti sprendimą

Balfo veiklai lėšų telkimo va
jus kasmet pravedamas visose lie
tuvių kolonijose. Nors oficialiai
Balfo vajui skiriamas spalio mė
nuo, bet praktiškai lėšų telki
mas tęsiasi iki metų pabaigos.
Ne visose kolonijose vajus pra
vedamas vienodu būdu. Vienur
aukų rinkėjai eina iš namo į na
mą, kitur aukos renkamos laiš
kais, o dar kitur specialių rengi
nių metu. Nesvarbu, kokiu būdu
auka gaunama, svarbu, kad būtų
aukojančių ir Balfo uždavinius
/ykdančių.
Gyvas reikalas

voju ne apie visų mūsų dažnai
linksniuojamą jaunimą, bet apie
tuos, kurie jau yra daugiau ar
mažiau išsimokslinę, įsikūrę ir be
baigia vaikus išauginti. Taigi rei
kia daugiau to amžiaus asmenų,
kurie įsijungtų į Balfo darbuo
tojų eiles. Anksčiau minėjau, kad
šalpos darbas nėra viliojantis ir
patrauklus. Gal būt, tai ir yra
priežastis, kad sunku įtraukti jau
nesniuosius. Taip pat ne visi drįs
ta aukos prašyti, aukas rinkti.
Bet šalpai aukoti, artimui padėi
gali kiekvienas, išskiriant tuos, ku
rie patys yra sunkioje medžiagi
nėje būklėje. Balfui reikia dau
giau aukojančių, nes didesnis au
kojančių skaičius sudeda dides
nes sumas. Be to, reikia neuž
miršti, kad kas metai keliolika
aukojančiųjų iškeliauja negrįž
tamai.

Vajaus metu apie Balfą ir jo
reikšmę daugiau išgirstame. Va
jui užsibaigus, stoja tyla ir tęsiasi
iki kitų metų vajaus. Tuo tarpu
Balfo reikalą reikia laikyti gyvą
ištisus metus visoje lietuvių vi;uomenėje.
Domėtis organizacija
Šalpos darbas nėra viliojantis ir
patrauklus. Ir džiugu, kad dar at- j Balfo organizacijos veikla nė
siranda asmenų, kurie į šalpos ra veikla dėl veiklos, bet turi aiš
darbą jungiasi, aukojasi, kad ga kiai nustatytą tikslą. Tikslui or
lėtų kitam padėti. Šalpos reikalus ganizacija reikalinga. Juo stipres
nuolatos keliant mūsų visuome nė, geriau organizuota ir plačiau
nėje, Balfo darbuotojams būtų apimanti organizacija, juo leng
didelė parama. Taip pat ir auko viau gali įvykdyti siekiamus už
tojas lengviau aukoja tikslui, davinius. Balfo skyriai veikia dau
gumoje lietuvių kolonijų, nebo
apie kurį kalbama ir rašoma.
jant,
kaip tolimoje kaimynytėje
Buvusiose lietuvių kolonijose
Politinis teroras
lietuvis
nuo lietuvio gyvena. Jų
lietuviai retėja ir pačios koloni
yra
apie
50. Bet galėtų būti dau
Vidaus reikalų ministerijos ži jos nyksta. Aukų rinkimas darosi
niomis 672 teroristai sėdi kalėji sunkesnis ir visa Balfo veikla ne giau.
Lietuvių gyvenviečių keiti
muose 141 teroristas jau apkal lengvėja, o sunkėja.
masis
sparčiai vyksta. Todėl iš
tintas ar nuteistas. Jie priklauso
Reikia manyti, kad palaikant
dešiniosioms ir kairiosioms teroro gyvą Balfą, kaip mums būtinos centro suorganizuoti Balfo skyrių
organizacijoms. Jie grobė ir žudė šalpos organizacijos, reikalą, at naujose lietuvių gyvenvietėse la
dešiniosios spaudos darbuotojus, siras daugiau dirbančiųjų ir au bai sunku. Bet lengva patiems su
siorganizuoti. Naujoje vietoje įsi
politinius veikėjus, pramoninin- koj ančių jų.
kūrusios kelios lietuvių šeimos
kys ir teisėjus. Romos, Milano,
Reikia
daugiau
tuoj susiriša viena su kita. Nepa
Torino universitetų
studentai
žįstami
susipažįsta ir susidrau
Praėjusio vajaus visų duomenų
nuolat bruzda.
gauja.
Taip
vyksta ne vien lietu
Carabinieri 8,000 vyrų gink dar neturime. Neatrodo, kad aukų
luotas dalinys, permenka jėga su būtų mažiau surinkta negu anks vių, bet ir kitų tautinių grupių
valdyti terorą. Jų yra nedaug, nes tyvesniuose vajuose. Aukojantie- tarpe. Tautinei bendruomenei
atlyginimas apgailėtinai mažas. ji daugiau aukojo, bet aukotojų priklausomumo jausmas sustip
rėja, kai atsiskiriama nuo sar.'O
Jie gauna 20 ar net daugiau grasi skaičius sumažėjo.
nimų kiekvieną vakarą išsprog
Ne paslaptis, kad Balfo darbuo tautiečių daugumos. Tokioje vie
dinti pastatus šiaurinėje Italijo tojų ir aukotojų tarpe daugiau tovėje lietuviai, susirišę vieni su
je. Pastaruoju metu šis ypatin sia yra -vyresnio amžiaus asmenų. kitais, lengvai gali suorganizuo
gas dalinys naktimis jau nebudr Skyrių valdybose dominuoja vy- ti Balfo skyrių. O taip pat nesun
gatvėse ir kareivinėse laukia di l '•esnieji ne dėl to, kad jaunesnių kiai gali surinkti aukas.
Balfo organizacija yra viena
desnių įvykių.
jų neįsileistų, ar nenorėtų turi
geriausiai susitvarkiusių. Skyriai
Raudonosios armijos daliniai mus postus jiems perduoti, bet
juda, palaiko ryšius su centru,
— brigate rosse gal ir neturi ryšio dėl to, kad jaunesnieji į šalpos
surenka nario mokesčius, praveda
su italų komunistų partija, kuri darbą jungiasi labai nenoriai.
rinkliavas ir turi tikslius narių
žada panaudoti griežčiausias prie Kiekvienas naujai įsijungiantis į
sąrašus.
Tai gerai. Tačiau yra
mones jiems užgniaužti. Daliniu Balfo veiklą vyresniųjų sutinka
viena blogybė —nariai nelanko
nariai mokomi Čekoslovakijoje. mas išskėstomis rankomis.
Minėdamas jaunesniuosius gal- susirinkimų. Supranta Balfo reiki
Jų užnugaryje stovi jėga siekian
mę, pritaria, aukoja, bet į vieną
ti pasaulinės revoliucijos. Jei rau
kartą metuose įvykstantį sky
donosioms brigadoms — brigate tų ūkis" (1978.1.10) praleista ei
riaus narių susirinkimą neatei
rosse pavyktų Italijoje įgyvendin lutė ir du sakiniai suplakti. Turi
na. Iš vienos pusės žvelgiant, kad,
ti politinį pakrikimą, sunaikinti būti: "...grūdų, gyvulių ir paukš
jeigu pritaria ir aukoja, tai gerai.
demokratinę santvarką, ten įsivy čių valstybės supirkimo planai
Reiškia pasitiki vadovaujančiais.
rautų diktatūra, o ji būtų pro netesėti. Bulvių, pieno, kiauši
Bet kita pusė rodo, kad Besidomi
letarinė.
nių planai įvykdyti, bet gyven ma. O. nesidomėjimas yra blo
tojai pasigenda krautuvėse kai gybė ir ją reikia pašalinti, reikia
KLAIDŲ ATITAISYMAS
kurių maisto gaminių, ypač mė
(Nukelta į 5 pusL)
G. Galvos str. "Girgžda Sovie- sos".

