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Masines demonstracijos
Irano miestuose

Informacijos apie
Lietuvą italų kalba

Teheranas. — Penktadienį Te-1 vyriausybė uždraustų kariuome
Zagrebo tikintiesiems
S;^.;?VASI nei
riAi raminti riaušes.
herane turėjo įvykti milžiniškos
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo
Premjeras Bachtiaras vėl pa
demonstracijos, religinės šventės
— Italijos spauda ir visuomenė, pilną vertimą į italų kalbą. Biuišrinkimo proga paskelbtame gaproga ir šacho išvažiavimą mi leido iš kalėjimų apie 300 kali
nytojiniame laiške Zagrebo ar šiomis dienomis vėl turėjo pro- i letenio redaktorius prel. Vincas
nint.
Religinis vadas Khomeini nių.
kivyskupas Franjo Kuharič, Jugos gos susipažinti su Lietuvos proble- Mincevičius įžanginiame straipatsisakė susitikti su iš Irano į
Šalia Khomeinio, svarbiausias
lavijoje, rašo, jog ką tik pasi momis. Pluoštą įvairių informa- j snyje, kaip paprastai, supažindiPrancūziją
atvykusiu
regentų
tamusulmonų
dvasininkas Irane
baigę 1978-ieji metai gali būti cijų apie Lietuvą, ypač apie lie- i na italus skaitytojus su Kronikos
rybos
nariu
Jalaleddin
Tehrani.
yra 76 m. Qom,o šventojo miesto
persekiojimą 33-čiame numeryje spausdinamų
pagrįstai laikomi "Popiežiaus tuvių tikinčiųjų
į
Jo
uždavinys
prikalbinti
Khomei
ayatollah
Shariatmadary. Jis
Metais". Pagarbiai prisiminęs po italų spaudai ir visuomenei vėl straipsnių turiniu, štai kelios
ni
greit
grįžti
į
Iraną
ir
nesidaug
nuosaikesnis
už Khomeinį,
piežių Paulių Vl-ąjj ir popiežių pateikė "Eltos" informacijų biu svarbesnės šių straipsnių ant
|
priešinti monarchijos palikimui. nors pats turi didelę įtaką tikin
Joną Paulių I-jį, jugoslavų arki letenis italų kalba, kurio vie raštės: Naujoji Konstitucija dis
į
pagal valstybės konstituciją. Kho čiųjų musulmonų tarpe. Jis pa
vyskupas plačiau iškelia kardino nuoliktasis praėjusių metų nu kriminuoja tikinčiuosius. Į pasau Kambodijos gynybos ministras Son Sen su kariuomenes dalinių vadais meini atmetė ir prezidento Carreiškė korespondentams, kad ci
lo WcjtyIos išrinkimo į popie meris šiomis dienomis pasirodė lio sąžinę — kreipimasis į Vaka prie žemėlapio.
| terio pareiškimą, kuriuo jis pra vilinė vyriausybė turėtų gauti
žius reikšmę. Mūsų mintys, rašo Romoje. Biuletenio viršelį šį kar- rų viešąją nuomonę, raginant ją
šė Khomeinio paremti naują, ci- nors vieną mėnesį laiko tvarkai
arkivyskupas, šia proga savaime! tą puošia didelė nuotrauka, vaiz- užtarti sovietų kalinamus lietu
viKnę Irano vyriausybę. Khomeini į atstatyti, tik po to bus galima
krypsta į broliškąją lenkų tautą duojanti popiežių Joną Paulių vius sąžinės belaisvius ir politi
per savo patarėjus atsakė, kad jis 1 įvesti islamo respubliką. Jei vyir jos Bažnyčią. Lenko Šventojo II-jį, besimeldžiantį prieš Aušros nius kalinius. Kas naujo Gulage,
jau paskelbė Bachtiaro valdžią i riausybė nesustabdys kariuometėvo išrinkimu, rašo arkivysku- j Vartų Dievo Motinos paveikslą šalin kgb rankas nuo seminarijos.
nelegalia. Ramybė ir pastovumas • nės smurto veiksmų, ji bus pa
pas Kuharič, Dievas norėjo atly- j Lietuvos Kankinu* koplyčioje Šv. Telšiuose žudikas Raslanas. Lie
tik tada sugrįž į Iraną, pasakė į keista greičiau. Dvasininkas paginti ištikimai lenkų tautai, kuri! Petro bazilikoje. Atskirame straip- tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
Khomeini, kai užsienio valstybės, į sakė, kad jis neatmeta Bachtiatiek dabartiniais laikais, tiek pra- snyje biuletenio redakcija rašo kos 33-sis numeris, kurio itališką
' ro vyriausybės, tačiau jos ir ne
Washingtonas.
— Valstybės;
Pietinė Korėja paskutiniu de[ i m ą pateikia
p a i e i K i d Eltos
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informaciėjusių amžių bėgyje yra skau- i apie lietuvių džiaugsmą dėl kar- vertimą
remia. Ji gali pasilikti, kol reli
džiai nukentėjusi už tikėiimą.
j dinolo Wojtylos išrinkimo popie- ]ų biuletenis, pabaigoje duoda sekretorius Cyrus Varne neseniai I šimtmečiu padarė didelę pažan-į rS ^ ^ S u s .
giniai vadai sudarys planus nau
pluoštą žinių iš Lietuvos vysku- Į pa reiškė, kad JAV santykių sujgą ekonominėje
srityje.
Dar j
jai religinei vyriausybei. Jis pa
Aplankė ligoninę
i g ~ L i e t u v o s . *#į*įL "? pijų, informuoja apie
• tikinčių
••'• v" :komunistine ""
Kinija
•• užmezgimas!
* — 1 1963
5 « -m. t>
Y. *Korėja
w a . ^Knorruodavo
eicsportuouavo,i _Nacionalines
„ , ^ 0 sugr
polmį2i
hų^ k a ( J ^ ^opozicijos
reiškė, kad ir nauja islamo res
„ . . .
* , TT I biuletenis, naujojo popiežiaus as| t n ( S j sus įkirtimą tarp
Popiezius Jonas Paulius II-sis Į ffi . e m a t 0 n e t i k t a i katalikų mokinių diskriminavimą Lietu gali padėti sumažinti įtempimą į prekių uz 100 mil. dol.; o_ per- ; ^
publika parduos Vakarams naf
5 ^ ^ j r civilinės vyriau- tą. Amerika irgi galės pirkti nafaplankė netoli nuo Vatikano j B a ž n v čios vadovą, bet taip pat ir vos mokyklose, praneša apie nau- tarpPiPtųir Šiaurės Korėjų Jau! nai eksportai sieke jau 12.0 Wus
iccprem-|
dol.
PKorėjos
gaminiai,
panašiai
|
'
paskelbta,
kad
Kinijos
viceprem
ų Premjeras Bachtiar
-rr. šį i Lietuvos pogrindžio leidinius.
esančią Kūdikėlio Jėzaus vardo L ^ ' b r o l į fc j q t e i s i ų gynėją,
. tą, jei mokės gerą kainą, užsiekaio
Taivano,
pradėjo
pasaulio
Į
'
,
.
- _ . ^televizijos
i ^ . ; , ; ; ^ . ^pasi
cl -.
casakė prancūzų
Romos vaikų ligoninę. Šventasi Sfk^nirną patvirtino *jau pačioje | Kronikos numeris yra baigiamas jerui Teng Hsiao pšng atvykus
! nio investuotojai irgi galės būti
Tėvas, kurį sutiko ir pasveikino i nauioio popifžiaus pontifikato j išsamiu pranešimu apie tikmcių- į Washingtoną, tarp kitų klausi rinkose konkuruoti su Japonijos kalbėjime neužleisiąs Khomei- priimti. Nei jis nei kiti religiniai
gaminiais. P. Korėjos vyriausybė | niui savo pareigų, lygiai, kaip
ligoninės gydytojai ir administ I nradžioje Jono Pauliaus n-jo pa-Įių padėtį Moldaviioje. Eltos m- mų, bus kalbama apie Kerėjo*
vyriausybėje,
jau išreiškė norą prekiauti ir suį "Khomeinis nelaukia, kad aš už- vadai nedalyvaus
racims personalas, visų pirma J k a r t o t j n a i pa liudvtas palanku- i formacijų biuletenis pateikia taip pusiasalio padėtį.
tik
ją
prižiūrės
ir
duos
patari
Penktadienį šias -viltis sustipri komunistine Kinija. Ekonominis ; imčiau jo pareigas". Irano poli- mus, pareiškė Shariatmadary.
nuvyko į ligoninės koplyčią, kuri
l i e t u v į a r n . šventasis Tėvas,|pat ir šio pranešimo pilną vertino Pietų'Korėjos pre^Jento Park P. Korėjos augimas vidutiniškai ! tikai bijo ir Khomeiniui artimų
susitelkė maldoje. Po to Popie-1
Popie- j J ^ n e n a " biuletenis, vos keliom | mą į italų kalbą,
Chuno Hee "pasiūV.Tnas pradėti j siekia 11 nuoš. per metus. Jos patarėjų, kurie gali iškraipyti
žius didžiojoje salėje susitiko su į d i e n o m p r a ėjus po jo išrinkimo
diski.sijas su Šiaurė, Korėjos va- j pramonė garsėja savo tekstiles, senstelėjusio, 78 metų religinio
ligoninėje dirbančiomis seserimis aplankė Lietuvos Kankinių kop
dais. Nors Park valdo Pietų Korė televizijos priimtuvų, batų, net vado mintis. Vienas jo patarėVel nuteisė
vienuolėmis ir visu personalu. lyčią Šv. Petro bazilikoje, kur susi
ją jau i 7 metų, jri niekada ne laivų statybos
~~\J~Y.i, laimėjimais.
-'• J
i-*,,j ?as Ibrahim Yazdį žinomas radi
Qwrjy*w«.} lydima*, }&m> P*aiilius telkė maldoje prie Aušros Vartų
čekę
disidente
Iki
šiol
abi
Korėjos
daug
lesų
daug
1R.U!h;
. .
buvo
siūlęs
susitikti
su
Šiaurės
II-sis aplankė įvairius ligoninės Dievo Motinos paveikslo. Susiti
išleisdavo
ginklams.
Nuo
1970J
-<alas,
gyvenęs
AmeriKoje,
antras;
Korėjos
diktatoriam,
prezidentu
Viena.
—
Čekoslovakijos
teis
skyrius, domėdamasis jų moder kime su pasaulio žurnalistais, po
Sade h
apie
I
Korėja
P.
išleido
|
~
S
Ghotbzadeh
yra
susi- į — Kovo mėnesį Kinijoje įvyks
Kim II Sung. Park pasakė Azi- m. vien
niais įrengimais ir pasikalbėda piežius nuoširdžiai
pasveikino mas nuteisė disidentą, žmogaus
tankams.
raketoms,
j
rišęs
su
radikalais
arabais,
s u ceremonijos,
.
V>s Naujųjų metų spaudos konbil. dol
kuriose bus paskelb
mas su daugeliu ligoninėje slau Vatikano radijo
lietuviškosios teisių gynėją dr. Jaroslavą Saba- ferencijeje turįs viltį, kad oa- į 2lėktuvams
Libija,
o
trečias
—
Bannisadr
pirkti.
Š.
Korėja
perka
tą
devyniais
mėn.
kalėjimo
už
ta Pekino ir Tokijo miestų "segomų mažųjų pacientų,
kuriuos!i tarnybos bendradarbius, pažymė
_
yra
žinomas
kairysis. nutarė
Tų patarėvyks
išvengti
korėjiečių
karo.kad
į
ginklus
iš
Sovietų
Sąjungos,
policijos
karininko
įžeidimą.
serystė".
jų
dėka
Khomeinis
ne
paguodė ir padrąsino. Vizito pa- d a m a S j j o g p u s e J o širdies yra
1
A n n m karei
P. ""--"Korėja, "-*"
šalia 560,000
bus
galima
surasti
kelius,
vedan™
"
*
Teismas
įvyko
Trutnovo
mieste
— Portugalija neužilgp gali
bendradarbiauti
su
opozicijos
pa
baigoje Šventasis Tėvas iš bal-Į TLietuvoje.
, p t l i w 5 p Pontifikato
p o n t i f i k a . inauguraci
vių,
turi
20,000
marinų
ir
32.000
čius
į
50
milijonų
korėjiečių
su
ly,
ketvirtadienį.
Čia
pernai
če
užmegzti diplomatinius ryšius su
statytu premjeru Bachtiaru.
kono palaimino sergančiųjų vai jos proga pasakytoje iškilmingoje
kų tėvus ir artimuosius ir kitus kalboje naujas šventasis Tėvas kų disidentai bandė susitikti su sijungimą ir gerą gyvenimą. Pre jūrų laivyno akrių. Panašios jė
Amerikos ambasada įspėjo ame- j komunistine Kinija. Portugalija
šia proga čia susirinkusius tikin lietuviškai pasveikino lietuvius, lenkais ir buvo išduoti policijai. zidentas Park pasakė, kad jis su gos ir Šiaurės Korėjoje. Jei even rikiečius. kurių Irane dar liko j jau nuo 1557 m. valdo Macao ko
sitarė susitikti su prezidentu Car- tualiai abi valstybės susijungtų apie 12.000, penktadienį nesiro loniją. Stebėtojai mano, kad por
čiuosius.
palinkėdamas jiems laimės ir pa
teriu. "Bet kur, bet kada raginu į vieną 50 milijonų gyventojų dyti gatvėse, laikytis ramiai, nr- tugalų vyriausybė atsisakys to
Baltijos
jura
ragindamas būti ištikimais Kris
žuvo misionierius
susitikti abiejų Korėjų vadams ir valstybę, ji būtii viena stipriau prov.okuojant iraniečių.
miesto suverenumo, už ką Kinija
ir atomo ginklai
atvira širdimi svarstyti, kaip iš sių karinių galybių pasaulyje, su
Dar vienas katalikų misijonie- tui. Vos dviem dienom praėjus po
Egipte Irano šachas su prezi- pažadės palikti kolonijai dabarSovietų Sąjunga nepatenkino vengti brolžudiško karo ir kaip trečia didžiausia pasaulyje armi dentu
rius Rodezijoje paaukojo savo gy pontifikato inauguracijos, Jonas
Sadatu priėmė buvusį tinę socialinę ir ekonomine siste
vybę, vykdydamas apaštalavimo Paulius II-sis, privačioje audien Skandinavijos valstybių pasiūly išspręsti mųs skiriančias proble ja.
Amerikos
prezidentą Fordą. Visi mą. Tuc pačiu Macao taptų pa
misiją. Tai šveicarų kilmės misi- cijoje priėmė du lietuvius vysku mo Baltijos jūroje, jos pajūryje ir mas", pasakė prezidentas Park.
trys
apgailestavo
įvykių Irane į vyzdžių Taivanui įsijungti į Kini
Jau pastebėta, kad Šiaurė; Ko
jonierius kunigas Holleienstein, pus: Kauno ir Vilkaviškio vysku Šiaurės Europoje nelaikyti bran
Ryšiai su Kinija
kryptį. Šachas neužilgo žada at ją, išlaikant dabartinę tvarką.
administrato duolinių ginklų. Sovietų Sąjun
kuris, vykdamas aukoti šventas pijų apaštalinio
įėjos spauca mažiau pu-U Ame
— Austrijoje, sniegui nuslinkus
vykti į Ameriką, kaip buvusio
pakenkė
deryboms
Mišias užmiestyje esančioje ma riaus koordinatorių vyskupą Liu gos ideologai savo pažiūras tuo riką. Tačiau bijoma, kad Sovietų
ambasadoriaus Walter Annen- nuo kalno, žuvo trys amerikiežoje bažnyčioje, buvo Rodezijos dą Povilonį ir Panevėžio vysku klausimu paskelbė Suomijos kul Sąjungos sn^udimas ga'i atitrauk- j Washingtonas. —Kalbėdamas bergo svečias, jo rūmuose "Ran- į čiai slidinėtojai, Kiti du buvo sunacionalistų kariautojų pagrob pijos apaštalinį administratorių tūros ir mokslo laikraštyje "Kana- ti Š. Korėją nuo Kinijos. Amerika i su NBC televizija, prezidentas cho Mirage", Kalifornijoje
žeisti. Slinkimas palietė apie 40
vyskupą Romualdą Krikščiūną, va", kaip pranešė DPA žinių agen
tas ir nužudytas.
žpda išvemti kariuomenę iš Pietų j Carteris pripažino, kad SALT de
kuriem, kaip maldos vienybės,»Tsim , tūra iš Stokholmo. Rašte nurodyAmerikos imigracijos agentūra žmonių.
Prancūzu sąjūdis
Korėį.os,
kur
ji
saugo
P.
Kerėją,
i
— Komunistinėje Kinijoje rea
ryboms su sovietais galėjo pa ruošiasi deportuoti iranietį stu
bolį, padovanojo po kieliką.
šo NauE l t o s ' t a ' ka(* branduolinių ginklų lais- Nuo 1950 met-j karo Korėjoje I
bilituojamas
buvęs 9-tas svar
Visuotinės Žmogaus Teisių iam Šventajam Tėvui, rašo ~
kenkti
Amerikos
santykių
su
Ki
1
dentą Hossein Jahanfar, 29 m.,
voji zona turi prasidėti Šiaurės nėra taikos, veikia tik kar.o pa
biausias
komunistų
viršūnėse po
Deklaracijos paskelbimo metinių biuletenis, vra gerai žinomi lietu-1 _ nija užmezgimas. Derybos jau be kuris San Antonio kolegijoje ne
, ,.- _
bet
į
liaubos.
Ab<
.'sistybes
s"
m
151
alst bl
litikas Peng Chen, buvęs Pekino
proga, Prancūzijos
krikščionių vių tikinčiųjų rūpesčiai. Lietu-« Etąu r ozoną
veik baigtos, liko nesvarbios de
P ° s vnegalima
y ^ įskaityti
***** tarp
demilitarizuota talės ir sutarties pasirašymas. užsiregistravo studijuoti, tačiau burmistras. Jis buvo pažemintas
sąjūdis kovai už kankinimų pa vos katalikai todėl yra tvirtai įsi tautinės oro ir jūros erdvės. Raš mylios ilgumo
dalyvavo keliose iraniečių de
naikinimą pravedė tris maldos, tikinę, pažymi biuletenis, jog te paaiškinta, kad Sov. Sąjunga, demarkacijos linija. Abi Korėjos Nors sovietų vadai paneigė ryšį monstracijose. Jo viza, pasibaigu "kultūrinės revoliucijos" metu.
— Sirijoje vyksta visų palesti
pasninko ir informacijos dienas. naujasis popiežius tėviškai rūpi kaip branduolinių ginklų valsty yra apsiginklavusios, abi turi tarp SALT ir Amerikos — Kini si gruodžio 31 d., nebuvo atnau
virš pusės milijono vyrų kariuo jos ryšių, Washingtonas gavo įniečių grupių vadų pasitarimai
Jų tikslas buvo - atkreipti vie
jinta.
nasi lietuvių katalikų reikalais bė, dalį savo teritorijos negali už menes, stiprias aviacijas ir karo
— tautinės tarybos konferencija,
šosios nuomonės dėmesį į dau
spūdį, kad sovietai vilkina pasi
leisti
kitų
valstybių
interesams
ir jiem padės.
Ahvazo mieste, kur trečiadie kuri bando nustatyti ateities po
laivynus.
gelyje pasaulio kraštų tebevyk
rašymą.
Eltos informacijų biuletenio ir negali atsisakyti nuo atominių
nį žuvo 30 žmonių, ketvirtadie litiką.
domus kalinių kankinimus ir pa
Prezidentas pasakė, kad plates
ginklų išdėstymo. Atrodo, kad
naujai
pasirodęs
numeris
yra
be
nį vėl buvo nušauti 8 ir sužeis
— Hastings, Anglijoj pasibaigė
raginti žmones įsijungti į krikš
nei detantei sų Maskva išvystyti
Ragina
melstis
Skandinavijos
valstybės
pirmiau
ti 11. Dezful mieste kareiviai šachmatų tarptautinis turnyras,
čioniškųjų bendruomenių akciją veik ištisai skiriamas Lietuvos sia galvojusios apie Pabaltijo vals
kenkia Maskvos p.irama vietna
nušovė 10 žmonių.
prieš grubius susidorojimus su ka Katalikų Bažnvčios Kronikai, pa tybes ir rusų užimtus Rytprū
kurį laimėjo švedas Ulf Andermiečiams puolant Kambodiją ir
Vasario 16 proga
teikiant
Kronikos
33-jo
numerio
Naftos darbininkai pagrasino son.
liniais.
Kubos
kareivių
pasiuntimas
į
Af
sius, kur gausiai sukrautos toliWashingtonas. — Vysk. Kelly,
sustabdyti darbą, jei kareiviai to
— Gallupo viešosios opinijos
rikos kraštus. Sovietai padrąsinę
Kova prieš vargą.
distancijų
raketos
—
atoAmerikos
vyskupų
konferencijos
liau šaudys į demonstrantui tyrimai Kanadoje parodė, kad
mųj.-t
Kubą
ir
Vietnamą
tiems
veiks
generalinis sekretorius, išsiunti
Streikuojantieji reikalauja, kad konservatorių partijos
Vokietijos Demokratinės Res
mini; i ginklai, (t.).
rėmėjų
mams.
nėjo
visiems
vyskupams
laišką,
publikos katalikų vyskupų akcija
nuošimtis kiek nukrito iki 40 nuoŠ.
Gentys užetne
prašydamas ir ragindamas Va
kovai prieš vargą pasaulyje —
%m.
o liberalų — pakilo iki 38 nuoš.
sario 16-tosios proga vasario 11
Not in der Welt, — taip pat ir
valdžios fortą
"uo pačiu sustiprėjo liberalų prem
d., sekmadienį, specialiomis mal
šiais metais, gruodžio 3 dieną,
jero Trudeau pozicijos, kurios per
Peshawar. — Iš Pakistano af domis prisiminti Lietuv.os Nepri
visose krašto bažnyčiose prave
nai metų gale buvo nukritusios
ganų pabėgėliai pasakoja apie klausomybės sukaktį ir melstis už
dė lėšų rinkliavą Trečiojo Pašau
iki
35 nuoš. Naujoji demokratų
sukilėlių prieš komunistinį Afga dabar Lietuvoje persekiojamus dėl
lio tautų pagalbai. Not in der
partija lrko toj pačioj padėty su
nistano režimą pasiektus laimėji tautinių ir religinių įsitikinimų
Welt akcija Vokietijos Demokra
18 nuoš.
mus. Apie 300 musulmonų ka žmones. Jis laiške primena, kad
tinėje respublikoje, sekdama Va
reivių paėmė kariuomenės postą tai daro prašomas Lietuvos Vy
karų Vokietijoje veikiančių kata
KALENDORIUS
.Afm
Sheikuri,
čia žuvo 60 valdžios čių sąjungas, kuri rūpinasi sa
likų sąjūdžiu Adveniat ir Mise
Sausio 20 d.: Fabijonas, Ger
kareivių, kalniečių gentys paėmė vo kilmės krašto sunkiu likimu.
reor pavyzdžiu, padeda ekono
maną,
Dairgvydas, Vaide.
ginklų sandėlį ir du tankus.
Norvich, Conn., vyskupo Riley
miškai neturtingom pasaulio tau
i#*
****>+*
%<t
Sausio 21 d.: Epifanas, Agnie
Karinė sukilėlių vadovybė ma- kanceliarija atsiuntė tokio laiško,
tom, finansuodama įvairius so
tė.
Rimgaila, Garsė.
.
_
no, kad teks fortą vėl atiduoti kuris buvo jau išsiuntinėtas vi
cialinius projektus, kuriais siekia
Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:50.
ma panaikinti paplitusį analfa n ^ V g U ^ * t n r i T - T ! , o m p ? ' o n ! valdžios kariuomenei, nes jį sun- siems kunigams, kopiją, kur pri
nutraukė at ...stogas Floridoje, kai ,
.v
.
,
Y.
dėta
dar
ir
speciali
malda-invoy
ORAS
betizmą, ugdyti techninę ir eko ulinois valstiją užklupus sniego ^U grmi saTvuočiams ir tankams
kacija,
kalbama
Mišiose
su
ti
nominę pažangą, aprūpinti rei audrai spaudoje pasirodė kritika I tinkamoje plokštumoje. SukilėK irtu su vietSniegas ar lietus, temperatūra
Vietnamo kariuomenes patrulis oki pv.cU jo Kamrydi;
kiama pagalba ligonius ir sene gafeKM'oriui, kodėl jis palieka Į liai neturi pakankama maisto ir kinčiaisiais tuoj po tikėjimo iš aamiečiais atvyko ir i& pabėgėk 4 F.dp.ryt'r k.ir.bod.e j-»c1 dieną 32 1. naktį 20 L
pažinimo.
lius.
! valstiją tokiu laiku.
Į amunicijos tiekimo.

