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96-sis kongresas
pradėjo darbą

Sovietai vetavo JT
tarybos rezoliuciją

Irano šachas su
šeima paliko tėvynę

Washingtonas. — Pirmadienį
pradėjo darbą 96-sis JAV kongre
sas. Ta proga atstovai atsivedė į
kongreso rūmus savo šeimas. Vi
ceprezidentas \Valter Mondale
Teheranas. žengs,V**•ta».į-|P™?««™f\*£j"Ž.
bus griežtai nubausti, pa
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Mohammed
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Pahlavi
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New Yorkas. — Jungtinių Tau mylių nuo Tailandijos sienos,!
sakė
generolas.
rinktų senatorių. Jų tarpe buvo važiavo iš Irano. Jo šeima: prin
tų Saugumo Taryba pirmadieni prie Nimit, 14 mylių nuo sienos.
Irane buvo nušautas dar vievienintelė
senato moteris, Kansas cas Ali Rėza, 16 metų, prince
Jungtinėse Tautose prieš balsa
priėmė rezoliuciją, pasiūlytą "tre
valstijos
respublikonė,
Nancy
sė Farah Noz, 17 m., princesė nas amerikietis Martin Berkočiojo pasaulio" valstybių, kurios vimą Kinijos ambasadorius Chen
Kassenbaum. Senate tarp žiūrovų Layla, 9 m. ir imperatorienės witz, 53 m. biznierius. Manoma,
•reikalauja tuoj pat įvesti Kam- dar kartą pasmerkė Vietnamą už
kad jis nužudytas, nes jis žydas.
buvo ir filmų aktorė Elizabeth motina,
šacho
uošvienė, Fabodijoje karo paliaubas ir išbarbarišką puolimą Kambodijoje.
Taylor, kurios vyras neseniai ta rideh Diba atskrido Irano lėktu Musulmonų tarpe vis didėja an
traukti iš Kambodijos teritorijos Šie debatai aiškiai parodė sovie
po senatorium iš Virginijos John vu į McGuire aviacijos bazę, tisemitizmas. Tabrizo miesto gat
visas svetimas karo jėgas. Pasi tinio socialimperializmo kaukę,
vėse pasirodė ginkluoti jauni vy
\Vamer.
New
Jersey,
pirmadienį.
Šachas
kad
jis
yra
didžiausias
krimina
rodžius šiai rezoliucijai, komu
• Abu kongreso rūmai išsirinko su žmona Farah atvyko į Egip rai. Jie nušovė policijos karinin
nistinė Kinija atšaukė savo pa listas, pareiškė ambasadorius
vadovybę, kurios liko tos pačios, tą, kurio prezidentas Sadatas ir ką ir sužeidė du policininkus.
siūlytą rezoliuciją, kuri pamini Chen.
kaip ir 95 kongrese. Atstovų Rū jo žmona yra šacho šeimos drau Grupė pasivadino "Irano Liau
Sovietų
delegatas
Trojanovski
Vietnamą vardu. Balsuojant, pir
Buvęs JAV valst. sekretorius Henry Kissinger su Irano šachu susitiko mų pirmininku
dies kariais", tai esanti marksis
liko Thomas
mą kartą su "trečiojo pasaulio" pareiškė, kad jis todėl balsavo Ciuriche 1975 m. Tuo metu šachui rūpėjo naujų ginklų pirkimas ir ka O'Neill, senato daugumos vadu gai. Šacho rūmų kalbėtojai pa- tinė teroristų grupė. Khajan laik
j tvirtino, kad šachas pirma ap
valstybėmis kartu balsavo Ameri prieš rezoliuciją, kad Jungtinės rinių jėgų stiprinimas.
perrinktas Robert Byrd, o mažu lankys šventas musulmonų vie raštis skelbia, kad pirmadienį
ka ir Kinija. Prieš rezoliuciją bal Tautos nepakvietė Kambodijos
mos vadu — sen. Howard Baker. tas Irake, Saudi Arabijoje, o po Irane žuvo 17 žmonių.
savo Čekoslovakija h* veto teisę sukilėlių, kurie nuvertė Pol Poto
Šacho rūmų kalbėtojas paskel
Šiais metais kongreso laukia
to, vyks pailsėti. Galimas daik
turinti Sovietų Sąjunga, kurios režimą Kambodijoje, atstovų.
bė, kad šeima išvykdama, nepa
sunkūs ekonominių klausimų
tas šachas dar aplankys Maroko
Tailandija paskelbė pavojaus
"niet" reiškia rezoliucijos neprasprendimai, užsienio politikoje
siėmė nepaprastų turtų ar bran
karalių Hassaną.
vedrmą. Kinija liko patenkinta, stovį ir atsiuntė sustiprinimus
teks patvirtinti naują strateginių
genybių, tik išsivežė šeimos alŠacho
patarėjas
Amir
Sadeghi,
nes buvo laimėtas propagandinis prie Kambodijos-Tailandijos 480
ginklų sutartį su Sovietų Sąjun
•ima Mmu$- Brangenybės liko nimuolaimėjimas. Balsavimas buvo: 13 mylių ilgumo sienos. Budi ir Tai
ga ir santykių užmezgimą su ko paskelbęs apie šacho išvykimą,!
j ~ Į J i se, nes šachas tikisi sugrįžti.
landijos
karo
aviacija,
pasiruo
— uz, 2 —pnes.
munistine Kinija, nutraukiant su pasakė, kad greičiausiai šacho
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Pekine Kinijos komunistų par
klaus5m
a r Amerika žinojo, kas
dytų
žengti
Vietnamo
daliniai.
Kaip
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rašyta,
lapkrij
tame
pareiškime
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prašo
pokui Amerikoje, nors jis AmeriKOSj{
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tijos pirmininkas ir valdžios
m a n
Pietryčių Azijos valstybių są čio 22 d. Maskvoje įvykusioje į piežiaus palaiminimo. Ten pat
ir
nemėgstąs.
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valstybės turtų plėšimu,
jų eik
kė Kambodijos nuverstos vyriau junga (ASEAN), kurios narės spaudos konferencijoje užsienio' sakoma: "Ilgą
vadinami Tylos Bažnyčia', net
teisių pareiškimais privertė ša vojimu, nepatenkinti
baliuje
kinų
garbei
buvo
valdžios
sybės užsienio reikalu ministrui atstovauja 240 milijonams žmo žurnalistams
1
& u v o pranešta apie
, po' v i s o V ; « S M pa- | ™™ }**™
i " " " J ! kai mūsų nelaimės garsiai šau
chą įvesti reformas, kunos atida vyrų nesąžiningumu, kyšiais ir
Ieng Sary, kad "Kambodijos liau nių lbė pareiškimą Bangkoke.
j o s Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komi
VVashmgtonas.
—
Baltieji
Rū
rė opozicijai duris. Juokinga ma brutaliu slaptos policijos elgesiu.
I teto Įsteigimą Lietuvoje. Konfe kė padėti, kai buvome persekio
dies kova yra mūsų kova. Mes skelbė
ka
mai
paskelbė,
kad
Kinijos
vice
.
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r a n o 1VVK1US
augiau ™
įvykius a daugiau
sukėjus rėmėm praeityje, mes Temia- pareiškia susirūpinimą ir pa rencijoje dalyvavo trys iš penkių jami ir kovojom-... Suprasdami premjerui Tengui ruošiamame nyti, kad išsivystanti šalis. * P j Ar
mūsų,
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tapti
demokratija
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ginkluotą
įsikišimą
Kam
naujojo komii?to steigėjų Lietu
me jus dabar ir remsime ateibankete
pakviestas
dalyvauti
ir
vieną naktį, pasakė Sadeghi. Sa- ^ ^ m
^ įtakos ^ i ^ o j e ?
bodijoje, reikalauja išvesti užsie vos kunigai —Alfonsas Svarins Bažnyčią... mes, Lietuvos kuni
ty".
nio jėgas iš Kambodijos, kuri tu kas, Juozas Zdebskis ir Sigitas gai, nusprendėme pradėti kalbėti buvęs prezidentas Richardas Ni- chui iki kaklo jgrisoJ o J ~ ? | A r p a g a l i a t l , eia vyko gerai orNetoli Tailandijos sienos vyks
rinti teisę be kitų kišimosi ir įta Tamkevičius. Kiti du komiteto na ir ginti šventas Bažnyčios ir ti onas, kuris sutiko atvykti. Ni- elgesys, jis visiškai pasipiktinęs, ganizuota sovietų KGB kampa
ta aišios kovos tarp vietnamie
xono žmona negalės dalyvauti. pridėjo šacho dvaro kalbėtojas.
kos nustatyti savo valdžios for riai yra kunigai Vincentas Vela- kinčiųjų teises
nija, siekianti Irane komunizmo
čių kariuomenės ir Kambodijos
Svarinskas
pranešti
kad
LietuBuvo pakviestas jr fcuvęs prezi
vičius ir Jonas Kauneckas, bai
mas.
Šachas nutarė išvažiuoti, kai įsigalėjimo. Žurnalistas Cari Rodalinių. Kambodiečiai, neturėda
711 kunigų, vei- dentas Fordas, tačiau jis tuo me Irano senatas, daugeliui jo na
.„, darbuojasi
Pietryčių Azijos valstybės, ban gęs seminariją 1977 m. Jiems tai-, voje
#
wan, juodas amerikietis, kuris ne
mi tankų ir šarvuočių, pasitrau
džiusios išlaikyti
šioje kovoje kininkavo stačiatikių kunigas į kia 628 bažnyčios, iŠ kurių 95 tu, sausio 29 d., bus išvykęs į rių nesusirinkus į debatus, nuta-1seniai ilgesnį laiką viešėjo Irane,
kia, persigrupuoja ir puldinėja
neturi kunigo. Jis pabrėžė, kad Viduriniuosius Rytus.
rė išreikšti
šacho
paskirtam!
vietnamiečius iš pasalų, partiza neutralumą, buvo padrąsintos Gleb Jakunin, vienas Krikščionių trūksta kunigų. Tėra tik viena
Nors buvęs prezidentas Nixo- premjerui Bachtiarui pasitikėji tvirtina, kad JAV vyriausybės at
sakymai į Irano įvykius rodo,
niniu stiliumi. Net vienas pro Jungtinių Tautų rezoliucijos de Komiteto TSRS Tikinčiųjų Tei seminarija Kaune, paruošusi šie nas jau dukart yra buvęs Wamą
38-1
balsais.
sėms
Ginti
steigėjų
1976
m.
Apie
kad Washingtonas nežinojo, kas
vincijos miestas buvo kambodie- batų.
shingtone po savo pasitraukimo
naująjį komitetą plačius prane met tik dešimt kunigų, nors šieIrano
ambasadoje
WashingPaaiškėjo,
kad
Kambodija
šiuo
ten vyksta. Buvo sumanymas
čių
išvaduotascių trumpam laikui
įaiKui į&vaviuvui.^.:
met iau mirė 17 kunigų, o per- 1974 m. rugpiūcio 9 d., Baltuo- tone dalis tarnautojų (jų yra 34
šimus
paskeibė
Reuterio,
UPI,
aty
Tailandijos karo žvalgybos spe- karų
eju Europos
parėmė ne
tik ir
Kinija,
Va- Agence France Presse ir kitos nai 23. Taigi, nėra kam nė miru se Rūmuose jis nėra apsilankęs diplomatai ir kariniai atašės) siųsti karo laivus, jo atsisakyta,
šalys
Amerika,
sekretorius Vance pareiškė, kad
cialistai nustatė, kad Vietnamo
bet ir Japonija, neutralios valsty tarptautinės žmių agentūros.
siųjų pavaduoti. Mūsų kunigų am Kinijos vadams Nixonas yra svar apie 10 jų sukilo prieš ambasa kitoms vyriausybėms nieko blo
šarvuočių daliniai, per 3 savaites
bi politinė asmenybė, nes jis pra
Kunigas Svarinskas Vakarų re žiaus vidurkis siekia 60 metų, sa
padarę 300 mylių kelią, nusku bės net ir komunistinės šalys,
dėjo ieškoti santykių pagerinimo. dorių Zahedį, nes jis laikomas iš go negresia, tačiau nutarta siųs
kaip
Rumunija
ir
Siaurės
Korė
kė
Svarinskas.
Pasak
jo,
yra
tri
porteriams
pareiškė,
kad
Lietu
bėjo nuo tiekimo dalinių ir toli
Nixonas lankėsi Kinijoje 1972 tikimu ir aukštai vertinamu ša ti karo lėktuvus į Saudi Arabiją.
paliko pėstininkus. Daug tankų ja. Jos kritikavo Vietnamo įsiki vos katalikai pasveikino Jono gubai daugiau norinčių įstoti se- m. ir vėliau, jau tapęs prezi cho patarėju, kuris ilgą laiką bu
Britų korespondento
Robert
minarijon,
negu
valdžia
leidžia
šimą
į
Kambodijos
reikalus.
Pauliaus
Ant-ojo
pareiškimą,
vo
Teherane,
kasdien
susitikda
kambodiečių
partizanai sunai
Moss knygoje "The Campaign
kad "Tylos Bažnyčia daugiau ne priimti. Žurnalistų paklaustas, dentu, svečiavosi 1976 m.
mas su šachu. Trečiasis pasiun to Destabilize Iran" nurodoma,
kino, kai jie, pritrūkę degalų, bu
tylės". "Lietuvoje niekad nebu ar kunigai vadinasi disidentais,
tinybės patarėias, Diafar Faghih, kad Sovietų Sąjunga seniai pla
vo palikti vieškeliuose. Iki šiol
Europos naftos
Britu planas
vo Tylos Bažnyčios", sakė Sva kunigas Svarinskas atsakė, kad
matyt, pats tikėdamasis ambasa navo privesti Iraną prie šių die
Tailandijos sieną peržengė labai
tas
žodis
lietuviui
netinka.
"Lie
taupymo
programa
rinskas.
"Kai
kurie
mūsų
žmonės
streikui palaužti
mažas Kambodijos kareivių skai
doriaus posto iš naujos vyriau nų įvykių. Irane apie 500,000 af
tuvoje kiekvienas yra disidentas,
čius, atrodo, kad jie toliau tęsia
sybės, vadovauja šiam sukilimui ganų gyvena nelegaliai. Sovietų
Bona. — Europos Bendrosios galvoja, k\d mes turime tyliai
Londonas. — Streikuojant bri
savo
reikalus, sakė jis. "Pas mus ne disidentų
partizaninį karą. Stiprios kovos Rinkos devyni nariai pernai su kalbėti apie
ambasadoje.
KGB yra įsitvirtinusi ne tik Ira
mažai,
bet
kolaborantų.
Mūsų
re
tų
sunkvežimių
vairuotojams,
bet
mes
norime
juos
garsiai
iš
vyksta prie Sisophon miesto, 30 mažino savo naftos importus ir
Šachas paskelbė, kad savo iš no saugumo įstaigose, bet ir ka
liginis atgimimas, teigė jis, stip- vyriausybė paskelbė parlamente,
sudarė planus iki 1985 m. su kelti". Svarinskas, Tamkevičius } rėja, ir tai ypač jaučiama jauni kad pablogėjus padėčiai teks pa vykimo metu jis palaikys nuola riuomenėje Iraniečiai
agentai
ir Zbedskis teigė, kad 70-75 nuo
mažinti
skysto
kuro
reikalavimus
ruošiami
Kuboje.
tinį
ryžį
su
Teheranu.
Konstitu
Perkėlė V. Petkų
me. Ateizmas Lietuvoje nėra po- i skelbti pavojaus stovį ir pašaukti
dar 50 nuoš. Europos šalys su šimčiai Lietuvos gyventojų yra
Tautinis Irano Balsas kasdien
™liarus*"Nors vaikų religinis mo-; kariuomenę vairuoti sunkveži- cija, kol ji lieka nepakeista, pri
praktikuojantieji
katalikai,
nors
darė planus kitų energijos šalti
agituoja iraniečius iš Baku mies
į totorių kalėjimą
valstybė pripažįsta, kad jų skai kvmas draudžiamas, apie 50 nuo- j mjus. Streikuotojai užblokavo uos pažįsta šachą, ir naujasis prem
nių
išvystymui.
*
to.
Irano komunistų partijos šta
jeras
pažadėjo
laikytis
konstitu
Gauta žinių, kad sovietų val
čius siekia 50 nuošimčių. Tūks Kimčių miestiečių ir apie 95 nuo tus ir svarbesnius fabrikus.
Naftos
šaltinius
atradusi
Bri
bas
yra Rytų Berlyne. Nors ji
džia uždaro Vladimiro kalėjimą.
Paskelbus pavojaus stovį, ką cijos. Kitas reikalas, jei į Iraną,
tančiai
lietuvių
vakarinėje
res
šfmčiai
kaimo
gyventojų
tuokia
kuriame ligi šiol būdavo telkiami tanija importuoja tik 27 nuoš. publikos dalyje, pagal Svarinską, si bažnyčioje ir beveik visi pa parlamentas turi patvirtinti, vy kaip žadėjo, sugrįžtų religinis neturi daug narių, jie puikiai or
ypatingai griežtai nubausti polit energijos medžiagų, V. Vokietija galėjo matyti popiežiaus įvesdi laidojami su bažnytinėmis apei riausybė turi teisę konfiskuoti ma musulmonų vadas Khomeini. Jis ganizuoti ir remiami Maskvos ir
šrnas ir pastatus, gali naudoti ka-1 yra pasakęs, kad dabartine Tf Rytų Berlyno. Daug komunistų
kaliniai. Mat, Vladimiro mieste turi įsivežti 42 nuoš. visos sunau nimo iškilmes per Lenkijos tele gomis".
.
.
vra užsieniuose
studijuojančių
lankosi nemažai užsienio turistų. dojamos energijos, Prancūzija — viziją. "Mums visiems buvo la
Naujoji Lietuvos tikinčiųjų tei reivius ir imtis kitų griežtų prie- I riausybė nelegali. Jei Khomenm
76
nuoš.
ir
Italija
—
78
nuoš.
iraniečių
studentų
tarpe.
Prieš
įsteigti
:..
ibandytų
j . . * . . ;c+
MVO "revoliuci
"revoliuciVladimiro kalėjime yra praėjęs
0;crH savo
bai smagu", teisė Svarinskas sėms ginti grupė, kaip pranešė rnonių.
Visos
rinkos
valstybės
įsiveda
kančios kelius ne vienas lietuvis.
nę tarybą", vyriausybė laikytų Kalėdas šimtai jų grįžo į Iraną.
"Vakarietis negilėtų mūsų SU-!TJPL įsteigta lapkričio 13-ją ir
energijos
taupymo
planus
ir
na
Daug komunistų paskutinėm sa
Mirė
inž.
P.
Kubilius
Ten mirė ir vyskupas Mečislovas
ją nelegalia.
prasti. Dabartinis Popiežius gali j j a u pasiuntė ne vieną protesto
minių
energijos
šaltinių
išvysty
Reinys. Pastaruoju metu ten buvo
Pirmadienį, dar prieš išvyks vaitėm buvo paleisti iš Irano ka
raštą valdžios organams. Ji taip
A. a. mž. Petras Kubilius, su
suprasti".
mo
programas,
kad
ateityje
Eu
lėjimų. Puikiai suorganizuoti streikalinamas Viktoras Petkus.
štabo i «-J •*•"«•---".—
Vakarų žurnalistams perduo- pat kreioėsi į popiežių, preziden laukęs 60 metų amžiaus, staigiai tant šachui, kariuomenės
mes siauw
"
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nuo
už
W
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mirė
sausio
16
d.
Chicagoje
Apie
pareiškė spaudai, kad kariuome-i nuomones vra ir buvęs^ J A $
keliami į Cistopolio kalėjimą To sienio šaltinių.
čios
vadovą,
Canterburio
arki
pašarvojimą ir laidotuves bus
valst. sekretorius Kissingeris.
Vyskupas Lefebre
torių respublikoje, toliau nuo už Paskyrė Woodcocką
nė neplanuoja perimti valdžios.
vyskupą, ragindama siekti tarp pranešta vėliau.
sieniečių akių.
tautinio susitarimo tikybos tei
lankosi Vatikane
Todėl Viktoro Petkaus adresas pirmu ambasadorium
m
A
— Meksika sutiko parduoti Ka
Roma. — Iš Vatikano ateinan sėms ginti.
Washingtonas. — Prezidentas
pasikeitė. Dabar jis yra toks:
nadai
naftos apie 100,000 statinių
čios
žinios
sukelia
viltį,
kad
pran
422950 Tatarskaya ASSR g. Carteris nominavo ambasadoriu
per
dieną.
Prekyba prasidės atei
Marcei Le
Christopol UE-148 st-4. Laiškus mi Kinijoje ligšiolinį ryšių įstai cūzų arkivyskupas
nančiais metais. Panašų kiekį
iš užsienio geriau rašyti šiuo ad g a Pekine vedėją Leonard Wood- febre, kuris prieštaravo 1962-65
Nauja
sutartis
naftos Meksika sutiko parduoti
metų
Antrosios
Vatikano
Tary
resu: Moskva P. J. 5110-LUE cock, buvusį septynerius metus
Prancūzijai.
(nors galima vartoti ir pirmąjį ad Automobilių darbininkų unijos bos priimtoms reformoms ir dėl
Madridas. — Ispanijos užsienio
to
buvo
nubaustas
1976
m.
po
resą).
prezidentą. Jis turėjo atsakingą
reikalų ministras Orcja ir Vati
uždavinį
derėtis su kinų valdžia piežiaus Pauliaus VI, gali atsi kano valstybės sekretorius kardi
Laiškai Viktorui Petkui su už
KALENDORIUS
uojautos ir padrąsinimo žodžiais, dėl santykių užmezgimo ir tassakyti savo reikalavimų. Praėjusį nolas Villot, Vatikane pasirašė
net jeigu jo paties ir nepasieks, pareigas gerai atliko. Manoma, trečiadienį jis ilgai kalbėjo su kar Apaštalų Sosto ir Ispanijos nau
Sausio 17 d.: Sulpicijus, Leonigali palengvinti jo likimą, nes jie kad senatas prezidento paskyri dinolu Franjo Seper, Doktrinos ir
lė, Dovainas, Vilda.
ją susitarimą dėl Bažnyčios ir
Tikėjimo departamento vadovu.
rodo sovietams, jog pasaulis ne mą patvirtins.
Sausio 18 d.: Leobardas, PrisPernai arkivyskupas Lefebre valstybės santykių Ispanijoje. Su
užmiršta kalinio. Laiškus geriau
Woodcock atlydės Kinijos dele
ka,
Darius, Ragnytė.
sitarimas liečia juridines ir kultū
rašyti anglų kalba (galima ir lie gaciją iš Pekino į Washingtona buvo susitikęs ir su naujuoju po
Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:50.
rines problemas, religinį auklėji
tuvių), siųsti registruotus arba su ir važinės su kinais po Ameriką. piežium Jonu Pauliu IT, kuris ar
mą
mokyklosc,karių
dvasinį
apORAS
pranešimu apie įteikimą. Pasta Spėjama, kad jis ras laiko pasi kivyskupui palikes labai gerą
tarnavimą,kunigų
karo
tarnybą
Debesuota, su pra gied rė j intafe,
ruoju atveju, jeigu laiškas nebus rodyti senai.o klausinėjimuose. įspūdį. Vatikane laukiama, kad
ir
kitus klausimus
santy
Lefebre
atskilimo
grėsmė
bus
lik
gali snigti. Temperatūra dieną 20
įteiktas, S sovietų po pusės me- Laukiama, kad Taivano draugai
kiuose tarp Bažnyčios ir valstybės Irano tanViamai l.-viki- IBO--.UK Kharg salos, Persijos įlankos naftos
l , naktį 5 l
tų galima išreikalauti $ 15,75, panaudos tą progą naujos politi viduota ir jis sugrįš į bendrą
ur*iV Jvi daug .Hava;&ų ka. naftot -kyp^r'.^ ausUs/.
Ispanijoje
Bažnyčios
kcliq.
1.^.»
P
i
n
i
i
n
o
«-t4tr7lcriii
V
r
r
t
i
V
o
i
kos
Kinijos
atžvilgiu
kritikai.
kurrucs sovietai sumoka.