ledinės giesmės. Tokių įrašų turėjo prisikrovęs visą' sirėmė į durų staktą.
lentyną. Vieni buvo geresni, kiti visiškai menki, bet, Į
Juozas jau norėjo duris uždaryti, bet pagalvojo:
kur pagaudamas progą, rinko ir dėjosi Taip sau. Kad jis lauks, lauks, o nesulaukęs vėl ims belstis.
turėtų. Kai šnekoje kas užsimindavo, ką kada choras
— Kam čia laukti, užeik į vidų. Susalsi
dainavo, jis tuoj uždėdavo juostą. Tai dar vienas rin
— Sakei kad jis tuoj sugrįš.
kinėlis, kurio už jokius pinigus nebepakeisi. Juos vis
— Ką gali žinoti. Gali sugrįžti greitai, gali dar
uždėdavo kitiems, o dabar užsidėjo sau. Užgesino kur ir pas draugą užsukti
šviesą, įjungė Kalėdų eglutę, ir paleido mašiną. Skam
— VidurnaKtį?
bėjo gerai Buvo paprašęs chorvedžio, kad įrašytų vi
— Tamsta vėl apie vidurnakti Vis užmiršti, kad
sas giesmes, kurias giedos per Kalėdas. Juostą gavo! šiandien Kalėdos. Daugelis iš bažnyčios dar susimeta
jau užvakar, bet nebuvo atėję į galvą išmėginti ir ne tai pas vieną, tai pas kitą. Prašom.
buvo kada. Vidury choro suskambo durų skambutis.
Žmogus, kiek pasvyravęs, įėjo į vidų ir su visu
Iš karto nesumetė, iš kur atsirado chore tas paša paltu, net kepurės nenusiėmęs, įsmuko į fotelį. Juozas,
linis garsas, ir tik iš antro karto tesusigriebė, kad kiek pritildęs kalėdines giesmes, irgi atsisėda Buvo
kažin kas yra prie durų. Bet kas tokiu metu? Pakilęs pagalvojęs įjungti šviesą ir geriau pažiūrėti į svečio
atidarė duris. Priešais stovėjo vyras, rankas į palto 1 veidą, bet vėl susilaikė, šviesoje svečias irgi geriau
kišenes susikišęs, medžioklinę kepurę beveik Ugi akių galės įsižiūrėti į jo veidą. Verčiau kol kas pasilikti
užsimaukšlinęs.
eglutės švieselių prieblandoj.
— Ar tamsta Šeštokas? — paklausė.
— Geri pažįstami? — pagaliau paklausė.
Veido nebuvo matyti bet balsas buvo nepažįsta
— Su kuo?
mas. Buvo besižiojąs, kad čia jis pats, bet net nepa
— Su profesorium Šeštoku.
sijuto, kaip pasakė:
— Ne. Aš tik turėjau žinią perduoti Tai jis pro
— Ne, jis dar nesugrįžo iš bažnyčios.
fesorius?
— Iš bažnyčios? Tuo metu?
— Buvo. Dabar emeri: as. Išėjo į pensiją, gyve
— Aš irgi buvau. Jis, matyt, užsišnekėjo su drau na užsivertęs knygom ir mėgina dar parašyti vieną
gais. Turėtų greitai sugrįžti
kitą savo. Profesoriaudamas neturėjo kada. — dar pri
— Kas vidurnaktį eina į bažnyčią? Visos baž dėjo.
nyčios uždarytos, — spyrėsi žmogus.
— O! Net knygas rašo?
— Leisk tada paklausti, iš kurio krašto gi tams
— Tokia jau žmogaus paskirtis. Kiekvienas tu
ta esi. kad nežinai? Šiandien Kalėdos. Daugumoj baž rim kokį nors pamėgimą. Vieni darom vieną, kiti kitą,
nyčių dvyliktą valandą Bernelių mišios.
iš to ir pasaulis toks įvairus, ir žmogus tik todėl ne
— Bet jis čia gyveno vienas.
be urvuose gyvena.
— Ir tebegyvena vienas. Aš tik atvažiavau į sve
— Koks tamstos pamėgimas?
čius. Prie bažnyčios pasimetėm. Bet ir jis turėtų ne
Juozas kiek sumišo. Tokio klausimo nebuvo tikė
trukus sugrįžti.
jęsis.

— Gerai, aš palauksiu, — atsuko nugarą ir at- \

{EtarduglMl

DRATTiAS. r"T*,n?ir5p,ri'« i p ^ a m. sjrnęrio w*n

r*.