P KORĖJOS PREZIDENTAS
SIŪLO PRADĖTI DERYBAS

TRUMPAI
1$ VISUR

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d.
THE U T H l ' A M A N W U R U ) - W D E DAILY
Secood c J w postage paid at Chicago. 01. Pubiished daily
except
Sundays,
Legal
Holidays,
days after
Christmas
and Easter by the Lithuanian Caiholic Fress Society
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kvieitvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.
TeL

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $37.00
$19.00
$15JOO
Kitur J A V
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.S-A. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00

ATEITININKO CHARAKTERIO
UGDYMAS

Plačiai pamėgtas muzikas, m i - | patingai stipraus religinio nusi• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30. šešta C vo nuožiūra. Nesunaudotų straipslijonų žmonių stebimos televizi- j teikimo būsimąsias ateitininkų
dieniais nuo 8:30 iki 12:00
f nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
jos programos vadovas kompozi-! kartas, kad, kai Lietuva bus lais• Redakcija dirba kasdien * anksto susitarus. Redakcija už
torius Lawrence Welk yra para- va, jie turėtų entuziazmo išblaš8:30 — 4:00. šeštadieniais ^ skelbimų turinį neatsako. Skelatidžiai klausosi paskaitos žiemos kursuose, Dainavoje. Iš kairės: Rytas Kleiza, Rūta Pakataitė,
šęs knygą: "My America, Your ' kyti tą ateistinių okupantų atneš- Kursantai
8:30
— 12:00.
V bimų kainos prisiunčiamos gavus
Gintas Zaranka, Edmondas Saliklis, Vidas Neverauskas.
Nuotr. Vidos Kuprytes
America". Čia jis su giliu įsitiki- Į tąjį svetimą raugą,
J prašymą.
nimu sako:
Religijos srityje mes turime į— Aš dabar meldžiuosi, kad! domių faktų. Štai dr. William P.
! dininkams.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
visa Amerika pradėtų melstis už į Wilson, Duke universiteto psi
MALTOS MINISTRAS
tartame žodyje prisiminė Mal
Po visų formalumų Grabaus
atgimimą tų idealų, kuriuos mū chiatrijos profesorius, sistematišPAS
POPIEŽIŲ
tos ordeno ilgų amžių bėgyje
DIENA PENNSYLVANIJOJE
kai pasikvietė svečius į savo na
sų protėviai atnešė į šį kraštą... kai atiminėdavo Šventąjį Raštą
mus, kur mamytė buvo padenŠventasis Tėvas iškilmingoje paliudytą ištikimybę Bažnyčiai
Visi malonumai yra mirtingi, ku- nuo savo pacientų, kurie būdavo
Sausio 10 d. gubernatorius I natorius išreiškė pagarbą tiems! gus stalą įvairiais lietuviškais audiencijoje priėmė naująjį Mal ir Apaštalų Sostui ir žmonių pa
rie nesiharmonizuoja su dešim- j atgebanami į to universiteto gy- j Milton J. Shapp pasirašė aktą,; lietuviams, kurie stengiasi palai- ; užkandžiais. Pasistiprinę ir gra- tos ordeno įgaliotąjį rninistrą galbos tarnybą, kurią ordenaa
Sa Dievo įsakymų.
į dymo centrą.
: pažymimi 1979 m. vasario 16 j kyti savo tėvų kalbą, padavimus, žiai padėkoję Grabauskams už jų
prie Apaštalų Sosto Kalley, ku- ir dabar tęsia, per savo skyriua
Sia plačiai pamėgto kompozi-j Tį*Įrf« l « a ^ ^ £ y m t j b tetėio įSean fjffyy^ ft^^U,
npijlrfr|i, HirrimĮj iriviptė visas rVsmsyi- mir-girdiĮ IfotiiviSIrg vaišingumą,
ris įteikė Popiežiui savo skiria- j ^airiuose pasaulio kraituose,
toriaus mintimi labai verta susi- progos įsitikinti, kiek daug Evan-j d: e n a pennsylvanijoje.
j vanijos piliečius jungtis su juo į visi išsiskirstė.
domėti ir mums ateitininkams. I geliia gali padėti gydant jo pa-i §įą m j n t į valstybės senatoriui Į Lietuvos Nepriklausomybės pa-! Sekančią dieną vietinės radijo muosius raštus. Jonas Paulius i ypač rūpindamasis vargatan*
Labai gražu, kad mes esame gi-i cientus. Dabar jis Evanglijos k n y - j u o z u į Gurzendai pateikė Stasysį minėjime. Vartotus akto pasira-1 stotys žinių laidpse perdavė ir LT-sis diplomatiniam atstovui ( čiais ir ligoniais.
liai susirūpinę lietuvybės reika- i gas laiko savo kabinete, duoda, Vaičaitis, Lietuvos Vyčių kultu-1 šyme šratinukus gubernatorius į šią lietuviams linksmą žinią.
lais ir lietuviškuoju mūsų atžaly- savo pacientams. Dr. Vvilson da- į r o s pinnininkas. Senatorius pil- į paeiliui padalino dėkingiems liu
no ugdymu. Dabartinės tautos! bar skelbia:
i nai ir nuoširdžiai pritarė suma
TeL ofiso ir boto: CMLympic 2-4199
DR. K. G. BALUKAS
vergijos laikotarpy tas ypatingai
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
svarbu ir būtina.
Ginekoloįttne Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pnlaski Rd. (Crawfordj
1443 So. 50th Ave., Cicero
Tačiau šalia to mums labai
Medical BuUdinę) Tel. Lt 5-6446
K a s d i e n 1-3 vai. tr 6-8 vai. vak.,
svarbu, kad mūsų jaunoji karta
išskyrus trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
mūsų naujos ateitininkų gretos
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
P r i i m a ligoniys pagal susitarimą..
išaugtų tvirto charakterio žmo-i šaltiniai kaltės jausmo. Atsaky- i ^ g a i į m a daug didesniam būriui j§
TeL BEiiaace 5-1811
nėmis. Šalia lietuviškumo nepap- į mas į tai, išblaškymas^ to y» at-; lietuvių suvažiuoti į Harrisburgą I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu j
1)|R.
Y
L
BLAŽYS
;
rastai svarbus žmoniškumas ir \ gimimas, malonės veikimas. Nau- „ į g į liudininkais pirmosios Lie-į I^ $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 e i taksų.
DR. WALTER J. KIRSTUK
| PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
krikščionilkumas. Tie principai i jas atgimimas veda į nuode-! t u v i u d i e n o s paskelbimo šioje Į =
_ _ - • . - - . . -r-r—
*« , *
=
Lietuvis gydytojas
Marąuotte Medical Center
tarp savęs rišasi. Religija, krikš-į mes atleidimo suvokimą...
j valstybėje. Visgi atvyko graži at-ig
Užsakymus Siųsti: DRAUGAS, 4 5 4 5 W e i t 63rd Stl., |
6132 So. Kedzie ATCDUC.
3925 West 59th Street
Vai
pirmad.. a n t r a d ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
Čioniškumas sudaro
pagrindus
6 iki 7:30 vai. vaka.ro.
p e n k t . n u o 12-4 vai. popiet ir 6-8
To psichiatro patirtis yra H 2 r S I i ^ l ' ^ ^ ^ T I l
Chicago, Ui. 6 0 6 2 9
žmoniškumui, charakterio tvirŠeštad. nuo 1 iki 3 vai.
vaL v a k .
Treč. ir šeštad. uždaryta.
k
mažas sustiprinimas mūsų pasi-! ° lydimi atvyko Vyčių Schuyl-!=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur
*
Pagal
susitarime.
~ttrmui, todėl ateitininkuose, be
Ofiso telef. WA 5-2670.
rinktame kelyje branginti religi-1 k I '' -<uo?°s nariai: žarija ir Jo
"lietuviškųjų idealų ugdymo, turi
DR. IRENA KURAS
R « Z i d . t P l . "^Jk-lbrociU
6-S-04S.
nas
ją, ją grįsti žmogaus charakterio
Koonsai > Shenandoah, ElGYDYTOJA IR CHIRURGE
eiti ir humaniškumo bei religin taurumą, kas taip labai svarbu
TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
" ' sė ir Klimas Kuzmickai bei Ele
K C D I K i y I R VAIR
IRT; L I G O S
gumo akcentavimas.
ateitininkams.
SPKCIALI
onora ir Stasys Vaičaičiai iš
DR. PETER T. BRAZIS
MEPicAJL BonanMa
Religija labai gali būti didelis
- (Est. 1959)
Vakarų pasaulis yra simpatin Franckville. Prie šio būrelio pri
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8208 W. 81st Street
.atramos punktas įvairiose gyve gas savo demokratinėmis laisvė sidėjo ir šie Harrisburgįo kuopos
V a l a n d o s : Kasdien n u o 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
iki 1 vai. rioDiet
9727 SOLTH WESTERN AVXNUE
nimo problemose. Plačių minių mis, savo plačiomis galimybėmis, j vyčiai:
Grabauskas,
pirmiVai.: pirm., ant.-., ketv. ir p e o k t .
į į į ~ fMikas
l į Roman,
raštininkė,
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir SeSt.
Ofs. t e l 737-1168, rez. 239-2919
CHICAGO, ELLDfOIS 60643
klausomas religinis kalbėtojas savo aukšto lygio gerove. Tačiau
tik susitarus.
C a r o I Grabauskas ir Juozas MaBilly Grabam savo veikale "How vakarų pasaulyje daugelis nau- kalonis.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
TELEFONAS: (312) 238-9787
to be Born Again" pasakoja apie josios kartos yra gal būt televizi-1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme
DR. J. MEŠKAUSKAS
amerikietį Johnny Cash, muziką, jos auklėtiniai. Vaikas daugiau! Senarorius Gurzenda visus at1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. EDMUND L CIARA
kuris vienu metu yra padaręs ši | valandų praleidžia prie televizi- \ vykusius maloniai priėmė ir paSpecialybė vidaus ligos
VIENOS SAVAITES:
B Bostono ar \ e w Yorko
U Chieagos
OPTOMETRISTAS
tokį pareiškimą:
2454 West 71st Street
i jos, negu mokykloje, o televizija j vaišino kavute savo raštinėje ir
Gegužės 14 ir 21
$850.00
$980.00
2709 West 51st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
* r Pneš kiek metų aš buvau | yra gana menka, daugeliu atžvil- i paskirtu laiku pristatė gubernaBirželio
11,
Uep.
9,
$875.00
$1010.00
Vai.:
pirmad., a n t r a d . . ketvirtad. ir
TeJ.
—
GR
6-2400
toriui
p
e
n
k
t
a
d. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus,
gių
net
ir
bloga
auklėjimo
priej
1°
kambariuose.
GubemaRugp.
20,
Rūgs.
S
tr
10
$875.00
$1010.00
pakilęs ant narkotikų kabliuko.
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
l
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir p e n k t
Rūgs.
17
$850.00
$980.00
monė.
Sausio
pirmomis
dienomis
j
°n\xs
Shapp
rankos
paspaudiNebuvo mano gyvenime nei
Telef. — 282-4422
10-4: šeštad. 10-3 vai.
mu
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje
nuoširdžiai pasisveikino su
džiaugsmo, nei ramybės, nei lai buvo paskelbti universitetiniai!
DR. ROMAS PETKUS
nusifotografa- DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
rie dar labiau išrvl-!
išrys-į ^svečiais
c i a i s ir su jais nusiroiograia
Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839
mes. Ir tada, savo beviltiškumo tvrimai. ku**
AKTV LIGOS — C m B l U G U A
v o Sav
j
» Proklamacijoje guber
dienoje, aš kreipiausi į Dievą, kino blogos televizijos žalą.
Ofisai:
Birželio 25, Liepos 16.
DR. L DEtiKYS
111 XO. W A B A S H A V E .
RugpiOčio
6
$1200.00
$1330.00
jam pavesdamas savo gyvenimą.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Negalima labai pasidžiaugti nė
4200 NO. C E N T R A L A V E .
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
Dabar aš rytais skubu prie Šven- Amerikos spauda, kuri yra ats- pats daug matęs ir daug pergy
Specialybe — Nervtj tr
V a l a n d o s pagal susitarimą.
3 naxtys Leningrade, 2 naktys Helsinke
Emocines ligos.
JfN° R a š t o - R odos, kai kada p a - j ^ ^
didmiesčių
moralinių venęs, skelbė:
CRAWPORD MEDICAL RLDG.
DR. FRANK PLECKAS
Liepos 2
$1375.00
$1500.00
tys žodžiai šoka iš Šventojo Raš- j džiunglių. Šitokioje aplinkoje au
— Turiu pripažinti, kad visa
6449
So.
Pnlaski
Road
2
naktys
Maskvoj,
5
naktys
Vilniuje,
1
naktis
Maskvoje,
(Kalba lietuviškai)
to į mano širdį. Aš jaučiuosi at gančiam mūsų išeivijos jaunimui me savo gyvenime tik ten atra
5 naktys Romoje
OPTOMETRISTAS
gimęs.
nėra lengva išaugti tvirtų cha dau nesavimeilius charakterius,
DR. A. B. GLEVECKAS
T i k r i n a a k i s . P r i t a i k o altinius tr
Liepos 23
$1400.00
$1530.00
Religija gali būti džiaugsmas rakterių žmonėmis. Net ir geriau kur radau stipriai pagrįstą reli
"Contact len-sen"
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
2
naktys
Maskvoj,
5
naktys
Vilniuje,
1
naktis
Maskvoje,
2618 W. 71st St. — Tet 737-5149
laimės valandose ir ramstis pa sių norų šeima ne visada įstengia ginį gyvenimą.
TeL — B E 3-5893
2 naktys Lucerne, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
kilti suklupimuose. Dėl to ateiti- perteikti tas moralines charakteJei norime liudijimo iš naujes1 naktis Zuriche
Specialybė Akių ligos
nmkr'a tarp savo pirmųjų idealų rio vertybes, kurias atsivežė išį n i ų l a i k U ) prisiminkime didžiojo
DR. LEONAS S E S U I T S
3907
West lOSrd Street
RugpiOčio 14
$1375.00
$1500.00
yra pasirinkusi religingumą, ir Lietuvos, kurios jų pačių gyveni-j kan^ Arijos žemyne pasiekusio
INKSTŲ, PŪSLfiS
IR
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
Valandos pagal susitarimą
tai yra paties gyvenimo reikalą- i mą padarė skaidrų ir šviesų. Už ypatingų laimėjimų, generolo Mc
PROSTATO
CHIRURGIJA
6 naktys Paryžiuje
vimas. Ypatingai jis svarbus m ū - ' t a t čia ypatingai svarbi auklė- Arthuro žodį:
Ofiso tel. — PR 8-2220
2656 W. 63rd Street
Visas grupes lydės patyrę vadovai. įskaitoma ekskursijos j Kauną ir
sų tautai, kuri okupacijoje turi; janti jaunimo organizacijos įtaVai.
antrad. nuo 1-4 popiet
— Kai Japoniją perduodant kai
0R. JANINA JAKŠEVIčtUS
ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
ppręyventi tokį atkaklų religijos |ka ir todėl ateitininkija šalia lie- bėjau, kad pasaulio problemas te Trakus,
JO K S A
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei
Ofiso
tel.
776-2880,
rerid. 448-5545
naikinimą.
panaudojant visas! tuviškojo ugdymo jokiu būdu ne- galima teologiškai išspręsti, dau reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.
V A I K Ų
LIGOS
valstybei žalimas policines, spau-įturi užleisti humaniškumo, reli- gelis manė, kad aš netekau pro- j
2656 West 6Srd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
Kainos 30 ar daugiau keleivių.
dos, mokyklų, radijo ir televizijos gingumo ugdymo.
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir p e n k t
to. Dabar aš esu dar labiau tik
GYDYTOJAS
n u o 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
priemones. Mes turime ugdyti yVokiečių poetas J.W. Goethe, ras dėl to. ką pasakiau anuokart
vale. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
Adresas 4255 W. 63rd Street
RESERVATION FORM
Pasaulio sunkumų pagrindas yra
Ofiso telef. R E 5-4410
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
Rezidencijos telef. G R S-OS17
I am interested in Joining your tour to LITHUANIA
dvasinės rūšies. Ūkio ir politikos
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
netvarka yra tik paviršutiniai
departlng 00
D U A. IENKINS
1
ligi 3 v. popiet pagaĮ susitarimą.
ženklai. Visų mūsų sunkumų šak
GYDYTOJAS m CHIRURGAS Ofiso tel. H K 4-212S. Nariu) G I S-«1S.%
N«o«
TeL No. (
)
nis yra religinio tikėjimo stoka.
3844 West 6Srd Street
Juo anksčiau mes tai pamatysi
DR. V. TUMASONIS
Addrets
Zlp
me, juo anksčiau susilauksime
Valandos pagal susitarimą
CHIRURGAS
tvarkos ir taikos. Tai visiems gi
Q Smoklig n Noo-Smoklng ttetlon oi tho p i n t
2454 West 71st Street
liai įsidėmėtina vadovaujančio
1002 N. Wettern Ave., Chicago
Vai : pitrn . antrad., ketv. ir penktad
Tel. 48M441
2-i Ir 6-7 — ii a n k s t o s u s i t a r u s .
A depottt of $100.00 per person
asmens patirtis.
U requlred to boJd your reserDr. K. A. JUČAS
Ofs. toL 586-3108; nano S81-S772
Juozas Prunskis
vation. If thert
should be a