Tikinčiųjų teisėms
ginti komitetas

DRAUGAS, trečiadieni*. 19T9 m. sausio mėn. 17 d.
III

OTBĘS
GLOBOJA

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County,
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
countries. $37.00.
Pašto iSlaidas mažinant pakvitavimai u2 gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.

CHICAGOS S K A U T T N I N K I Ų - K V
RAMOVE
'
2 6 6 2 W. 65tfa S V C h i c a g o , HL 60629
T e l e f o u i 476-7086

PAKČIJMAJ IR
APDOVANOJIMAI
LS SĄJUNGOJE
SUKAKTUVINIAI
METAI

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams 6 mėn. 3 mftn.
$19.00 $15J00
Chicago ir Cook apskr. $37.00
13.00
18.00
Kitur J A V
35.00
15.00
19.00
Kanadoje
USA.
37.00
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
9.00
15.00
Savaitinis
25.00

ną Biškevičienę — Torontas.
I vyresnės skautininkės laipsnį:
Laimą Riliulienę.

Į'skautininkės laipsnį: ps. Da
Mariją
I vyresnio skautininko laipsnį nutę Juodgudienę, ps.
Nuotr. Lino Meilaus
— s. Leonardą Kalinauską — To Kalinauskienę, j . ps. Veną Lau- LSS N e r i j o s t u n t o s e s ė s
rontas, s. Vaclovą Nenortą — raitienę, ps. Ireną Markevičienę,
ps. Audronę Pakštienę, ps. AureHartfordas.
Balsavimo rezultatai bus pa-1 buvo tik išbujojusio žmogaus
12,705 dol. 8 studentams duotos
I skautininko laipsni — ps. My- \ H ją Vaičiulienę,
kolą Banevičių —Hartfordas, ps.!
.
. . . . . .
.
, negrąžinamos stipendijos lituanis skelbti LSS suvažiavimo biulete- j fantazijoje, šiandien jau kasdie• nyje Nr. 3, kuris greit pasirodys j ninė būtinybė, nesukeliant jo
Joną šarką - Omaha, ps. Donatą! J paskautmmkes laipsni: v si. tikai studijuoti 3,075 dol. Premi
joms 800 dol. Knygoms leisti pa-' ir bus išsiuntinėtas visiems suva- kio nusistebėjimo, kad ir mažai
Danute
Tijūnėlį - Chicaga, ps. seselę Ig- Ij dą
Brazdžiūnaitę,
v. si. DamJolan
Budelskytę,
v. si. Jūratę
nusimanančiam. Taigi, ir pra: 'alpų 2,150 dol. Lituanistinėms | žiavimo dalyviams
i brauskaitę, v. si. Almą Drešerienę Marijošiūtę — Putnam.
našyste
nesiverčiant, galima
į mokykloms 900 dol. Jaunimo or
I paskautininko laipsnį — vyr. • nę, v. si. Adelę Izokaitienę, v. si. ganizacijoms parama 1,150 dol. Iš
tvirtinti, kad t a i , , kas nūdien
si. Jūratę Šimkienę — Melbour- ; Mariją Paškevičienę, v. si. Alę viso išmokėta 20,780 dol.
ŽMOGUS IR CIVILIZACIJA technikoje padaroma, po keleto
nas, vyr. si. Marytę Špokevičiū- Surdėnaitę, v. valt. Marytę Utz.
dalykas,
VJF išleido 3 kalėdinių atvi-] Naujieji technikos išradimai metų bus pasenęs
tc — Melboumas, vyr. si. Gaidą
s
Į jūrų paskautininkės laipsnį:
žmonijai I ta*P> kaip 3°^ civilizuotas žmometais
il rūkų
komplektus,
kartu
su
ASL
inkiekvienais
Visockytę — Torontas, vyr. si. v. valt.
: Reginą
_
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Dapkienę.
l a i š k a i : rinnria nrn£
Adą Sutkuvienę — Chicaga, vyr.
valt Reginą Dapkienę
^
^
„" VV vy dd iūi nn oo laiškai
I duoda progos kopti civihzacijos į £ » s e e ^ r a u ^ i e r a d ų o a r
valt. Rūtą
Domarkaitę-Paupe- H i ^ T o T l e Z k i e n ę v s Hal-'i b u t a m s " , rėmė lietuvių jauni-1 laiptais aukštyn. Tačiau
kai I * • * • - — • • » — •
S
O
P
H
I
E
B
A
R
Č
US
rienę — Chicaga.
dienę, s. Dalę Lukienę, v. s. m n j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s k i r d a m a s pini-1 kurie pesimistai dėl to, sako,
Padėkos ordinu — v. s. Vladą • « Plausmaitienę.
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
knyBacevičių — Clevelandas.
į Visas vadoves ir vadovus s v e t -^ines
Į s ^ rpremijas,
- , , >dovanodamas
- \, kad žmogus
^ _ technikoje tobur-zrz~
Visos programos i i WOPA
Padėkos ordinu su Rėmėjo k a s - 1 k i n u i r l i n k i u geriausios sėkmės j įas, stambius kalėdinių atvirukų į įėdamas, nuolat krinta žemyn L i e t u v i ų k a l b a : k a s d i e n n u o pir
pinu— Oną Indrelimę — Toron-i ^ " t f b ė s darbuose.
I kiekius. VJF jau 5 metus iš eiles | d v a s i o s k u i t ūroje, tikroje me- m a d i e n i o iki p e n k t a d i e n i o 3 : 0 0 —
,kiria metines atžymėjimo premi- į no> grožio, humaniškumo, soli3 : 3 0 v a i . popiet. — Š e š t a d i e n i ir
tas, p. Bronių Saplį — Torontas,! n r o c s k a u x 5 u Seseriios - * jas iškiliesiams visuomenės ar '; darumo srityje.
sekroad. n u o 8 : 3 0 iki 9 3 o v. r y t o .
p. Aleksą Grybą — Torontas, p. i
Laucių besenjos sakų
Tačiau kaip bebūtų, aštrus
V J _ _
Telef. 4 3 4 * 2 4 1 *
Antaną Vasiliauską-Torontas. ; programų papildymas — a. skau- TOkslo darbuojams. Visa atlieka- žmogaus protas nūdien yra nu
1490 A . M.
kiant
lėšas.
7
1
5
9
S
.
MAFLEWOOD A VE.
kreiptas
i
technikos
pažangą,
_T „
,r
i skaučių kandidačių,
C
H
I
C
A G O . ELI* 6 0 6 2 9
1977 m rugsėjo mėn. įvyko ASS; naujus išradimus ir atradimus.
tą Nenortą — Bostonas, s. Verą.
Budžiui
Kalendrienę — Torontas.
..visuotinis suvažiavimas Union j Kas prieš keliasdešimt metų
Už nuopelnus — ps. Birutę Abv. s. Lilė pirmininkė
Mūufdenė j p i e r j Mich. Kaip aukščiausia ASS
LSS Tarybos
romaitienę — Torontas, s. AldoI sprendžiamoji
institucija,
šis

IŠ AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VEIKLOS

suvažiavimas, be kitų
reikalų,'
p r i ė m ė 2 rezoliucijas, k u r i o m i s
orašė T a r y b ą ir P i r m i j ą padaryti
procedūrinių pakeitimų ASS nuo
statų t v i r t i n i m o ir A S S v a d o v y