CLASSIFIED

GUIDE

kad pasisektų atgaivinti Mote-i
rų sąjungos veiklą. Esu tikra^kad!
mes Moterų sąjungos o-tos kuo-J
pos narės pridėjimo prašyme
IŠNUOMOJAMA — FOB KENT
RELP VfrANTED — MOTERIS
KKAL
K » T A 1 B
tuvos laisvės reikalu ir per a. a
-• mr --—
• ^ i n• ^
ni
• • i
i TRADICINE UŽGAVĖNIŲ
liūnienė. Ji pavyzdingai tvarko! na Backūnas, kasos globėjos — arkivyskupo Jurgio užtarymą pra l š n u o m o j a m a s 4 k a m b a r i u bu
5 kamb. mūr. bun$alow. 2 mieg.
VAKARIENĖ
kuopos albumą. Vėliavos nešė-, Helen Banis ir Eleonora Karbe- šysmie ir kitų kiekvienai reika tą* Gagre P a r k o apylinkėje.
Labai geram stovy. Apyl. 66os ir
Maplevvood. Skambint po 5 vai. vak.
ias V. Paiėda. Naujalis pirm. V. rienė, tvarkos
prižiūrėtoja — I lingų malonių.
Skambint _ 436-C509
Doctor\s home iri Wneaton needs
Lietuv'ų Meno mėgė'u ratelis Gedm'ntas tarė žodi. Priminė, kad Margarita Sereičikis, veikiančio-' Šią dieną melsimės namuose ii
925-46%
avė-in
Hbusekeeper. Privatę quartėrs
nuo jsisteiffimo dienos palaiko mes būsime ištikimi Šauliu są- šios komisijos ir parengimų pirm. kiekviena prašysime prisidėti kiavailabie. Large baroe. No small
lietuviškas tradiciias. V-'ena jų — fungos idealams ir tėvynei Lietu-; Nellie Rajecki. Jai talkininkaus Į tus prie mūsų maldų per telechiMran. Some Enslish necessary.
M1SCEULANEOUS
Užgavėnių vakarienė. Šiais metais vai.
Ffaone — 654-0460
Mariia Dabrilienė.
j foną. Praėjus žiemos blogiems
Cape Cod stiliaus mūras. 28 metų
ji jvvks vasario 4 d., šeštadie-t
Naujų
narių
vajaus
pirmininkj
orams
balandžio
mėnesį
padarysifiittttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiii senumo. 2 miegami su įrengta pasto S E W I N G M A C H I N E
Rinktinės pirm. A. Zenkus pra
nį. 7 v.v. Mairorro Parke. Pačios l
nešė, kad kuopa yra gavus tris kė —Elzbieta Kriaunelis. Ang- j me plataus masto maldos dieną
ge trečiam miegamam. Jrengtas rūsys,
O P E R A T O R S
narės paruoš >'r visus pavaidins į
Vasario I * u dalbos korespondentė — Arma i prie a. a. ark. J. Matulaičio bažnybaras. 1Į4 maS. garažas. Šalia tuščias
pakvietimus dalyvauti
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, sklypas. Tik 531.200. Apyl. 76 — Erperi«?-nce<i only. EsceUent benefits,
Betuvi?kų užgavėnhj
! 16-tos minėjime. T a i p pat skanV Pucilauskas. Muzikos direktorė — i čioje. Vrsus ir visas kurie skaity
iroo^ pa>. private parking. CT.A.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
ir Maplewool
t o door
' -no
~ paminėti Šaulių "sąiungos" ikū-! Genovaitė Kaneb, sveikatos sky-įsite šias eilutes moterų sąjungos
Pardavimas ir Taisymas
2-jų butų medinis. Po 4 kamb. (2
liks nrogramą, o po ios šokiai
,
v
V**mimAi*JD**A*
mir.:
riaus
pirm.
Leokadia
Flynn.
Sti5-ta
kuc
uopa
kviečia
prisidėti
prie
;
pirm
Apply in person
rėjo V. Putvinskio-Pūtvio mirmieg.). Apyl 42 ir Campbell. $21.000.
M I G L I N A S TV
iki vėlvvos nakties, groiant ge
mūsų maldų meldžiantis namuo
pendijų
komitetas
—
Rasa
Chisukaktį.
Perskaitė
iškilmin
2-ių
butų
medinis
po
5
kamb.
(3
E V E R W A K E , tNC.
2&46 W. eoth St., teL 776-1486
ram orkestru-', kurio muzika bus
gą pasižadėjimą šaulių vėliavos! ras, Rita Early ir Eugenija Pel- se sausio 27 d. ir per telefoną ar -iiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtliiliiimiililililin mieg.), 2 maš. garažas. $21.000. Apyl.
1601
^ o Indiana Avenue
pritaikinta visokio amžiam žmo
50 ir Washtenaw.
akivaizdoje. Pakvietė šaulį A. letier. Lietuviškų kultūrinių pa gyvu žodžiu paraginti drauges, pa
TEL. — 663-1800
JC» > > M M M » M M M > r M M »
nėms. Reneėiai kviečia mūsų ir
Atnaujintas 3-jų butų medinis. La
Venclauską. kuris kuopos pirm. rengimų komitetas: M. Bastie- žįstamus ir kitus prisidėti.
P
A
C
R
A
G
E
EX
P
R
E
S
S
AGENCS
bai
geram
stovy.
2
po
3%
kamb.,
vir
aplinkiniu koloniui lietuvius at
V. Gedmintui
prisegė
šaulių nė, J. Narienė ir A. Shumway,
šuj 5Į4 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš-,
MARIJA NORElKlENfc
silankyti. Bilietą1 iau platinami.
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.
žvaigždes medali. A. Mantautas nominacijų komitetas — Mary
SIUNTINIAI
Įsisrvkite iš anksto, nes vėliau
— Geriau badauti laisvam,
Mūrinis. 2 butai po 4 kamb. Už-|To share beautiful towii bouse in
kuopos vieepirm. K. Prapuole Duggans, Joana Sepavich ir Ma
gali nebūti.
prekes. M*»«u* tf Mn»wpo» (Ound§tt«. dengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. Į j^jes. $100.00 per montb, člose to
niui p-iseeė Šaulių Žvaigždės or ry Russell. Moterų sąjungos Mas- nekaip būti riebiam v e r g u i
M M W. SS St.. Chtoaeo, BL *0«M Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie
JM. diną. Sugiedotas Lietuvos him sachusetts, New Hampshire ir
Aesop
TELl
restaurants and transportation.
- — W A •-*••
43 ; r <?arramento
nas. Sesės šaulės suruošė vaišes, Maine apskričio direktorė Marija
ŠAULIŲ
SUSIRINKIMAS
• » ««»-» » » > « • « « » > • • « » • » » • « • « Į ** « aacramenio.
Please pbone 297-8333
prie kurių prisidėjo ir broliai. i.M. Dabrilienė.
į—r—T~
— į 4-rių butų mūrinis. Pilnai išnuomoSausio 15 d. Maironio Parke ivy-!
Centro vaidybos pirm. J. Mack Jono ir Elzės Kudirkų
I L ' ^ . a A - ^ - i • • M^I^%
tas. Rūsvs Garažas. $52.000. Apyl. 34
ko Dr. Vinco Kudirkos šaulių
padarė
pranešimą
iš
turėto
val
R
E
M
O
D
C
L
I
N
U
ir
Hermitage.
VALDYBOS IR N A U J U
HELP WJCNTED —VYRAI
Atlieku Įvairius n a m u t a i s y m o
Marąuette Parke pardavimui mūrikuopos metinis gausus susirinki
dybos centro posėdžio Chicagoje
P A D Ė K A
NARIŲ PRIESAIKA
d
a
r
b
u
s
.
niai
4
—
5
—
6
—
8-arba
13
butų
mas. Atidarė pirm. A. Zenkus,
ir paaiškino apie apdraudos sky
JUOZAS VENCKAUSKAS
I Pajamų namai. Interesuoti prašomi
Sesers Marijos Sulckienės ir Dr.
kuris praėjusiais metais per įvy-1 Sausio 8 d. Moterų sąjungos rių. Sausio 27 d. yra a. a. ark.
krei tis
Rollando
ir
Gražinos
Paeglių
pa
S
k
a
m
b
i
n
t
i
v
a
k
a
r
a
i
s
—
582-76061
?
i
kusį Naujosios Anglijos šaulių i 5-tos kuopos narės organizuotai j Jurgio Matulaičio mirties diena.
M U
»•>»>»
stangų dėka palikome pavergtą Tė »
lst & 2nd Shiit
.; su vėliava atžygiavo į Šv. Kazimie j Šią dieną visos kuopos melsis ir
rinktinės suvažiavimą bu
vynę ir mielus tautiečius, atsidūrėm iiiitMiiitiiiiiKiiniiiuiMiiiutiuimiiiiiua
:
767-0600 a r b a 778-3971
rinktas rinkt nės pirmininku. Jis ro parapijos bažnyčią. Centro į šį maldos vajų bus Įtraukta kuo prieš nežinią, svetimųjų jūroj. O kaip
Qow, a leader in environmental
control manufacturing, seeks an
valdybos
dvasios
vadas
kleb.
kun.
daugiausia
žmonių.
Bus
pasiųssukalbėjo specialią šaulių susi
dabar bus? Narstėsi problematiški
experienced machinist to join our
rinkimams skirtą maldą. I garbės A. Miciūnas prisaikdino valdybą, ta nuo kuopų laiškai savo vals- klausimai pasąmonėj, atsidūrus Ro
fast
growing Westmont plant.
moj.
prezidiumą pakvietė Šaulių są o po to naująsias nares, kurių bu- tijų senatoriams Lietuvos bylos
We
offer a friendly atmospbere,
Tačiau
laime
lėmė
mums
patekti
Apdraustas perkraostyinaa
jungos tremtyje atkūrėią ir pir- vo nemažas skaičius. Atlikus vi-. reikalu, kad senatoriai remtų 272
4 vienetų mūras ir garažas. Mar- escellent working conditions, beI lietuvių kunigų viešnagę, tai Ku
fvatrty a t s t ū m ę
mąij centro valdybos pirmininką sas priesaikos apeigas, pasveikino\ įneštą rezoliuciją. T a i p pat pri- nigų Kolegijai Romoje vadovaują asųuette Pke. Naujas gazu šildymas. nefits and salary commensurate
witb experience. For a confidential
A. Mantautą ir šiuos šaul : us sa ir linkėjo toliau energingai dirbti, minė, kad mūsų naujoji kuopos nienys, jų malonioj, rūpestingoj glo
Našlė atiduoda už $38,800.
WL — S76-1382
interview.
Palikimas.
5
kamb.
18
metų
mūras
ypatingai
sėkmės
naujajai
cent
pirmininkė
yra
medicinos
gailes
boj
teko
išbūti
beveik
3
mėnesius.
vanorius kūrėjus:
kuopos viceS76-5996
Call from 8 A. M. — 3 P. M.
ir
garažas.
Centr.
oro
šildymas
ir
vė
Jie
rūpinosi
netik
mūsų
kasdieniniu
ro
valdybos
pirmininkei
J.
Mack,
tingoji sesuo. Dirba mūsų miesto
pirm. K Prapuoleni, K. Krausinimas.
Jrengtas
beismentas
ir
kiti
pragyvenimu,
bet
ir
visais
su
emigra
325-6000, ext. 421
VlMIlItltHIIIIHIIIIIIIIHm
čiūną ir šaulį Venclauską. Pirmi kad pasisektų jai atsiekti užsibrėž Memorial ligoninėje ir yra plau
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje
cija susiejusiais reikalais: važinėjo po
Mrs.
Nancy Carder
ninkauti šaulę J. Miliauskienę, tą tikslą — atgaivinti Moterų są čių peršvietimo skyriaus viršinin fvairias italų ištaigas, per jų malonę
(ntuiifiiiitiiiiimitiniiiiiiiiiiiiiiiiiittiim gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. _
jungą.
Ne
mažiau
sėkmės
linkėkė.
Išauginus
gausią
ir
gražią
sekr. E. Gorodeckienę, kuri yra
Gražus platus sklypas ir garažas
susipažinom su Romos miestu ir Va
CL0W CORPORATION
VIZUCVIC KORTELIŲ B E K A L C Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui.
kuopos ir Nauiosios Angliios šau jo ir naujajai kuopos pirmininkei; šeimą. Dvi sesutės yra įstojusios tikano valstybe.
40 Chestmit Ave^
liuksus "ranch". Beveik naujas
Mūsų gili ir nuoširdi padėka prel.
lių r : nktinės sekretorė. Pirmininkė P. Hassett. Pagyrė, kad mes labai į į Šv. Kazimiero seserų vienuoly
Westmont,
UI. 60599
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
užbaigtas su Antanui Jonušui, prel. Ladui Tulabai.
perskaitė susirinkimo dienotvarkę, punktualiai susirinkome. Pabai ną. Susirinkimas
Gqnal
OpiK>rtunity
Employer M./P.
Vizitinių kortelių naude j i a a a yra dymo dvi kontrolės. 2 auto mūro
kun. Klemensui Razminui. Dr. An