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

NEBUS BALIAUS
Chieagos kun. Alfonso kuopos
moksleivių ateitininkų ruoštas
balius, kuris turėjo įvykti šian
dien, sausio 20 d., dėl nepalan
kių oro sąlygų atšaukiamas. Kuo
pa
tikisi, kad sniegai ištirps ir
Advokatas Povilas Žumbakis skaito paskaita apie radikaliųjų srovių
jtaka Arrerikjs v:s-;orr-.or<"';» -r ^sleivių ateitininkų žiemos kursuose. svečius pakvies kitą kartą. Apie
Nuotr. Vidos Kuprytė* į tai bus pranešta vėliau.
Dainavoje.

ebante in your travel pUas, depoalt wiii be refunded if caoeaDatlon b received 45 daya
before departure. Pleaae mali
tbla fonn and a cbedCmoncy
order to:
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SPAGE LIMITEDIi

A3H2MCAN TRAVEL SEBVICE BUBEAU
9727 SOLTH WESTERX AVENLTC
CHICAGO, ILUNOIS 6064S

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
DR. PETRAS tUOBA
7110 W. 127 St,, Palos Heigjhts
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
TeL 381-0730
II
6745 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
r V a i : p i r m , antr., ketv. ir penkt.
j 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
įstaigos ir btrto tel. 652-138)
i-

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 8o.49tn Ooort, Hoero. 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7
[•skyrus fr«>/ ir fteitarį

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

Knygų leidimai,

AUTORIAI, BIBLIOTEKOS IR SKAITYTOJAI

KINUOS DIDYBE IR MENKYBE
Didžiausia tauta ir seniausia valstybe pergyvena didelį sunkmetį