Lietuviu Operos statomos Donizetti
triju veiksmu operos

Akademinį
skautų
sąjūdį
Korp! Vytis veikia Chicagoje,
(ASS) sudaro trys padaliniai, ku- Toronte, Los Angeles
rie, laikydamiesi savo reguliami-j pSS turi skvrius Chicagoje.
nų, tvarkosi savarankiai, savo j C l e v e l a r u j e Detroite, Los Angeles I ;\ a i ų . l v " » " " " ; - ' - — • . - - veiklą derindami ASS rėmuose.!Melboume Sydney,Worcester.
|besnnkimų tvarkoje. Abi rezospektaklių bilietai jau gaunami VRZNEUŲ Giits In
Tie padaliniai yra: Akademikių! Z.
T
.
4 . , . . I h u c i i a s Taryha l r P i r m i J a a t m e "
ct. » J
• /Acm v
\ Vietovėse, kur yra bent dviejų •&
ternational krautuvėje, 2501 West 71st St., Chicagoj.
e
Slcaucių draugove ( A S D ) , K c r p o - d a l i n
^
_
j
'
'
veikla
derina
SPEKTAKLIŲ DATOS: balandžio 21 d.. 8 vai. vak.,
raci
a
Vytas
ir
Fihstenų
skautų
^
^
^
^
^
^
^
^
3
1 9 7 8 m . b a l a n d ž i o m ė n . yjF
sąjunga (FSS)
skyrių
' viešomis iškilmėmis paminėjo sabalandžio 22 d., 3 vai. popiet, balandžio 28 d.,
Kai kuriems specifiniams užda
_.,.
......
.. . i vo veiklos 25 metų sukaktį.
viniams atlikti ASS turi institu8 vai. vak.. MARIJOS MOKYKLOS salėje.
Eilme, specifiniai korporantme j
S tun mstiTu- veikla studentiškose korporacijose
Nors ir nesudarydami atskiros
Operos dirigentas — Alvydas Vasaitis, režisierius —
rijas, kurios yra administruoja- j reiškėsi kandidačių — junioni: pastovyklės, ASS nariai dalyvavo
Nicholas Di Virgilio. Chormeisteriai — Alfonsas Gečas. Emi
mos FSS per savo narius, bet ku- j r e ngimu ir kitomis studentiško j VI TS, tiek Australijoje, tiek ir
lija Sakadolskienė, akompaniatorius — Arūnas Kaminskas.
darbą. Anksčiau
planuotos
stu
rių veikloje dalyvauja ir studen-! gyvenimo formomis. Daugelyje Amerikoje,
daugiausia
dirbdami
Dainuoja:
solistai — Gina čapkauskienė, Roma Mastienė,
dienos buvo
neno
tiškosios korporacijos. Tos insti- i vietovių abiejų korporacijų veik- dijų
vadovaujamą
ar atidėtos,
administracinį
Algirdas Brazis, Antanas Pavasaris, Julius Savrimas, Jonas
rint kliudyti
VI t. Stovyklai.
tucijos yra Akademinės skautijos; j a Šalia
buvo jungtinė
Anksčiau
korpo r antinės
veiklos, l<Wha.
Vaznelis. Stefan Wicik ir Operos Choras.
Leidykla (ASL) ir Vydūno Jauni-' daug akademikų skautų-čių dir
FU. v. s. V. Statkus
lą
jungia
ir
koordinuoja
ASS
mo Fondas (VJF). Jų visų veik- ba Seserijos ir Brolijos vienetuo
BUJOTŲ KAINOS: parteryje — 15. 13, 10 ir 7 dol.,
ASS Vadijos pirmininkas
dija, kurios būstinė 1976 — 78 m.
se bei junginiuose vadovaujamą,
balkone — 13, 9 ir 5 dol. Bilietus galima užsisakyti ir paštu,
laikotarpiu buvo Chicagoje.
instruktavimo ar administracini
kartu siunčiant atitinkamai sumai čekį, šiuo adresu: U.Padaliniai vietovėse veikia sa darbą. Akademikų įnašą pavaiz
MIELOS SESĖS
IHUANIAN OPERA CO., I N C , 6905 S. Artesian Ave.,
SKAUTININKĖS
vo skyriais.
duoja ši vietinė statistika apie paChicago, 01. 60629. Prašome pasinaudoti šia atkarpa:
A S U tturi
U r i SKVTIUS
ucm.uv.jv, j
, - ASD
skyrius nAdelaidėje,
Visos skautininkės yra kviečia
mos dalyvauti Seserijos vadijos va
datai
Prašau man prisiųsti
Sydnėjuj Melbourne, Chicagoje. j dėtį Chicago,e 1977 - 78 metu karonėje, Š. m. sausio 26 d.,
datai
(penk), 7 vai. vak. Jaunimo cen
Vardas ir Pavardė
48.77c tro kavinėje. Programoje: skautiskyrių organizuoti ir Omahoje.
Ise pareigose.
ninkių
įžodis,
apdovanojimai,
ka41.77,
31 8
Adresas
- ^ dencijos apžvalga, laužas. DalyI3.67c vaujame
Valstybė
uniformuotos.
Visos
Miestas
skautininkės kviečiamos ir laukia
36.4%
Telefonas
B viso vadovią-vių 107 iŠ jų akademikų 39
mos.
LS Seserijos Vadijal H
—• —

Savo nariu darbą

T H E LTTHi: \ N l . W H O R L D - V V I D E D A I L Y
Secood class poctage paid ai Chicago, UI. Published daily
except
Sundays,
Legal
Holidays,
days after
Christmas
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society
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"LUCIA IŠ LAMMERMOOR"

Opera prašo Jus bilietus įsigyti ii anksto.

^ ^ ^ S m m T S ^
JŪRŲ SKAUTŲ-CIU
DĖMESIUI

remia, kaip ypatingai reikšmingą
Pik. K. Škirpos atsiminimai, I
ir reikalingą mūsų emigraciniam
tomas. Red. fil. T. Remeikis.
gyvenime.
Klaipėdos Dienos sueiga, tu
"Aušros" II knyga (6 — 10). rėjusi įvykti sausio 14 d., dėl ne
FSS, šalia aktyvios paramos stu
dentų korporacijoms ir, kiek są (jau išleista). Red. fil. J. Dai palankių oro sąlygų nukelta į
sausio 28 d. Daugiau informaci
lygos leidžia, Seserijos bei Broli na uskas.
jos darbui, rengia sueigas su dis
Akademinės Skautijos vadovas. jų
. — ateinančioje Skautybės kekusijomis ar menine programa, Red. filisteriai R. Bartuškienė, jlio laidoje
paskaitas, parodas ir kitus kultū R. Dirvonis, D. Korzonienė.
SVARBUS PRANEŠIMAS
rinius renginius. Daug filisterių
Korp! "Vytis programos kons
yra išėję į platų visuomenini dar- j p c ^ ^ p ^ . fil. M. Griauzdė
LSS suvažiavimo prezidiumas
bą ir yra iškilę savo profesijoje,
M. Radzevičiūtės "Baisusis Se
praneša,
kad š. m. sausio 22 d.
kultūrinėje veikloje ir kitose sri nelis" — 1931 m. laidos pakarto
(pašto
antspaudą)
yra paskutine
jimas (jau išleista). Red. J. Daityse
dieną grąžinti atžymėtus balsa
Akademinės skautijos leidyk nauskas.
vimo lapus. Patariama paskubė
la, administruojama filisterių,
Rengiami spaudai: Buv. Lietu ti, nes balsu skaičiavimas jvyks š.
1971 _ 75 m. laikotarpyje išlei vos ministerio pirmininko Ernes
sausio 26 d. 6:30 vai. vakare
do 8 knygas, viso 1866 spaudos to Galvanausko atsiminimai, pa m.
ti'rmi ^amu pataluose.
*
puslapius, 1977 m. išleido 222 psl. rengti K. Galvos, Red. J. Toliušio. I3356
Glendale Blvd., Los Angeles,
knygą — Lietuvoje pogrindyje lei tė.
Ca. 90039, tel. (213) 666-9314. Sis
džiamos "Aušros" penkių nume
Vydūno Jaunimo Fondas per suv. prezidiumo ir balsų skaičiarių atspaudą.
praeitus trejus metus rėmė lietu- į vimo k-j.os posėdis yra viešas,
Šiuo metu spaustuvėse renkami, į vių jaunimo darbą ir pastangas: galės jame dalyvauti ir ribotas paar baigiami spausdinti Šie veika-i 14 studentų suteikta
paskolų šalinių stebėtojų skaičius.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

televizijos priimtuvo.
Pavyzdžiui, prieš keliolika
metų, amerikiečiai Ramiojo van
denyno saloje, išsprogdino pir
mąją vandenilio bombą, nuo ku
rios radijo aktyviųjų spindulių
šiek tiek nukentėjo japonų žve
jai. Vandenilio bombos griau
namoji jėga yra kelis tūkstan

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wtst 59th Street _

čius kartų stipresnė už atomi
nės bombos. Reikia tik pagalvoti, apie t a s pasekmes, jei to
kios bombos nukristų | tirštai
apgyvendintus plotus, ir jei ka
da nors jos galingoji jėga b o t
panaudota ne griovimui ir žudy
mui, bet žmogaus gerbūviui
pagerinti.
J.

DR. K. G. BALU KAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija.
6 4 4 8 So. Pulaski Bd.
(Crawford
Medical Building)

Tel. L U

5-6446

Jei neatsiliepia skambint 374-8004;:
Priima ligoniJs pagal susitarimą.

TeL o f i s o Ir b o t o : O L y m p l c 2 - 4 1 9 1

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
1 4 4 3 S o . 50th A v e . , C i c e r o
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
TeL

DR, VL BLAŽYS
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Redzie Avenue.
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
Pagal susitarimąOfiso

telef.

\VA

Lietuvis

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st S t r e e t
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir 5ešt.
tik susitarus.

OPTOMUTRISTAS
2709 West 51st S t r e e t
T e l — OR 6-2400
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4: šeštad. 10-3 vai.
Ofis. teL

DR. IRENA KURAS

Ofs.
Ofs.

HE

CHIRURGAS
3-5893

ree. P R

6-98fl

DR. ROMAS PETKOS
AKJV LIGOS — C H I B r R G U A
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS

CRAWFORD M E D I C A L RLDG.
6 4 4 9 So. P o l a s k i Road

IR

4-1818;

239-2819

Telef. — 282-4422

DR. L DECKYS

Tel. — B E

7 3 7 - 1 1 6 8 , gea.

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJA I R C H I R U R G E
Specialybe — N e m j ir
Emocines Ugoe.

GYDYTOJAS

tel

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
7 1 - o s ir C a m p b e l l A v e . k a m p .
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus

735-4477; R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9

DR. A. B. GLEVECKAS

gydytojas

GYDYTOJA IR C H m U R G C
KCDIKIV EB VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL B l U i D I N O
S M 0 W. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki i vai. nopiet.

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA

5-1811

3825 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-1
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.

5-3048.

Tel. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233

REliance

DR. WALTER J. KIRSTU*

5-2670.

Rezid. tel. WAlbroak

(Kalba

lietuviškai)

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr
"Contact lensaa'*
2618 W . 7 1 s t St. — 1W. 787-5148
Vai pag-a! susitarirrią. Uždaryta treC

Specialybė Akių l i g o s
3907 West 103rd S t r e e t

DR. LEONAS SEIBUTIS

Valandos p a g a l s u s i t a r i m ą

INKSTŲ, PŪSLES
IR
PROSTATO CHIRURGUA

Ofise tel. — PR 8 - 2 2 2 0

DR. JANINA JACEVIČIUS
JO K

ŠA

V A I K Ų
L I G O S
2 6 5 6 W e s t 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo o iki 8 vai
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
O K PO 7 4 0 0 0

2 6 5 6 W, 6 3 r d S t r e e t
V a i . a n t r a d . n u o 1-4 popiet
i r k e t v . nuo 5-7 v a k a r e
O f i s o teL 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D Y T O J A S
A d r e s a s 4 2 5 5 W . 63rd S t r e e t
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR 6-0817

B e s . G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS

Padangos Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TCRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflerri
anfl pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

* • Redakcija straipsnius taiso saw vo nuožiūra. Nesunaudotų straips'* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
» anksto susitarus. Redakcija už
{ skelbimų turinį neatsako. Skeigavus
V bimų kainos prisiunčiamos
prisit
^ prašymą.

IR

CHIRURGAS

Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
1 Ugi 3 v. popiet pagal susitarimą.
Ofiso teL H E 4-2123. Namų GI S-B19&

3 8 4 4 West 63rd S t r e e t
Valandos p a g a l s u s i t a r i m ą

1002 N. Western Ave., Chicago
Tel. 48M441

Dr. K. A. JUČAS

DR. V. TUMAS0NIS
C H
2454
Vai.: pirm.,
2-5 lr 6-7
Ofs.

ODOS UGOS — CHIRURGIJA
7110 W . 127 S t . , P a l o s Heigbl
TeL 361-0730
Valandos p a g a l s u s i t a r i m ą
•

DR. PETRAS U-I0IA
V a i . : p i r m . , antr., k e t v . ir p e n k t .
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.

į s t a i g o s ir b n t o tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CEvSAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki \ vai popiet.

B E N D R O J I MEDICINA
1407 So.4fHh Oonrt, Cicero. 111.
Kasdien 10-12 Ir 4-7
laskyniii t w ir *#»Stad

teL 5 8 6 - 3 1 6 8 ; narna 8 8 1 - 8 7 7 2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W e s t 63rd S t r e e t

•

Tel. GA 6-7777

I R U R G A S
West 71st Street
antrad , ketv. ir penktad
— U anksto auaitaraa.
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NESIBAIGIANČIOS AIMANOS

SKAUDUS KRYMO TOTORIŲ LIKIMAS
Mums malonu pastebėti, kad
pavergtų tautų žmonės visame
pasaulyje vis labiau jungiasi,
steigia pastovias organizacijas,
šaukia konferencijas, ruošia stu
dijas, skaito referatus, spausdina
informacinę medžiagą.
Ypač gyvas pavergtųjų tautų
judėjimas Vakarų Vokietijoje. Pa
vergtųjų tautų žmonės bendrau
ja D. Britanijoje, Prancūzijoje ir
ypač Šveicarijoje. Cia po dauge
lio pasitarimų 1976 metais Lucernoje įsteigta pastovi tarptautinė
organizacija "Europaeische Konferenz fuer Menschenrechte und
Selbsbestimmung" jau keletą me
tų labai gražiai reiškiasi. Lietu
viams joje sėkmingai atstovauja
fr vadovybėje sėkmingai dirba
ten gyvenąs mūsų diplomatas dr.
Albertas Gerutis. Jis turi gali
mybę dažniau susitikti su kitų
pavergtų tautų atstovais, pasidadalyti pavergtųjų rūpesčiais, var
gais ir kai kuriais pasisekimais.
Dr. A. Geručio ir kitų pastan
gomis pereitais metais Lucernoje
sušaukta sovietinių rusų paverg
tų nerusiškų tautų atstovų kon
ferencija buvo ypač sėkminga.
Jos darbai paskelbti >139 pusla
pių leidinyje "Voelker in Ketten", antrine knygos antrašte —
"Nichtrussen in der Sowjetunion" (Tautos grandinėse, ne
rašai Sovietų Sąjungoje).
*

Minėtoje studijoje (43 pusi.)
dr. A. Gerutis, nurodęs Sovietų
agresijos pavyzdžius, klausia, ar
pokario metais puoselėjama tau-,
tų apsisprendimo teisė taikoma
tiktai ^Afrikos tautoms ir kodėl ji
aetaūcorna valstybėms ir tau
roms, kurios karo ir pokario me
tais tapo sovietinių rusų agresi
jos aukomis. Tuo tarpu Sovietų
pavergtų tautų žmonės nuolat
reikalauja, kad nerusiškų tautų
teisės .bujų puoselėjamos, nebū
tų igfflrfejambs ir kad1 pavergtų
jų vardu kalbėtų ne Sovietų pasta
tyti valdininkai, bet pavergtųjų
rezistencijos žmonės, gyveną sa
vo krašte ar užsienyje. Pasaulio
viešoji nuomonė turėtų rodyti
*^Hdesn{ dėmesį pavergtiesiems ir
nevengti keki jų kraštų koloni
zacijos bei rusifikacijos, o taip
pat ir tautinio genocido klausi
mų,
*

Minėtame leidinyje Jusuf
Uralgiray, arabų kalbų profeso
rius Ankaros universitete, Turki
joje, politinis pabėgėlis iš Sovie
tų Sąjungos, iš Krymo, pateikia
(65-71 p.) nelaimingos Krymo
totorių tautos skaudžią tragedi
ją, kuri mums įdomi dviem po
žiūriais. Pirmiausia, Didž. Lie
tuvos kunigaikštijos
valdovai,
ypač Vytautas, su Aukso Ordos
totoriais palaikė labai glaudžius
rySius: kišosi į jų vidaus ginčus,
su jais kariavo (1399 m. skau
džiai sumuštas prie Vorkslos),
daugeliu kitų atveju vėl jais rė
mėsi. Ypač labai vertingą karinę
pagalbą totoriai Vytautui suteikė
1410 m. Žalgirio mūšio metu.
Keliose Lietuvos vietose Vytautas
įkurdino totorių šeimas bei gimi
nes. Jo paties asmeninės sargy
bos dalinys buvęs dažniausia iš
totorių ir karaimų sudarytas.
Antru požiūriu Krymo toto
riai mums gali būti labai skau
džiu pavyzdžiu — kas gali iš
tikti ir kitas Sovietų pavergtas
tautas. Ar jos, taigi ir lietuviai,
nesusilauks Krymo totorių li
kimo?
Prof. Jusuf Ralgiray, apžvel
gęs Krymo totorių istoriją, nuro
do, kad 1783 m. totoriai neteko
bet kurio nepriklausomumo —
juos pavergė carinė Rusija. Kai
rusų kariuomenė užėmė Krymą,
care Kotryna II paskelbė iškil
mingą deklaraciją, kurioje pa
reiškė: "Mes iškilmingai ir ne
atšaukiamai pažadame savo h
savo įpėdinių vardu totorius trak
tuoti lygiai vienodai ir teisingai,
kaip savo krašto gyventojus. Mes
pažadame saugoti jų gyvybę,

nuosavybę, šventyklas, jų tradi
cinę religiją".
Bet netrukus okupantai rusai
ėmė pažadus laužyti, pirmoje ei
lėje atimdami iš totorių jų nuo
amžių nuosavybėje buvusią žemę,
kurioje įkurdino rusus kolonistus.
Persekiojami totoriai buvo pri
versti iš savo krašto iškeliauti,
daugiausia vyko į jiems giminingą
Turkiją. Iki I pasaulinio karo jų
iškeliavo 3-4 milijonai, Kryme be
liko 300,000 totorių.
Lenino - Stalino
pasirašyta
proklamacija pažadėjo visiems
Rusijos musulmonams atitaisyti
jiems carinės vyriausybės pada
rytas skriaudas ir suteikti lais
ves. 1921 m. Krymo totoriams
buvo suteiktos autonominės res
publikos teisės, bet 1921-1922 m.
Sovietų valdžia dirbtiniu būdu
sukėlė bado metą, kurio metu
mažiausia 100,000 totorių mirė
arba apleido savo šalį.
Stalinas suiminėjo ne tiktai to
torius "nacionalistus" ar "bur
žujus", bet ir totorius komunis
tus, jų vadus. 1921-1941 m. To
torių respublika neteko apie
160,000 žmonių nužudytais ir de
portuotais.
Taigį nereikia stebėtis, kad, kai
1941 m. lapkričio mėnesį vokie
čių kariuomenė užėmė Krymą, da
lis totorių juos laikė išvaduoto
jais ir su jais koloboravo. Ta
čiau koloborantų skaičius buvo
labai mažas, nes ir vokiečiai nie
ko gera totoriams nežadėjo: jei
vokiški naciai būtų laimėję ka
rą, Krymas būtų virtęs jų kolonialine sritimi, vokiečių poilsio
vietą.