kuri buvo priimta. Nauja nare goje suteikė Palaiminimą Šven malda. Jis buvo ilgas ir darbin- gelei Avižonienei. Msgr. Kazimierui gražus paprotya. Biznieriai jas pla garažas. Daug priedų. Tik pamatę
Lietuvių Tautinėms kapinėms
sakramentu. Sugiedojome Marija, gas. O po jo puikios vaišes, su Dabravoiskiui.
įstoio K. Naikelienė.
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo nupirksite už $40,000.
reikalingas darbininkas
Gražus 5 kamb, apie 20 metų mū
Tik jkėlus koją į Jungtines Valsty- mų atstovams turėti gražias vizi
Pirm. A. Zenkus padarė iš Marija ir grįžome į salę susirin baltu, raudonu vyneliu, skaniauras. Pušų medžio beismentas. 2 auto D a r b a s pastovus, geras atly
siais kepiniais, kvepiančiu kuge-lbes vėl šalia sesers Marytės, buvome tines korteles.
samų, net šešių metų veiklos pra kimui.
tpeupt
cia
garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite ginimas. Reikalinga turėti savo
f
esančių lietuvių, jų glonešimą. Apie tai buvo dažnai ra Susirinkimą atidarė buvusi pirm. liu ir kitais priedais. Taip a p s - i bą pajutome
Kreipkitės į "Draugo" adminJs užimti. $27,900.
ir
moraliai
ir
materia
tradją visais panšiais reikalais
Tvirtas 2-jų ankštų mūras. 2 butai transportaciją. Dėl daugiau in
šoma spaudoje. Padėkojo valdy dabartinė centro valdybos pirm. čia: padidinę kalorijas lietui ly liai.
J.
Mack,
nes
jai
nedalyvaujant
jant
viena
po
kitos
skirstėmės
į
Būsite
patenkinti
mūsų
patarnsvl
ir maloni biznio patalpa. 2 auto formacijų skambinkite —
Širdingai dėkojame: Dr. Pollandui
bai, kuri su juo gražiai koopera
paskutiniame susirinkime buvo namus. Susirinkime dalyvavo ir fr Gražinai Paegliams. Liudai ir Nor nr*r
garažas.
Savininkas nusileido iki
vo visuose darbuose. Vieepirm.
STANUCV KASLAS
$38,500.
Marąuette
Pke.
bertui
Kulikauskams.
Adelei
ir
Ka
pasilikę neužbaigtų darbų. Per Centro dvasios vadas.
tllllllHIIIIIUIHIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII
K. Prapuolenis išgyrė seses už jų
4 5 8-0 63S
skaitytas praėjusio susirinkimo
J. M ziui Barčiams, Andriui ir Magdeledarbštumą, brolius šaulius tru
nai
Bružėnams,
Petrui
ir
Onai
La
iiiiiMii!.«i:iimmiiiiiiniiiiiiiSiiwui!;;iu
protokolas ir laiškai, tik gaila,
mams, Jonui švedui.
putį papeikė. Skatino ir toliau
MELSIMĖS
Q U ALt T Y CONTROL
kad į laiškus buvo nekreipta dė
vieningai dirbti. Sekr. E Gorodec
2625
West
7lst
Street
Nuoširdus
ačiū
visiems,
visiems.
mesio ir prašantiems aukų ne
INSPECT0R
A. L. R. Katalikių Moterų są
kienę ragino brolius ir seses už
KILIMUS IR BAIDUS
skirta.
jungos centro valdyba yra nuta
2nd Shift
Tel,
737-7206
ar
737-6534
Jonas
ir
Elze
Kudirkai
Plauname Ir vaškuojama
siprenumeruoti "Kario" žurnalą,
rusi
sausio
27
d.
prisimenant
ar
Perduodama naujai pirminin
visų rfijSų grindis.
Immediate opening for Q. C. Ino tada ir daugiau talpins žinių
S k-amh. mto. 3 miegami 65 ir M - spector wrth a minimum of 2 years
kivyskupo J. Matulaičio mirti tą iiiiiiminHiHimittiMHiiiiiimiiiiiiiiiiiii 4. B U B N Y S — Tel. R E 7-S168
kei
vadovavimą,
padėkojo
visoms
iš mūsų kuopos veiklos. Ižd- F.
experience inspeotmg layonts. weldjiiiiiiUHHii(i:niHiMniHiiiiiiiiiiiiiitiiiiii j man.. $27.500.
Spirauskienė pranešė, kad kuo narėms už glaudų ir gražų ben
Gražus b«ngalow — 6 kamb. 2 židi- ing, niachining or aaserably. Our
dradarbiavimą
per
keturis
darbo
\
5
:-^^SXi>^-y.
pos iždas yra gerame stovyje. Tai
iimiiiiiiiiHiiiimititinininiiniiimiiHiii niai. 83 ir Kedzie. S64.200.
fast-growįną division of a wellmetus.
Pirmoji
vieepirm.
A.
Gar-Į
•
•
«
•
|
#
Amerikiečių premijuota P A € 15 metų senumo, 5% kamb. 3 role- estblished manufacturer in the
nuopelnas
energngos ir darbš
fTHlrtp prekių pttįdrloirtfn— m b f i «tami. Daug rūbinių. 2V£ maS. garažas. environmental — control field
U A V S LEONO knyga, kurio
čios valdybos
Ji yra ir kuopos j r i n ę d o v a n ė l ę . j . M a c k
•;
offers an excellent starting salary
. gniai
j R a d i j 0 valanda jau virš 35 m. tarnau- je atvirai ir drąsiai nagrinėja j C08MOS PARGCL8 EXPBESS 63 ir Narragarsett. $54.000.
turto globėja, Kultūriniu reikalu 1
2-|ų aukštų — 2 po 6 kamb. mūr. and genėrons fringe benefits. For
jautlinta
padėkojo
ir
pristatė
nau-1
connectišio
krašto
negeroves
bei
pavo
}a
N
e
w
j€rsey
N
e
w
Y
o
r
k
i
r
vedėjas V. Gedmintas priminė
65 ir Talman. $32.500. ,
a confidential appoint.ment.
į UETUYĄ
j u s ir tiesia kelius į saugų visų SS.n.1SIUNTINIAI
praėjusiam susirinkime iškeltą ją kuopos pirm. J. H a s s e t t įteik j eut lietuviams!
s. HJiM'vt S t . Chtoago. OB. M M
50
akrų
iemes
Lemonte.
$10,000
d a m a jai kuopos liet. vėliavą.
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet gerbūvį.
OalI hetvreen 8 A. M. — 3 P. M.
2501 W. 6Cth St.. ChiOB^o, BĮ. <I»*I2*
mintį kad nesiribotume ruošda
už akrą.
Telef.:
»i5-27*7
—
2S4-SS90
iš
WEVD
Stoties
New
Yorke
1330
325-6000 Ext. 421
Naujoji pirmininkė išreiškė vi
mi vien koncertus, bet pasikv'esVytautas Valantinas
kil.,
AM
ir
nuo
7
iki
8
vai.
vak.
97.9
Knyga
gaunama
ir
D
r
a
u
g
e
Mr*.
Natiry Carder
MHtKiniiiiMifMitniiiiiimiintiHiiiiimtiii Š I M A I T I S REALTY
tume vaidintojų
grupę. Žuvu soms padėką už pasitikėjimą, kad meg. FM.
minkštais
—
$3.95.
ją išrinko pirmininke. Norėčiau,
Insraraace — Ineome Ta*
CL0VY CORPORATION
Direkt. Dr. Jokūbas J. Stoka*
SO% PMCIAO aaok£stt
tO<% — 20<5fc
siems už Lietuvos laisvę ruošiamo
kad kuopa ir toliau augtų narių
•
ti
apdrand*
40 Cbestnut A ve..
1467 Force Drive
Raina kietais viršeliais $5.95- hOlo pnei
paminklo statybos reikalu kalbė
2951 W.63rdSt.. 438-7878
Westnwnt,. nL 60599
skaičiumi ypatingai įtraukiant i
Tel. 232-5565 (code) 201
MimMHIlMHIIIIIHIUIIIIIHIIIIHIHIUIIIHH
jo statybos komiteto pirm. A.
TeL 232-5565 (eode) 261
Equal OpT>ortwnitv Kmpioy«r K./f.
FRANK
ZAP01IS
jos eiles jaunesnio amžiaus mote
Zenkus. Jis prašė ir toliau tęsti
Kviečiame
taip pat klausytis LietoaaosH v « s snth Stt
ris ir mergaites.
aukų rinkimą, nes paskutiniu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba
CMOMCO, njinoto
SHIPPTNG CLERlT
MARQtJETTE P A R K E
M. Dabrilienė: atsisakius iš vei iš Seton Hali Universiteto radijo sto
TeL — OA *-S«6*
laiku jaučiamas sulėtėjimas ir tik
Orowth
co. ae^ds *»nerxeti<- person
2-jų butų mūrinis po 5 kamb.
for packing & processinj; o' ordetn.
pora narių ši darbą tęsia. Jis pri kiančios komisijos pirmininkės ties (New Jersey WSOU 89.5 meg.
Prol.
dr
BRONIO
J.
RASUO
pareigų pirmoji vice—pirm. A. FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro.
<Hi»u»iitmmnHHHnmnminmiiiiin» Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti Full tlme permariATit oosidon. Salary
statė kandidatus į kuopos garbės
dep»nds ori experience.
nanįna anglų kalboje veikalas, ku
66-os ir Talman. Žemiau $34,000(Vadovauja prof. J. Štokas)
Garsienė Įteikė kuopos vardu taip
SIUNTINIAI | LIETUVA
šaulius su vyresniškumu:
A.
ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa
OaH MR. FR1TZ — 677-3O06
pat dovanėlę ir padėkojo už gra
BTJTŲ NUOMAVIMAS
teikia Baltijos Valstybių istorija
Kantautas, A. Venclauskas. J.
An Edual Opportunity Employer
ir
kitus
kraštus
žiai atliktą šešių metų darbą.
bei politinę struktūrą, antroji —
Namu
pirkimas
—
Pardavimas
Jurkėnas. K. Kraučiūnas ir K.
NEEDED TRUCK DRIVER AND
•augumo siekius sritinėje mtegra- STTt ZTV*K VS. i m s Aretar A««,
Sekretorė J. Miliauskienė per
Valdymas
Čėsna. Susirinkimas priėmė vien
Cbicaeo
DL
606S2,
telet.
977-49M
WAREHOU5ff: WORK
eUoje.
trečioji
—
n
D.
karo
įta
S
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
skaitė šių metų valdybos narių
Draudimai — Income Tax
balsiai. Pagrindinis susirinkimo
Mušt know Chicapo and suborbs.
i||IIHMMIUIIiUIII!IIIIHI!tit>'HlinillHIIIIII
kos
analize
tautiniu
ir
tarptauti
sąstatą.
RADIJO *I3MOS VALANDOS
Notariatas — Vertimai
Mušt read and write Englisb,
punktas buvo nauios valdybos
am požiūriu. Veikalas gražiai iš iiiiiinmMHHiiititnuluimnHiHiliitiiiin;
Pirmininkė — Priscilla Has
Visos
programos
iš
WOPA
leistas
tr
tinka
bet
kokia
proga
EMPTRE BUTTER & EGG
rinkimai.
Ją sudaro: pirm. V.
NAMU
APŠILDYMAS
sett, pirmoji vieepirm. Angelė Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma amerikiečiams įteikti kaip dovaną
350
North Laflin, Chicago, DL
Gedmintas, vieepirm. K. Prapuo
TaiMMi NemiH Ir «mledu — Ira f » Garsienė. antroji vicepir. Anna dienio iki penktadienio 12:30 —
Tel — 243-1416
'
J
.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
Ctnu. iMKlai IftratMi taipgi mljrtmttm Ir
lenis, sekr. E. Gorodeckienė, ižd.
Miller, protokolų rast. ir lietu 1:00 vai. popiet. — šeštadienį ir Kaina SU6«. 320 pust Užsakyti perdirbo <VH duiq. fdedo vandens M - 6455 So. Kedzie Ave> — T78-223S
F. Spirauskienė. Revizijos komi
MAŽAM JACHTKLUBUI
-IrtavTM. BLretpU> —
vių kalbos korespondentė Janina sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto pašto.
REIKALINGAS
sija: J. Jurkėnas ir Ilgūnas. Kul
DRAUGAS.
4546
West
6Srd
StreH
Telef.: HEndock 4-342S
A. BANYS — TeL 447-8SM
Miliauskienė, finansų rast. Elz
CMca«o, OL 60629
tūrinių reikalu vedėja A. Maske1490
A.
M.
bieta Alavošius, iždininkė — Anfffl»*»« gyventojai prideda 60< 'iniiiiiiiiiiiuiiiim
7159 S. MAPLEVFOOD AVE.
D fi M E S I O !
MoMscių ir persiuntimo išlaidas įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiifiiiiiiiiiiHtniliHiHiiin
CH1CAGO. UJU 60629
(arba vedusiu porai prižiūrėti ir
tvarkyti narna, kiemą, t. t.
į^SW!RIC*l!WiK-IU3'^PĮfi2S;---"'^^*'C.; ^ ^ V I D
6ERENAS perkrausto baldus ir
Atlyginimas ir priedai.
FELIKSAS BREIMEBI9
HiniUlIlIHIK kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
^ItlIUIIUililUIIUIIIHIimillllll
Skambint po 6 v. vakaro
dimai ir pilna apdrauda.
4 99.2466
TEL. — WA 5-80©
E
4*m