Rimties valandėlei

UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

~

Amerikiečiai skundžiasi, kad šimtus tūkstančių rankraščių, kuSausio 18-25 dienomis yra mal-1 šeimos gyvenimas tiksliau ir ryšGEDIMINAS GALVA
gas nutraukti ryšius su praeities dų savaitė už krikščionių vieny- Į kiau rodytų doktriną ir santvarKinijos plotas tesiekia 3,7 mil.]
mažėja knygų skaitytojai. Nors riuos siūlo autoriai. Didelės leiminties sklaida pačioje Kinijoje.
knygų pramonė tebėra gana di- dyklos, kaip Doubleday, gauna kv. mylių t.y. 7 proc. žemės sau-1
bę. Ji pradėta vienos protestantų ką, kurią Kristus perdavė
dėlė, bet knygų perkančiųjų skai- per metus 5,000 knygų rankraš sumos. Šiame plote, kuris mažai vo aštriam išsimaitinimo klausi T a i s būdais sustabdė bet kurią grupės prieš 50 metų. Dabar jau apaštalus".
pažangą krašte. Feodalinė sant
čius yra sumažėjęs, o taip pat su- čių, kurių beveik niekas neskaito, ką didesnis už JAV valdomą, gy mui spręsti.
Paga tą patį vyskupų susij
keliasdešimt metų visų krikščiovarka buvo sugriauta, tačiau so
vena
apie
900
mil.
žmonių.
Net
Gyventojų
prieauglis
kėlė
su
mažėjo ir imančių knygas iš bib- kartais tik susipažįsta su siuntėjo
kimo
Vatikane dokumentą, K i 
niųBažnyčių tikintieji meldžiasi
liotekų. Jeigu jau amerikiečiai laiško turiniu. Simon — Shuster ir šis gyventojų skaičius, prašo sirūpinimą komunistinei vyriau cialistiniai polėkiai neįgyvendin prašydami Dievo vienybės krikš bantį apie visų krikščionių*1>3siskundžiasi, kad sumažėjo skaity- leidykla gauna tokių neprašytų kantis bent keturis kartus su kau- sybei, besistengusiai visas sritis ti. Filosofo Konfucijaus (551 — čionims
vienijimo sąjūdį — ekumenizmą,
tojų, tai juo labiau mažėja skai- rankraščių per metus 4,000 eg- pu esantį JAV, nėra tikslus, nes I tvarkyti pagal savo planus. V y - 479 m.) dorovės pagrindus sunie
Reikia
melstis, kad tikintieji rodantį katalikams susivienijimo
tančiųjų lietuvių pasaulyje, nes zempliorių, Alfred Knopf gauna gyventojų
surašymas
darytas j riausybės pastangos
sumažinti kino, o Mao propagandiniai šū pirmiausia pajustų liūdną faktą: pagrindus, kelius, priemones--ir
išeivijoje jaunų skaitytojų lietu- pustrečio tūkstančio rankraščių, į prieš 25 metus. Statistikai tei- gyventojų prieauglį buvo nesėk kiai vis tebelaukė įgyvendinimo. krikščionys nėra tarpusavyje vie skatinantį juos uoliai jame daly
vių nedaug n e vien todėl, k a d iš kurių išspausdina kartais pora gia, kad Kinijos gyventojų skai mingos. Ji paskelbė nuostatus, Jo fanatiškumas sukėlė dalies švie ningi. Dažnai jie vieni kitiems vauti, yra labai svarbių inten
lietuviukui sunkiau lietuviškai ar tris knygas. Kitos leidyklos sa- čius jau 1978 m. siekė 1 bilijoną, kad tik 28 m. vyrai ir 25 m. m o  suolių nepasitenkinimą.
priešingi, o kartais net kovoja cijų d a u g melstis ir auktis, "nes
Kinijos sukolektyvinti žemdir
skaityti, bet dar ir todėl, kad ang- kosi perskaito du, tris puslapius, taigi arti ketvirtadalio pasaulio terys gali sukurti Šeimą turinčią
vieni prieš kitus, nekalbant apie tai prašoksta žmonių jėgas ir su
du vaikus. Kaimiečiai, esą ryš biai, bet valdantys dar mažesnį
lų kalba didesnis knygų pasirin- kad galėtų nuspręsti, ko tas rank- gyventojų. Tai Kinijos didybė.
praeitus šimtmečius, kai vieni ki gebėjimą", kad Dievas imtų vis
kimas, o trečia, kad ir lietuvių rastis vertas. Doubleday leidykKrašto vakaruose ir šiaurės kioje persvaroje krašte, nesilaikė privatinį sklypelį kaip Sovietuo tus persekiodavo, į kalėjimus kiš gausiau skleisti tarp savęs pasi
jaunuolių yra tokių pat kaip ir la per metus
išleidžia
ligi vakaruose vyrauja dykumos. Ti vyriausybės nuostatų. Kvantun- se, priversti ypač juo rūpintis, nes
dalinusiuose krikščionyse apgaidavo ir net kankindavo.
amerikiečių, kurie nelabai nori 700 knygų, tačiau iš jų tėra tik beto, Sinkiango ir Mongolijos sri go srityje net kai kurie aukštes kolektyvinis uždarbis mažas ir
Antgamtiškai žiūrint, visi pa- j lestavimą ir vienybės troškimą;
skaityti. Mūsų knyga daugiausia viena ar net nė vienos, iš tų ne- tys užima beverk 40 proc kraš ni pareigūnai, komunistų parti netikras.
krikštytieji sudaro vieną mistinį, kad kiekvienas katalikas pritar
laikosi vyresniuoju skaitytoju ir prašytų rankraščių,
1977 m. Kinijos tautos pajamos
to ploto, bet ten tegyvena apie 2 jos nariai, sulaukę 7 vaikų, gavę
paslaptingą Kristaus kūną, gaivi tų, remtų, melstųsi ir aukotųsi su
viešą
valdžios
papeikimą,
t
a
p
o
todėl jos ateitis negalės būti švie- ' V a i k ų ^ & Į leidyklos
^ ^ proc. visų Kinijos gyventojų. Ne
siekė 373 bil. dolerių ir vienam
namą dieviško gyvenimo srovės sivienijimo intencijomis; kad ka
pavyzdžiu kaimiečiams. Netrukus gyventojui teko 378 dol. per me
si. Bet kol dar yra kiek skaitytotoli
Pekino
esanti
Gobo
dykuma
ir vadovaujamą Dievo Dvasios. talikai palaikytų gerus santykius
goję Rand McNally redaktorė saį kol yra rašančių ir leidžian„„j^
visai negyvenama. Klimato sąly ten gyventojų metinis prieaug tus.
d
ta
Tačiau išorėj krikščionys yra tar su kitais krikščionimis, nei per
b
Kinijos pramonė buvo skatina
čių, reikia džiaugtis, nes iciekvie- v .
. , „ . . * ; ; „ - __:1v..._ gos labai nevienodos. Kai kurio lis pašoko net ligi 3 proc.
iškeldami,
si suskaldę Kristaus kūną, yra pa daug savąjį tkėjimą
čiau nors kiti ir neteikia vilčių,
Miestelėnų prieauglis
griež m a . Įsteigta daug naujų įmonių,
na kultūrinio gyvenimo apraišse
srityse
dažna
trūksta
lietaus,
sidalinę
į
dideles
grupes
—
ka
nei
per
dideliu
taikingumu
pa
juos visus perskaito. Ji gauna ačiau varžomas, bet ir ten nesilai bet jose darbo našumas nuosta
kitur
dažnokai
potvyniai,
sunai
3 ka yra laimėjimas. Juo ilgiau pratalikų, protestantų ir stačiatikių. tekdami i religinio indeferentizpie 3,000 rankraščių ir iš tų ne
koma vyriausybės
paskelbtųjų biai mažas. Štai įtikinantis pavyz
. tesime savo kultūrinę gyvybę,
kinantys
dalį
derliaus.
Reikia melstis, kad jie pajus mo pavojų.
prašytų rankraščių apie dvide
nuostatų.
dys. Japonijos darbininkas per
juo ilgiau išsilaikys ir jaunesnietų
ir kitus liūdnus, skaudžius
Reikia stiprinti
vienybės sie
šimt išspausdina. Contemporary
Klimatinės sąlygos
metus pagamina 94 autovežiP ji
faktus.
Lieka
dar
neišklausyta
V.
kiančių krikščionių arba ekumeSkurdus gyvenimas
Books leidykla Chicagoje gauna
mius, o kinas pajėgia tik vieną
*
Klimatinės
sąlygos
labai
įvai
Kristaus
malda
Paskutinės
Vaka-;
ninių būrelių sąjūdį, katalikam
1,500 rankraščių ir iš jų išspaus
Daugumas miestų yra apleisti, autovežimį pagaminti. Pramonės
Amerikiečiai sako, kad šiame
rios.
Šiaurėje
auginami
kviečiai,
rienės salėje: "Kaip tu, Tėve, ma drauge su kitais krikščionimis
dina dvi ar tris, o šiaip leidykla
skurdūs ir netvarkingi. Kaimai techninis pajėgumas žymiai atsi
krašte yra milijonai žmonių, ku
soja,
o
subtropinėje
srityje
—
ry
nyje ir aš tavyje, tegu ir jie bū uoliai dalyvauti bendrose maldo
per metus išleidžia ligi 200 knyrie neperskaito jokios knygos per
žiai, nes ten šiltoka ir ganėtinai dar skurdesni. Elektros apšvieti likęs net nuo Sovietų ar Čeko n a viena mumyse. Aš juose ir se pagal Bažnyčios
nustatytą
slovakijos.
metus. Esą, kiti perskaito po ke«-, „
T . , ., , ,
drėgmės. Pietinėje ir rytinėje Ki mas menkas, nes šeima tenkina- Į
formą.
. .
t u manyje, kad jie pasiektų to
u vi
i •*• • i
T>"LV • T Jei leidyklos gauna tukstan- nijos dalyje yra palankiausios są si viena lempute. Daugumos dyReikia
vieningomis krikščio
Didvsis klausimas
bulos vienybės — ir pasaulis įti
7
holiKa, yra
o kiti
nieko. Bibliotekos
, »>,. . . . - lygos ūkininkauti. Net ir ten liū ventojų, vyrų ir moterų, a p r a n 
dažnai
suvaržomos
mažinant „ * .
nių
jėgomis
dirbti platesnės apįm
kėtų,
kad
tu
esi
m
a
n
e
siuntęs
ir
ras žurnalai gauna per metus ke
Kinijai reikalingas ilgesnis lai
t biudžetus ir jos taip pat gali m a  čius knygų rankraščių, tai ivai- tys ir sausros protarpiais sunaiki ga vienoda — švarkas ir kelnės.
ties religinius, visuomeninius,**'
liolika tūkstančių kūrinių iš ne
Tik pietrytinėje Kinijos dalyje, ko tarpsnis išmokti savo kojomis juos myli, kaip m a n e mylėjai"
žiau beskirti lėšų naujoms kny
na
dalį
derliaus.
labdaros darbus, prašyti, kad
(Jn.17,16).
žinomų autorių ir daugiausia tie
krašto aruode, kiek gerelesnis ir vaikščioti ir vakarietišką civili
goms pirkti, kai didelę dalį biu
Žemės
ūkis
yra
pragyvenimo
Dievas Tėvas negali išklausy stiprėtų pokalbis tarp katalikųir
kūriniai neskaitomi. "Playboy"
laisvesnis gyvenimas.
Kantono zaciją savo pažangai panaudoti.
džeto reikia išleisti algoms ir ki
šaltinis.
Juo
verčiasi
daugiau
žurnalas per metus gauna ligi
mieste žmonės geriau apsirengę Šiam tikslui būtini bent keli de ti šios savo Sūnaus maldos, nes kitų krikščionių teologų, moky
tiems reikalams. Infliacija atsi
kaip
80
proc.
visų
gyventojų.
Ki
12,000 kūrinių, bet per septyne
ir pavalgę. Ten moterys jau ir šimtmečiai supažindinti jaunimą dar daug krikščionių ir Bažnyčių tiem atstovam išsiaiškinant skir
liepia ir į knygų skaitymą, nors,
nai
stengiasi
kiekvieną
sklype
1
tingai suprantamas ar pabrėžia
rius metus iš tų
neužsakytų
šiokių tokių madų vaikosi.
su technikos pažanga ir pamažu vadovų nesiekia vienybės, o Die
krintant doleriui, atrodo turėtų
lį
panaudoti,
daug
dirba,
bet
der
mas tikėjimo tiesas,doros paplo
straipsnių neišspausdino nė vie
1965 — 76 m. tarpsnyje žmo įjungti į plataus masto krašto su- vas prievarta neverčia savo pro
atsirasti daugiau knygų pirkėjų
lius
gerokai
atsilikęs
nuo
JAV
ar
čius,
liturgiją ir valdymąsi.
tingų
tvarinių
mylėti
vienas
ki
no.
nių gerovė dar pablogėjo. T u o pramoninimą. 2emės ūkį reikia
ir skaitytojų.
Europos.
Per
pastaruosius
tremeile.
Tačiau nereikia manyti, kad
~ * J -i u
J T
v metu gyventojų soicius zyrniai pertvarkyti ir mechanizuoti. Šiems tą didele krikščioniška
Šioje maldų savaitėje ir visada
Bostonas knygoms,^ plokšte- b u s išspausdinti tie kūriniai, jus metus del blogo derliaus K°Tarp
krikščionių
grupių
vis
dar mes galime ir turime melstis su
pašoko, o žemės ū!-io gamyba ne milžiniškiems uždaviniams atlik
lems ir panašiems bibliotekos k u r i u o s l e i a y W o n a t n e š a ar įsiū- nija buvo priversta įvežti grūdus,
padidėjo. Pramonės gamyba kiek ti reikalinga daug laiko ir nuo pasitaikanti neapykanta yra pa didele viltimi. Juk niekada vie
reikalams pirkti išleidžia 21 proc. b a g e n t a 5 j s u s i t a r ę su autoriais, labai kukliai išsimaitinti. Šiuo
pakilo, bet gamirių kokybė ne seklios kultūrinės ir ūkio politi piktinimas pasauliui, meilės ir nybės ir susivienijimo sąjūdis ne
savo biudžeto, Chicaga išleidžia § t a i M a r i l y n F r e n c h k n y g a « T h e metu išvengiama badmečių, bet pagerėjo. Pakartotas politinis siau kos, kuria per praėjusius 29 m. Ki vienybės trūkumas kliudo daugy
buvo taip išplitęs ir toks stprus
10.2 proc, Cmcmnati 13 p r o c , W o m e n s R o o m » y ^ geriausia daugumas gyventojų verčiasi la tėjimas, ypač "kultūrinė revoliu nijos vadovai nepasižymėjo. Fa bei netikinčiųjų pažinti Kristų, visose
krikščionių Bažnyčiose
New-Yorkas. 12,7 proc Cleve- perkamų knygų sąraše, b e t jos ki- bai skurdžiai.
Mao, bet juos mylinti dangiškąjį Tėvą ir kaip dabar. T a viltis yra visaga
cija", sustabdė Bet kurią pažan- natikas komunistas
landas 9.8 p r o c , Pniladelphia t o s d v i k n y g o s nesulaukia leidėKrašto gyventojai
lio Tėvo meilėj mums, savo klys
gą. Labai, triukšminga Mao meto į trumparegis politikas,per ilgai gy- taip išsigelbėti n u o pražūties.
9.3, Detroitas 8 proc. I š Chica- .
..
„-i « •
Svarbu
yra
melstis,
kad
ir
ka
tantiems
vaikams, Šventojoj Dva
propaganda išreiškė partijos po veno. Jo vestoji "kultūros revoliu
<,„, « » « » « " F " " « v*-*^ j Q i r a g e n t a s j a u a pvaikscio]o
1953. VI. 30 daryto gyventojų
talikai
nebūtų
kliūtis
vienybei
ir
sioj, Kristaus maldoj už savo mo
gos bibliotekos 3o mil. dol. biu- b e n e t u z i n ą leidyklų. Visa tai surašymo duomenimis Kinijoje lėkius, kurių nesugebėjo įgyven cija", sustabdžiusi kultūrinę pa todėl, kaip sako Vatikano II su
kinių
vienybę ir jo pažadą: "Jos
dinti.
Tuo
metu
labai
suvaržė
žangą, vargu galėjo tikti net III
džeto atlyginimai paima apie pu- r o ( j 0 ) k a d Amerikoje rankraščių buvo 582,6 mil. gyventojų. Tuo
sirinkimas
dekrete
"Ekumeniz
klausys
mano balso, ir bus vie
Kinijos bendravimą su išoriniu a. prieš Kristų, kai viešpatavo
sę tos sumos, įskaitant ir 562,000 pasirinkimas labai didelis,
metu gyventojų prieauglis siekė
mas",
vengtų
žodžių,
sprendimų
na kaimenė ir vienas ganytojas"
pasauliu ir dėjo bergždžias pastan imperatorius Čin Ši H u a n g Ti ir
dol. išmokamų sargams. M a n o 
3,7 p r o c , o mirimai 1,7 proc Na
ir veiksmų, kuriais netiksliai ir (Jn.10,16).
žudė Konfucijaus pasekėjus
ma, kad bibliotekomis naudojasi
tūralinis gyventojų prieauglis tuo
neteisingai vertinami
atsiskyruP.Dts.
nuo tetvirčio ir trečdalio ChicaSkaitančių, jei ir mažėja, tai metu buvo 2 p r o c , taigi apie 12
Kinijos likimą lems jaunoji sieji broliai ir kurie dėl to apsun
gos miesto gyventojų. Panašiai JU vis dar yra, knygas perkančių mil. per metus. Nuo to meto daug
karta, dar net neturinti 18 me kina tarpusavio
santykiavimą.
yra ir kituose miestuose, tačiau taip pat yra ir knygas rašančių, kas pakito šioje srityje. 1975 m.
tų. Jos skaičius milžiniškas, nes Priešingai, kad katalikai pavie
.-APTIKTI
perskaitytų knygų kiekvienam nors kaip rodo pavyzdžiai, ne vi- duomenimis gimimų skaičius sie
siekia 400 mil. N u o jos išmoksli niui ir drauge būtų didelė pa
MIESTO GRIUVĖSIAI
gyventojui didžiausias vidurkis šiems tiems kūrėjams lengva su kė 2,7 proc, o mirimų sumažėjo
nimo ir nuteikimo priklausys galba vienybei savo visišku atsi
tenka Minneapolio mieste — net savo kūriniais išeiti į pasaulį. Ir ligi 1 proc Gyventojų prieaugArcheologus neseniai sudomi*
krašto pažanga ir net pasaulio gręžimu į Kristų, į gerą, kilnią
6 knygos asmeniui. Clevelande tai labai suprantama, nes ir šiaip .lis kiek krito bet mažai patarnataika.
veiklą, didžiadvasišką meilę, api no E g ė j o s jūros Tiro sala. Jfetenka 4.S, Los Angeles 4, N e w Amerikoje išeina
per
metus
metrų
Nereikia pamiršti, kad 45 pn>c. mančią visus, net priešus, visus toli j o s penkių šimtų
Yorke 3, Philadelphia 2.9, Chica- keliasdešimt tūkstantčių pavadi- apibūdinant kaip įtakos turėjusius
kinų tautos yra be.aščiai ir te jungiančią, kad, anot vyskupų gylyje aptikti miesto griuvėsiai.
goje
vidutiniškai
asmeniui
per meLietuviai
kūrėjai
tus tenka
perskaitytų
knygų
2.3. nimų
dar galiknygų.
savo knygas
išleisti,
nors žiaurius diktatorius
tas didelė našta jau*v;3i karta;.
susirinkimo, didelės
"katalikų Matyt, kažkada čia b ū t a vieno
Miestuose, kur proporcingai ne retu atveju jau reikalingos iš- Suprantama, dėl autoriaus tų su
Šiuo
metu
kinai
dairosi
ir
ieš
graikų "amžiaus" centrų. Mies
daugiau lėšų skiriama bibliote- leidimui pastiprinti subsidijos. Į- rikiavimų gali būti įvairių nuomo
ko progų savo tautai plėstis, nau giant Tibetą ir įsiveliant į karą t a s nugrimzdo p o
smarkaus
nių, bet apskritai veikalas informa
koms, ne būtinai jau daugiau vairūs ne grožinės literatūros kū- ciniu atžvilgiu įdomus ir naudin
jas
sritis
užimti
ir
net
pasaulio
žemės
drebėjimo.
Kai
k a s lin
Korėjoje
ar
1962
m.
besiveržiant
Teng Hsiao-ping. Kinijos komunis
žmonių skaito. Taip pat iš didės- riniai dar sunkiau išleisti, bet gas, daug ir naujų dalykų pasa tų partijos vicepirmininkas ir vice raidą lemti. Jei Kinija ir toliau į Indiją ji gali t a p j pavojinga kę manyti, k a d sis miestas I e š 
:
nių miestų išsikelia į priemies- gerai, kad tai padaryti įstengia- kantis.
premjeras.
blaškysis, kaip 1950 m. prijun- jėga.
k o m a — Atlantida.
jm.
čius daugiau išsimokslinę gyven- ma. O ne retai išleidžiamos knytojai, miestuose lieka tik vargšai gos autorius m a n o , kad jo knyga
tinginę p a m o k y t i . Gėda b u s Lenai, Žuliams ir Stan- jimai ir užsipuolimai.
ir mažai išsilavinę asmenys, to- bus perkama, tačiau dažnai užk
a m s net prisipažinti. Visiems laikams su Andrium ji
Ką dabar galėjo d a r y t i ?
dėl kiek žmonės skaito, statistika, mirštama, kad ir jis pats ar jo
u
ž
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r
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k
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a
m
s
nešlovę.
Tokia
keista,
p
i
k
t
a
nuotaika
Pietų metu, p a m i r š u s i apsirėkavimą, ji vėl ieško
remiantis tik miestais, negali bū- kaimynai nėra iš tų, kurie visas
Romanas
ją
b
u
v
o
a
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ė
m
u
s
.
jo ginčo apie tai, ką tyloje buvo prisigalvojus. Šįkart
knygas pirktų.
ti labai tiksli.
Bet Maura, tyliai pavalgiusi, d a r tyliau nuėjo pri ji dukrą kaltino k i t a i p :
P. MELNIKAS
Tiek amerikiečių, tiek lietuvių
42
gulti ir visokios m i n t y s lįsdavo Viktorijai į galvą. J i
Knygų leidimo biznis rodo, leidyklos susiduria su lėšų ir skai— T u į savo tėvą nusidavei, mieloji.
galvojo, k a s d a b a r šiuose dideliuose namuose b u s ?
— Ar taip y r a ? — Viktorija ją k r a t ė .
kad žmonės knyga dar domisi, tančiųjų trūkumu, todėl kiekvie
Maura pakėlė galvą n u o lėkštės.
K a i p gyventi p r a b a n g o j s u dviem nusikaltėliais? Ką ji
— Galvoju. Ir, tur būt, taip yra.
Beina daugiau ar mažiau knygų, nos knygos pasirodymas yra lai—
T u ir jis a b u tokie.
d a b a r d a r y s , nes ir pati k l a s t a užsiėmė. Viešpatie, ji
— Na, ir gražumėlis...
antra, leidyklos gauna labai kytinas visokeriopa prasme šven— Kodėl?
Viktorija norėjo šaukti, j ą pulti. Ooo, kaip ji t o nežinojo n e t k a i p laiką numarinti...
daug pasiūlymų išleisi knygas, te. Tai moka vertinti ir tie, kurie
— Todėl!
B o b a s ir M a u r a t o k i a ideali p o r a atrodė. Taip
Tai rodo, kad rašančių nėra m a - lietuviškos knygos netingi pa norėjo. Ji tai visuomet darė, kai Maura buvo maža, b e t
— I r tėtis? — M a u r a t u o tarsi nudžiugo.
dabar...
Prieš
šią
panelę
—
moterį
ji
buvo
bejėgė,
šventuoliškai
n e k a l t u s vaidino, kai t u o t a r p u Bobas
žai, o rašantieji, be abejo, yra ir ieškoti ir amerikiečių biblioteko— I r jis. — Viktorija prisipažino, bet pajuto, kad
nors kažkokia nežmoniška jėga stūmė tingiai ir pasi tiesiai į akis j a i nežiūrėjo. P r i m e r k ę s t a s mažytes,
dairgiau ar mažiau skaitą asme- se.
p
a
d
a
r ė klaidą ir buvo pervėlu atitaisyti.
leidusiai dukrai išperti kailį. Maura atrodė tarsi ne j o s vaikiškas akeles jai kalbėdavo. Nuleisdavo t a i akis, t a i
nys. Amerikiečių leidyklos gauna
Al.B.
—
N a sakyk, sakyk... — Maura nepiktai nusijuo
duktė. Ji į ją nebuvo panaši, daugiau į Andrių ir elgėsi, galvą į grindis ir k a ž k ą vis m ą s t ė . K ą ? Kaip Maurą
kaip jis. Atrodė, obuolys nuo medžio toli nenukrito, ir j ą a p g a u t i ? Kartą, netikėtai jai įėjus į rūsį, jis labai I kė. — Niekad nieko apie tai mes nešnekėjom. Keirie,
m a m a , t a v o santykiai su tėčiu? — Maura, matėsi, jai
Spaudoje ir gyvenimą
štai tau...
keistai kosėjo, kažko varžėsi ir keistai j a i atsakinėjo. Į
keršijo.
T a r s i vagis, pavogęs šeimos r a m u m ą ir pasitikėjimą, \
— Tai su sužadėtiniu? — ironiškai pasiteiravo.
— I r jis toks. Lygiai, kaip tu.
— Taip. manau, ir bus, — ir Maura nuleido gaivą. jis visu elgesiu kažką slėpė. K a s tai buvo? K o nebuvo? j
— Aha. Matai, matai... Ar todėl, k a d a š į fftik
Ji t r u m p a i jį įtarė, labai t r u m p a i , galvojo jie bučiavos, į
— D a r to nežinai! — Viktorija suriko.
panaši?
Pabaigoje 1978 m. Hart leidykla gą, jų laimėjimus žmonijai, bet
Ji tačiau nujautė dukters senuose meluose, nuda- glamonėjos, a r ką kitą... bet Bobo baimė tuomet at
Dukros tonas siutino Viktoriją, norėjos verkti.
New Yorke. išleido 571 psl. veikalą: juos jstato ir i to laikotarpio žmo vimuose... Kokia ji taikstėsi atrodyti gerutė, kokia r o d ė kiek didesnė. K a s t e n atsitiko?
— Nežinau. — pasakė, bet jautė, kad j a s riša
"The 100. A Ranking of the Most nijos gyvenimo raidą. Veikalas
Jie visą laiką gal nuo jos labai d a u g slėpė. Sė- vienos rūšies nelaimė. Ji kiek bijojo Mauros, b e t kartu
Influential Persona in History". duoda daug informacijų ir žinių iš šventuolė! Visi jos perspėjimai niekais nuėjo. Būk a t sargi. Maura, nieks tavęs tokios neves. Neprarask, k ą Į dėjo k a i p vaikai šalia j o s šiame salione, vaidino jau- i norėjo išsipasakoti, išlieti visa tai. kas joje buvo susi
čia duodamos suglaustos biografi įvairiausių sričių.
jos 37-nių mokslininkų ir išradėjų, Autorius pasirinko sunkų uždavi turi, tai t a v o turtas... Ką tu darysi, kai šaukštai b u s į n u s įsimylėjusius, k a i mintyse jie buvo seni ir žinojo,
30 politinių ir karinių vadų, 14 fi nį — surikiuoti išskirtas asmeny po pietų? Taip, taip, yra išimčių, bet tik išimčių. J e i ko jiems reikia. O šalia baseino laike "open hou9e" tvenkę. I r tik sekundę pagalvojo, ar galima d u k t e r i m i
losofų, 11 religinių vadų. 6 meni bes į eilę pagal nuopelnus. Pirmon neištversi, tai apsidrausk. Tik neateik po visko ir nesa t a i p meiliai žiūrėjo į viens kito akis. kad ji jiems pa pasitikėti?...
— Tai kaip? Kaip y r a su tėčiu? — M a u r a staiga
ninkų ir rašytojų, dviejų tyrinėto- vieton patekęs Mahametas del jo la
vydėjo.
jų-keliautojų. Apimamas laikotar bai plačios įtakos. Knygoje randa kyk, ką dabar turiu daryti?
pasidarė žingeidi. Jos veidukas su mažom rausvom
Atrodė, ji pasitikėjo ir droviu Bobų. Jis ateidavo
Ji p a t i užsiaugino tokią Maurą. Kai d a r buvo ma
pis nuo 600 m. prieš Kristų iki da mi: Konfucijui, Gutenbergas, Ko
nėštumo dėmėm atrodė, k a i p suaugusios moters.
bar, daugiausia parenkant žmones lumbas, Einšteinas. Aristotelis, Ko į namus s u nekalta, gera mina kažką gal planuoda ža, ją baltai rengė, k a d bėgiotų sode, k a i p nekalta
— Jis... — Viktorija nedrąsiai pradėjo ir nutik).
iš naujesnių laikų, bet didelis skai pernikas, Konstantinas Didysis, mas. Saugokis, sakoma, brutalių, užgaulių ir atvirai p l a š t a k ė . Ją išmuilindavo vonioj ir ši verkdavo dėl
— Nesidrovėk, mama. Ką jau čia. Sprendžiu, jįs
čius ir iš pirmųjų keturiolikos Freudas, Edisonas, Marconi. Beet- neslepiančių blogų intencijų! Ne, ne... Saugokis dau akrų graužimo... Ji buvo nešvari, b e t d a b a r ne muilo
-*
šimtmečių po Kristaus gimimo.
hovenas, Bolivaras, Michelangelo. giau tylių "šventuolių". Nežinai kas už pritaikyto vei reikia. J i užmiršo ir j a u kaip verkti ir vonioj nepri- į su kitom kiek pakvailioja.
popiežius
Urbonas
n
,
Sv
Augusti
—
Tai
ir
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j
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savybė.
Autorius Mktiael H. Hart paro
g e r s . . A b s u r d a s tai, a r n e ? Bet ką prieš gamtą pada
delio.
do plačias istorines žinias, įvairių nas. Sv. Paulius, Max Plank. Kep
— Kaip tai pastebėjai?
r
y s i ? G a m t a y r a k l a s t i n g a ir j a u n ą Maurą išmokino;
Nusiminusi
Maura
baij;ė
valgyti
ir
prisipažinti.
mokslo šakų nuovoką. Aprašo ne leris, Picasso ir daug kitų, bet ne
(Bus daugiau)
,^
vien žymiųjų žmonių gyvenimo ei apleisti ne Hitleris su Stalinu, juos į Viktorijai reikėjo ją pult, aprėkti, taip norėjosi tą k l a s t o s i r melavimo. Nepadėjo j o s pamokymai, perspė- j
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ŠIMTAS ŽYMIAUSIŲ ŽMONIŲ