Daugelio sričių planai vis dar netesimi ok. Lietuvoje
Sovietuose jau seniai įprasta
girtis ūkio planų vykdymu ir kas
met šaukti dėl netesėjimo dauge
lyje sričių. Giriantis ir aimanuo
jant, vis minimi L Brežnevo pa
skatinimai, taigi vykdomi ir par
tijos pareigūnų pataikavimo pla
nai. Šioje srityje vargu pralenks
G. Griškevičių, pirmąjį komunis
tu partijos sekretorių ok. Lietuvo
je.

GEDIMINAS GALVA

su statybininkų blogomis gyveni
mo sąlygomis: neaprūpinimu bu
tais ir net blogomis sąlygomis jų
kių tenkinimo tikrovę. Štai kodėl vaikams mokytis.
ok. Lietuvoje dedasi pasakiški įAtsilikimas statyboje
vykiai, kai mažą atlyginimą gau
Partijos vadovai mėgsta girtis
nantys darbuotojai moka net 150
didelio
masto statybos darbais.
rub. už užsienines darbines
1978
m.
statybininkai dažnokai
(jeans) kelnes.
nesugebėjo atlikti jiems skirtų
Pramonės nesklandumai
planų. Jau išgarsintos Mažeikių
Daugelis pramonės įmonių dir naftos perdirbimo įmonės staty
ba nevienoda įtampa. Protar ba atsiliko net ištisus metus. Sa
piais jų veikla spartinama tik ga vo metu netesėti Jonavos azotų
mybos planams įvykdyti. Kai ku trąšų gamykloje karbamidinių įrios įmonės, pvz. Jonavos azoto rengimų "Neries" įmonės, Pane
trąšų, Kėdainių chemijos gamyk vėžio baldu gamyklos, Vilniaus
la, Popieriaus ir ceiulozės susivie šilnamių kombinato, daugelio ki
nijimas, net du kartus mažino tų mažesnių įmonių ir rajonuose
planines užduotis, bet pajėgė įgy esančių gyvulių ūkio pastatų sta
vendinti numatytus gamybos pla tybos, sukeliančios didelius rū
pesčius.
nus.

Giriamasi, kad pramonės ga
myba 1978 m. pasiekė 6 proc.
prieaugį, prašoko planinį numa
tymą, bet aimanuojama dėl dau
gelio pramonės šakų netesėjimo,
planinės drausmės pažeidimo, ne
pajėgumo
pramonės
gamybą
spartinti, medžiagų, darbo jėgos
eikvojimo ir daugelio kitų nege
rovių. Tai vis kiekybinės negero
vės. Juk galima žymiai padidinti
*
pramonės gamybą, pateikti že
Kai
kurios
maisto,
statybos,
emos rūšies ir menkos paklausos
gaminius. Kokia nauda iš tokių lektrotechnikos, žuvies apdirbi
mo ir kitos įmonės nepajėgė įgy
planingų pastangų?
vendinti joms skirtų gamybos
Štai komunistinio pasigyrimo planų. Darbo našumo skatini
ryškiausias pavyzdys. Per šio mas aplaidžiai tevykdomas. Žy
penkmečio trejus metus kokybi mia dalimi čia kalta bloga darbo
nių prekių gamyba padidėjo net jėgos organizacija ir gamybos
250 proc. Sakysite, tai nepapras mechanizacija. Šioje srityje ypač
atsilikusios
automobilių
tas laimėjimas. Iš tikro jis men yra
transpoto,
maisto,
mėsos,
pieno,
kutėlis, nes 1978 m. tebuvo gami
nama tik 14,1 proc. kokybinių, t. vietinės pramonės ir kitu sąjungi
y. vartotojų poreikiams tenkinti nio pavaldumo ministerijų pra
tinkamu prekių. Kai paryškinsiu, monės įmonės.
kad kokybinių prekių žymi dalis
Ypač statybininkų darbo našu
išvežama svetur, galite įsivaiz mas žymiai atsilieka nuo numa
duoti krašto gyventojų porei-1 tyto ūkio plane. Tai yra susiję
.- .„„>s,
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Atgavusi Krymą Sovietų Rusi
ja nutarė totorius išnaikinti.
Šiam tikslui vykdyti 1944.V.18
suruošė masines totorių tautybės
gyventojų deportacijas. Lietu
viams jau gerai žinomu būdu
buvo ištremiami visi gyventojai
— vyrai, moterys, vafkai, sene
liai. Autonominė Krymo totorių
respublika buvo panaikinta, o
1954.11.19 teritorija priskirta so
vietinei Ukrainai. 1959 m. sta
tistikos duomenimis Kryme tebu
vo 260 totorių.
KGB žiniomis, iš viso buvo iš
tremta 238,500 totorių. E jų po
ros metų bėgyje nuo bado, šal
čio ir ligų nrirė 110,185 arba
42,6 proc. visų ištremtųjų. Toks
baisus ir staigus mirtingumas te
galėjo būti vokiškų nacių kon
centracijos stovyklose.
*
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Netesimi gyvenamų namų sta
tybos planai Alytaus, Kauno, Pa
nevėžio, Vilniaus miestuose ir
daugelio rajonų.
Statybos ir Kaimo statybos ministerių įmonės 1978 m., kaip ir
ankstesniais, laiku neatliko sta
tybos darby.
Statybos netesėjimas yra senas
reikalas. Kiekvieneriais metais
daug aimanuota, bartasi, bet iki
šio meto nepajėgta statybos darb; kiekybės ir kokybės pagerinti.
Žemės ūkis
1979 m. užsimota žemės ūkio
gamybą didinti 5,4 proc., gauti

Komunistinė Lenkija pasiekė pasaulinį rekordą alkoholinių gėrimų var
tojime. Kiekvienam suaugusiam kasmet tenka 30 litrų vodkos. Darbo
žmonės "gaivinasi" smuklėje ir teisinasi vykdą valstybinį planą...
arti 3 mil. to grūdų, — supirkti vadovai dėl įvairių priežasčių vis
627,000 to gyvulių ir paukščių, nepajėgia vykdyti partijos nusta
2,13 mil. to pieno ir 500 mil. tytų ūkio planų.
kiaušinių.
Vyriausybei priklausančios ka
Planai labai gražūs, bet vargu pitalinės statybos apimtis bus ma
tikroviški. 1978 m. rudenį dė: žesnė, statybos darbu apimtį ap
liūčių pasėta tik apie pusę žiem karpys bent 30 proc., nes daž
kenčių. Dirvos menkiau patręš niausiai pradėtieji pastatai ne
tos ir paruoštos pavasario sėjai. baigiami savo metu. Žemės ūkio
Laukia dideli laukų darbai pava statybai numatyta skirti 382 mil.
sarį, žinoma, tikintis geriausių rb., o gyvenamų namų — 313
klimatinių sąlygų. Net ir tuo at mil. rub.
veju reikia iš anksto pasiruošti
sėjai. Ar tai bus padaryta?
1979 m. vidutinis mėnesinis
kolūkiečio atlyginimas sieks 135
Bulvių ir cukrinių runkelių vis rub., o darbininko ir tarnautojo
dar nepajėgta išspręsti daugelio — 161 rb. Tik 1979 m, rugsėjo
klausimų ir padidinti minėtų kul mėn. numatyta baigti 300,000
tūrų derlių. Daržininkystė kiek negamybinių darbuotojų viduti
pagerėjo, bet vis dar neįvykdo niško atlyginimo tvarkymą.
mos planuose numatytos užduo
tys.
Užsimota 1978 m. paruošti
23,700 įvairių specialistų, o 8,800
Šią žiemą iškils dideli rūpes su aukštu jų mokslu. Polėkiai ne
čiai gyvulių šėryboje. Dėl klima maži. Bet ypač ūkio srityje kas
tinių sąlygų kai kurie pašarai met sulaukiama nepalankių staig
lauke liko, sugedo, o dalis paša menų.
rinių bulvių kaupuose ėmė pūti.
Praėjusį rudenį vienos karvės
pieningumas sumažėjo 38 kg. Pa
šarų padėtis pablogėjo. Nors
PASAULIEČIŲ
Maskva ir pažadėjo teikti pašarų,
APAŠTALAVIMAS
tačiau nežinoma kaip bus tesėti
šios sirties planai.
Popiežius Jonas Paulius n ,
Įdomus kolektyvinių ūkių ragi
susitikime
su Romos vyskupi
nimas teikti pagalbą sklypininkų
ūkiams, ypač jų gyvuliams išlai jos pasauliečių apaštalavimo
kyti. Ar ši pagalba bus tesėta? sąjūdžio nariais, pabrėžė, jog
pasauliečių tikinčiųjų apaštala
Kitos ūkio šakos
vimo veikla sudaro labai svarbų
1978 m. įvestas ūkio plano žy įnašą į Bažnyčios gyvenimą.
miai didesnis centralizavimas. Popiežius priminė, jog apašta
Sąjunginės įmonės, esančios vadi lavimo darbui yra pašaukti ne
narnose respublikose, pavestos tiktai apaštalų įpėdiniai, bet vi
prižiūrėti vietos ministerių tary sa Dievo tauta, taigi, ir pasau
boms, tačiau dar padidės jų pri liečiai tikintieji. Būti krikščio
klausomybė centrinei valdžiai. niu savaime reiškia ir apašta
Žinia, tas pats nutiks ir vietos lauti. Pasauliečių apaštalavi
planavimo įstaigose.
mo veiklos sritys yra labai pla
čios,
pažymėjo Popiežius, pri
Prekių kokybės klausimas sun
mindamas
Evangelisto šv. Mato
kiai sprendžiamas. Pramonės įmonės ir žemės ūkis vis dar ne minimus Kristaus žodžius: " B
pajėgia tenkinti gyventojų porei tiesų sakau., jum, kiek kartų tai
kių. Vargu šis polėkis bus įgy padarėte vienam iš mažiausiųjų
vendintas, nes daugelio įmonių mano brolių, man padarėte".

N. Chruščiovo laikais Krymo Kartais karinis tankas gali būti naudingas ir ne kare reikalams, šiaurės Vokietijoje, siaučiant didžiulėms
totorių atstovams pavyko įrody sniego audroms, valymo darbams buvo naudojami ir tankai, pritaisius prie jų specialius kastuvus.
ti savo tautos nekaltumą ir 1956.
IV.28 jie, kaip nacių koloboranrių, Doros kaimynė krapštėsi su raktais ir krepšiu,
tai, buvo rehabilituoti, tačiau
artėjo tingiu žingsniu prie keltuvo ir tada paklausė
pasiliko galioje nutarimas už
jos:
drausti ištremtiesiems grįžti į
— Jos nėra namie?
Romanas
savo tėvynę. Jeigu kas iš buvusių
— Dora? Nežinau. Gal yra.
P. MELNIKAS
tremtinių savo pastangomis į tė 39
— Man niekas neatsiliepė.
vynę grįždavo, turėdavo ją vėl
—
Tai gal jau išsikėlė?
Dora jam buvo reikalinga, bent kitai dimensijai.
apleisti, nes savo tėviškėje nega
—
Išsikėlė? Kur?
Bet dabar, vietoj džiaugsmo, ateis smukimas. Se
lėjo būti priregistruoti.
— Ji ruošėsi. Sakė. giminaičiai turėjo ateiti ir iš
ni pasisekimai, norai, meilė jai nieko nebereikš. Be
1966 m. komunistų partijos at darbo riedės tiktai žemyn, ir kas dar riš su Dora, kai vežt dėžes, — kaimynė tarškėjo.
stovų suvažiavimo metu buvo nebus senojo žvalumo, braškančių naujų banknotų?
To betrūko. Jis prisiminė, kad vakar ji pakavo.
Ką sakyti jai? įrodyti, kad myli? Negi jai sakvs Dėžė stovėjo kampe, ir jis nebuvo jai tada dosnus. Ji
įteikta Krymo totorių peticija su
8000 parašų. Tokių peticijų bu "mylėkimės, Dora"?
greičiau už jį pramatė, iš jo pabertų žinių, iš pokalbio
A
r
ji
jam
neatkirs?
Kuo?
Ar
užtenka
to?
Kuo
ga
vo ir daugiau, deja, jos liko be
su Novaku, iš namų pirkimo, jo skyrybų ir žinių bend
lime mylėtis?... Jei ir tu jau grauži nagus! Palik mane rovėj ji žinojo, kad jis bus atleistas iš darbo ir smuks.
pasekmių. Nieko nepadėjo ir
1973-74 metais totorių pasiųsta ramybėje, Andriau...
— Dėkui, ponia, — keltuve jis padėkojo ir leis
O ne. Jokiu būdu...
peticija Jungtinių Tautų gen.
damasis jautėsi apgautas.
sekretoriui. Rusų disidentai daž
Po tokių žinių jis jautėsi atsimušęs į tuščią sie
nai užtaria Krymo totorius. Juos
Doros apartamentas iš tolo privažiuojant atrodė ną! Kažkas piktai žnaibė viduriuose ir jis gedijos
iškelia ir užtaria taip pat lietu ištaigingas. Perbrangus... Pinigas pabudo ir jame. Be prieš kaimynę. Ši, matyt, viską suprato. Bet lauke
viai disidentai, lietuvių pogrin pinigų jo malonumai tols. mažės. Jis jautės daug ma nusiraminimui dingtelėjo mintis, kad jis išvengė kaip
džio spauda, užuojautos reiškia žesnis, kaip kitais kartais, nežinojo kaip padengs da tik tokios graudžios, piktos atsiskyrimo scenos!... Do
kiti pavergtieji, bet pasaulio ga bar jos aukštą nuomą.
ra jam sušvelnino atsiplėšimo ceremoniją. I r ji įsi
liūnai tremtinių Krymo totorių
Ant saulės apšviesto šaligatvio painiojosi vaikai. vaizdavo negalėsianti žiūrėti j akis, sakydama pasku
šauksmams yra kurti. Jų skau Keli dviratukai prašvilpė arti jo. Ir tik vestibiulyje tinius žodžius, graudingąjį sudie.
dus likimas nebuvo svarstomas jis užsitrenkė nuo įkyrių šauksmų ii gatvės ūžimo Tar
Ji buvo naivi, sėdus mašinon atrodė.
nei Helsinkio, nei Belgrado kon si gatvė norėtų išblaškyti nuo jo tikslo: paskutinį kar
Naivi, kaip vaikas. Ji mažai jį pažinojo, nuspren
ferencijose. Jiems nėra taikomos tą pamatyti Dorą... Tik nesakyk "palik mane ramy dė važiuodamas.
nei tautų, nei žmogaus teisės. J bėje, Dora...
Jis atsiplėšė nuo daugelio dalykų ir žmonių. Jo
jų ašaromis ir krauju rašytus
Pasikėlęs keltuvu, perėjo koridorium ir, paspaudęs užgrūdintas gyvenimas paženklintas atsiplėšimas.
skundus niekur nebuvo atsižvelg apartamento durų mygtuką, laukė. Nieks durų ilgai Nuo savo krašto. Nuo Europos, jos žmonių. Atplėšė
ta. O atsižvelgti reiktų vien jau neatidarė. Pastoviniavęs ant vienos kojos, tai ant kitos, save nuo žmonos. Bendrovė atplėšė jį nuo bendrovės.
todė, kad mažos ir didelės tau jis vėl paspaudė, bet viduje buvo tylu. Tada spau Jis mokėtų atsiplėšt nuo jos.
tos žinotų, kas jas ištiktų atei dė ilgai ir piktai.
Paslaptingas kaltės ieškojimas šiame rebuse svai
tyje, jeigu jas pavergtų sovieti
Krapštydamas pakaušį, galų gale ėjo lėtai kori gino jį, riedant gatvėmis namo. Jei atsiplėšimas nuo
niai rusai.
b. kv.
dorium atgal. Prie keltuvo, jam atrodė, kad kažkur gimtų namų, kultūros ir šeimos buvo didelis dalykas,
tyliai atsidarė durys. Jis atsigręžė. Išėjusi \ korido nuo to nesusirgo. Tik krizė prekyboje, sukta praktika