LIETUVIAI WORCESTERY

_JT

HOUSEKEEPER

M l.S

TELEVIZIJOS

WO MA

į urruvą

Budraitis Realty Co.

MACHINIST

A. V I L I M A S
M OV I NG
Baltas Sniego Parkas

Valdis Reti Estate

V A L O M E

i

M l

.

,_.,,.,

.

•

•••-••

M

Wifh Liberty & Justice

Lietuvos 3tsiminim3i

THE BALTIC NATIONS

BELL REALTY

Nagingas pensininkas

MOVI N G

¥

itniwimintttmiiiinmniimiininHnimii

MARQUETTB AUTO CL1NIC

»«***»«*»i**i*** i •* , *

9955-50 8 a . CaUforo* A««u — TcL 471-42SS
• 47WW72
Užsienio ir Amerikos automobiliai.
Tone up i r * t e o i m s * (AIR C50NDITIONING)

V/ORCESTERMASS.
LITHUflNIANS

BALTIC HUHAN RiGHTS
5 *
Dalis Worcesterio lietuvių jprupM, dalyvavusios pabaltiečių demonstracijosa Waa&u^toa«
Nuotr. Uzio Meilaus

i

STABDŽIAI 6 mtoertų a r 6.000 myUų garantiia
a i mūsų darhą (patakrymuai. Atdara ano 7 •- &&
Ud 10 v a i vakaro.
Savininkas Norbertą* IMUCS*

Eilėraščiai
— o —

M. A. i I M K i S
JfOTARV P C B U C
INOOME TAX SIuRVTCa

|

i

i
s

8o. Ma»lewood, tel. 2S4-74M
Papildyta laida. 72 pust 1977 m.*
Taip pat darooil VTERTTMAI.
Viršelis
dail. A Korsakaitės-SutOI MINIU UkTietlmAl, pildomi
kuvienės. Kaina su persiuntimu
pujBrrTBfta P R A S T M A J tr
kitokį* Ma»k*l.

mm,

TTiaiii J H I — tšiĮga-

Biznieriama apsimoka skelb
tis d i e n r a š t y j e " D r a u g e " .

s

mnimiiiit-iir-f

"Skambantis Laikas"

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd Su,
r

liV*fo, ID. 60629

P e r s k a i t ę "Draugą", duokite
JI kitieste pasiskaityti.

rtnffittBdfaB. DRAUGK.
M* fm plaflansUi tkaitomaa Ue>
• tuvių dteiraida. gi skalbtam kalvW«n* vrUhOUBM.