jno Šventasis Tėvas tikinfiuosavo dvasinėj vizijoj, ne lagami- Į REIKIA GERBTI TĖVUS
nuose, jei tokių dar turėjome sa-1 Įprastiniame sekmadienio su ;'• sius, kad jaunimo ir vyresniųjų
santykiai visada vystytųsi ketvo rankose. Toldami nuo gimti- j
sitikime su šv. Petro aikštėje ; virtojo Dievo įsakymo dvasioje.
nes, išbarstėme daugelį dalykų, j ^ J J į ^ tikinčiaisiais —
Keliones ratams pajudėjus
kurių tarėmės nebusią reikalingi.
jų buvo apie aštuoniasdešimt
PRANAS
RAZMINAS
Spėjome įsipareigojimus pakeisE L E K T R O S
tūkstančių — Jonas Paulius U.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
ti
surogatais:
buvusias
žmonas,
ar
.
.
w^*™i**«ii
Apsidairę
pamatysime, kaip j nebūtų likę. Naujas kelias pro
kalbe
Chicagos miesto leidimą..
J o a P i e k e t v u t J « i Dievo Dirbu Turiu
Ir užmiesty. Dirbu gTeital, ga
skubotai viską darome. Mes sku- buvusį miškelį mane paklaidin- vyrus, užmiršom savo vaikus Tai j įsakymą:
Gerbk savo tėvą ir rantuotai
ir sąžiningai.
binomės susilyginti su didžiaisiais, j tų savo netikėtu posūkiu, iš anks- jau daugelio aiškus dvasinis nuo
Sibiras, Lena Valaityte, Volgos vokiečiai
paragino
4
Talman
Ave. 927-3558
motiną.
Popiežius
514 s
jau užaugusiais, vėl paskubomis, to apgalvotu, ir būčiau kaip sap smukis.
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
ir gyvenimas Lietuvoje
ypač jaunimą gerbti ir mylėti į
Žengdami gilyn į nežinomą
net galvotrūkčiais kūrėme šeimas, ne, nerasdamas kelio į gimtąjį na
ne tik savo tėvus, bet visus seK. BASONAS
pasipriešindami bet kokiam apsi- melį, ant kurio pamatų jau bū ateitį svetimose šalyse, dar dau
nus žmones, kurie dažnai jaugiau menkysčių pridarėme. O vi
svarstymui. Paskui jau greitomis tų užžėlusi velėna.
Naujų metų Lietuvos vokiečių met estradinės.
čiasi apleisti, kenčia įvairius
sa tai rodo mūsų buvusį dvasinį
Į muzikinį Vokietijos gyveni senome, ir mūsų nakties poil Neatlikti darbai ir atsakomybė
"Die Raute — Rūta" laikraščio
lėkštumą, raupsuotą skurdumą. negalavimus. Seni žmonės la- i
pirmą puslapį puošia eglės šaku mą Lena pateko visiškai netikė siui skirtos lovos netikėtai mūsų
biausiai trokšta supratimo ir
Pasitraukdami iš tėvynės kartu
tė, žvakutės ir simbolinė žvaigž tai. Atostogaudama žiemos metu jau nebesulaukia. Tiesiog žaibu išsineŠėme ir jai neatliktų parei Iš tikrųjų esame mažesni, negu dėkingumo, kurio jie yra nusi- j
net
galvojame esą. Kadangi gyvenime
neįprastą mirties veiksmą, atde. Taip pat Kristaus gimimo (Lena yra slidžių mėgėja) viena-|
gų glėbį. Išsinešėme didesnę at gerų norų neužtenka, tad pasi pelnę. Kalbėdamas apie ket- i REIKMENYS FOTOGRAFAMS
liek m
proga pirmame psl. įdėti jaunos me viešbutyje Arlberge, kartu suį a e, neturėdami progos nė su sakomybę už jos tolimesnį likimą,
virtąjį Dievo įsakymą — Gerbk
sav
IR MĖGĖJAMS
Lietuvos vokietės prisiminimai iš visais svečiais ji dalyvavo daina- <> mylimaisiais atsisveikinti, negu būtume turėję ten pasilik liekame tokiais, kokiais esame, bet savo tėvą ir motiną, — Popie-1
net
ne
kokiais
norime
būti.
nesirūpindami, kokin griovin
Sibiro. Ji su sesute 1945 m. buvo vimo varžybose. Ne tik teisėjų i
žius pažymėjo, jog šis įsaky-l
dami, t. y. atsakomybę už savo
mus
" kūną įvers. Tai jau ir neKą mes iš tikrųjų turėjom pa mas sudaro esminę sąlygą darištremtos iš Lietuvos prie pat Ki komisija (taip pat sudaryta i š !
tautos ribas, jos gyventojus, jų
nijos sienos, kur sunkiai dirbo prie viešbučio svečių) buvo sužavėta į svarbu žemę palikusiam ir į kitą teisėtas aspiracijas, už jos kultūri likti, kap nereikalingą kelionės ba ir vyresniųjų ne tiktai šeimoje, j
įvairių pakrovimo darbų. Besiar "Bei mir bist du schoen", "Sum- j gyvenimą persikėlusiam. Juk mū- nius bei dvasinius turtus, visą at lastą, dar kelionės ratams nepaju niam sugyvenimui tarp jaunimo
: Sl
tinant Kalėdoms, Lietuvos ilge mertime" ir "Moskauer Naechte" * visas gyvenimas buvo pini- sakomybę už tuos, kurie patys ne dėjais? Tai fariziejizmą. Jis vilkosi bet ir visoje žmonių bendruo- i Daug sutaupysite, pirkdami čia
ais
įvertintas. Laikas buvo pini
paskui mus, kaip per padanges
sys ir gražūs švenčių prisimini dainomis, bet ir viešbučio šeimi-jš
gali
skųstis
laisvajam
pasauliui.
menėje. Melskimės, tad, ragi- j jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
mai mergaites nukėlė į gimtuo ninkė, pasiūlydama Lenai visam gai, bet ar pinigai buvo verti lai Tačiau niekados nesprendžiam, nusitęsusi žalčio uodega. O mums
tus reikmenis ypatingai progai.
ko
reiktų
būti
J.
Biliūno
drąsuo
sius namus Sakių apskr. Iš laik sezonui gerą sutartį.
kaip
mes
turėtume
mokėti
už
Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų
lių minia, pasiryžusią pasiekti
Niekados taip rūpestingai nePUSMEČIUI
raštinio popieriaus jos
kirpo
Atsisveikino su darbu pašte,
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
skriaudas.
Mūsų
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neturi
ker-,
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, . . . , . ' siruosiame, kaip rengdamiesi Į tožvaigždutes, užrašydamos ant pradėdama sunkų
$103.00 Chicagoje
ir ketvirtad. vakarai* Ud 9 vaL
što įstatvmo: akis už akį, dantis fukstai k a l n e s v v t i n t j L a i m * z l "
uaininmJces
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burį
—
savo
tautai
laisvės
žibu
v
jų "Kristus Gelbėtojas yra čia", kelią, patekdama į Vokietijos tele
#77.00
ir nezmomą kelionę. Labai uz dantį. Toks kerštas viespa- rį. Laisvės žiburys — vienintelis
rinkdamos prie vagonų sušalu vizijos ZDF Hitparade. Klaipė-1 hmą
if1'
3314 West 63rd Street
Ci c e r oi e
padarome taip, kaip
anas tauja tik nekultūringų tautų tar kelias, taip mums reikalingas da
sių kopūstų lapus, bulves ir neš dos vokietininkų laikraščio ben- rretas
? * 6 ^ . minimas
T " " turtuolis, pe.
(10/20/5/TJM)
*
barties kelionėje
damos jas į stovyklą, kaip priedą j j i . . v._. «.__ .„..
kuris, iškeliaudamas į tolimus
Tel. — PRospect 6-8998
Dėl to mes blaškomės arba esa
prie kasdieninės duonos riekės di dradarbe pripažįsta lietuvaites gro-' kraštus,
Pensininkams auto apdrauda
' padalijo savo turtus tar
džiųjų švenčių pusryčiams.
Amžius 62 iki 80 m.
žį, 168 cm. ūgio, 53 gk. svorį, nams su sąlyga, kad, jam grįžus, me abejingi, ypač jaunieji, kad P a i e š k o j i m a i
turės
duoti
apyskaitą
iš
jiems
pa
jaunebesuvokiame
kas
mūsų
tau
Šaltis ir badas kankino mergai šviesiai tamsios spalvos plaukus, likto turto.
tos priešas ir kas draugas. Ir tai BUMBLIAUSKAS Mataušas, g. Tel I. BACEVIČIUS — 778-2233 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tes kučrų vakarą. Susėdusios gintarinės spalvos akis. Be lūpų
6455 So, Kedzie Avenue
po tokio trumpo laiko, po trupu- šių aps., Žarėnų vaisė., Saušilės kaiMūsų testamentas
M. BADZEVIČIUTE
prie mažos lemputės, seserys pra
tį daugiau kaip ketvirčio amžiaus, i me.
dėjo giedoti kalėdines giesmes,
Istorinės aplinkybės mus pri kai pasilikusieji taip didvyriškai; JANČTAI Antanas ir Juozas iš 5aišmoktas Lietuvoje, prisiminda
vertė palikti gimtąjį kraštą. Gel kovoja už visa tai, kas mums jau | kių aps., Pirmenų valsčiaus, Lekėčių
mos laimingas dienas, praleistas
bėdami savo gyvybes, nežmoniš atrodo svetima, nesuprantama.
Į kaimo. Atvykę į JAV prieš 2 jį karą.
Apysaka
tėvų ūkyje. Jų gilus tikėiimas į
kai skubotai išvykome į nežinią.
LEGIS Vincas, gyvenęs Kapsudžių
ADDING MACHTNBS
y Išleido Akademines Skautijos
žmonijos Atpirkėją, jo atėjimą su
Gimtosios žemės sauja
! kaime, Plungės valsčiuje. Telšių aps.
Medžiaginių turtų testamentas,
AND CHECKWR1TERS,
JAV
rieš
Leidykla Chicagoje 1978 m.
pilnom malonėm pasitvirtino, kai
kaip paaiškėjo, būtų buvęs be
Atsisveikindami su tėvyne, fa*[***••
P
M *"*•
Nuomoja,
Parduoda,
Taiso
po kelių dešimčių metų abi se
! vertis. Dvasiniai turtai mažiau I neužmiršome ar kas dar susku-i PAPARTIS Algis, gimęs Vilniuje
Kairia su persiuntimu $4.73
Virs 50 metų patikimas jums
sutės, jau subrendusios mergai
piktos rankos pasiekiami. Tačiau ; bome pasiėmėme gimtosios žemės 1924-26 m, atvykęs j JAV 1952 m. j
%'
patarnavimas.
Ulinojaus gyventojai prideda
tės, grįžo į laisvą Vakarų Vokietiir jie nuo plėšikiškų užmačių ne į saują ir supylę į nosinaitę, kaip Bayonne- N- J Dukra Rita Marija ir
jos dukrelS labai nori susitikti su tė
5610
S.
Pulaskl
Rd.
Chlcago
20 et. taksų. Užsakymus siusti
f
visai saugūs.
į simbolį, kad mes neatsisakome, veliu — seneliu.
DRAUGO adresu.
Phose
—
581-4111
Mūsų dvasinis bei kultūrinis; peržengdami sieną, nuo teisių į saLena Valaitytė
ŠEPUTTENE
Domicėlė,
gimusi
Giri
palikimas taip pat pragariškai vo tėvų ir protėvių palikimą. Ir
iimiiiiiiiiiiiiiiimiimimmiiiiiiHiiiiiiiiii
ninkų kaime, Vainutos parapijoje,
"Die Raute" beveik visą psl.
darkomas ir niekinamas. Prieina- kas beria ant jau užgesusių krū Tauragės apskr. 1913 m. gyveno Či
skiria lengvo žanro dainininkei
me išvados, kad ir dvasinio. tinių saują gimtosios žemės, pa- kagoje.
Lenai Valaitytei, su kuria pasi
testamento mes negalėjome palik- į sako, kad mes ir mirę neatsisakoALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
STANKEVIČIAI Andrius ir Juozas,
kalbėjimą padarė
"Memeler
ti
savo
artimiesiems.
Kaip
rodo
is-1
me
nuo
savo
gimtosios
žemės,
nuo
ir Antano sūnūs, i5 Butri STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Chicago 1978 • • . . . . $5.00
Dampfboot" bendradarbė Erika Lena Valaitytė, estradinė daininin torijos vyksmas, mes tekio testą-'savo tėvų ir protėvių palikimo, Monikos
monių valsčiaus, Paliepių kaimo (Sakė.
Stumber. Redakcija prisipažįsta,,
$4.00
mento neturėjome net teisės pa- \ kurį gindami ir patys mirė. Kurie ios)> Alytaus apskr. Atvykę prieš l-jį ŽEMAIČIAI. Etnografija. 184 pusi., Chicago
kad iš skaitytoių gavo daug už-j pieštuko Lenos veidas yra nerei- likti, nes kas, savo gyvybę gelbė-iir šiandien kovoja už gimtojo karą.
METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pusi., Chicago
$5.00
klausimų — laiškų apie Leną. I kalingas jokios kosmetikos pagal- damas, dar gali turėti drąsos ki-: krašto kalbą, už tradicijas, už tei- j VAINEIKIS Petras, Karolio sūnus,
Tačiau iš žinomos Vokietijos es- ! bos. Lietuvaitė yra tikra gražuo- tam kokių nors pareigų užkrau- sėtą dvasinių ir medžiaginių gimęs' 1922 m. 1949 m. tarnavo pran- MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 .. $5.00
tradinės muzikos
dainininkės i *
Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Ulinojaus gyv. dar pri
ti.
turtų paveldėjimą, už etnografi- cūzų svetimšalių legione IndokinijoLietuvos vokiečių laikraščiui ne
Daug ką mes palikom, kaip ne- niuose plotuose gyvenančius lie-; j«. truputį pakeista pavarde — Voi- deda 5% valstijos mokesčių.
Volgos vokiečiai ir Lietuva
pavylco gauti pasimatymo. Ir Le
reikalingą balastą, bet pamiršom j tuvius, koveja už savo tautos iš- i " ^ a r va*1*** Lietuvoje -jo jaunysdraugai buvo Vytautas ir Felik
Įdomus staripsnis taip pat tal
na Valaitytė nemėgsta spaudos,
nepamirštamus savo dvasinius I likimą. Kovodami jie susiduria su tės
sas
Gabicai
iš Šiaulių miesto.
kuri "lenda" į jos privatų gyveni pinamas iš "Memeler Dampf j turtus. Mūsų kelionė tuo ypatin-1 kaimynais. Palikdami tėvynę, ne
^iHTHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimmiiminiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiifiiiiiaiiniii
%
mą (Lena pa! o vyrą, pramoni boot" apie atvykstančius į Lietu- *a, kad, kelionės ratams pradėjus I viską paliko, tarsi atsiskirdami su i Maloniai prašome atsiliepti, ar žininką Robertą Wiedmaną ir šiuo ! vą Volgos vokiečius. Laikraštis suktis, nebetekome jėgų jų su-į šiuo pasauliu. Jeigu ten vienokiu ^ C i ų a p i e ieškomuosius, pranešu
&
metu gyver.i kartu su Klim — | pažymi, kad Latvijoje ir Estijoje stabdyti ir ką nors dar i pasiimti.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
^•?>t
^J^
> , . , . , _ , , .
v
Lietuvos Generaliniam Konsulatui CiBim "žvaigžde" Horst Juessen). lyra įsisteigusios nedidelės Volgos
Pardavimas ir Taisymas
j
Išsinešėm iš tėvynės visą tai, ar kitokiu būdu kovojama uz tau- • dagoje, adresu:
Tačiau ledai buvo pralaužti, kai j vokiečių bendruomenės. Šiuo tar- ką esame matę, patyrę, dvasios tos laisvę, tai už ką kovojame mes. Į CONSULATE GENERAL OF
2646 W. 69ti| Street — TeL BE 7-1941 |
Sudarkyta vizija
Lena kreipėsi į "Memeler Dampf- \ P" Lietuvoje vokiečiai susiduria akimis apčiuopę. Mūsų iš tėvy
LITrlUANIA
^iinuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiuiHiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimii^
boor" bendradarbę
lietuviškai, 1 su didelais sunkumais. Nepalan- nės išsineštas paveikslas panašus
6147 South Arteslan Ave.
Išbėgdami iš tėvynės išsinešėnorėdama patikrinti jos "kreden-1 burnas Volgos vokiečiams Lietu- į gabaus menininko sukurtą pa-ime tai, ką pajėgėme sutalpinti
Chicago. T1L 80629
cialus". "Suprantu lietuvischkai,' voje yra žymiai stipresnis kaip veikslą, tačiau tokį, kurio joks ki
Tel. 737-8334
gerbiamoji, mylimoji Lena" (taip į Latvijoje ir Estijoje, kur valdžios tas menininkas nesugebėtų nu
:
^
rašo "Die Raute" — K B.), at- j viršūnėse daugiausiai yra rusai. kopijuoti. Niekas praeities nega C ^
VINCĄ S
PIETARIS
sakė laikraščio bendradarbė. Tad, j Lietuvoje aštuoniais Lenino ordi- li
^ ^įstengti
^
^
_
_
t _
? šia
paversti
dabartimi,
pralaužus
šią
užtvarą,
jų j nais dekoruoto Sniečkaus dėka i d i e n a p r a e i t i s nebesugrąžinama,
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
pasikalbėjimas vyko beveik va- Į išvengta rusifikacijos. Rusams vi-. T a č j a u | j B ^ k a d p a t $ imogas
yra |
landą laiko. Pasirodo, kad Lena į siškai nesvarbu, kur Volgos vo-: p r i d ė i ę s s a v o p i r š t u s p r i e g , m e _ =
I s t o r i n e a p y saka
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
Valaitytė yra gimusi 1943 m. rug-1 kiečiai^ apsigyvens, — Kazachsta- i n i ? ] c a i p u i k a u s pav eikslo, kuriame
Pirmoji ir antroji dalis. V-tas leidimas.
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas
sėjo 7 d. Klaipėdoje. Apie savo tė ne ar Latvijoje. Tuo tarpu l į H b O T o p * r t d t e ' į » amfių lieto-j
Kovo 19
— $725.00
birželio 7
— $859.00
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla,
vus ji daug nenorėjusi pasakoti, viai, repatrijavus Lietuvos vokie vio kuriančioji galia.
balandžio
11
ir
25
—
$795.00
liepos 12 ir rugpiūCio 2 — $865.00
pareikšdama, kad motina kilusi čiams, nenori savame krašte ture
Chicago,
1978
Jeigu mano Kūrėias kartą duo
gegužės 2 ir 9 — $829.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
iš Lietuvos kaimo, sunkiai išta ti naujos mažumos. Repatnjantų Į t l ] m a n paj^j į m a n o g i m t i
gegužgs
16
—
$839.00
spalio 10
— $829.00
Didelio formato. 544 pusi., pusiau minkšti viršeliai. Kai
riamu vardu. Tėvas buvęs parti teigimu, Volgos vokiečiai Lietu-, nę ^ a § v 5 s d a r m i n ė a i a u v a r da'>
na su persiuntimu $9.91. Dlinojaus gyventojai prideda 45
DVIEJŲ SAVAIČIŲ
zanas, tačiau kokioje "pusėje" voje yra diskriminuojami.
j kiekvieną upeliuką, kiekvieną goet.
taksų.
birželio 7 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
jis kovojęs — Lena negalėjo pa
Klaipėdiečiams (suprask Klai- j jelj, kiekvieną balutę, kiekvie
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
sakyti. Jos kūdikystė — tikra 18 pėdos vokiečiams — K. B.) už ną nuo žemės paviršiaus "nupūs
Užsakymus siųsti:
gyvenimo stovyklų odisėja. Su draudus vokiškai mokytis ir mels tą" seną sodybą, kiekvieną kebirželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, Chicago, UI. 60629
paskutiniu pabėgėlių laivu, ap tis šventovėse, įsijungimas į lie-1 H0 vingį nors ten jų nė ženklo
Helsinkis 2 — $1189.00
šaudant rusams, ji su nėščia mo tuviską gyvenimą buvo lengvas, j
liepos
12
—Maskva
1,
Vilnius
5
ir
6
dienos
Vakarų Euro
_
—
tina apleido Piliau ir po ilgų ke nes jie jau pažinojo lietuviško į Lietuviškas išdidumas ir pasipoje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
lionių ir vargų apsistojo Bavari gyvenimo pagrindus. Tačiau pri- j tikėjimas auga kartu su pramorugpiūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
joje. Cia gimė brolis Viliamas, sitaikymas prie lietuviško gyve-1 nes plėtote. Lietuviai 50 m. važipoje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
tad motina su našlės pensija "mu nimo Klaipėdos vokiečiams bu- j nėdavo į Latviją nusipirkti namu
rugpiūCio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
šėsi" per sunkų gyvenimą. Pra vo nesėkmingas ateičiai. Lietu- j apyvokos reikmenų.
Šiandieną,
Helsinkis 2 — $1189.00
džios mokyklą L. Valaitytė lan viai jiems neleido išvykti į Vaka- j vaizdas yra priešingas: latviai verVISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
kė Memmingene, įstodama į lie rų Vokietiją, nes bijojo, kad, re- f'na lietuviškus gaminius, atvykPadangos. Priekinių ratų reguliavi
Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS
tuvių gimnaziją
Huetenfelde. patriavus vokiečiams, jų vietą už- j darni pirkti į Lietuvą,
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
čia turėjo "kapituliuoti" prieš lo ims rusai. Iš tikrųjų į tuštėjanAtvykus iš Rusijos į Lietuvą
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
mmit
tynų kalbą ir matematiką. Dar- čius kolchozus Lietuvoje vis dau- gaunamas vakarų pasaulio vaiz
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
bas pašte neatnešė laukto pasi- I giau atvyksta rusų.Lietuvos ūkiui das. Ne tik miestai, bet ir kaimas
Wheel alignment and balancing.
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
tenkinimo. Pradėjo
dalyvauti \ būtų sveikiau, jeigu vietoie rusų į yra žymiai tvarkingesnis, gražės&
Brakes. Shock absorbers. Muiflers
įvairiuose dainavimo konkursuo- kolonistų Lietuvos kolchozuose j nis. Tuo tarpu Latvija ir Estija
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
« tačiau Frankfurto konserva apsigyventų Volgos vokiečiai. Ta- ] atrodo atsilikusios. Daugpilyje ruChange of oil and filters.
torijos durys be brandos atesta- čiau iie, nežiūrint 200 m. gyveni sai sudaro 80 proc. miesto gyven
to buvo uždarytos. Džiaugdavo- į mo Rusijoje, stipriau yra prisiri tojų, o patys latviai, savo kraš
393 West Broadway, P. O. Box 116
si, kai dainavimo varžybose pasi- j Še prie motinos kalbos už klaipė- te, atrodo likę tik kaip mažuma.
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617 > 268-8764
rodydavo geriau už konservatori- j dieČius. kurie labai greitai prade- Už tai ir buvęs aukštas pragyve
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
'•' s absolventus. Motina i? pasku- i da kalbėti lietuviškai. Volgos vo- nimo lygis yra aiškiai smukęs.
2423 West 591h Street _ Tel. Gft 6-7777
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organiruoja visą eilę ekskursijų
tin iių savo dukrą leido priva- į kiečiai ištaigose kreipiasi i tar Latvija ir Estija yra stipriau užį LIETUVA ir | kitas pasaulio šalis.
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro,
čiai pas lietuvi piano ir dainavi- nautoius rusiškai. Tas veikia nei-1 pildytos už Lietuvą rusais tarįstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZICNAS.
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
mo mokytoją. Jis ją mokė dau-; giamai lietuvius, nes jie stensria- nautoiais, kurie beveik visas prePricea are bas«d on double oceupancy and axe eubject to
jrjausiai liaudies dainų, truputi: si rusiškumą iš viešo gyvenimo kes siunčia "dideliam broliui",
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet
chatig'es a n d / o r Government apprcval.
operetinės muzikos, bet niekuo-į išstumti.
| palikdami tik trupinius Latvijoje.
DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d-
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DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d.