LANGAS | SAULĖLEIDI

bendrovėse, benzino maklerių kerštas ir atitolinimas
bendrovėj davė tikrą smūgį ir jis tik žiopčiojo dabar.
-

Arabai kalti, prisiminė kažkas bendrovėje pasakė.
Populiaru buvo galvoti, kad kalti yra tik jie. Greičiau
siai internacionalinių bendrovių kova ir d a r kažkas.
Kas? Bet ar jis pats nebuvo godus? Neaišku jam buvo
žiūrint ir savin. Mes visi panašūs gal. Ir jis leido pini
gus pro pirštus, tarsi jie nieko nereikštų, stengėsi dvi
moteris, Viktoriją ir Dorą, išlaikyti, aprūpinti daiktais.
Pirko joms namus, baldus, kailinius ir automobilius,
kaip šėkas žongliriavo, keitė savo pėdas taip, kad nei
vienai iš jų nedingtelėjo galvon, kaip abi aprūpinti ga
lėjo. Pinigais be saiko tepė, kai tuo metu kas nors
kur nors badavo. Versdamasis per galvą, kaip cirke,
abi moteris gal net mylėjo?...
Kaip jis tai galėjo? Įgeidžiai diktavo klastą. Klas
ta diktavo išmonei. Ar tai ne sukta, keista? Tai biauru.
O kažkada tai buvo paprasta ir nuoseklu. Meilė Vik
torijai tingiai smilkėjo. prigesus įpročiams ji daug ne
reikalavo. Gi geras maistas, sportas jį jaunino ir jis
pasitikėjo savimi, jėgos šaltiniais nesirūpindamas. Vi
so to dabar nebus...
Viskas į šipulius jau subyrėjo.
Jis jautėsi susmukęs. Geri dalykai jam amžinai
nesitęsė. Dingo. Dora tai seniau už jį pajuto, jam
tapo atsargesnė ir dabar staiga nuo jo pabėgo. Jam
buvo pikta. Ji vengė jo. Net "gaila" nepasakiusi pasi
traukė.
— Tai niekšybė, — jis burbtelėjo suspaudęs pirš
tus ir smailus dūris perėjo kūnu. "Man liko tik Vikto
rija" atsiminė, bet tuo nebuvo tikras. Mokės jis susi
taikinti? Ar bus laimingas su ja? Kai turtų neturėjo,
jie buvo laimingi. Didžiuodamasis jai nešė, guldė už
darbius, egzaminus ir pralaimėjimus, sakydamas "Vik
torija, tai mūsų.
(Bus daugiau)

džiaugsmą ne tik savo artimie profesiją pasirinko iš mažens, pa
siems, bet ir Waterburio lietuvių dėdama slaugyti savo senelius,
visuomenei.
apsisprendė dirbti žmonių svei
Jos rūpestingi tėveliai aktyvūs katingumo gerovei.
visuomenės nariai. Lietuvoje Juo
Linkėtina jaunajai vaistinin
zas Kazlauskas buvo kultūrtech- kei Violetai geriausios sėkmės sa
Bostone klebonas kun. Antanas nikas, o mamytė, Gailutė (Pet- vo darbe ir Aukščiausiojo Palai
Baltrušūnas, padedamas sodalie- ruškevičiūtė) — dantų gydytoja. mos jos ateities gyvenime.
čių ir vyčių, kiekvienais metais
K. Č.
Būdama nuoširdi, Violeta šią
surengia pietus pensininkams ir
bendrai vyresnio amžiaus žmo
įS>- - ^ į ^ ^ ^ f r nėms. Dalyvauti gali visi pensi
ninkai. Mokėti nereikia.
Šiais metais toks parengimas
buvo parapijos salėje, 7-je gatvė
je, So. Bostone, sausio 7 d. Prisi
rinko pilna salė. Moterų buvo
daugiau negu vyrų. Sodalietės ir
vyčiai gražiai patarnavo visiems
prie stalų. Dalyviai užkandžiavo,
Vaišinosi kavute ir stipresniais gė
IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
rimais. Atėjo Tamošiūnas su duk
IV VVEITKONGRESS DER L I T A I N S C H E N JUGEND
IV LfThUANlAN WORlD VOUTH CONGRESS
ra. Jis dainavo, duktė jam pritarė
akordeonu, įvairias liaudies dai
nas. Dainavo ir visi susirinkę. O
kai jau buvo gerokai užkąsta, tai
buvo ne tik dainuojai.'i , bet šo
kama, Tamošiūnaitei grojant. i IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO Į
T
Prie dainininkų gražiai jungėsi ir
KONGRESO
INFORMACIJOS
klebonas kun. A Baltrušūnas.
Kartu buvo atėjęs ir vienas airis : Kongreso atstovai — 120 rinktų asmenų, kurie atstovaus savo gyvena
kunigas, kuris net šoko. Seniau a. a
mą kraštą Jaunimo Kongrese.
a. kardinolas Cushing taip dary ?
Kongreso dalyviai — asmenys tarp 16 ir 35 metų amžiaus, dalyvau- fį
davo, o reporteriai dėjo jo šokan
jantieji stovykloje ir Kongreso renginiuose. Dalyvių skaičius g
čio fotografijas net ir { laikraš
ribojamas iki 500. Pirmenybė duodama pirmiausia užsire- 4
čius.
gistravusiems.
Toks parangimas, kur gali susi
Turistai — asmenys, kurie Kongreso metu keliaus po Europą ir lanrinkti vyresnio amžiaus žmonės
kyšis Kongreso renginiuose.
yra gražus. Jie praleidžia keletą
KALENDORIUS
linksmų valandų ir nesijaučia
Liepos 11 IV PLJ Kongreso stovykla Anglijoje. Atstovai ir dalyviai
taip vieniši. Tokių parengimų
stovyklaus iki liepos 18 d. Liepos 14 ir 15 vyks j Londoną
galėtu būti visose lietuvių kolo
koncertui ir baliui.
nijose. Tas žmones sujungia ir su
Liepos 14-15 Turistai galės dalyvauti Kongreeso atidaryme, koncerte
teikia malonumą.

DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m. sausio mėn. 17 d.

BOSTONO ŽINIOS
VYČIU KALĖDINIS
PARENGIMAS
Sausio 6. d., Trijų
Karalių
šventės vakare, Lietuvos vyčiai
suruošė tradicinį kalėdinį paren
gimą, parapijos salėje 7-je gatvėje,
So Bostone. Susirinko gražus bū
rys, dauguma vyresnip amžiaus
vyčių. Tai buvo be specialių
kalbų ar programos vakaras: už
kandžiai, draugiški pasikalbėjimai,
pasikeista dovanomis. Dalyvavo
ir Šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonas kun. Antanas Baltrušūnas.
Būdinga tradicija tame vakare
yra dovanu pasikeitimas. Pakvie
timuose į vakarą buvo pažymėta,
kad kiekvienas atsineša dovanų
2 dolerių vertės. Atiduodant iengėjam dovaną gaunamas numeris,
o kitas t/>ks pat numeris įdeda
mas j dėžutę. Pasivaišinus, gra
žiai bei draugiškai praleidus po
rą valandų, buvo pakviestas vie
nas asmuo ištraukti iš dėžutės nu
merį. Vakaro vadovas pašaukė
to numerio turėtoją. Visos dova
nos gražiai supakuotos ir sudėtos
ant stalo. Atėjęs pasirinko dova
ną, ištraukė kitą numerį, kurį pa
davė vad/7vui, o pats grįžo prie sa
vo stalo ir atplėšė dovaną ir pa
rodė -visiems, ką jis gavo. Iššauktas
sekantis pasirinko dovaną ir iš
traukė kitą numerį. Atėjęs su sa
vo dovana prie stalo, jeigu tos do
vanos neatplėšė, gali nueiti pas
kitą, kuris turi atplėšęs, paimti
ano dovaną, o savo neatplėštą pa
lfkti anam. Tas irgi gali neatplėš
ti ir eiti pas kitą ir iškeisti. Bet
jeigu jau atplėšei dovaną, tai >os
nebegali keisti. Toks keitimasis
vyko, kol visi numeriai buvo iš
šaukti. Ir žinoma, laimingiau
sias yra paskutinis. Jis ištrauktą
dovaną gali eiti ir išsikeisti, jeigu
jis mato? kad kitas turi geresnę.
Tas irgi gali keisti su kitais, bet tik
ne su tuo iš kurio gavo. Ir kai jau
paskutinis ištrauktas numeris ati
darytas, tada pasibaigia visas kei
timasis.

ir kituose renginiuose. Bilietai

KULTŪROS KLUBO
SUSIRINKIMAS

įsigijami Anglijoje.

Liepos 11, 12, 13, 16, 17 turistai galės pasirinkti iš įvairių, ekskursijų
po Angliją.

•

Bostono Kultūros klubo susi
Liepos 18 Grupinis išvykimas iš Londono į Dover ir iš ten persikėlimas
per kanalą į Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta tiesiai j Studijų
rinkimas įvyks sausio 27 d., 7:30
Dienas Altenberg'e, kurios vyks nuo liepos 19 iki 27 d.
vai. vak. So. Bostono Tautinės Są
jungos namų salėje, 484 E. o-ji
Bilietus Vokietijoje vykstantiems renginiams galima iš anksto
gatvė. Programoje dalyvaus Litu
užsirezervuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviams
anistikos instituto suorganizuo
ir turistams, dalyvaujantiems ekskursijose.
to akademinio Lietuvos istorijos
Studijų Dienų metu Kongreso dalyviai ir turistai gali pasirinkti:
veikalo ruošėjai — istorikai iš
1. Dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose
įvairių JAV vietovių. Prof. Juo
2. Vykti į Europos Studijų Savaitę Louvain, Belgijoje
zas Jakštas skaitys paskaitą: "Dr. į fį
3. Keliauti po Europą asmeniškai
Šliupo laisvamanybės šaknys ir jos y Liepos 27 Atstovai ir dalyviai atvyksta į Koenigstein Kongreso užda
reiškimasis". Kiti istorikai atsaki
rymui, kuris vyks iki iiepos 29 d.
nės
j klausimus. Visi kviečiami.
Turistai gali dalyvauti Kongreso uždarymo programoje (už
Labai įdomu ne tik pačiam da
baigiamajame posėdyje, koncerte ir kituose renginiuose).
lyvauti tokiame žaidime, bet jį
KITI PARENGIMAI
Liepos 30 Prasideda ekskursijos E, F ir G po Europą.
stebėti, kada žmonės vaikšto su
supakuotomis dovanomis ir dai- Į — Vasario 18 d. 2 vai. p. p. So.
EKSKURSIJOS
rosi, ką geresnio rasti ir išsikeis-, Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos * Kelione A — Prancūzija — Italija — Šveicarija — Vokietija
ti. Nei vienas negali savo dova- salėje Vasari,o 16-sios — Lietuvos
— liepos 19 — 27 d. d. (Paris, Grenoble, Nice, Monų paslėpti. Ją turi laikyti ant sta- Nepriklausomybės atstatymo pa
naco, Zurich, ir t. L)
$300.00
lo, kad kiti matytų.
skelbimo minėjimas.
J Kelionė B — Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
—Kovo 4 d. — tradicinė Bal f
Taip vyčiai praleido keletą gra(Paris, Strassburg, Munchen, Nurnberg, ir t t.)
$300.00
n ų valandų vaišindamiesi, šne- tijos ir Žalgirio tuntų Kaziuko
i Kelionė B — Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
kučiuodami rr žaisdami dovanų I mugė irgi Piliečių dr-joj.
f
(Paris, Strassburg, Munchen , Nurnberg, ir L t.)
$300.00
pasikeitime. Ir ką dar reikia pa- į — Kovo 25 d. — Minkų radijo ¥i
brėžti kad vyčiai taTp savęs la-1 valandėlės 45 m. sukakties minė- j Kelionė C — Belgija — Olandija — Vokietija — liepos 19
jimas Piliečių d-joj. So. Bosto
— liepos 27 d. d. (Gent, Brussel, Rotterdam, Hambai gražiai sutaria ir bendrauja.
burg, W. Berlin, Koln, ir t. t )
$300.00
ne.
PENSININKAMS
Kelionė D — Prancūzija — Šveicarija — Vokietija — liepos
— Balandžio 22 d. — Laisvės
PARENGIMAS
19 — 27 d. d. (Brussel, Paris, Versailles, Bem, Zu
Varpo pavasarinis koncertas Liet.
rich, Munchen, ir t. t.
$210.00
Šv. Petro lietuvių parapijos So. Piliečių dr-joj- So. Bostone.

MŪSŲ

•

Kelionė E — Italija — Austrija — liepos 30 — rugpjūčio 8
d. d. (Verona, Florence, Venice, Viena, ir t t.)

KOLONIJOSE

Kelionė F — Prancūzija — Šveicarija — Italija — Austrija
— Vokietija — liepos 30 — rugpiūčio 8 d. d. (Paris,
Lyons, Milan, Frankfurt, Berlin, ir t. L)
$290.00

Waterbury, Cotin.

Kelionė G. — Prancūzija — Šveicarija — Vokietija — liepos
L
30 — rugpiūčio 5 d, d (Paris, Dijon, Zurich, Frank
furt, Berlin, Hamburg, ir t. t )
$220.00

LIETUVAITĖ —
NAUJA VAISTININKĖ

(

Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki lOCfc. I kainą įeina auto' busas, nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, miestų apžiūrėjimas su
| vadovais.