MOLDAVIJOJE
Peter^irorp. FTa.. Tčnr v?T pTa-1
<to Tr vi?*ne tautos gerovei. Mol- DRAUGAS, pirmadienis. 1978 m. sausio mėn 23 3.
čiai įsijungė į kultūrinę veiklą.
PERSEKIOJAMI
jdavijoje yra apie 275-ki tūksUoliai dalyvauja Lietuvių klubo
KATALIKAI
ĮtanČiai katalikų, kurie yra pa
chore ir ypač atsidėjęs dirba Lie „ . , « . . . „
St. Petersburg, Fla.
, . 'siskirstę 80-tyje parapijų. Ne-1
tuvių Bendruomenėje, kuriai be Didžiojoje Britanijoje veikjan-Į ^_^
toli __
nuo WLondono,
Didžiojoje;
Z?LJZ
rJjlL^^^i
VILNIAUS KRAŠTO
pertraukos priklauso nuo jos įsi tis "Religijos ir Komunizmo Britanijoje, veikiantis "Religijos
KOVOTOJO K. GIMŽAUSKO
kūrimo. 1975 m. steigiant Flori studijų
centras"
(CZEPULEVICZ)
mų raportą
apie paskelbė'
kltalikų išsa
S į l * K«Hmmiano studijų centras"
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
dos LB apygardą Juno Beach iš nyčios padėtį Moldavijoj Ru- i S P^kelbęs nemažai dokumen
Gyveno Tampa, Florida, anksčiau gyveno Chicagoje ir
rinktas į valdybą, eina apygarmedzl os
Kazimieras ir Eugenija Gim
munijos
šiaurės
rvuose/Doku-i
^
f
_
^
«
•
*
2*2"]
Antioch, Illinois.
I dos pirmininko pareigas. Rūpi mente pateikiama daug k o n k . į dabartinę religinę padėti Lietu-!
žauskai sausio 8 ir 9 d. gražiai
Mirė sausio 19 d., 1978, sulaukęs 90 m. amžiaus.
nasi apylinkių organizavimu, da
v je
n t n U v dovau a
enu
atšventė Kazimiero 70 gimtadie
rečių
faktų
apie
religinės
lais°
;
?
f
J
š
i
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m.
lyvauja LB tarybos posėdžiuose, vės varžymus Moldavijoje iri su Lietuvos problemomis susi-,
nį ir abiejų su Eugenija darnaus
į juos keliauja savo lėšomis, šau
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Konstantinas Zepul
šeimyninio gyvenimo 45 metų
reiškiama viltis, kad Rumunijos! ^ " f L **&***
* « " * » **
su
žmona
Nancy, gyv. Floridoje ir jų dukterys Anita Lowe Chi
kia
apylinkių
suvažiavimus,
pla
sukaktį.
katalikam bus sudarytos sąly- chael Bourdeaux. Jo stambus
cagoje ir Pat Lamb Californijoje, švogerka Joanna Cepul, gyv.
čiai informuoja lietuvių spaudą
veikalas apie Lietuvą netrukus,
Šventę pradėjo sekmadienį, sau
Tampa, Floridoje ir kiti giminės, draugai irpažjstami.
apie LB veiklą Ir vietos lietuvių gos išeiti iš katakombų, lei bus išleistas Amerikoj..
sio 8 d. padėkos Mišiomis, ku
džiant jiems nevaržomai išpa
kujtūrinį gyvenimą.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 South 50th
rias atnašavo kun. T. Degutis
žinti savo tikėjimą ir laisvai
Avenue,
Cicero, Ulinois.
— Jei pasaulis žinotų, kaip
Didelė Kazimiero darbų tal veikti religinėje srityje. Rumu
Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfporte.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 23 d. 11:30 vai.
kininkė yra jo žmona Eugenija, nijos katalikai, rašoma raporte, naudoti laisvę be piktnaudžiojiPer mišias prel. J. Balkūnas sa
ryto
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
Vaicekauskaitė, kilusi gali daug patarnauti savo kraš- mo, tironija negyvuotų.
vo pamoksle, sveikindamas jubi sus Vilniaus "Ryto" Mokytojų į buvusi
Kinu epigrama
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
liatus, prisiminė jų intencijas, seminarijoje, o 1927 m. ją lenkų : nuo Naujamiesčio, Vadaktėlių
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
prašydamas palaimos ir gausių administracijai uždarius, gimna į bažnytkaimio. Jie susituokė 1932 Palaitis 1318, J. Pauperas 1295,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiimiiiiiimiiiiiiimu!
m. Joniškyje. Nepr. Lietuvoje Eu W. Plankis 1376, J. Povilaitis
Dievo malonių ateičiai
Nuliūdę: Giminės.
zijos kursą baigė lenkų Petro Skar
Kiekvienam įdomi knyga yra
Sausio 9 d. puošniuose E. ir gos vardo koedukaciniuose kur genija tarnavo pašte ir daug vei- 1130, F. Pushkedra 2011, G.
Laidotuvių direktorius Jean Vance, tel. 652-5245
. . .
. .-,. ke su šauliais, organizuodama ju Rajna 1408, P. Rajna 1742, D.
r .,
K. Gimžauskų namuose susirinko suose. ,Vaikystę
MYK, KRUPAVIČIAUS
ir jaunystes die-i,_ .
,
.,
. ,
, . , , , ,
< būrius, ob: gvvendama Aiytuie bū Ralis 957, W. Rajonis 802, G.
gausiai svečių pasveikinti jubilia nąs praleidęs
lenkų okupuotame:
.,
. , . .
,.
KUNIGAS DIEVO IR
,
.,
f
,
^.
.
v
,
i vo Alytaus rinktines vsaulių mote- Rudelis 1446, J. Rupkalvis 1408,
tų ir drauge pasidžiaugti jų šei 7
Vuniaus krašte. Gimnazistu bu\. Trl . . , .
.,,.,.
mynine laime.
ŽMOHiy TARNYBOJE
A. Simonaitis 1848, A. Sirutis
,
Tj , 7 ., iru
vade.
Klaipėdoje
priklausė
ne 1751, B. Skrabulis 1377, E.
tuvių
giedotojų
d-jai,
dalyvauniaus tkrašto
Pasivaišinus svečiams šeimi- damas
\i a o i u
i \ _ i w V A U visuomeni-!
vuwvui\-iii
i «
*
.
Ji tinkama ne tik kunigams,
jsrjungeilietuvių
į tuometinę
*i. * r• •
.,, ^ ViL'
. dama chore ir
vaidintojų
grupeninkės ištaigingai parengtais ska nę ir rezistencinę veiklą. Organi- .
„. ..
... . . , J f z" Staknys 1755, A- Strikas 1363, bet ir pasauliečiams, kurie šių
3 . .
,
.. Ije važinėjo po Klaipėdos kraštą, L. Sudžius 1804, M. Scheidies
numynais, pradėti jubiliatų svei zavo Šv. Kazimiero
laikų naujoje dvasioje nori geriau
Rytprūsius ir kt.
D. Shaulis 1672, H. Schaulis pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos
kinimai. Pirmuosius žodžius taręs skyrius, rengė vaidinimus ir pats
Darbai, kelionės, visuomeninė 1360, N. Shulas 1385, R. Smil tarnų uždavinius, pareigas ir ne
prelatas J. Balkūnas iškėlė Ka vaidino, rinko lietuvių tautosaką
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ir
priklausė
moksleivių
folklori
veikla
bei išgyvenimai, atrodo, tis 1309, V. Sirvydas 1404. K. j § ^ 3 atsakomybę.
zimiero nuopelnus lietuvių kul
W. Tiškus 1482,
tūros baruose ir linkėjo, nepaiOOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
r _ t ninkų kuopai Vilniuje, globoja- nenuvargino solenizantų. Jie svei- j Škėma 2105,
ti.
Urnežisi
^
^
puslapių
knygos
kaina
tik
^ekJmai
dr.
J.
Basanavičiaus.
Palaikė
iki,
pilni
energijos,
plačiai
įsitrau-;
M
.
Urbonas
1314,
sant pasitaikančių kliūčių,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
mingai veikti toliau. St. Petersbur- tiesioginį ryšį su nepr. Lietuva ir kę į vietos lietuvių kultūrinį gy- | 1514, j Vąšas 1440. S Vąšas I ^ ' ^ ^°'* kaunama DRAUGE.
Vr. 1548, C. Vidūnas 1150, V. Vit-j HHnois gyventojai prie knygos
go LB apylinkės pirmininkas A . i š kompetetingų valdžios žinybų venimą.
4330-34 So. California Avenue
tur
kauskas 1538. D. Wajčkus j kainos prašomi pridėti 5 proc
Gruzdys, pasveikinęs jubiliatą ; ėJ° atitinkamų slaptų pavediTelefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
1188, G. Zoza 1513, M. Žvilius mokesčiams.
apylinkės vardu, įteikė adresą, \mu- atliktinų Vilniaus krašte.
4605-07 South Hermitage Avenue
1584.
Kazys Merkis
puikiai nupieštą dail. V. Vaitie-1 Vykdydamas patikėtus jam užda» ' " « ' " • M'intMIlIl.UffC'IIMUlIflMt'
kūno. Iš raštu atsiųstų sveikini- vinius daug kartų lankėsi N.
Telefonas — YArds 74741-2
mų JAV, Kanados, Lenkijos, la- Lietuvoje, su rizika slaptai e:damas
— USCF 1978 Chess Yearbiausiai sujaudino šventės daly-1lia
i*1" demarkacijos liniją. Šato
vius iš pavergtos Lietuvos sesers'
organizavo su kitais šlapėjboo,k, "Life Masters" sąraše
Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui
rašytas sveikinimas.
Telefonui^ ^ m gabenimą iš N. Lietu- į įvardina Povilą Tautvaišą iš j
pobūvio metu sveikino LB tary vos ir pats jas Švenčionių apsk-1 įhicagos. 1977 "metinis "Rating j
bos narys Vytautas Kamantas. rity platino. Dėl minėtos veik- į j ^ , į v a rdina šimtinę mūsų vy- \
žmoną TEKU, dukras LAIM$ ALEKSIENĘ ir AL45 metų vedybų proga pasveiki los gresiant teisiogiam pavojui!^. c Mexis
1 2 8 9 > P . Ališaus-!
DONJį VAIČIŪNIENĘ su šeimomis nuoširdžiai už
no St Stanelienė ir šventės da būti lenkų valdžios suimtam,: kas 937, R. Balinas 1793, L.
1930.11.16
pabėgo
į
nepr.
Lietu-,
^
3
,
.
Bartkus
1899J
lyvių vardu įteikė brangių dova
Barenis
G
jaučiame.
nų. Su šampano taurėmis visi vą. 1931 m. baigė Karo mokyk-; p £ 5 ^ ^ ^ 1 7 7 5 S . B i l k i s Į
Veronika ir Jonas Gintautai
Laidotuvių Direktoriai
Bladykas 1220, H. į
linkėjo solenizantams ilgiausių, lą, VI kanunų-aspirantų laidą. Į | - ^
w
Birutė ir Povilas Butkiai
atsargą
paleistas
ats
jaun.
leitelaimingų ir sveikiausių metų.
B l a j w a g 1 9 1 5 z B l i z n i k a s 1612>
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.
^
Literatūrinėje valandėlėje VI. nanto la-psmu ir vėliau p a k e l t a s ^ B r a z i g
& Budr^g
^
Kulbokas įdomiai supažindino su i ats. leitenantus. 1932 m. baigė A
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Moderniškos
Koplyčios
"Liepkalnio sodyba", o pats jubi
^ ^
J
Q
liatas K. Gimžauskas ekspresy -,ą laidą, Ligi bolševikų o k u p a - : ^
Mašinoms Vieta
į^
viai paskaitė ištrauką iš to ro cjos tarnavo valstybes saugume; G a J a b u r d a 1 6 1 4 R G a š k a
Tel. 737-8600
A
Gedraitis;
mano. Pobūvio programą prave Alytaus rajono viršininku. G y - ^ G a v a U g ^
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 '
dęs F. Prekeris puikiai padekla vendamas N. Lietuvoje aktyviai 1713, J. Gelinas 1335, J. Gikas
jos sūnų ANTANE V. DUNDZIUJ ir kitus gimines
mavo šventei pritaikytus eilėraš reiškėsi Lietuvos Šaulių sąjungoje, 1438, B. Gillis 1182, T. Girnius i
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu
čius B. Brazdžionio "Pavasario Atsargos karininkų s-goje, pri 1712, V. Gramsas 1151, K.
liūdi
kelionė" ir Pr. Vaičaičio "Norė klausė ir veikė Vilniui vaduoti są Grauslys 1808, R. Gražulis 1606, į
Irena ir Eugenijus Viikai
jau aš deimanto grūdus pagrieb jungoje. Bolševikams okupavus R. Ivaška 1257, E. Janulis 1632, '••
Lietuvą,
buvo
rusų
NKVD
suim
ti nuo žemės".
L. Jasiuwienas 1760, A. Jonai- i
Šeimininkai, sujaudinti nepa tas ir, kaip politinis kalinys, iš tis 1644, P. Karitis 1676, V. I
|
prastai malonia nuotaika, nuo kalėjo iki 1941.6.24. Išėjęs
laisvę grįžo į senąją tarnybą. Ly- t Karnitis 1847, A. Kondrotas
širdžiai visiems dėkojo.
T Ė V A S IR Š O N U S
ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI
Jubiliatų gyvenimo keliai, iš giagrečiai įsijungė į antinacinę H97, E. Krygeris 1481, L. Kugyvenus du pasaulinius karus ir rezistencirą, kur buvo LF Vii- chinskas 1217, G. Kujawa 1765,
MARQUETTE FUNERAL HOME
DAR NEŽINOMOS
daugelį okupacijų, buvo vingiuo niaus apygardos karinio štabo A. Kulikauskas 1328, E. Kuliti ir sunkūs. Kazimieras Gim narvs žvalgybos skyriaus virsi-i kauskas 1631, J. Kunigonis
TBTI MODERNIŠKOS KOPLYfSOS
Įdainavo A, Dvarionas, šokių muzikos rinkinys XXV
Bolševikams 11230, L. Landis 1113, R. Lan
žauskas, gimė 1908.1.9 Kuprių ninko pareigose,
įdainavo Birute TamoSiūnienl Sofchj rinkinys "Srajonin saknrys^
2533 West 71 St.
Tel. ORovenhilI 6-2345-6
vienkiemy, Linkmenų vals., Šven antrą kartą užplūdus Lietuvą, ge 1439, S. Lange 1650, S.
1. Septintame rojuje — anglų valsas
7. JaunystSs meilS — tango
Liauksminas
1162,
D.
Loomis
čionių aps. Baigęs Linkmenų pra pasitraukė į vakarus. Gyvenda
1410 So, 50th Ave,. Cicero T0wnhall 3-2108-9
2. Mūsų susitikimas — tango
8. Ta naktis — anglų valsas
džios mokyklą, mokėsi Švenčio mas Vokietijoje 1945-1947 m. 1220, K. Lukas 1162, C. Margo4. Nuostabus berniukas — Cho Cho
10. Kengūrų samba — samba
AIK&Tft AUTOMOBLL1AM8 STATYTI
nių Lietuvių ir Vytauto Didžiojo Vliko pavedimu vykdė svarbias lis 1224, S. Margolis 1341, D. 5. Klajojančios rožžs — IStas fokstrotasll. Sudie — anglų valsas
1388, J. Mažaitis 6. Ilgesys — tango
12. Gal būt, gal būt — bolero
gimnazijoje Vilniuje, baigė 4 kur- pareigas. 1956 m. atvyko į JAV Margulies
1572,
M.
Melkus
1218, K. Merir apsigyveno Chicagoje.
įdainavo A. Sabanianskas. 8oHų muzikos rinkinys XXVI
Gyvendamas Chicagoje dirbo | k i s 1737, P. Meškonis 1144, D. 1. Kur lankos žaliuoja — tango
7. 2ibuokl§s — valsas
BALFO VAJUS
naktinį darbą ir negalėjo įsitrauk- j Murauskas 1416, P. Narbutas į 2. Amour-Beguine
8. Balti žiedai — manbo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ti į visuomeninę veiklą. Išėjęs į i 1491, A. Nasvytis 1794, P. Nor- 3. Laukiu, sugrįžk — valsas
9. Svajone — tango
(Atkelta i i 2 pusi.)
T
W.
1. Sutemų daina — tango
9. Nakties serenada — tango
pensiją, 1973 m. apsigyveno St. įkus 1365, P.
~ Palaitis "1271,
"" ~
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
4.
Liūdna
—
tango
10.
Aldona
—
tango
susirinkimus lankyti.
5. Maryte mSlyn&kS — fokstrotas
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
Vajus baigėsi, bet aukų rinki ^«HiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiniiiiiHmHiiminiiminimimiiiiir
ANTANAS M. PHILLIPS
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas
12. Ei to, mergyte — fokstrotas
mas vyksta ištisus metus. Ne va
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
įdainavo Birut* TamoirBnlenfc. **0 Ramunėle, pasakyk**, šokių muzikr
FU IKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PRAGOMIS
=
jaus laiku nebus vaikščiojančių
1. Granada — Isp. fantazija
po namus ir aukas renkančių, ne
7. Senam sode — tango
3»7 SO. LITUANICA AVE.
T A YArds 7-MM
2. Pavasaris už lar.go — tango
8. Niekad sekmadienį — cha cha
bus siuntinėjami laiškai su prašy
3. Su tavim kartu — cha cha
9 Jauna kai buvau — beguine
STEPONAS CC. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS
mais aukos, bet kiekvienas norįs
ANTRA
LAIDA
=
4. O Ramunėle, pasakyk — valsas
10. Sią nakt — cha cha
2314 W. 23rd PLACE
Tel. \ Irainia 74671
per Balfą padėti į vargą pateku5. Tavo akys — rumba
11. Pavydas — tango
— U l e i d o —
2424
W.
69th
STREET
Tel.
RFpublic 7-1213
siamb lietuviui auką gali atiduo
6. žavingo? naktys — fokstrotas
12 Kaip ir ai — rock
11029 Southwest Hlghway, Palos Hills. m.
LIETUVIŲ KUNIOŲ VDENFBfe
TeL 974-4410
ti bet kada skyriaus valdybai ar
L J etuvilkų dainų ir operų rinkinys VD
—
PfcL
tiesioginiai centrui. Šalpa per
1. Faustas
1. Mano gimtine
PETRAS BIELIŪNAS
Balfą plaukia taip pat per visus
N&njasla Testamentai yra praktiifeo formato irttta* kietam Tiria- £=
{dainavo
V.
Grigaitiene
įdainavo A Rutkauskas
Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Meoeoato dSka laMa :=
dvylika mėnesių, nebojant žie 1 Matą
2 Cavalleria Rusticana
oardaodama prlelDama kaina.
—
2 Užginta daina
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
TeJ. LAfayette 3-3572
mos šalčių ar vasaros karščių.
Įdainavo V. Grigaitiene
įdainavo A Rutkauskas
"DRAUGO- kajgym
I 3. Kai mes augom du broliukai
3. Prapuoliau, motule
Su naujų metų pradžia Balfo
liaudies
daina
įdainavo K. Petrauskas
vajus baigėsi. O kai naujų metų
4. Vai nekukuok
4 Du broliukai kunigai
POVILAS J. RIDIKAS
pradžioje Įsipareigojame įvairiems _
lllinoto gyrentaja) pradoml prldStl S0 centų mokesčiams tr psr
^
Liaudies daina
Įdainavo K. Petrauskas
siuntimui (Kitur gyvenantieji prid*ktte 36 centas)
E
uždaviniams,
prisidėkime dar C
įdainavo S. Graužinis
5 Sudiev, kary
3354 SO. HALSTED STREET
YArds 7-1911
vieną — prisiminkime, kad reikia
5. Gražinos arija
įdainavo K. Orantas
§ G M » pmffm *irieaw N s y t l Naaj»J Testamentą. 8iQHldt n * * k n n n « ;
5. Gražinos arijos tąsa
8 Ispaniška meile
remti Balfą.