BANGOS
— Vyriausiam Lietums iškas- \
vinimo komitetui reikia fceleto
jaunų, darbščių ir gabių bendra
darbių. Studentai, kurie domisi
tarptautine teise, istorija ar žur
nalistika ir nori prisidėti prie
Lietuvos laisvinimo, kviečiami |
susti savo gyvenimo aprašymą
VLIKui (studijų komisijai) 29
VVest 57th St, New York, NY
10019. Parinktiesiems kandi
datams bus teikiamos stipendijos j
tolimesniam jų išsimokslinimui.
REDAGUOJA OFELIJA BARŠKETYTĖ, 6640 S. TALMAN AVE., CHICAGO, IL 10621; TELEF. (312) 47S-1I74

— Clevelando Vyresniųjų skau- j
čių draugove
skelbia
konkursą ^ D a l i s C h i c a g o s studentų ateitininkų draugovės susirinkimo metu. Iš kaires | definę: L. Rimkus, V. Kazlauskaite,
jaunosios k a r t o s rašytojams. G a - j L . Bradūnaitė, L Pranckevičiūte, P. Stončius, E. Pabedinskaite, Rima ir Linas Sidriai, "Ateities" redaktorius kurt.
Ii d a l y v a u t i j a u n i m a s n u o 16-25 j dr. K. Trimakas, S. Kuprys ir S. Girnius.
Nuotrauka Jono Kuprio

merų. Terminas baigiasi birželio Į
1 d., 1979 m. Daugiau informa-j
IS. Prancūzija-Vokietija
(lie
cijos rašyti: Nijolei Mainelytei,
pos
19-27
d.)
300
dol.
1030 Dillevvood Rd., Cleveland,
Chicaga paskendus sniege, nes
C. Belgija - Olandija - Vokie
|OH 44119.
*
prieš porą dienų siautė pūga. La
W PL]K registracija (visiems! PAPILDOMA EVFORMACIJA
tija (liepos 19-27 d.) 300 dol.
— 7979 m. Siaurės Amerikos
bai gerai jautiesi, kol neišleisi
privalomas
mokestis) — 5 dol.
D. Prancūzija-Šveicarija-VokieKainos: Jos visos gali pakilti
Pabaltiečių slidinėjime pirmeny
nosies per duris, o tada norisi
IV PLJK stovykla liepos 11-18
tija (liepos 19-27 d.) 210 dol.
verkti. Viskas, viskas paskendę
bės vyks kovo 3-4 d., Moonstone
d. Anglijoje. Į kainą įskaitoma iki 10 proc. Kelionių kainos, įskaiLiepos 20-26 d. — Atstovai transportas iš aerodromo ; ^ ; tant autobusą, nakvynę vidurines
sniege — laiptai, šaligatvis, me
Ski Resort. Varžybas vykdo Ka
dalyvauja
studijų dienose, daly vykią, stovyklautojų kelionė j ! įases viešbučiuose ir miestų apdeliai, mašina, kelias. O tai reiš
nados latvių sporto sąjunga.
zmre]imą
*u vadovais.
kia, kad jeigu nori pajudėti, tai
Programoje bus alpinė ir cross- viai ir turistai arba keliauja ar Kongreso įvykius Londone ( k o n - i
ba
dalyvauja
ELSS.
certą,
šokių
vakarą
ir
šv.
Mi[
Registracija:
Registracija yra
reikia sniegą kasti. O man jau
-country varžybos. Norint dau
bloga darosi, tik į kastuvą pa
Liepos 27-29 d. — Prasideda šias) — 175 dol. (atstovams j r į Pavaloma Kongreso dalyviams,
giau informacijų, kreiptis į ŠAL
atstovams ir turistams. Registruo
žiūrėjus. Labai sunku buvo ir
FAS slidinėjimo komiteto narį j IV PLJK uždarymas. Visos eks- dalyviams).
tis
—
Šiam Prošvaisčių numeriui su
IV PL]K koncertas liepos 14 d.
Vyteni Čiurlionį, 19755 Upper i kursijos baigiasi Koenigsteine,
JAV: IV PLJK
Registracija,
rinkti medžiagą, nes viską rei
Vakarų Vokietijoje. Šį savaitgalį Londone — 7 dol. (visiems).
Terrace, Euclid, OH 44117.
TV PLJK šokių vakaras liepos į Lithuanian VVorld Community,
kėjo atlikti telefonu. Čikagišvyksta jaunų kūrėjų vakaras, 14 d. Londone — 6 dol. (vi 5620 S. Claremont Ave. Chicakiams dabar rūpi labiau savo
šokiai. Uždarymuose gali daly siems) .
go, IL 60636. Telef. (312)778mašiną atrasti ir ją išsikasti. Bet
Tuo
metu,
kai
atstovai
bus
vauti atstovai, dalyviai ir turissu ja kur nors pavažiuoti, tai
Kelionė iš Londono į Alten- -2200. Kreiptis savaitės dienomis
Altenberge
studijų
dienose,
kitij
i
t
a
dar net nepradėjom galvoti.
bergą liepos 18 d. — 60 dol. 9-1 ir 6-9 vai.; šešt 9-2 vai.,
dalyviai ir turistai gali pasirinkti:
sekm. 10-1 vai.
Liepos 30 d. — Jaunimo kon (atstovams).
Nu, gana apie tą sniegą! Daug
1. dalyvauti Europos Lietuvių gresas jau pasibaigęs bet atsto-Į Kelionė iš Londono į Ostendę I Canada: Rita Parėštytė, 19 Cakas man skundėsi, kad labai
l i e p o s 18 d
studijų
dienose (ELSS), kurias
" ~~ 3 0 d o 1 ' ( d a l y ~ ' r a d o b C t -' A i š I n c °urt, Ontario,
trūksta pilnos informacijos apie
vams dalvviam* ir turistams dar
"iams ir turistams).
jCanada M1T 3N5 (416)291jau 26 metus rengia Europos lieartėjanti Kongresą. Štai šiame nu
siūlomos 3 kelionės. Visos prasi
TV PLJK Studijų dienos liepos į -4813.
meryje mėginsime jus visus pa Nepriklausomos Lietuvos laikų studentes prie Vilniaus universiteto. Nuotrau tuviai. Jos vyks liepos 20-27 d. | deda Koenigsteine.
19-27 d. Altenberge — 160 dol.
Kituose kraštuose registracija
tenkinti. Čia rasite vienoje vie ka daryta paskutine nepriklausomybes metų žiema, prieš užgriūvant rusų- netoli Briuselio, Belgijoje.
(atstovams).
E. Italija-Austrija (liepos 30
vykdoma per kraštų Lietuvių jau- .
toje kiek mes tik turime infor boBevikų okupacijai
Europos Lietuvių studijų savai- I n i m o sąjungų atstovus ir įgalio2 asmeniškai keliauū po Eu- j . rugpjiūčio 8 d.) 300 dol.
macijos apie Kongresą. Čia yra
ro
F. Prancūzija-Šveicarija-Italija tė liepos 20-27 d. Louvain, Bei tinius.
paskutinės žinios, bet tai nereiš pildyti ar keliones planuoti, juo jų metų! Tikiu, kad visi juos P3gijoj — 200 dol. (dalyviams ir tu
Tliiiii—' K JAV išskrenda3 pasirinkti A, B. C ar D -Austrija-Vokietija
(liepos 30- ristams).
kia, kad galutinės. Patariu šį pasinaudoti.
įdomiai sutiko — o dabar ištema liepos 8, 9 ar 10 d. į Lon
puslapi pasilaikyti stalčiuj, o kai
-rugp. 8 d.) 290 dol.
TV PLJK ekskursijos po Euro doną. Grįžti galima per Londo
Ir vos nepamiršau visiems pa sėkim visus tuos gerus pažadus ekskursiją.
A. Prancūzija-Italija-Šveicarija j G.
Prancūzija-Šveicarija-Vo- pą liepos 19-27 d. — 300 dol. ną ar per Frankfurtą.
reikės visus registracijos blankus I linkėti laimingų, laimingų Nau ir norus...
Ofelija
-Vokietija (liepos 19-27 d.) 300 i kietija (liepos 30-rugp. 5 d.) ar 210 dol. (dalyviams ir turis New York-London-Frankfurttams).
-New York —405 dol.
220 dol.
dol.
Atstovų kelionė iš Altenbergo
New York-London-New York
jų pagrindinių dalių: paskaitų ir
į Koenigsteiną liepos 27 d. — — 402 dol.
pašnekesių, kurių bendra tema
14 dol.
Los
Angeles-London-Frankbus dabartinės Lietuvos pažini
Nakvynė
ir
maistas
Koenigstei
furt-Los
Angeles
— 534 dol.
Sių metų rudenį, Darbo dienos prasti, kodėl aš tokia tema ra mas ir vakarinės programos, kur
-i
ne
liepos
27-29
d.
—
60
dol.
Los Angeles-London-Los An
savaitgali, Chicagoje įvyks Lietu šau. Tarp studentų juk dar nė stovyklautojai bus supažindinti
(atstovams
ir
dalyviams).
geles
— 512 dol.
vių katalikų mokslo akademijos ra įprasta minėti sukaktis. Be sa su lietuviškais papročiais. (To
TV
PLJK
Jaunų
kūrėjų
vakaras
Chicagc - London - Frankfurt
suvažiavimas. Vienas iš suvažia vo gimimo dienos, retas iš mūsų limesnių informacijų žiūrėti "Pa
I
liepos
27
d.
Koenigsteine
—
6
Chicago
— 445 dol.
vimo svarbiausių uždavinių bus jau esame išgyvenę kokius nors saulio Lietuvio" nr. 45).
idol.
(visiems).
Chicago-London-Chicago
432
/ Vilniaus universiteto įkūrimo pa svarbius įvykius, kad juos minėLiepos 12, 13 d. — Vyksta sto
TV
PLJK
koncertas
liepos
28
d.
dol.
minėjimas. Yra planuojama į tumėm šventėmis ir iškilmėmis. vykla. Liepos 11, 12, 13, 16, 17
1
Frankfurte
—
9
dol.
(visiems)
Pasirinkti grįžimo ir išvykimo
universitetą pažiūrėti iš visų pu Aš dar net nesu turėjus progos dienomis turistams yra ruošia
TV PLJK 'šokiai liepos 28 d. j <j ataS- Kelionėje reikia išbūti ne
sių. Bus nagrinėjama jo reikšmė atšvęsti savo gimnazijos dešimt mos vienos dienos bei ilgesnės ke
Frankfurte — 12 dol. (visiems). į m a žiau 14 ir ne daugiau 45 dieLietuvai ir aplamai moksliniam metų "reunion". Rašau dėl to, lionės po Angliją.
Keliones
iš Koenigsteino į i nas.
pasauliui, bus jis palyginamas su kad daug kas aimanuoja, jog Lie
Frankfurtą — 3 dol. (atstovams; Bilietai: Kai kurie bilietai bus
Liepos 14 d. — Visa stovykla
kitais universitetais, bus universi tuvos praeitis — tai seni faktai,
ir dalyviams).
j rezervuoti iš anksto. Pirmenybė
teto pasiekimų apžvalgos įvairio neturintieji pritaikymo prasmės vyksta į Londoną koncertui, atida
Pokongresinės ekskursijos po ! duodama dalyviams ir turistams.
se srityse. Temos bus įvairios, ly mūsų išeivijos gyvenime. Siūlau rymui ir šokiams Pirmas koncer
Europą
liepos 30 - rugpjūčio 8 dalyvaujantiems ekskursijose.
3 vai. popiet.
giai kaip ir paskaitininkai.
nors paviršutiniškai susipažinti tas vyksta apie
d. _ 300 dol. ar 290 dol. liepos
Taisyklės: Registracija ir kelioDaug dėmesio Vilniaus uni su universiteto reikšme. Tik pa Stovykla tada dalyvauja šokiuo
30
rugpjūčio
5
d.
—
220
dol.
j
nės
užstatas 205 doleriai tuse
ir
grįžta
atgal
į
stovyklą.
versiteto sukakčiai taipgi bus ski galvokite, kai Amerikos žemyno
(visiems).
ri būti sumokėta iki vasario 16
riama Lituanistikos instituto su plotuose dar vyravo indėnų kul Koncertas vyks Queen Elizabeth
_
d. Pilna suma už kelionę į Eusalėje,
Londono
miesto
centre.
važiavime š. m. gegužės 26 - 28 tūra, Lietuvoje jau buvo įsteig
IV PLJK kaina atstovui (be po- j roP^ *«ri b u t i sumokėta iki batas mokslo židinys — Vilniaus Šokiai vyksta Kensington Town
d. Brooklyne, N.Y.
kongresinės ekskursijos) — 5171 landžio 15 d.
šį straipsnelį skaitydamas, ga universitetas. Ar galėtumėte rasti salėje, irgi Londono mieste. B
Anglijos
pranešta,
kad
dėl
rodo
geresnį
pavyzdį,
kodėl
reikia
di
dol.
liu įsivaizduoti, neretas studentas
mo
dideKo
susidomėjimo
rengė
džiuotis
savo
tautos
praeitim?
TV PLJK kaina dalyviui (be
krapštys galvą, mėgindamas su
AUSTRALIJOS ATSTOVAI
jai bandys koncertą pakartoti tos
Europos Lietuvių studijų savaitės
P U KONGRESE
pačios dienos vakare.
ir be ekskursijų) 313 dol.
Liepos 75 d. — Vėl visi sto
TV PLJK kaina turistui, kuris
Jau yra
sudarytas
sąrašas
vyklautojai ir dalyviai kviečiami
dalyvauja visuose Jaunimo kon
Australijos
lietuvių
jaunimo
at
į pamaldas VVestminsterio kated
greso renginiuose (be ekskursijų
roj ir Londono miesto turui. Va
ir Europos Lietuvių studijų savai stovų. Sąrašas atrodo taip:
Liepos 9 d. — Antra diena, ku kare grįžtame į stovyklą.
I IV PLJK kviečiami visi pa
Maksvytytė, Violeta, 21 m., iš
tės) — 75 dol.
saulio lietuviai, kurie, pagal am rią galima išskristi grupiniu skri
Sydney,
studijuoja psichologiją.
PASTABA:
kainos
gali
pasi
Liepos 16 d. — Dalyviai ir
žių ir funkcijas, kongreso metu dimu. Pirma diena, kurią gali at
keisti, priklausant nuo dolerio
Mockūnas, Jonas, 24 m., iŠ
stovai ir dalyviai nakvoti stovyk atstovai stovyklauja, o turistai
skirstomi i tris kategorijas:
kurso.
Seno;o
V
ilniaue
unversitp'o
Didysis
kiemas.
Adelaidės, baigės geologiją.
loje — už šias dienas asmuo mo keliauja.
ATSTOVAI — 120 rinktų as ka atskirai už nakvynę ir maistą
Pocius, Eugenijus, 34 m., 2
Liepos 17 d. — Kaip ir liepos
menų, kurie atstovaus savo gyve (šitas neįskaitomas į stovyklos 16 d.
Adelaidės, inžinierius,
namam kraštui kongrese.
Prašmutaitė, Birutė, 22 m., iš
mokestį).
Liepos 18 d. — Iš stovyklos
Melbouno. studijuoja gamtos ir
traukiniu į DoverįDALYVIAI — asmenys tarp
Liepos 10 d. — Panaši kaip vykstame
matematikos mokslus.
Turbūt bus samdomas specialus
16 ir 35 metų amžiaus, dalyvau liepos 9 d.
jantieji stovykloje ir Kongreso
Prašmutaicė, Zita, 25 m., B
Liepos 11 d. — Stovykla pra traukinys iš Londono irgi. Abu
traukiniai
susitiktų
Dovery
ir
iš
renginiuose. Dalyvių skaičius ri sideda St
Melbounc, dirba kaip tyrinėtoja.
Mary's
Collegą
bojamas iki 500. Pirmenybė duo Strawberry Hill, England. Kole tenais keliamės per kanalą.
Rupinskaitė, Rita, 17 m., gim
dama pirmiausia užsiregistravu gija yra valandos kelionė nuo
Liepos 19 d. — Popiet atsiran
nazijos studentė iš Adelaidės.
siems.
Londono. Stovykloje dalyvauja dame su laivu Ostendėje Belgijo
Saulytė, Birutė, 24 m., iš Melatstovai
ir
dalyviai
ir
būna
joje
je. Atstovai keliauja į AltenberTURISTAI — asmenys, kurie
bourno, sekretorė.
Kongreso metu keliaus po Euro visas dienas (negalima bus at gą, netoli Bonnos. Studijų dieno
Statkutė, Rūta, 20 m., iš Melpą ir lankysis Kongreso rengi vykti tik 2 ar 3 dienom). Sto se dalyvauja 120 jaunimo atsto
bourno, mokytojų seminarijoj.
vykloje yra vietos 450 dalyviams.
niuose.
vų, paskirų LJS kraštų pirminin
Steponavičius, Ričardas, iš MelKunigas Saulaitis ir Elena Bradū
kai
ir
rengėjų
atstovai.
Jaunimo
DIENOTVARKĖ
boumo,
28 m., studijuoja bizni
naite yra apsiėmę suruošti kong
Vaičiulytė, Jadvyga, 31 m., I
Liepos 8 d. — Pirma diena, reso stovyklos programą. Jie yra atstovai nagrinės jaunimo veik
Melboumo, dirba Švietimo mikurią galima išskristi grupiniu pasikvietę į talką jaunimo kolek los ateities gaires, parengs Kong
PLJK
Finansų
komitetas
susirinkęs
posOai.idj
Chicagoje
Komitetui
pirmininkauja
dr.
A.
Pauliu*.
N'uotr.
J.
Kupno,
n -*e'. ; .
tyvą.
Programa
susidarys
i$
dvie
reso
nutarimus.
skridimu.