Iš VVaterburio jaunimo eilių
gan gausus skaičius yra pasiekę
aukštojo mokslo, įvairių profesi
jų, laipsnius. Šiuo metu dar vie
na lietuvaitė — Violeta Marija
Kazlauskaitė baigė universitetą,
atliko praktiką ir, išlaikiusi valsti
jos nustatytus egzaminus, įsigijo
farmacijos — vaistininkės licen
ciją.
Sausio 4 d. Hartforde Conn.
Farmacijos departamento ir Conn.
Farmacininkų sąjungos suruoš
tų licencijatų
įteikimo cere
monijų proga, dalyvavo ir sveiki
no gubernatorė E. Grasso o pa
grindinę kalbą pasakė Vassachusetts Farmacijos kolegijos prezi
dentas R. A. Gosselin.
Violeta gimė VVaterburyje, kur
baigė šv. Juozapo lietuviu para
pijos pradžios mokyklą, Šv.
Širdies gimnaziją
ir Conn.
universitetą. Jos įgimtas švelnu
mas, išsivystęs gabumas, darbš
tumas bei sumanumas darniai de
rinasi skautų bei jaunimo veiklo
je, puikiai vartojant lietuvių kal
bą. Skautų suruoštoje kūčių vakarienėje sklandžiai perteikė lietu-

$300.00

f

Visas keliones tvarko IV PLJK Registracijos komisija Čikagoje.
^ B JAV isskrendama liepos 8, 9, 10 d d. į Londoną. Grįžti galima
m per Londoną arba per Frankfurtą. Skridimai iš JAV miestų:

I

•
Violeta Marija Kazlauskaitė
viškų kūčių tradicinius papro
čius televizijos (22 kanalo) filmuotojams. Yra dalyvavusi vasa
rio 16 minėjimų programose, o
šiemet yra kviečiama minėjime
pravesti programa.
Verta pastebėti, kad Violeta sa
vo gimtąjį miestą nesiruošia ap
leisti, bet dirbdama Bristolio mies
to vaistinėje, ir toliau gyvens su
tėveliais ir savo patarnavimu teiks

New York — London/Frankfurt — New York

$405.00

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

1. Kelionėje reikia išbūti nemažiau 14 ir nedaugiau 45 dienas.
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 sumoje turi būti atlikti
iki vasario 16 d.
3 Pilna suma už kelionę į Europa turi būti sumokėta iki balandžio
15 d.
IV PLJ Kongreso būstine:

Darbo valandos (Čikagos laiku):

c/o Psaulio Lietuvių Bendruomenė
IV PLJK — Registracija Darbo dienomis
5620 S. Claremont Avenue
Chicago, IL 60636
Šeštadieniais
Telef.: (312) 778-2200
Sekmadieniais

9 vai. ryto —
S vai. vak. —
9 vai. ryto —
10 vai. ryto —

1 va), p. p.
9 vai. vak.
1 vai. p. p.
1 vai. p. p.

B E A L

E S T A T E

0 GERIAUSIA ČIA

Išnuomojamas 5V£ kamb. butas
Marąuette Parke. Suaugusiems.
Galima užimti vasario 1 d. Tel.
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
476-7540.
j šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
Svarus kaip stiklai 7 kamb. mūras.
i Cer.tr. šildymas - vėsinimas. Liuksus
M I S O E L L A N E O E S
naujų namų apylinkėje. $53,900.00.
Modernus 2-jų aukštų muro namas.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąlyi gos nupirkti Marąuette Parke.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
2-jų aukštų maro namas ir 2 auI to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
REIKALU
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
j Galite pirkti už $41,800.00.
Vizitinių kortelių naudojimas yra į Modernus 15 metų muro namas.
gražus paprotys. Biznieriai jas pla- i 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- , patalpos. Daug priedų. Marąuette
mų atstovams turėti gražias vizi- j Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00
Gražus platus sklypas ir garažas
•toes korteles.
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
Kreipkitės į "Draugo" admisistraciją visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų pa tarnąvimu.

Valdis Real Estate

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiMiimuiiiiuiiiii:

2625 West 71 si Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mušu sandėlio.

GUIDE
Į S I G Y K I T E

D A B A R

llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

ANATOLIJAUS KAIRIO

LAISVĖS SONATA
Simo Kudirkos šuolis poetinėje
vizijoje. Iliustravo dail. D. Kizlauskienė. Didelis formatas, kieti vir
šeliai, kaina su persiuntimu $6.73.
Poema skiriama m ū s ų
jaunimui.
Puiki dovana kiekviena p r o g a !
Užsakymus siųsti "Draugo" ad
resu. UI. gyventojai prideda 5%
mokesčių,

tiiiiinnnimmtnniinin.mmuiuHi.iiim
IIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHlHIIHHIIIIi.

Graži dovana švenčių a r b a bet
karią proga !

MŪSŲ Š O K I A !
Išleido Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas (antroji laida)
1975 metais Chicagoje.
Gaunama Drauge, 4545 West
63rd S t , Chicago, I1L 60629.

JUSTICE, JJLL. Sav. ižsikelia ii
Kaina $4.00. Užsakant pridėti
miesto, parduoda du 5 metų mū
rus: 6 butai su $19,000 pajamų, 21 centą už persiuntimą. Blinois
SIUNTINIAI | LIETUVA
prašoma kaina $180,000. 9 butai
gyventojai dar moka 5^c mo
2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629 su $29,000 pajamų, prašoma kaina
kesčių.
$270,000.
Telef. — 925-2737
Skambint 482-4729
uiiiiiiiHHHiiiiiiiiHiiiiiHimmiiHiiiiimi
Vytautas Vai antinas
llimilHIHHHHIHHHHHIHHHtlUlHHinill
mimiiHimimiiHiiiimiiHimiiiiimiimi
illllllllllllllllllllllllllllllilIlIHIlIlIlHIIIIIII Savininkas parduoda mūrinį 6
kamb. namą, Hot Springs, Ar- DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
kinso valstijoje. Arti krautuvių LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC
knygoje:
COSMOS PARCELS EXPRESS

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

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
mtimiimiimnimnimiiHinmiHUHitm
iiiimmiiiiiiiiiiimimiiiiiiinimiiiiiiimii

P L U M B I NG
Licensed, bonded, ineured.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plyteles. Glass blocks.
Sinkoa
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro.
SERAPINAS — 636-2960

HimiimiiiiiiimiiiiHHHHmiiiniiiiiiiim
11111it 11•1111 • 1111 • 11«1111111111 n i tt 11111111111111(

VALOME

ir susisiekimo.
Skambinti telef. 476-7540

"MARIJOS GARBINIMAS
LIETUVOJE"
•

84-ta ir St. Louis. Giminingom arba
didelei seimai 4 miegamų, 114 aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai, šoninis į važiavimas. Garažas.
Sargą yra tik teologinė, ji dėl jao.
mių vietovių aprašymo Ir dėT jos
$45,000.00.
46-ta ir Albany. VisiSkai tuSCias gausios istorinės medžiagos tinka pa
2]Ą aukSto po 3 miegamus medinis siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon dominčiam Lietuvos istorija ar v'.etuotas. $40,900.00, arba geriausias jovėmis. Knyga didelio formato, 440
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti
pasiūlymas.
"Drauge".
66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
vestavimas. 8 butų mūr. namas. Hiiitiiiiimimiiimiiiiiiiimiiimimiiiiiit
** '
ji
.llM
$17,000.00 metinių pajamų. PraSo 6
kartus metinių pajamų.
iiimiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiiimiiiHiiiimiv
Midway apyl. Taverna ir 3 butai.
Prof. dr. BRONIO J. K A S U )
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik —
$85,000.00.

THE BALTIC NATIONS

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
KILIMUS IR BALDUS
teikia Baltijos Valstybių istoriją
bei politinę struktūrą, antroji —
Plauname ir vaškuojame
4243 W. 63rd Street
saugumo siekius sritinėje integra
visų rūšių grindis.
cijoje, trečioji — n D. karo įta
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Tel. — 767-0600
kos analizę tautiniu ir tarptauti
tlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIUUIlIlIlHIIIIUIllllll
Mes turime kompiuterį ir esame niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite nariu M.L.S., kas palengvina parda- leistas ir tinka bet kokia proga
ui apdrauda oao ugnie*, ir tatomo- ! vimą bei pirkimą
amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
•»Uk> pas mus.
'
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
pastų
FRANK
ZAP0LIS
3208 H Weat ».">th Street
Chicago, minoia
Telef. GA 4-8654

Budraitis Realty Go.

iiiimimiiiimimiiimimiimiimimiiiiiii

5 kamb. mūrinis (Town house) mo DRAUGAS, 4545 We*t 63rd Street
Chicago, rJL 60629
derniškai atremontuotas, gazu šildo
mas. Garažas. Arti 65th ir Cicero
Illinois gyventojai prideda 60c
$34,000.00.
mokesčių ir persiuntimo išlaidoms
iiiiiiiiiiiiiiiiimmmiimiiiimuiiiiiiiim
7 kamb. marinis. 4 mieg. Nauja vir iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
HACKAGK KX PKJ.SS AGENCY
tuvė ir vonia. Gazu šildomas. Mūrinis
MARIJA
NOREIKIENE
SIUNTINIAI į LIETUVĄ garažas. Arti 61st ir CaUfornia. Ge
Labai pageidaujamos geros rūilen ras pirkinys.
Yra išėjusi nauja knyga

prekes. Maistas Ii Europos sandfiiy.
•i'KM IV. «» St., Chicago, m . 00S3S.
T E U — WA 5-2787
limilllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

50 pėdu sklypas Marąuette Parke.
ZANAVYKIJA, I t.
Leidimas 6 butų statybai. žemiau
$20,000,00.
Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
'iiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiimiiiiiiiiii
g o spaustuve. Pirmame tome ap
BUTŲ NUOMAVIMAS
rašoma Žana vyki jos istorija, kraš
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Namų pirkimas — Pardavimas tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai
ir kitus kraštus
Valdymu
kurios vietovės.
Knyga turi 368
VEDZKNSKAS,
4065 Aroher Ave.
psl. Gale yra vietovardžių ir as
Draudimai — Inoome Tax
menvardžių rodyklė. Iliustruota.
Chicago, m. 60632, telef. 9*7-5880
Notariatas — Vertimai
Knyga
gaunama Drauge. Kaina su
iiiimiHiiiHiiHiiiiHiiiimimtinHiiininHi
persiuntimu $13.41. UI. gyventojai
IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIilinillllilHI
prideda 5% valstijos mokesčių.

M. A. Š I M K U S

NOTARY PtBLIC
INCOME TAX
SERVICE

New York — London — New York
$402.00
Los Angeles — London/Frankfurt — Los Angeles $534.00
Los Angeles — London — Los Angeles
$512.00
Chicago — London/Frankfurt — Chicago
$445.00
Chicago — London — Chicago
$432.00
Kelionė iš Londono į žemyną — apie $30.00
Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvykimo ir
\ grįžimo datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia prie skridimų
jiems artimiausiame išvykimo punkte. Skridimams naudojama pigiausia
'Super Apex" ir "Apex" kaina.
TAISYKLfiS

I

CLASSIFIED

42M SO. Maplemod, tel. 2S4-745*
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU Iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai

REALTY

J.
B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinunnmiHiHtiUHi

O t H E S I O
iimiiniiinniiiiHHiHiiiiiiiuHiiiimiiiiiin
įHiiiinHililiiHHiiiiHnilimtimmimitiii iiiiiimmiimiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiinmi

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS

Lietuvos atsiminimai
•

R*diJo Valanda Jau SS mfttua tar
New Jersey. New York Ir Con2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 nauja
neetieut lietuviams !
IIIIIHimilHlllllllIlilHllliiiiiillllIlIHIlIlII K M šeštadienį nuo 4 Iki 5 vai. po
piet iŠ WF.VD StotlM N«w Tork«
tiHimiiiimiiiiMiiiiummiimimiiiiiimn 1330 kll.. AM ir nuo 7 iki S vai.
»ak. 97 9 meg. FM.

SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. — WA 5-8063
imiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiuuiimiim
Perskaitę "Draugą" duokite
jj kitiems pasiskaityti

ONA
Vytautas F. BEUAJUS
įvairus pasakojimai suristi su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje.
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977
m. Kaina su persiuntimu $5.30.
Užsakymus siųsti:
Dranga*. 4545 W. 6Srd S t ,

TV

M O V I N G

u w

Direkt Dr. J o k ū b u t. Stoka*
1467 Foro* Drlre
Mornitaimtde. N. J. 07OM
TH. 232-55*5 (oode) 201
Kr1»činme taip pat kutuaytia Lietuvt*Vų kultūriniu valandų anslų k a b a
U Seton Hali Universiteto radijo «totiea (New Jersey WSOU. $9.5 m*ą.
FM) Pirmad. 7:S0 - 8:30 ral. vakaro.
(V»'lo»miJ.t prof. J

Htukaa)

UIIIUlUIIIUIIIIIimillllllHHllllllUIIIHIIIU

O i k s g o , m . 60629

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra Ttstems prieinamos.

Remkit tuos biznierius, kuris
skelbiasi "Drauge*.

MĖSA — LABAI S E N A S
MAISTAS

MOSU KOLONIJOSE
Indianapolis, Ind.
KOCIU VAKARIENĖ

Prie šios parodos surengimo
prisidėjo daug savanorių, kurie
paaukojo savo laiką ir darbą.
Jiems 'lietuviškas ačiū. Staigme
ną padarėm šiais metais, kai
mūsų bendruomenė pakvietė į
talką šokių grupę iš Chicagos.
"Grandis", lietuvių tautiniu šo
kių ansamblis gastroliuoja ne tik
lietuviškose kolonijose
Šiaurės
Amerikoj, bet yra pasirodęs ir
Pietų Amerikoj bei Kanadoj. Jis
sutiko atvažiuoti ir parodyti sa
vo meną ir grakštumą Indiana
polio mieste. Šios grupės pasiro
dymas tarp kitų tautų programos
susilaukė iš žiūrovų aukštos pa
garbos ir gražių komentarų, o
ypač buvo malonu išgirsti pagy
rimų iš tautų, kurios turi jėgų
ir žmonių skaičių, bet ne dvasią
ir pasiaukojimą.

Be to, senovėje didelį v a i d - ' d a r prieš K r i s t ų , t. y. apie
DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m. sausio mėn. 17 d.
5
' menį žmogaus gyvenime turėjo 81)00 metų, žmonėms gyvuliai
i pienas. Indai pienę vartojo j a u buvo pažįstami. Senovėje daujaučių ir karvių išvaizdą. Indų i tiltų Iowa valstija t u r i 14,000
Seaovės tautose mėsos valgy- į VI-VII amžiuje pr. Kr. Jie gė- į gelis žmonių
galvijus
labai
vyriausias dievas
Indra vaiz- Į Okiahoma — 5y-±5, feniisvivam a s būdavo susijęs su religi-. rė pieną, kaip dangaus palai- gerbė ir t e i k ė jiems n e t a n t duojamas kaip didelis baubian- į nia — 5,939, N e w Yorkas —
niais įsitikinimais ir papročiais.! mą, ir tuo pačiu vaizdavosi di- žmogiškas s a v y b e s . Pavyzdžiui.
tis jautis.
jm.
j 5,750, Kansas — 5,540, Texaa
D a r ir d a b a r daug y r a Azijoje j dėle pieno duodančia k a r v e , ; dar ir šiais laikais kai k u r i o s
— 5,346, Missouri — 4,786,
tautelių, kurios nevalgo g a i v i - ' k u r i taip pat maitino Indrą, tautos, indai, centrinės Azijos
— Amerikoje y r a labai d a u g Tennessee — 4,755, Nebraska
jų mėsos. Pavyzdžiui, Budistai Tačiau romėnai pieno nemėgo ir Afrikos t a u t e l ė s , tebegarbi
galvijų mėsos valgymą laiko į ir mažai kas gerdavo.
na galvijus. Senuose indų r a š  , blogų, nesaugių tiltų. Tokių — 4,500 ir Illinois — 4,436.
Mokslininkai tvirtina,
kad tuose beveik visos dievybės t u r i
sunkia nuodėme. Kiti gi neval
go todėl, kad galvijai y r a ke
turkojai.