LIETUVIAI FLOklOOJt

A t A. MYKOUS CHfPUL

E U D E I K IS

ŠACHMATAI

A t A. SIMUI RADŽIUI mirus,

Mažeikai Evans

A. t A. PETRONĖLEI DIMDZILIENEI
mirus,

P E T K Ų

I

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HTLLS OCUNYOA
M t t WEST MM STREET
Tefafomk PR 8-66S3 ir PR 8-0*34
Taip pat naujoji Barboros ir
Ctem Drfahiif krautuve
THE DAI9Y STORE
ttlft Southwwrt Hwy„ Oak Uvrn
T«L — 4M-1318

!

i

DRJatJGJIS
4545 We«t 63rd Street
Chicago, Dlinoii 60629
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Pasinaudokite Draugo "Glassified" skyrium.

i

i

|
i
-

įdainavo F SauleviCiŪtfi

įdainavo K. Orantas

JURGIS F. RUDMIN

Visos fios plokštei** kainuoja tik po S6.00 Gaunamo*

D R A U G A S
IB45 W. 63rd St., Chleago, III. 60629
• Užsakant prid?f. 50 c u? kiekvieną plokštele persiuntimui. Illinois
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po
$1.50 pašto išlaidoms.

SSlt SO. HTl'ANICA AVE.

TeL YArds 7-U38-39

VASAITIS - BUTKUS
1449 SO. SOdj Ave^ CICERO, ILL.