MIELI KOLEGOS!

400 METŲ VILNIAUS UNIVERSITETUI

IV PU KONGRESO KALENDORIUS

IV PLJ KONGRESO KAINORAŠTIS

kimybe iki mirties, ir pagarbą
šeimoje gimstančiai naujai gyPopiežius Jonas Paulius n nu- vybei nuo pat jos prasidėjimo.
vyko j Jėzaus vardo bažnyčią į Bažnyčia, gindama
šias verRomos miesto centre, kurioje tybes, siekia ne tik apsaugoti
atnašavo iškilmingas padėkos kiekvieno žmogaus orumą, bet
R E AL E S T A T E
MISCELLANEOCS
B E AL E S TAT E
pernai ir kur ši didžiulė salė Mišias. Pamaldų metu kreipda-j ^ p a t s u d a r y t i sąlygas paviePalm Beach, Fla.
iiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
buvo Fpilna svečių. Tradici ' masis j Romos tikinčiųjų minią I
,
. ,
i.
. . m.
i ,!_-•
• mo žmograus,
seimų
ir
tautų
8
T A I S O
niai Užgavėnių valgiai bus pa-; Šventasis Tėvas kalbėjo apie i ""
'
*
•>
REGISTRUOKITE SAVO
SKALBIMO EB DŽIOVINIMO
VASARIO 16 MINĖJIMAS
gaminti šios apylinkės bendruo-; šeimos nepamainomą reikšmę ; pažangai.
Tik gerbiant zmoLabai Svarus 2-jų butų namas ir ga
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
NAMUS,
1 8 Palm Beach apylinkės vai I menininkių.
| žmonijos gyvenime. Turėdama gaus asmenį ir gimstančią gy- j
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
Kreiptis j Hermaną Deckį
biznius, sklypas pardavimai
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
Tel. 585-6624 po 5 v. vak.
dyba vasario 4 d. ir vasario 111 Meninę programą atliks Pau- į tai prieš akis, kalbėjo Popiežius,, vybę, yra įmanoma kurti pilnuKalbėti lietuviškai
Svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. jau 26-tus metus veikiančioje įstai
d. rengia Vasario 16 minėjimą, j liną Banienė ir Aldona Biliūnie- į Bažnyčia gina šeimos vienybę I t m ę žmonijos pažangą.
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus goje, o pirkdami pasiteiraukite.
Vasario 4 d., sekmadieni, 2 v. nė. Šokiams gros gera muzika. į ir j o s neišardomumą, gerai ži- j
naujų namų apylinkėje. $53,900.00.
P- P-, Sv- Povilo katalikų baž- Valdyba prašo visus lietuvius • nodama, jog visų pirma seimo- j
I iimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiii
Modernus 2-jų aukštų mūro namas.
ŠIMAITIS REALTY
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
nyčioje kun. Andrius Senkus at- j dalyvauti šiame parengime.
j je yra saugojamos ir ugdomos imimiiilimiiiiimiilllillllliiuiiiiiujiiim
Insurance — Ineome Tax
gos nupirkti Marąuette Parke.
JUOZAS VEN'CKAUSKAS
pagrindinės žmogaus vertybės, i
j^# J (
našaus šv. Mišias ir pasakys
Notary Republic
RALFO METINIS
2-jų aukštų muro namas ir 2 au
Atliekame
visus
namų
taisymo
šventei skirtą pamokslą. Vasa
Tų
vertybių
terpe
Popiežius
paj
|
0
M
E
TAX
SERVICE
HC
SUSIRINKIMAS
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 2951 W. 63rd St., 436-7878
darbus.
mmejo ypač dvr. pagarbą zmo- p a s M i d l a n d s.&UaI
rio 11 d. minėjimas bus tęsia
Jūsų namuose
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
TELEF. — 582-76C6
mas Holiday Inn, 4431 P. G. A. j Sausio 1 4 d. Metodistų para- g a u s asmeniui, kuri pasireiškia | 4040 So. Archer — Tel. 376-1522 .IIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII sauga nuo potvynio. Alum. langai. iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiii
Galite pirkti už $41,800.00.
Bulvd. ir 9 5 kelii
kryžkelėje, i pijos salėje įvyko Palm Beach i v y r o į r žmonos abipusiška išti lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 64-St ir Central Ave. apyL par
Modernus 15 metų muro — — i
Minėjimo pradžia 2 vai. Prieš'Ralfo skyriaus narių metinis su i
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui duodamas 2-jų butų po 5 kamb. (2
minėjimą 1 vai. hotelio administ j sirinkimas. Skyriaus pirminin- j
i patalpos. Daug priedų. Marąuette mieg.) namas. Garu apšild. Nuo
racija patieks priešpiečius tik i kas Vytautas Biliūnas atidarė•
sienos iki sienos kili™*! 1-me auki
Parduodamas biznis ir įrengimai, j Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
te. 735-2835
tiems kurie bus užsiregistravę Į susirinkimą, padėkojo atvyku-i
Pereitą
metą
turėjome
biznio
už
I
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
Netikėtai tėveliui
100,000 dol. Duokite pasiūlymą.
į Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
pas sekretorių A. Pilipavičių.j šiems nariams, rėmėjams ir sve-:
Apyl. Archer ir Harlem savininkas
Poetas
Stasys
•
čiams.
Susirinkimui
pirminintelef. 626-0128. Poetas Stasys į
parduoda 6 kamb. mūr. Georgian
371-4012 arba 471-5363
Santvaras skaitys paskaitą, skir jkavo Povilas Mikšys, sekr. Anenamą. Puse bloko nuo autobuso ir
- - . - * ^ ^ ^ % * „ jiS^^K?*.
-^^S^EP*- ..JS^iS^-... ,y^S^sę-.
tą šiai šventei i r Lietuvos karą- Į la Stepanauskienė. Veiklos pramirus, mūsų mylimai draugininkei sesei AUDRAI ir
mokyk, bei bažnyčių. 771-5659
2625 West 71 si Street
liaus Mindaugo minėjimui. Sol. i nešimus padarė pirm, Biliūnas
VISAI ŠEIMAI šioje sunkioje valandoje reiškiame
imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimii:
Ona Blandytė-Jameikienė a t - l i r i ž d . Stasys Slabokas. Kontroįvairių prekių pasirinkimas nebran Tei. 737-7200 ar 737-8534
giliausią užuojautą ir kartu jaučiame liūdesį.
giai iš mūsų sandelio.
liks meninę programą. St. San- lės komisijos aktą perskaitė
COSMOS PARCELS EXPRESS
tvaras paskaitys ir savo kury-! Mikšys. Iš pranešimų paaiškėjo,
Gabijos Draugoves Seses
Savininkas parduoda muiBų 6 kurorte savininkas skubiai parduoda
bog
kad i š surengtos gegužinės tuSIUNTINIAI | LIETUVĄ
kamb. namą, Hot Springs, Ar- 12 apt. namą. Įmokėti $40,000. Geros
Bus renkamos aukos, ir jos > reta 290 dol. pelno, Balfo aukų
2501 W. 69 St., Chicago, IU. 60629 kinso valstijoje. Arti krautuvių pajamos. Rašyti: P. O. BOK 144*4,
N. Palm Beach, Fla. 33408.
skiriamos'* kiekvieno laisvu ap- vajaus metu aukų surinkta 464 į
Telef. — 925-2737
ir susisiekimo.
sisprendimu Altai, Lietuvių ben ; dol., Balfo centrui pasiųsta 635'
V\-tautas Valantinas
Skambinti telef. 476-7540
Bridgevietv — 3-jų miegamų "bi:illlllimill!il!lllllli!lllilllll!llilll!IUIII!lll
druomenei ar Vlikui.
•••
Brangiai motinai
level" namas. Dide&s šeimos kamb.
llllllllllllUllilHIIIHIDlIiliHIliliUilUlllilII
Valdyba maloniai prašo visus
Valdybos sekr. Antanas Ru94-ta ir St Louis. Giminingom arba su akmens židiniu. Centr. oro vėsi
lietuvius dalyvauti šioje Vasario! gys pareiškė kad jis sekančiai
didelei šeimai 4 miegamų, l\Ą aukS- nimas. Nuo sienos iki s. kilimai, ž e 
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy mi mokesčiai. Mažiau $76,000.00.
16 šventėje. Dėl smulkesnių in- kadencijai
nebekandidatuoja.
dukterį BIRUTĘ URBONIENĘ, žentą KOSTJį ir sūnų
mai. Šoninis į važiavimas. Garažas.
formacijų prašom kreiptis į Pirm. V. Biliūnas ir ižd. St. SlaSkambint 584-2154
$45,000.00.
JURGI STUNGEVIČIŲ bei kitus gimines nuoširdžiai
pirtn. Z. Strazdą telef. 626-7406. bokas buvo perrinkti, o sekr.
Apdraustas perkraustymas į **-** ^ Aibany. visiškai tuščias
užjaučia ir kartu liūdi
•r,.~,»,,w».rwTT T,T-O^-»T
buvo išrinkta dr. Katriutė Gi2% auksto
3 mie amus medinis
įvairių atstumų
U 2 G A V B N I Ų BLYNAI
i^
^ R o n t r o l ė s komisiją su.
naraas. Gazo *"
Šiluma. s
Naujai atremon
HELP WANTED — VYRAI
Liucina ir Jurgis Grigalauskai
L B Palm Beach apylinkės daro: Stasys Pažėra. Elena Mik i
tuotas. $40,900.00, arba geriausias
Tel. 376-1882 arba 376-5996
pasiūlymas.
valdyba rengia Užgavėnių bly- šiene ir Antanas Rugys,
WANTED
iiiiinimiiiimiiitHiiiiHimmumimiiHii
66-ta ir Washtenaw. Pelningas inn ų pokylį vasario 25x1., sekmaPo susirinkimo Aldona Biliū-)
iimiiiiiiiiiiiimimiiHiiimininiiiimitiii' j vestavimas. 8 butų mūr. namas.
. dienį, 6 v. p. p., 535 Park Ave., nienė pavaišino dalyvius kavute
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6
Lake Park City Hali, ten, kur ir pyragaičiais.
P. Mikšys \
kartus metinių pajamų.
Apply
Mylimai Motinai
Mkhvay apyL Taverna ir 3 butai.
Licensed, bonded, insured.
NATIONAL INDUSTRLAL
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves Puiki proga investuoti arba pasida
CHEMICAL CO.
ryti
padorų
pragyvenimą
Tik
—
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
$85,000.00.
600 W. 52nd Street — 934-370«
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
ilgametei lietuvių tautinių šokių puoselėtojai
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
.
arba po 5 vai. vakaro.
IRENAI ŠHJNGIENEI reiškiame gilią užuojautą.
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
Noriu ir aš a. a. pulk. lt. An- Į naziją, o vėliau teko baigti ir
SERAPINAS — 656-2960
4243 W. 63rd Street
Lietuvių Tautiniu ŠOV.;Ų Institutas
taną Skirpstūną paminėti, nes!Vytauto Didžiojo universitetą.
ininmniiniinn»nmnimmminiiiuini
Išnuomojamas ~yy2 kamb. butas
Antanas buvo mano pirmasis
Veiveriuose 1918 m. buvo laTel. — 767-0600
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinihiiiiiiit
Marąuette Parke. Suaugusiems.
patarėjas stoti į kursus, kuriuos; bai įdomu.
Čia suvažiuodavo
Mes turime kompiuterį ir esame Galima užimti vasario 1 d. TeL
• tuo metu vokiečių okupacinė' daug jau mokytų žmonių: Annariu M.L.S., kas palengvina parda 476-7540.
KILIMUS IR BALDUS vimą bei pirkimą.
valdžia buvo įsteigusi
i tanas ir Jonas Blažaičiai, JurPlauname ir vaškuojame
Taigi 1017-1918 m. vokiečiai, gis Puodžiukynas, Jurgis Janvisu rūšių grindis.
Mylimam tėveliui
NORI
P I R K T I
okupacijai baigiantis, dar sugal- kauskas, Kazys Skučas ir daug
4. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 Illllllllliimilllllllilllllllllllllliliiiiiiiiiiiii
iiiiiinini»iiinii»miniumiiminniumtin
vojo įsteigti pradėjusiam jauni- kitų.
5 kamb. mūrinis (Town house) mo Ieškau pirkt senos medin ras baldus
mui mokslą kursus Marijampo„
,., . . derniškai atremontuotas, gazu šildo gamintus prieš 1930 m.: Komo
10% — 20 % — 30% pigiau mokėsiuBuVaU
Mkirtas
1 0
lėie
iėje. Tuo laiku Antanas
e t a n a s SkirrZ
bkirps- V e . v e r i u s PQ A n t a n a s^ V
i.ii apdraudą nuo ugnlen ir aotomo- mas. Garažas. Arti 65th ir Cicero.
S k i r p s^t u .l
mirus. Tave, AUDRA, bei MAMYTĘ, SESUTĘ ir
das, stalus, kedro skrynias, kė
>>ilio pa$ mus.
$34,000.00.
tunas su Jurgiu Balickaiciu mo-1
atida
Mozūri|_
des ir "Oriental" kilimą už priei
BROLIUS liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
FRANK
ZAP0LIS
icytojavo
Veiveriuose.
Na, i r , .
. ., , . / . . . . .
J
7
kamb.
maraus.
4
mieg.
Nauja
vir
namas kainas. Tel. 312-891-3334
Z , « . _ .,
.. T. .v kių mokyklą, k u n buvo jo tevisčiame.
S20SH West *5tb Street
tuvė ir vonia. Gazu šildomas. Mūrinis
a s dažnai užeidavau pasiimti i š , . .
„.
. ,
. , „ ...
keje. Žinoma, tada niekas nieChic«co. IlUnois
garažas. Arti 61st ir Califorr.ia. Ge
švyturio Tautiniij takių Grupė
skaityti knygų.
Kadangi
H* , ., J .
, * 6 * .*?. , 8 ko vokiečiams u- nesakė, nes tai i
ras pirkinys.
Telef. CiA 4-S934
PROGOS — OPPOBTUNITIE8
t u o laiku jau buvo m
jsteigti kur.
,
..
...
įsteigti
kur ,
. . . ., 7^
.^"
buvo vziaun okupacija, o antra,
50 pCdų sklypas Marąuette Parke.
sai, tai A n t a n a s Skirpstūnas palietuviai jautė, kad Lietuvos
llllllllllllllllllilIHilIlfimillliHIUnillllll
Leidimas
6 butų statybai, žemiau Parduodama
tarė man būtinai į tuos kursus
PAC&AGE
fciPRESS
AGENCY
valdžia vis labiau plečia savo
$20,000,00.
tuč tuojau paduoti prašymą. Su
MARMA NOREIKIENfi
sparnus.
Giliai
užjaučiame
mūsų
draugę
RrLMUNĘ
ir
jos
šei
BITŲ NUOMAVIMAS
redagavo ir prašymą.
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Vėliau, kai Antanas buvo Aly
mą, netekus tėvelio
ant 69-tos gatvės
.
Labai pageldauiamot geros rūil«*
B a i g ę s tuos kursus, pradėjau
Namu pirkimas — Pardavimas
tuje pulko vado adjutantas,
prekea. Mai.«ta« iš Kuropon sandėliu.
Valdymas
mokytojauti ir per visokius va
! 2608 W « • SC, Chicago. 111. 00629
Skambinti 7784642 arba 737-8712
man su žmona teko aplankyti
TEI.. — WA 5-2787
Draudimai — Ineome Taz
sarinius kursus privatiškas pa
IIIIIHHIIIIUIIIIinifUIIIIIMilIMIIIIIIIIIIIIIIi
Tepadeda jam Visagalis pa
mokas, pasiruošiau į mokytojų
Notariatas — Vertimai
ir kartu liūdime skausmo valandoje.
siekti amžinąją laimę.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimni
ĮSI PYKI T E DABAR
seminariją, kurią baigęs, buvau
Saulius, Vita, Danute
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Jonas Bernotas
paskirtas į Rygiškių Jono gimtlllllllllllillllllllllilllllllllllllllllillllllllin
J.
B A C E V I Č I U S
Domas, Loreta, Grasilda
ir kitus kraštus
DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d.

r

ŠEIMOS REIKŠMĖ

CLASSIFIED

GUIDE

LIETUVIAI FLORIDOJE

0 GERIAUSIA CIA

REMODELING

BODY SHOP

A.tA. PETRUI

KUBILIUI

Valdis Real Estate

MIAMI BEACH

A. t A. MARIJAI STUNGEVIČIENE! mirus,

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

MAINTENANCE MAN

PLU MBING

PULK. LTN. ANTANĄ SKIRPSTŪNĄ
PRISIMINUS

A. t A. IDAI BARONIENEI mirus,

Budraitis Realty Go.

VALOM E

A. t A. Inž. PETRUI KUBILIUI

Taverna - Playhouse

A. T A. Inž. PETRO KUBILIAUS

BELL

Ofelija, Daine ir Tomas

Brangiam tėveliui

A.tA. PETRUI

KUBILIUI

m:ras,mūsų grupes mielą šokėją ANDRIŲ, jo MRMYTĘ. sesutes RAMUKC, JiUDRJ| ii broliuką TOMĄ
šioje didžio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame.
Tautiniu šokiu Grupe žilvitis

NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave. 6455 S. Kedzie A v . — 778-2233
Chieaąo, 111. 60632, telef. <W7-5980 immiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiii
iiiiniiHiiiimmiiitiiimiimniimimiiHii

A.tA. Inž. PETRUI KUBILIUI
taip netikėtai apleidusiam šį pasaulį, dalinamės
skausmu su jo žmona KAROLINA, vaikais RAMUNE,
ANDRIUMI, AUDRA ir TOMU.
Jadvyga ir Zigmas Kūprinai
Aldona ir Balys Stonskiai
ir šeimos

Brangiam vyrui ir tevelhii
staiga mirus, žmoną KAROLINĄ, vaikus: RAMUNE.
ANDRIŲ, AUDRĄ , TOMĄ ir visus gimines užjaučia
ir kartu liūdi
Draugai:
L V. hiknevifciai
R. P. Sabaliūnai
l t E. Slapšiai
S. V. Vaišvilai

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
M. A. Š I M K U S
čiai
naudoja.
Bet tinka ir visų luo
NOTARY. PCBMC
nes jis plačiausiai skaitomas lie mų atstovams turėti gražias vizi
INCOME TAX SERVICE
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai tines korteles.
4259 So. MapteTOOd, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI
nos yra visiems prieinamos.
Kreipkitės t "Draugo" adminis
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
traciją
visais panašiais reikalais.
PILIETTB£8 PRAŠYMAI Ir
Busite
patenkinti
mūsų patarnavi
kitokie blankai
Biznieriams apsimoka skelbtis
mu.
! miiiiHiiiiiimiHiUHiiiiiHiuiiiiiinnniin
dienraštyje "Drauge".
illllllllilHllllllllllllilIlIlIlIlIlflIlIilHIIIIIII
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TELEVIZIJOS

D RM E S I O
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi

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

A. t A. inž. PETRUI KUBILIUI

REALTY

Netekus mylimo vyro ir tėvelio

A. f A. PETRO KUBILIAUS,
mielus, jo žmoną KAROLINA, vaikučius AUDRA.
RAMUNC, ANDRIŲ ir TOMJį nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
Rože šiliene
Aldona, Elegijus
Rasa ir Andreja Kaminskai

M I G L I N A S TV

2S46 W 69th St, telef. 776-1486

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

j

J O N A S N ABBI7T AS

|

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHHP.