Gruodžio 10 d. Indianapolio
L i e t bendruomenė ir svečiai kar
tu praleido antras bendras kūčias. Irenos Mankus ir jos pagelbininko Algio Mankaus dėka sta
lai buvo perpildyti įprastų lietu
Germanai galvijų mėsą laiky
viškų valgių.
d
a
v o p a p r a s t u valgiu. Jie buvo
šv. Kūčios prasidėjo plotkelių
dideli mėgėjai arklienos. Taigi,
pasidalinimu. Jas parūpino Sofi
galvijų mėsą valgydavo tik ta
ja Tekorienė. Šiam įvykiui mal
da, k a i neturėdavo arklienos.
dą sukalbėjo Jonas Bertans, lat
vis. Indianapolio mieste dar ne
Egiptiečiai mėgdavo riebią
turim lietuvio kunigo. Paaiškini
galvijieną. Jie t a m reikalui šer
m a s apie kūčių reikšmę ir papro
davo jaučius duonos tešla. Ro
čius visiems atsilankusiems sve
mėnai jaučių valgiui nepenėjo,
čiams, ypač jaunimui daivė šiam
o tik lajui, kurį
naudodavo
tvykiui tinkamą formą. Po pasi
žvakių g a m y b a i J ų mėgiamiau
sotinimo ir suvalgius paskutinius
sia mėsa buvo paukštiena.
trupinius,
pagamintus lietuviš
Už "Grandies" atvažiavimą ir
kus
pyragaičius "grybus", ku pasirodymą mūsų festivaly, mes
riuos paruošė Shirley Guzulai- dėkojam visiems nariams, pri
tis, buvo turtingi laimėjimai — klaususiems "Grandies" ansambpryzai, kurie sudėti prie labaijliui, ypač Irenai Smieliauskiegražiai papuoštos lietuviškos Ka- j nei, grupės vadovei ir mokytojai, D " D m a j o " Blmtiee Valandėlės
Pfcrtaktl pamokslai,
ledų eglutės. Eglutę papuošė D i - be kurios pagalbos ir sumanumo
atspausdinti knygoje
ta Hylton.
Indianapolio publika ir Lietuvių
Lietuviškas ačiū visiems, prisi bendruomenė nebūtų turėjusi pro
dėjusiems prie taip gražiai įvy gos pasidžiaugti tokiu įspūdingu
A. a. kun. Kazimieras Barauskas
menu. Indianapolio bendruome
kusios kūčių vakarienės.
parašė
kelis iimtus pamokslų po
nės nariams, kurie prisidėjo fi
puliariam "Drango"' skyriui. Jo at- i
nansine auka padengti dalį iš mlnimul kum P. P&tlaboe rūpesčiu!
ĮVAIRIOS NAUJIENOS
laidų "Grandies" atvažiavimui, Aloyzas Baronas atrinko aktua
Spalio mėnesi įvyko tarptauti nuoširdus ačiū. Taip pat ačiū Ire liuosius. V. Bagdanavičius laido-;
ir Algiui Mankams už p a - jant velionį sakė, kad "jokioj
nės dienos (International festi nai
ro0 u
^ ^ ^ į ^ ^ P u s r y č i u s m ū  straipsnio raiymas velionio taip ne
va 1). Apie 32 organizacijos b u v o |
domino kaip religinio. Jis juos ra
pakviestos dalyvauti, jų tarpe ir sų svečiams iš Chicagos.
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
lietuviai. Jau treti metai, kai mes
Naujai išrinktą Lietuvių bend sikaupęs"'.
dalyvaujame tame festivaly ir ruomenės valdybą sudaro pirmi
Kaina $4 00. Gaunama "Drauge,
vėl sutikom parodyti lietuvių tur- ninkė Dita Hylton, vicepirminin- 4545 W. 63 8 1 , Chicago, 111. 60629.
tą. Dita Hylton, mūsų bendruo-1 y Connie Makutėnas, sekretorėPersiuntimas 25 centai. (Illinois
menės sekretorė — iždininkė, sa- į -iždininkė D a l ė Goodin,
gyventojai prideda 20 centų mo- i
vo gabumus jau parodžiusi per
kesčių).
R.G.
paskutinius dvejus metus, šiais
metais pakeitė formatą ir mūsų
kampelis susilaukė pagyrimų ne
tik iš atsilankusios publikos, bet
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979
net iš tų, kurie atstovavo savo
m. sausio 15 d. vakare Baltimore, Md., gatvėje nežinomo pikta
valstybes su savo eksponatais.
dario buvo nušautas mūsų mylimas sūnus, brolis ir anūkas

Kazio Barausko!
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS

Broliui JONUI staiga mirus,
ALFONSĄ PETRUTĮ,
jo šeimą, taip pat velionio šeimę nuo
širdžiai užjaučiame.
•<*?,

Amerikos Balso Lietuviu
Skyriaus Tarnautojai

BERNARDAS

BALKUS

Gyveno 10158 Clifton Park Ave., Evergreen Park, DI.
Staigiai mirė sausio 14 d., 1979. 1:30 va!, popiet, sulaukės
61 m. amžiaus. Gimė Chicago, Ulinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Lee, Sesuo M.
Konstancija ir Sesuo Marijona, šv. Kazimiero kongregacijos se
serys ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Velionis buvo sūnus a. a. Konstanto ir Marijonos Balkų.
Kūnas pašarvotas Beverly Ridge koplyčioje, 10415 South
Kedzie Avenue, Evergreen Parke. Lankymo valandos nuo 12
iki 10 vai. vak.
Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, sausio 18 d. iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas j Queen of Martyrs parapijos bažnyčią.
103-čia ir Central Park Avs., kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už a. a. Bernardo sielą. Po pamaidų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Liūdinčios SESERYS

A. t A. IDAI BAK0NIENE1 mirus,
dukrą IRENlį ŠILINGIENĘ, sūnų VYTfc BAKUTI ir
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
A. ir J. Totoraičiai
E. ir T. Varankai

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
737-8600
737-8601

A. + A.

ALGIS PAULIUS TRIMAKAS
Didžiausiame liūdesyje Ubo: tėvai Vaidilutė ir Dionyzas
Trimakai, brolis Edmondas, seserys — Bita ir Audra; seneliai
— sesuo Rita Marija Trimakienė ir dr. Stasys Jankauskas;
dėdės — ktm. Kęstutis Trimakas, Aristidas Trimakas
ir
dr. Pranas Jocaltis.

KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2

Tel.
Tel.

Kūnas, pašarvotas Corrigan koplyčioje, Fairwiev Park
Ohio. Laidojamas Holy Cross kapinėse ifi S t Bernadette bažny
čios Westlake, Ohio sausio 19 d.

DIREKTORIAI

Mažeika & Evans

R I M T U DALYKU
PROFANAVIMAS

Kad kažkas tokias paskaitas
skaito ir randa klausytojų, tai jų
privatus reikalas. Bet čia už privatum/) slypi viešas visuomeni
nis momentas, nes su tomis pa
skaitomis lendamą net į spaudą.
Visų pirma, jas ruošias vadina
masis Ginklų fondas ar jo valdy
ba. Kyla klausimas, kas čia per
institucija. Po vienos paskaitos
tos "institucijos" pelnas paskir
tas "Kariui" ir okupuotosios Lietu
vos persekiojamai Bažnyčiai, o ne
ginklams įsigyti. Daugelis mano,
kad čia tik vien/> susigalvota ins
titucija. Antras dalykas. T a m e
pat "Draugo" numeryje įdėtas ir
pranešimas, kad sausio 14 d.
(1979 m.) 12 vai. §v. Kazimiero
parapijos salėje bus minėjimas
istorinio didingo 1923 sukilimo
ir Klaipėdos krašto išvadavimo.
Ir vėl čia rengėjas "Pavergtos
Lietuvos išlaisvinimo ginklų fon
do valdyba". O prelegentas —
jau anksčiau minėtas. Nesileiadamas į tolimesnius svarstymus,
kas tokius minėji-rmis turėtų reng
ti, siūlau nuo t/>kios "veiklos"
atsiriboti, ypač spaudos informa
cijoje.
Liudas Baivocius ]

LAIDOTUVIŲ

Laid. direkt. James Melka, tel. PR 9-4411.

LAIŠKAI DRAUGUI
Jau kelintą kartą "Drauge" už
tinku "jdamių" paskaitų aprašy
mus. Tos paskaitos skaitomos Los
Angeles lietuvių parapijos salėje,
o prelegentas — A. Audronis.
Paskutinis tų
paskaitų aprašy
mas,
išspausdintas
"Draugo"
1978.12.23 (Nr.300) parodo, ko
jos venos. Jame, be prelegento
politinio samprotavimo, randa
me ir tikrų netikslumų. Tačiau
koresp. apibudino tą paskaitą,
"kaip gerai paruoštą ir labai įdo
mią paskaitą", kurios tema buvu
si "ar galėjome pratęsti Lietuvos
nepriklausomybę?" Ir dar - pre
legentas skaitęs, "pasiremdamas
politine padėtimi bei dokumen
tas".

EUDEIKIS

ANDRIUI TAUTVYDUI AUGULIUI
tragiškai žuvus, mielus tėvelius, Panevėžio laiku,
laimes ir nelaimių draugus TAMARĄ ir VITALIŲ
AUGULIUS giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Dr. Alina ir Jurgis Montvilai
New York

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Brangiai žmonai

Mielam draugui

A. t A. LIUDUI NORUI mirus,
jo žmonai LŪCY ii Lietuvoje sūnui LIUDUI ir dukrai
GRAŽINAI reiškiu gilią užuojautą.

A. t A. ANICETAI KYIETIENEI
staiga mirus, bičiulį dr. BENJAMINE KVIETI ir jo
šeimą skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia
Detroito ir Windsoro Lietuviu; Fronto
Bičiuliai Sambūris

Vacys Petrauskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLANICA AVE.

A. + A. ANTONIA RADNIS
StodratC

Gyveno Worth, Illinois, Anksčiau gyv. Justice, m.
Mirė sausio 15 d., 1979, sulaukus 87 m. amžiaus.
Gimfe Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virS 60 m.
. Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Bemice, žentas Edwin
Pegarsch, Antoinette Cermak, Stella, žentas Slim Plentis, Valerie,
žentas Douglas Panko, Ruth O'Leary; 3 sūnūs: Walter, marti Frances,
Victor. Raymand. marti Kay, 8 anūkai, 8 proanūkai ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Frank M. Foran koplyčioje 7300 W. 55th
St. (Archer Ave. I vakarus už Harlem Ave., Summit, ŪL).
Lankymo valandos trečiadienį nuo 2 vai. ikį 10 vai. vak.
Laidotuvės vyks ketvirtad., sausio 18 d. i5 koplyčios 1 vai. po
piet bus nulydėta J Lietuvių Tautines kapines
Nuoširdžiai kv:eeiame visus: gimines. draugu^ ir pažįstamus 4Alyvauti Šiose laidotuvėse.
NuliOde Dukteryi, tunte, marčios, žentai, anūkai Ir proanūkai
Laid. direkt Frank M. Foran — Tel. 458-0208

A. t A. ROSE A. REKSTIS
Gyveno 6915 S. Washtenaw Ave., Chicago. 111.
Mirė sausio 14 d., 1979. sulaukus 90 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Palangos parap. Amerikoje išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles Rey. marti Helen. duktė Ruth. žentas Robert Holmberg. sūnus Theodore
Rekstis. marti Sue, 10 anūkų. 5 proanūkai. brolis John, Jonkowske ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Marąuette Parko Namų Sav. organizacijai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet MažeikosEvans kopi., 6845 S. Westem Ave. Laidotuves įvyks šeštad.,
sausio 20 d. iš koplyčios 9 v?!, ryto bus atlydėta i švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tau
tines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, duktf, marčiom, žentas, anūkai Ir proanū
kai.
Laid. direkt. J. Evans Jr. ir S. Evans. tel. 737-8600.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 IV. 23rd PLACE

2424 VV. 6<>th STREET
11029 Southvvcst Highvvay. Palos Hills, III.

Tel. VTrginia 7-6t>72

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3°

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. $Oth \%e.. CICERO, I I I

Tel. OLympic 2-1003

.

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. sausio raėa. 17 d.
x l i e t . Bendruomenės Lemonto apylinkė ruošia Lietuvos
nepriklausomybės
paskelbimo
(Vasario 16) minėjimą,
kuris
j įvyks vasario 18 d. Maironio
S lituanistines mokyklos patal
pose.

IŠ ARTI
IR TOLI

ŽVAIGŽDUTE
•^ifrn *
-

i. JL VALSTYBĖSE

— JAV LB išleistą "Violations of Human Rights in Sox I n ^ J. Gaižute pereitume- ^
^ U t h u a n i a " nauX "Gabija", Skaučių Seseri tų gruodžio 2 a. buvo sunkiai
^ ^ m
užgigakė
p
jos vadijos neperiodinis leidi
sužeistas tarnybos.metuprieke- ^
^tautinių
universiteto
nys, nr. 7, pereitų metų gruo hų statybos priežiūros. Prae- ' ^
^
e n t
biblioteka.
t
džio data, jau pasirodė iš spau
? ^ ? : _ ! ! V a ^ * L 5 L P ^ J P gauti užsakymai iš Georgetown
dos ir pasiekė "Draugo" redak- ligoninės,
bet gydytojo priežiū
universiteto, Amnesty Internaciją. Šis numeris yra gausiai ^ ^ ^ d
.
^
fl
S
S
iliustruotas, duoda daug infor-1 V j j į n a m u o s e
* * t * 0 1 ^ K* 11835 Benediktinų koy
macijų apie skautijos jubilie-j
*
legijos, Worcesterio miesto bi
jų, jubiliejines stovyklas ir j x Madų paroda "Skrybėlių i bliotekos, Kansas universiteto,
svarstymus.
Numerį
reikia istorija" rengiama Šv. Kryžiaus I Duąuesne universiteto, Iowa
laikyti dokumentiniu, nes yra į ligoninėje sausio 21 d., sekma- j Fayette apskrities mokyklinės
daug lietuviškos veiklos istori-; dienį, 1:30 vai. p. p. Parodoje ! sistemos ir kt. Leidinio išleidiGa-| bus skrybėlių nuc 1896 m. Pa-i mą JAV LB krašto valdyba fijai naudingos medžiagos,
biją" redaguoja s. Ir. šerelienė, roda rūpinasi Aurelia Rein- j nansuoja iš visuomenės laisviadministratorė — ps. D. Juod- hardt. Kviečiami visi ligoninės' nimo darbui suaukotų lėšų.
tarnautojai ir jų artimieji.
1 — Feliksas Andriūnas, JAV
gudienė.
x L i e t Bendruomenes Cicero j į 6 k r a š t o <?&*»
vicepirm.,
x
Marijonų bendradarbių apylinkės narių metinis susirin-! ^ f *
S™**<>
v "**>***.
Chicagos apskrities seimas šau kimas šaukiamas kovo 18 d. J2 4 » • • » n u v y k ę s * ™ l l k f
kiamas balandžio 1 d. Vienuoly šv. Antano paraoijos salėje.
" J ? ^ ,
J*- ? S r ^
Br( u
no patalpose, prie "Draugo".
x "Reiškiu nuoširdžią padef * * * H*are JAV LB
krašto
ką
už
gerą
laikraštį.
Linkiu
v
i
i
™W**
finansuojamo
x BT. Tadas Margis, MIC,
dr.
Kaslo
parašyto
mokslinio
dirbąs
"Draugo" spaustuvės į šiems darbuotojams ištvermės,
knygų lankstymo skyriuje ir j kad toliau tęstumėt savo dar- veikalo prancūzų kalba "Doku-!
prie adresografo, sausio 15 d. į bus ir kad mus nuolat lankytų mentinė Lietuvos istorija" leidi
išvyko trims savaitėms į Long j "Draugas" - rašo mums Vale- J * V e i k a l ą tikimasl ***** 3 a u
Beach, Calif., aplankyti savo i rija Venckus iš Bostono, s i ų s - 1 a ų m £ t ų TĮĮĮJjf* „ ^ ^ u
95-tuosius amžiaus metus be-! dama prenumeratos mokestį!
- * ^ | ™ v J W M l e baigiančią motiną ir kitus savo | ir 10 dol. auką. Dėkojame. ]- f e t s ' s a u s i ° Jf d - • N e w Yor«-4-;~,,„«,;„„ -K^i T^<,;I„A+, s ; u ^
*o išskrenda Venecuelon. Kiek

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos
Redaguoja J. Plačas. Medžiaga siųsti: 3206 W. 65th Place, Cbkago, EL 60628

skyriaus

KAS TAS PONAS
Kas tas ponas,
Tas mažiukas,
Tas ponukas,
Apsirengęs raudonai?
Kas tas ponas,
Tas ponukas.
Storuliukas,
Tas su stirnom
Ir su rogėm?
O, tas ponas,
Tas senukas,
Mūs senelis
Su žaislais.
-

Tasai ponas.
Yr mums geras,
Jis mums duoda
žaisliukus.
Jis ateina per Kalėdas
Ir KAČias.

srsr saansUs ZZZTČZ -S ^ ~* ^ •*

Yra angelų ir žemėje, tik apie Kalėdas tepasirodo.