TeL OLvmpte 2-1M3

Į

"

/
s

\

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. sausio mėn. 23 A

iŠ ARTI IR TOLI

*

x Už tvirtą ir gerai infor
6422 So. Kedzie Ave. Suvažia
J. A. VALSTYBĖSE
muotą dieurašr; pasisako skai
vimo svarbiausias tikslas — iš
tytojai, jį remdami. Aukų po 3 į
— "The Plain Dealer", Cleve- rinkti naują instituto vadovybę.
Į dol. atsiuntė: Eug. Ažytėnas, j
lando dienraštis, sausio 10 d. Dėl smulkesnių informacijų ra
Ant. Ciakas. P. SiKūnas. P.'
laidoje išspausdino Marijaus šyti: J. Matulaitienei, 188 LoBreichmanas; po du dol. — E.
Blyno laišką, kuriame jis siūlo Į g ^ s t Brooklyn, N. Y. 11208.
Antanaitis, G. P. Bukantis, į
gazoliną daryti iš bulvių, kaip
Marcelle Petraitis, K. K. Titas, j
DIDŽ. BRITANIJOJ
tai buvo 1926—1940 m. daroma
Janina
Babecky,
R.
Pleinienė,'
Lietuvoje. Esą iš gazolino su
x hun. Juozas Dambrauskas,
Londono lietuviai susitarė.
Pr.
Frejeris,
Alf.
Biveinis.
Fr.
maišyto su iš bulvių gautu al Šiemet sueina 60 metų nuo Lie
Marijonų vienuolijos provinciokoholiu, gaunamas motorinas, tuvos nepriklausomybės atkūri
las, šią savaitę yra sukvietęs Budrys, J. Kasperaitis. Vi
siems
maloniai
dėkojame.
kuris gana neblogas mašinoms mo. Sukaktį norima kuo ge
provincijos tarybos ir jos parei
X
Jonas
Milišauskas,
žino
kuras. Amerika tai turėtų pa- riau paminėti. Tam reikalui apgūnų trijų dienų posėdžius, per
bandyti i r taip turėtų mažiau t a r t i D B L B _ n ė s valdybos pirm.
žvelgti pereitų metų darbus ir mas kenošiškis, aukojo 9 dol.
Ačiū.
importuoti gazolino.
g K a s p a r a s sausio 2 d. sudarbų rezultatus. Posėdžiai pra
x Savo dienraštį aukomis
sideda sausio 23 d. Be provin— Kun. Kazimieras Pugevi- kvietė organizacijų atstovus į
ciolo, dar dalyvauja viceprovin- narėmė: po 4 dol. — K. Kaz-i
ma
Amerikos Lietuvių Katali- prie bažr.yčios esančią svetainę.
ciolas kun. S. Saplys iš Keno- lauskas, Pranė Nakutavičienė. j
•ių tarnybos reikalų vedėjas, *>o<?ėdyje dalyvavo 14 asmenų,
sha, YVis.. tarybininkai — kun. Aldona Prapuo'enytė; 3 dol. —| Melbourno skautų,-čių "Diiugo" tunto vyr. skauO ų 'Audros" būreli:;, aktyviei dal. vav?s VI tautinėje sto pr m. gruodžio mėn. tuiėjo pro- k u r e atstovavo šiems vieneV. Rimšelis, kun. P. Cinikas, V. Zymonienė; po 2 dol. — dr. vykloje Gilwell Parke, kuri baigėsi sausio 14 d. Prie", y, e sėdi — vyr. skautininke Danutė Č ži-uskiene — ?06 pasisakyti prieš šv. Stepono tams: Šv. Onos draugijai (Dakun. P. Garšva, ekonomas kun. Algis Norvilas. K. Rulys, A. tmnto skaučių sk. vedėja, ps. Rasa Statkienė — būr<=> io vadovė, dr. p • Nijole Zd nier.ė — VI T3 Vyresnių karjnos atidavimą Vengrijos 'rrdavičienė ir Kriaučiūnienė),
P. Skrodenis, sekretorius kun. Daržinskis: 1 doL — J. A. Mi jų skaučių pastovyklės vadove. I eilėje iš kairės: R. Makarevičiutė, J. Saka'.auska'tė, M. Šidlauskaitė, L. komunistų valdžiai Kun. Pu- "Dainavai" (A. Varkalaitė),
Ziedienė, A. £<aženienė, K. Didelytė, V. Sakalauskaitė, D. Saženytė. II ir III ei ėje iš kairės: B. Prasmutaitė,
A. Naudžiūnas iš Chicagos ir lius. Labai ačiū.
B. Saulyte, M. Špokevičienė, A. Tamošiūnate, A. Jokubaitė, S. Žemka'nienė, Z. Prasmutaitė, P. Sadauskie geyičius tuo metu lankėsi pas Sporto ir Socialiniam klubui (J.
x Auka po o doL atsiuntė: nė, R. Statkutė, D. Sadauskaitė, A. Kesruinienė, J. Rimkienė, D. Antanaitienė, R. Lpšienė, V. Bitėnaitė. JAV vyskupų patarėją užsienio Parulis), Lietuvos Atgimimo
Br. J. Landis iš Marianapolio.
x Prof. dr. Tomas Remeikis B. Šturmaitis, Pranė Skruodys, G Žemaitytė ir R. Savickienė
Nuotr. V. Vaitkaus reikalams kun. Bryan Hebir su sąjūdžiui (P. Mašalaios), chopereito penktadienio vakaronės K Alkevičius, Marija Kuprienė.
vėliausiomis žiniomis iš "Lietu- rui (J. Cernis), Tautinių šokių
metu Jaunimo centro kavinėje Nuoširdžiai dėkojame.
vos Katalikų Bažnyčios Kroni- grupei "Lietuva" (V. Jurienė),
X Antanas Drazdys iš Baltiskaitė įdomią ir gerai faktais
kos" nr. 28. Ta proga kun. Pu- DBLS (J. Alkis), DBLS I-jam
paremtą paskaitą apie okup. morės mus maloniai pasveikino.
gevičius buvo paklaustas, kaip skyriui (J. Dailidė), šv. KaziLietuvos dabartinę rezistenciją atsiųsdamas^ metinį prenumera- j L E M 0 X T 0 LITl'AMSTIN£JE vaikai
(Astra
Kazlauskaitė, kalytė) ir piemenėliai (Tomas lietuviai žiūri ] tokį žygL Jis miero klubui (J. Babilius), Pair pogrindžio spaudą, pateikda tos mokesti u* « dol. auką.
Pauliuj, Robertas Sijūnėlis ir IĮ atsakė
atsakė, kad lietuviai jokiu bū- j ranijos komitetui (A. KnabiMOKYKLOJE
Tina Valicenti. Daina Kaman- Paulius,
mas rezistencijos eigos evoliuci Ačiū
_ _ ,
.. .
...
. 4, taitė, Zita Šoliūnaitė, Morkus Tomas Kybartas). Jie pagerb- du nepritartų karūnos atidavi- kas). DBLB-nės valdybai ir taT
x Stasvs R Kasias W-llow
Lemonto Maironio lituamsti- „.
,
_
_
. . . . . . .
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ją nuo pokario metų ligi mūsų
. .. . ; 1
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Shreckengost. Arūnas Ingaunis darni gimusįjį TJėzų užtraukė mm komunistams. Argumentas,
i rybai (S. TKasparas ir M. Bajos
Springs.
BĮ..
įsijungė
j
"DrauĮ
nes
mokyklos
Kalėdų
eglutė
bu'
laikų. Kartu buvo pristatytas ir
» r , . , ir Vincas Willas) eglutę puošė giesmę "Gul šiandieną jau ant kad karūna priklauso ne ameri> į rinas). Pasitarime taip pat daAkademinės skautijos leidyklos %o Garbes prenumer;
•...-. s:, >u j-o Sv. Ka.eai| fr - o k i n ė j o dzugnudzmiesi. Se-i šieno", o salėje esantieji tuoj kiečiams, o vengrams, nepateisi-, lyvavo parapijos klebonas kun.
neseniai išleistas "Aušros" lei les. prie prenumeratos mokės- sausio 8 A mokyklos salėje. į ^
Q £ 2 . tarip metm*,] fmm f r i t a t
na karūnos atidavimo neteisėtai J. Sakevičius. MIC. Per disku
dinys, kuriame perspausdinta čio pridėdamas 17 dol. auka. Norėta ir buvo ^ p a s i r u o š t a ^ 2 . padedant, ruošė stalą "
Po
programos,
kuri
užtruko
vengrų
krašto valdžiai. Paaiš- sijas buvo iškelta įvairių su
; pnes Sv. Kalėdas, bet del neti1975-1977 m. pogrindyje išleis Nuoširdžiai dėko.ianie.
minėjimą
kūčioms, valgė kūčias, pavalgę kiek daugiau valandos, šios mo- kėjo, kad sprendimas jau buvo manymų. Nutarta
toji "Aušra". Paskaita iššaukė
X Mykolas Komaras, žino- ketai atsiradusio šalčio ir snieišsiskirstė poilsiui, vidurnaktį j kyklos mokinius, mokytojus ir r padarytas ir nebuvo {manoma ruošti Sporto ir socialinio klubo
gyvas
diskusijas.
Vakaronę mas čikagiškis, atnaujindamas!go pūgos teko atidėk Viską ^ ^
^
se-itėvelius bei *vc,:us pasveikino jį pakeisti.
salėje vasario 19 d., kur pro
pravedė Jonas Damauskas, ruo prenumeratą, atsiuntė ir 17 doL' sumose mokyklos vadovybė su
,.
,
u. ,i_ Zm I_J nis (Algis Kazlauskas) paliko i Lemonto LB apylinkės valdy- — Uetuvh} Tautiniu šokiu gramą atliks choras ir tautinių
šė Filisterių skautų sąjungos
Kalėdų
auką Nuoširdžiai dėkojame ir mokinių tėvų komitetu Mokyk-, ^visiems
j I bos
^ .pirm.
^ - zRomas
, ™ V r Burba.
,,
^Pa. institutas praneša, kad tautinių šokių grupė. J sekmadienio Mi
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