Nuotr. Algirdo Grigaičio

Jis atneš
Tėveliui pypkę
Ir mamyytei
Mažą gėlę.
Jis atneš
Jonukui kėdę
Ir Onutei
Gražią lėlę.
Vida DamiJonaityte,
Dariaus Girėno lit. m-los
4 skyriaus mokinė

mas Argentinoj IŠ ten grįš
jrie lietuviai namų savininkai. Brazilijon
vasario pradžioje.
DIENORAŠČIO KONKURSAS
KALĖDOS — ŽIEMOS
KALfcDC ATOSTOGOS
MALONUMAI
x šv. Kryžiaus ligoninė sau-1
'^Sf
V™***. *»* *™>
.BrBMTIMftIE
Aš labai laukiau Kalėdų atosJis jau seniai pasibaigė, šį
•
sio 2 - 26 d. nuo 1 iki 2 vai. į f f 1 ^
^ k e t p a r k i e c i o pre-j
ARGENTINOJE
kartą
mažai
dalyvavo,
tik
du.
kybl inko P
Kalėdos
y
r
a
žiemos
malonu-!
togų.
Kalėdų
atostogų
metu
a
š
Į
š m
duos kursą, kaip nustoti rūky-1
?
^ k a u s k o garą.
f T
^ ^ I , ! ^ ! i r i a u s i a i darbą atliko Rūta mai dėl to, kad yra Kristaus gi-j žiūrėjau televiziją, skaičiau !ie- į ė vienos kitos žvaigždės, (10
&
n
ti. Kas būtų suinteresuotas rū- j
'
nantis Rosario mieste, "Laiko Stroputė, jai tenka pirmoji pre
mimo šventė ir kad žmonės gau- j tuviškas ir angliškas knygas ir i taškų).
x
Dra
kymo atsižadėti, gali registruo-! ^
"
« g ° " pirmadienio (I. atstovas ir platintojas tame mija 50 dol. Trečia premiją lai
DX
tis, paskambindamas telefonu | 1 5 ) l a i d ° 3 e Po idėta paskutinia- mieste, sulaukė 80 metų. A mėjo Tauras Bublys — 30 dol na dovanų. Man patinka dėl to,: dariau kitus dalykus. Man buvo
kad nereikia eiti į mokyklą. La- į labai smagu per Kalėdas. Aš ga434-6700, « L 200.
| ~
*****
nuotrauka iš L a ^ s
Argentinoje
g y v e n a \ ^ ^ į į * Į £ * * L
bai gerai būna pailsėti. Jeigu Į vau daug dovanų: rūbų, laikro; "Draugo" baliaus praleista B. n u o ^ o , m e tų. čia dirbo įvai
X B. Gajauskas, Santa Mo- j Rygertienės, sėdinčios gale sta- rlViS darbus, vėliausiai dirbo Dėkui jiems už pastangas. Bū Kalėdos nebūtų žiemą, man vi-idį, piniginę, žaidimą ir mažą
nica, Calif., atsiuntė "Draugui" i lo, pavardė. Atsiprašome.
mėsos išdirbimo įmonėje kailių tų buvę gražiau, kad daugiau sai nepatiktų. Man labai patin-! kimštą katytę,
naudingų patarimų bei pasta
išdirbimo skyriuje. Iš čia išė būtų susidomėję. Juk dienoraštis ka Kūčios ir Kalėdų diena dėl! Antrą savaitę aš ruošiau pa
(Žiūrėkite piešinį).
KLdegbūna baliai ir visi drau- \ mokas, žaidžiau ir žiūrėjau telebų lietuvių politinių kalinių rei
jo j pensiją 1968 m. Nuo 1933 lieka gražiu prisiminimu visam to, kad
ateina
3 3 m u s i r mes
įtukų
sudaryti
romėniški-skaitgyvenimui.
Rašykite
ir
be
kon-i
^
P
>
žino-į
viziją
kalu. Kartu pridėjo 10 dol. au-1
m. abu su žmona dalyvavo įvai
I ma, einame pas juos.
Laura Gražulytė, i menys. Duotas ir uždavinys,
ką. Maloniai dėkojame.
riose lietuviškose draugijose ir kurso.
Aš
labai
laimingas
per
Kalėj
Detroito
"Žiburio"
lit. m-los V į bet neteisingai išspręstas. Paskaitė visus Uetuviškus laikraš
X B. Guzulaitis, Speedway,
1
Redaktorius
das, nes aš duodu savo tėvams į s k. mokinė.
("Skambutis") į keiskite vieną degtuką taip,
čius. Dabar ramiai leidžia se
Ind., aukojo 10 dolerių. Dėkui.
ir broliams dovanų. Mano bro
KAIP
AS
PRALEIDAU
natvės dienas kartu su savo
KALĖDOS LINKSMOS, nes: į kad uždavinio sprendimas būtų
liui
patinka
Kalėdos,
kad
jis
X Ignas Vaičeliūnas, Chica-j
KALĖDAS
;teisingas. (5 taškai).
žmona Rosario mieste.
gauna daug gražių dovanų — — atvažiuoja Kalėdų senelis, j
go, BĮ., prie prenumeratos mo
IV.
Dieną prieš Kalėdas mes ati žaislų. Visa laiką po Kalėdų j duoda dovanų ir mūsų draugės j
— Kazimieras Laucius atvy
kesčio pridėjo 9 doL auką. La
darėm
dovanas.
Paskui
važiaman būna liūdna, nes vėl reikia j ateina kartu Kūčių valgyti.
ko iš š. Amerikos ,vieši pas sa-1
Japonai savo valstybę vadina
bai ačiū.
vo seserį. Ta proga aplankė ; V O r a . P ^ H * R I ~ £ * v a l ^ y t | e i t i į mokyklą. Man mokykloje!
tekančios
saulės šalimi. Kur
Diana Kiliūtė, V kl.
X D. Žąsinas, Pittsbargh, Pa,,
Kūcias
Kai
lietuvių parapiją, "Mindaugo" !
Parvažiavom, mes j smagu, bet man geriau būti na-1
K. Donelaičio lit. m-la anksčiau kasdien saulė teka,
prie prenumeratos
mokesčio
draugiją Berisse, kuriai g.! ėjom pas kitus draugus, nes jie j m u 0 8 e #
^^no
mėgiamiausia j
. Rusijos ar Japonijos žemėje?
pridėjo 7 dol. auką. Dėkojame.
Amerikoje su dideliu entuziaz-1 txxr^° b a l i ų - K a l ė d l i *** n u ė * | šventė — Kalėdos, nes tikrai
Tikrasis Kalėdų džiaugs- j j jjj J į į ^ j
om
• bažnyčią. Kai parvažia- žmonės yra malonesni ir geresni mas yra, kai pradeda snigti, kad j
mu renkamos aukos jų salės' ^
X DaSL Pranas Baltuotus, L a
.
gimė Kristus ir dovanos.
užbaigimui
}vom> Paruošėm valgyti ir lau- per t a s šventes.
Salle, užsisakė "Drauge" kny
} kėm svečių. Kai svečiai atvažiaIš Chicagos lietuvių visuomenines
Yra viena būgnų rūšis, kurio
A. Vitaitė, V kl.
gų ir atsiuntė auką. Ačiū.
Tadas Valinskas,
— Argentinos Lietuvių centro j V o, mano tėvelis kalbėjosi su
veiklos. Matyti Hlinois sen. Ch.
pavadinimas turi kiek panašu
X Viktoras Kažemėkaitis, Percy ir lietuvių respublikonų vei- darbuotojai savo namuose su- j svečiais, o aš išėjau pati sau 9-to sk. mokinys. Montrealio lit.
K. Donelaičio lit. m-la mo į žmogaus vardą ir taria
k€
mokykla.
Kanada.
("Liepsna")
Racine, Wis., apmokėjo dviejų į 3as Algis Regis
ruošė jaukų Naujųjų metų suti- \ žaisti, nes nebuvo vaikų. Paskui
GALVOSŪKIŲ NR, 12
mas du kartu. Parašykite to
prenumeratų mokestį ir pridėjo
Nuitr. V. Noreikos j kimą, kuriame dalyvavo 100 įmes visi ėjom valgyt. Kai pa- VJJ
būgno pavadinimą. (5 taškai).
ATSAKYMAI
auką. Ačiū.
x Ona
Jankevičiūtė
N ewv J f f * 6 1 ^ S v e č i u s P r i K t a t ė i r ^ I valgėm, aš ėjau žaisti su savo \
O
"
Koks Lietuvos paukštis peri
a
,anKe cra
c
v™*- ^
'
7 i * ' ( ^ f ! tikimą
pravedė
pirmininkas : n auiais žaislais.
t l
L Laikrodžio švytuoklė.
apsnigtame
lizdelyje? Jei jums
x Justinas Stasiūnaitis, Hot York, N. Y., savo laiške 'Drau-,
II. Visos trys linijos lygios,
Julivs Miaūdas>
bus sunku atspėti, sekančiame
Springs, Ark., padėkojo už ka gui" rašo, kad jai esą labai maLoretta Ginčaitė,
m . Ilgiausia siena su Kinija,
numeryje rasite straipsnelį apie
lendorių ir atsiuntė 10 dol. au lonu paremti dienraštį ir todėl
j o trumpiausia su Korėja.
4
skyr
šv.
Kazimiero
Lit.
mo
v
šį paukštį.
ką. Labai ačiū.
siunčia 25 dolerių auką. Ji skel
Piešė Linda Mikučauskaitč, Mar
kykla
Clevelande,
Ohio.
GALVOSŪKIAI
NK.
15
quette Parko lit. m-los 2 sk. moki
MES SKAITOM
x R. N. Namikas, Toronto, biama Garbės prenumeratore.
Už didelę paramą maloniai dė
nė
ICALĖDOS
I
(mįslė)
Ont, aukojo 10 dol. Labai
Mokykloje aš mokaus links
kojame.
ačiū.
Kalėdos man reiškia ne dova DŽIAUGSMAS AR PINIGAI? \ Žvanga žvangutis, skamba nius, gimines ir skaičius. Dabar
MBSfe APIE 50
Kalėdos — džiaugsmas ar pa- skambutis ant aukšto kalno
x Tony Dameika, Durand.
nas ir žaislus, bet Jėzaus gimta
mokaus būdvardžius. Mes tiktai
x Aukų po 5 doL atsiuntė:
si
m., padėkojo už korteles i \ . . * ~ y F į* ItMlB—f apylin-1 d i e n | p ^ ė t ų atsiminti tuos' Piwgavimas? Aš manau, kad;kanapių uodega, sidabro galva pabaigėme penkias linksniuotes.
k
ė
V. Petravičius, Feliksas Pabi- atsiuntė 10 dol. auką. Labai ! f ^kasdami sniegą ar šiaip į
^ abudu. Pasipinigavimas, arba) (10 taškų)
žm
kupie
u §
ti
Buvo sunku.
lionis, Juozas Rimkevičius, Mal
j
ryšium
su
šalčiais,
mirė
apie
50'
aciu
ledų. Kalėdos reiškia, kad reikia dovanų pirkimas yra, kad būtų
Mes skaitome. Mes pabaigėme
vina Rudaitienė, Eug. Kleinas,
I žmonių. Apsnigus vandens hid- eiti į bažnyčią ir priimti Komu- džiaugsmo. Žmonėms patinka
n.
skaityti apie Vytautą Didijį ir
J. Valauskas, Kostas Čepaitis,
X Juozas Murinas, Detroit, rantus, ugniagesiams
sunku niją. Turėtumėm gerbti senus; laukti dovanų ir jas kitiems
(Žiūrėkite piešinį). Jūs visi Gediminą. Dabar skaitom apie
Povilas Petkevičius, Petras Ra- Mich., aukojo 10 dol. Ačiū.
i gesinti kylančius gaisrus.
žmones ne tik per Kalėdas, bet|P i r kti. Kalėdos yra linksma I esate girdėję apie Tris išmin- Trakus. Yra smagu skaityti apie
sutis, Fel. Andriūnas, Mindau
x Sergijus Treinys, Toronto,!
LIGONINĖSE
ir visada. Turėtumėm būti links-1 šventė, tik kartais jų prasmė čius (karalius), kurie Šviesios Lietuvos istoriją.
gas Griauzdė. Juozas Jurkėnas,
1
Ont., parėmė mūsų spaudos
Kai kuriose Chicagos ligoni- mi per Jėzaus gimtadienio šven-' prarandama. Kalėdos yra dova- ; žvaigždes vedami keliavo į BetViktoras Aukžemas, Zina BalPertraukos metu būna sma
iarbus 10 dol. auka. Dėkui
\ nėse gail. seserys prašomos' tc. Taip aš suprantu Kalėdas. I nU, bet svarbiausia Kristaus ! lieJU pagarbinti užgimusį Jėzų.
tramonaitė, Stasys Rudys. Vi
gu. Mano klasė žaidžia kvadra
'dirbti dvi pamainas, pavaduo-l
,
_ m Įšventė. Dovanų davimas prasi-!^ia matote
mažą
dangaus
siems maloniai dėkojame.
I^aura Kriaačiūnaitė, 5 sk. dėjo, kai trys Karaliai atnešė į skliautą su 15 žvaigždžių. Tarp tą. Kartais mergaitės nenori
x Lietuvos Dukterų dr-jos vi-i jant tas, kurios dėl sniego ne
žaisti, tai mes pasikviečiam vai
X Po 3 dol. aukojo: D. Du- suotinis narių susirinkimas tu-' gali atvykti.
Marquette Parko lit. m. dovanas Kūdikėliui Jėzui, o da-įtų mažų žvaigždžių įstatykite kų iš kitų klasių. Kartais eina
bar žmonės dalijasi dovanomis. į vieną, didelę, kuri primintų tų me į lauką žaisti.
laitis. Stefa Mereckienė, Anna rėjęs įvykti sausio 21 d., dėl
LYRIC MILANE
Canadeo, Liudas Dovydėnas. blogų oro sąlygų neįvyks —
Andrius Gerulis, VII B k l . , | s e n ų l a i k ų ^ ' g ž d e - Ją nupiešLyric operos choras pirmadieAndrius Skučas,
B e n a Vilutienė, P. Sliteris, A. nukeliamas į vasario 18 d., sek- . nį išskrido į Milaną. Dėl sniego
K. Donelaičio lit. m - l a j k l t e t o k l ą * a t k a i ^ h m a ž o s i o s ' Rochesterio lit. m-los 6 sk. mo
Žukas. L. Lendraitis. St. Milta- madierų, 1 vai. Lietuvių Tauti-! o a v ė l a v o i š s k r i s t i d v 1 d i p n a s
kinys.
(••Plunksna*')
ZYMTJS MENININKAS
(pr.). , mArido
& d a i n i n i n k a i ( 16
^
kienė. E. Matulaitis, S. Teišers- muose namuose.
kis, Alf. Bivainis. Elena KastaPAS DAKTPKĄ
žmonų ar vyru ir 6 operos štaRenė Princeteau (1844-1914),
tienė, Pr. Klela, Vyt, Janusas, NAMV TAISYMO PARODA L , „ariai. Z r a a n t į Vavaitgalį
garsus prancūzų dailininkas ir $
Tėvas atvedė vaiką pas gy
J. Daučiūnienė, Aug. Poškus, A.
meno mokytojas Toulouse —
Navy Pier patalpose, Chica-1choras dalyvaus statant 'Pra
dytoją,
Žilėnas. Visiems dėkojame.
goję, vasario 16—18 d. bus pa rastą rojų" La Scala teatre.
Lautrec, nuo pat gimimo buvo
— Pasakyk, berniuk, kiek ka
rodą,
kur
bus
pademonstruojakurčias ir nebylys.
X Prof. Vlado ir Olgos į%GAISRAS
tė turi uodegų?
knbėnų paveikslų išpardavimas ma, kaip taisyti a r atnaujinti
— Vieną.
PAS DANTISTĄ
i »>, « , . _ .
.
. . . .
ir paroda bus Jaunimo centro namus.
— O kiek letenų?
Į PI., Ch'.cagoje, sniegas ir jatn-1
— Atrodo, kad jŪ3 ištrauKmažojoje salėje sausio 19 - 21
— Keturias letenas.
N E V E I K I MOKYKLOS
; gysieji automobiliai labai kliute sveiką dantį.
dienomis. Penktadieni nuo 6 iki
— O ausų?
Dėl šalčio ir sniego Chicagoje Į dė gesinimą. 80 žmonių buvo į
— Nesijaudinkite, ateis eilė ir
9 vai. vak.. Šeštadienį ir sekma— Gydytojau, juk jūs toks
1
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. pirmadienį ir antradienį nevn- išvesta iš butų. bet vienas žuvo
tik
didelę,
kurios
vidury
būtų
senas, nejaugi niekad nesate
nesveika am
J (pr.) kė miesto ir katalikiškos pra-| gaisre, o 8 turėjo būti pagul-; pfcjTonute AhSiiTte." 3 ak. K. D o - i
centrinė žvaigždė, bet nebestų matęs katės?
džios mokvklos ir daugelis kitų. į dyti j ligonines
| nelaičio lit. m-loa mokinė.
"Ateities žingsniai"
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