8

iiiimiiiiinHiiiiiiimiiiuiMHiiiiMiiiiiiitin Į

M O V I NG
SER6NAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Tel. — WA 5-8063
iiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiunuiiiiiiiimiiuimiii
Perskaitę

"Draugą" duokite

jį kitiems pasiskaityti.

g u

PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina I
persiuntimu $9.50.

=
ANTROJI dalia — įvykiai aprašomi nuo
1937-1940 E
s m^tų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- I
I džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. %
§
Abu leidiniai didelio formato s u daugel iliustracijų, |
I graliai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
~
I

Užsakymus siusti:

r

"Draugas", 4545 W. 6Srd S t , CMcago, m . 60629.
Illinojaus gyventojai prideda extr» 4 5 et. taksų.

!

§

uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiaiHimiiiuiuuimiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiim.i

j Sv. Raštą yra studijavęs Romo- j choro valdybos pirm. ir ilgame Martynas Anyaas, Kova dėl DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d.
je ir Izraelyje, net archeoiogi- į tis choro narys bei kitų organi Klaipėdos, Gen. Plechavičius, V.
niuose kasinėjimuose yra daly- j zacijų aktyvus narys, šio mene Šlaito naujas poezijos rinkinys
Mylimam vyrui, tėvui ir žentui
m I vavęs. Po trumpos įžangos apieisio pradžioje atšventė 60 metų Nesu vėjo malonėje- Dar galid
. bas". Kas 21 su ro — nezi- •
Hartford. Conru
R ^ , jįg padedamas g^rai I gyvenimo sukaktuves. Ilgiausių ma įsigyti K. Avižonio Raštų
Inau. Tai jaunos pomos kas, _ ^ J ^ ; , / „ „ ^ ,
mirus,
* _ i metų'
SL..
I ir H t. ir A. Maceinos Filoso;
; i
nufotografuotųw skaidrių,
papa
i sekmadienį, vis kitos, matomos,
fija ir jos kilmė.
liūdesy likusioms žmonai IRENAI dukrai RAMONAI, mie
MENO DIENA
I» .
. . .
_ . .
. , ! šakojo savo keliones įspūdžius
Šias
ir
visas
kitas
liet.
kalba
JAUNIMO
ATSTOVAI
loms draugijos narėms, uošvei BRONEI MORIENEI, Rockkur Kristus
gyveno
J
šeimininkaujant. Tai ir viskas j po vietas,
.
TX .
knygas
ir
lietuviškų
dainų
plokš
fordo
skyriaus pirmininkei, ir artimiesiems reiškiame gilią
i s M. K. federacijos hartfor
ką atėjęs kavos išgerti žino. i mokė ir mirė. Tai truko dau
Jaunimo atstovai į IV Pašau- teles galima įsigyti Sv. Jurgio
užuojautą..
diečių moterų surengta meno Be reklamos ir skambių įsi-igiau kaip valandą, bet laikas
diena gruodžio 10 d. labai tiko I pareigojimų jau 10 metų kelios, dėl savo įdomumo visiškai ne- lio Lietuvių Jaunimo kongresą parapijos spaudos kioske (545
Lietuvos Dukterų Draugijos
advento sekmadienio rimčiai, j jaunos šeimos tą malonumą tei-j prailgo.
j išrinkti: Darius Kašinskas, Pau Hudson Ave.), kuris yra para
Centro Vaidyba
V . Balukienės paveikslai, D. kia savo tautiečiams. Tegul:
' liūs Klimas ir Danutė Krokytė.! pijos žemut. salėje ir atdaras
SadūnaitėS gilios mintvs. ren-' jaunieji nepasensta ir taip pat! Po*>ūvį atidarė parapijos kle-: N o r j k a r t u važiuoti, kreipiasi į' sekmadieniais nuo 10:30 iki
gėjų rūpestingas svetingumas ištvermingai tęsia kavos tradi- ^ ° n a s k u n " «*»**"«» Vaškys, pa t D Krokytę.
12:30 vai. p. p .
a. sb.
žymėdamas, kad panašių pobū
sudarė pakilią nuotaiką
; ei ją antrąjį dešimtmetį.
KNYGŲ PASAULY
— Europoj seniausias univer
Vandos Balukienės paveiks-į
K. M. įvių parapijos religinio aukieji-j
mo komisijos bus rengiama daž j
sitetas
y r a Oxfordas, Anglijoj,
lai, lyg turtingos jaunamartės į
niau, nes norima labiau padėti
Šiuo
metu
labiausiai
perkaįsteigtas
1249 m. Antras savo
kraičio skrynios drobės. Buvo R o c h e s t e r , N . Y .
suaugusiems susiorientuoti r e - j m o s k n y g o s : A . R u b š y s > Rak-į senumu yra Sorbonos universiišstatyti 22 paveikslai. Baiukie-;
liūdesio valandoje dukterį BIRUTE, sūnų JURGĮ su
ligimuose dabarties klausimuo-! ^ j N . Testamentą, dr. jur. ; tetas, įsteigtas 1268 m
nė piešia ant tikro lino audek-į
šeimomis ir gimines giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.
LTE7TUVOS
se. Rašyt. J. Jankus irgi kiek
lo staltiesių, rankšluosčių
ar!
stabtelėjo prie Sv. Rašto, iškel
NEPRIKLAUSOMYBES
kt. Ji akrilikos spalvom įaustą
damas
jo reikšmę krikščionio
MINĖJIMAS
Juozas Augaitis
raštą išryškina savo vaizduo
Detroit
gyvenime.
tės ornamentais. Dailininkės
Čia Lietuvos nepriklausomvatsiekimai lankytojų buvo giliai į»,. „i.^-,^,
^ ; ^ A « ~ . « „ ;~,,I,»
-, >
. .
J J*
&
| beg atkyrimo minėjimas įvyks
BALFO CENTRUI
įvertinti
, vasario 18 cL- sekmadienį. MinėPASIŲSTA 900 DOL.
V. BaiUKiene pasirodė ir p u i - ; ^ p r o g r a i n . , : 11 vai. šv. Miki kalbėtoja. Ji įdomiai a t s a - j š i o s ^
^ fc , h | t f
Gruodžio mėn. Balfo šalpos
Uetu>
kinėjo į klausimus. Visiem pa-! v o s l a i s v e g k o v o t o j u s 3 vai p į v*!*"* m e t u b u v o surinkta 903
A. X.
tiko maloni dailininkė ir jos k ū - j p parapijos salėje iškilmingas 1 d o L 6 1 c t - D a ^ a u s i a buvo suLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ryba, tačiau norintieji paveiks- ; ^unėjimas. kurio metu praneši- i surinkta vieno sekmadienio me
lų įsigyti negalėjo, nes ji r u o - ! m ą a p i e i ^ t u v o s laisvės kovą | tu Šv. Jurgio parapijos bažnyD O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
Gyveno Evergreen Park, Illinois.
šiasi parodai New Yorke.
; pateiks prof. Ant. Musteikis išlčioje.
Mirė sausio 16 d , 1979, 1 vai. popiet, sulaukęs 71 m. amžiaus.
GARSĖJANTIS MENINIS
Jaukioj paveikslų aplinkoj B u f f a l o > m e n I n e programą at
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m.
VIENETAS "SUTARTINĖ"
buvo malonu susipažinti su l i k g ^ ^ ^ c h o r a s , , , , „ , , ,
Pasiliko
dideliame
nuliūdime
žmona
Antoinette,
2
sūnūs
dr.
Alex1
9
7
dr-jos premijuota' poete DanI jamas Jono Adomaičio, lit. mo
4330-34 S o . California Avenue
ander J-. Jenkins, Jr., ir dr. Lawrence Jenkins, motina
Frances
Čia prieš porą metų susior
guole Sadūnaite - Sealey, kuri, kyklos mokiniai ir galbūt meni
(našlė
a.
a.
Adarr.
Jenkins),
2
seserys
Helen,
žentas
Niek
Petruskie
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
lydima Ses. Margaritos, atvyko nis vienetas Sutartinė. Vietos ir ganizavęs dailiojo žodžio, dai
ir Frances Jakubaltis (naSlė a. a. Peter), brolis Stanley su žmona
iš
Putnamo Har'.fordo Fed. ( apylinkės
Emily ir kiti ginanės, draugai ir pažstami.
kviečiami vasario
18 diena
skir nos ir muzikos vienetas, pasi
lietuviai
maloniai
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
jau yra
Priklausė Feliow of the American Academy of Family Practice,
klubo pirmininkė Kotryna M a - | t i Lietuvos laisvės kovai p a n a u vadinęs
Į ^ T ^ V , . "Sutartine","ZZZZJJZ^
Telefonas — YArds 7-1741-2
Senior Staff Member of Palos Community Hospital, ir narys dau
ri-iošienė supažindino su autoje' •• *• J ,
•
...
; sėkmingai koncertavęs keliose
gelio medicinos ir profesionalų draugijų, veteranas II Pasaulinio
^ T K r ^ S L i ^ S t e : g y v a u j a n t n ^ e j m i o ren •
ggmmmm
venamose vietovėse
vie _
karo, Retired Mrdica! Captain.
i r j o s Kurj,Da. remcu.rr.asi musT«, giamoj
a r i a m o i programoj.
n r o p r a m n i . Rengia
R e r p i a vie.
°
Sausio 27 d. dalyvauja Toronto
rašytojų ir kritikų (A. Vaičių- į ^ A L T AyTm valdyba,
Kūnas pašarvotas Kermy koplyčioje, 3600 W. 95 Street, Everlietuvių radijo baliuje, o vasa
laitis, Kęstas Reikalas, B. Cip- j
greer. Park. Lankymo valandos penktadienį sausio 19 d., nuo 2:30
rio 25 d. Nashville, N. H., Lie- j
vai. popiet iki 10 vai. vakaro.
lijauskaitė, V. Skmpskelytė) j
KNYGOS SUTIKTUVĖS
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 20 d. 15 koplyčios 10 vai. ryto
tuvos nepriklausomybės minėji-|
pasisakymais apie poetės kury- i
bus atlydėtas j M>st Holy Redeemer parapijos bažnyčią, 96 ir Lawnme
atliks
meninę
programą.
bą. Kadangi jos eilėraščiai rei-į Sausio 13 d. vakare šv. Jurdale g-vės, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veiionies sielą. Po
kalauja gilaus įsiskaityme, buvo j g j 0 i į e t kat. parapijos salėje
Sutartinę sudaro: Onė Ado
pamaldų bus r.uiydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
panagrinėta pora eilėraščių, ban- į įvyko neseniai
pasirodžiusios maitienė. Angelė Džiakonienė, Į'
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
Laidotuvių Direktoriai
dant juose atrasti slypinčią i knygos "Raktas į N. Testamen- i dailiojo žodžio sakytoja Izb. į
lyvauti šiose laidotuvėse.
mintį. D. Sadūnaite. vartodama j tą". sutiktuvės, kurias surengė I 2muidzinienė, Vyt. Žmuidzina? į
6845 SOUTH VYESTERN AVE.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, motina, seserys ir brolis.
paprastus kasdieninius įvaiz-, parapijos Religinio auklėjimo i ir jų vadovas Jonas Adomaitis. \

MOSU KOLONIJOSE

A, f A. JONUI PETRUČIUI

.

-

•

_

•

,

A.fA.

MARIJAI STUNGEVIČIEHE! mirus,

EUDEIKIS

DR. ALEXANDER JENKINS, Sr.

Mažeika & Evans

^ L ^JStZŽ,

t?Z°

'' f1"*1'- ™W

*«»*•**>

\ PRANUI PUIDOKUI 60 MBŲ

vidiniu pasauliu, tačiau per ne-; Jyvavo ir jos autorius kun. Ant. i
j
dasakymus.
daugtaškius
pa-: Y.,
Rubšys.
Manhatan
kolegijos,
N. !dijo
j Buvęs
ilgametis
ra-1
gauni tų įvaizdžių
atgarsį, joje
profesorius.
Kun.
A. Rubšys
klubo
pirm.,Lietuvių
dabartinis
išsaukiantį įvairius išgyveni
mus, gilią mąstyseną ar religi
nį polėkį.
Po kelis eilėraščius iš visų iš
leistų knygų paskaitė K. Šerkš- : .
nienė. D. Grajauskienė ir Z. i
Dapkienė. Visos skaitė su gi
liu įsijautimu, sako. įsiskaičftisios pagavo Sadūnaitės eilėraš-1
čių esmę ir ją pamėgo.
Pati:
poetė, padėkojus už pakvietimą.
paskaitė kelis naujus eilėraš-į
ČTDS.

Abi menininkės buvo apdova
notos kalėdinėm gėlėm ir L. M. j
K. federacijos istorijos leidinė
liu. Džiaugiamės, kad abi me
nininkės yra mūsų kaimynės —į
D. Sadūnaite - Sealey gyvena
Putname, o V. Balukienė New
Havene.
K. M.

• IIIIIIIIHimilHIIIIIHIMMIlIlIlHMlIlIllIHII

Dr. JUT. Martynas Anysas

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Mielai mūsų sesei, vyresniai skautei AUDRAI ir ar
timiesiems, gilaus skausmo valandoje, netikėtai netekus
brangaus tėvo

A. + A. PETRO KUBILIAUS,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Aušros Vartų
A.
D.
S.
K.
N.
B.

PETKUS

Tunto Sesės Gintarėlės:
Brakauskaitė, L. Daulytė
Ilginytė, R. Kaminskaite
Kotovaitė, N. Misiulytė
Norkaitytė, D. Račiūnaitė
šerelytė, D. Statkutė
Tamulynaitė

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AfA.
Inž. PETRUI KUBILIUI staiga mirus,
jo žmoną mokyt. KAROLINA, dukteris RAMUNĘ ir
AUDRJį, sūmis ANDRIŲ ir TOMĄ ir kitus gimines bei
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Marąuette Parko Lituanistines Mokyklos
Vedėjas ir Mokytojos

Lietuvių Istorijos draugijos narini

A. f A.

Pulk. Itn. Kazimierui Ališauskui mirus,
ŽMONAI, SŪNUI ir DUKTERIAI su šeimomis reišKiame nuoširdžia užuojautą ir drauge lindime.

Brangiam krikšto tėvui

A f A. JONUI KARPAVIČIUI mirus,
jo mielą žmoną Ū D I J Ą giliai užjaučia ir kartu liūdi
KHMto duktė Daiva
Stasė, Ričardas

Peteracmaitė

ir Vytas

Petersonai

UetuviŲ Istorijos Dr-jos Valdyba ir Nariai

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
ATSIMINIMAI
Spaudai paruošė Dr. M G.
Slavėnienė. įvadą parašė Dr.
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje.
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina
su persiuntimu $10.91.
Užsakymus siųsti Draugą*
4545 W. 6Srd St. Chicago, m.
«06?9
• IIIIIIIIIIIIMIIMiHlltMIltlMU'Mllllini'IM) !

Tei. 737-8600
Tei. 737-8601

2 5 3 3 VVest 7 1 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tei. 4 7 6 - 2 3 4 5

YPATINGAS KAVOS
KLUBAS
Jau 10 metų suėjo, kai po
kiekvienų lietuviškų Mišių Šv.
Trejybės bažnyčios svetainėje
laukia parapiečių kava ir nami
niai pyragai. Žmonės įprato,
po pamaldų atsilankyti, išgerti j
kavos, pasimatyti, išgirsti nau
jienų. Labai nustebtų, jei vie
ną sekmadienį, kavos nerastų.
Kas t a s vaišes paruošia — ne
svarbu. Paklaustas daug ne
galvojęs atsakytų "kavos klu-

Laid. direktoriai Kenny Brothers, Tei. 239-3600

A, t A. Pulk. Itn. Kaziui Ališauskui
mirus, jo žmona MARIJA ii kitus šeimos narius
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Konstancija Buineviclenė
Jadvyga ir Juozas Gramai
Marija ir Stasys sarauskai

A f A, ALGIUI TRIMAKUI
tragiškai žuvus, jo tėvelius VAIDILUTĘ ir DIONYZĄ,
brolį EDMUNDĄ, seseris RITĄ ir AUDRĄ ir kitus gimi
nes, pasilikusius giliame sielvarte, nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
Nijolė ir Rimas Baniai
AntaTwna Adomėmenė

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

.
.

.

Toki atžymėjimai buvo įteikti
praėjusiuose baliuose, ir tų at
žymėtų jaunųjų jau yra kelias
dešimt.

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. sausio mėn. 20 d.
I X Ses. Regina Marie Dubic! kaitė, šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, neseniai Romoje
baigė Gregorianum universitete
psichologiją ir gavo licenciato
laipsnį. Gregorianumo univer
sitetas turi psichologijos fakul
tetą, kuriame studentai ir stu
dentės, ypač seselės ir kunigai,
X Ses. M. Agnita, šv. Kazi paruošiami dirbti su įvairiais
miero seserų vienuolijos viena žmonėmis, teikiant jiems patari
vyresniųjų seselių, dėl ligos ne- į mus, darant tyrimus, padedant
galėjusi kartu su kitomis minė-į tobulinti religinį gyvenimą.
ti vienuoliško gyvenimo auksi-į
x Balfo vajaus užbaigimas,
nio jubiliejaus pereitų metų va-j
turėjęs įvykti šį sekmadienį,
sąrą, dabar pasveikusi, ji mi-j
dėl blogų oro sąlygų atideda
nės savo vardo dienoje — sau-j
mas.
sio 21 d- Minėjimo iškilmės bus |
x Lietuvių fondo pelno, skirscentrinio vienuolyno koplyčioje.

IŠ ARTI IR TOLI
CaJifornijos bendruomenininkai diskutuoja, kad į JAV
— Vilniaus universiteto 400 LB tarybos narius turėtų kan
m. sukakties minėjimui Los didatuoti 'keliaujantieji" proAngeles ruošiamasi "visu spar- j fesionalai. Jie savo darbų ko
tumu. Akademija numatyta ba mandiruotes galėtų suderinti
landžio 25 d., 7:30 vai. vak. su tarybos sesijom ir tuo būdu
UCLA (Californijos) universite šios tolimos lietuvių kolonijos
to patalpose. Tą patį mėnesį atstovų dalyvavimas tarybos
buvo paskelbta popiežiaus bulė suvažiavimuose labai pakiltų.

J. A. VALSTYBĖSE

Be abejo, gali kai kam kilti
abejonė to prasmingumu, kai
mūsų spauda ir toliau tebeprirašoma jokių atžymėjimų nega
vusių spaudos darbuotojų, ta
čiau iš antros pusės, iš tų at
žymėtų jaunuolių jau tikrai yra
mūsų spauda susilaukusi realios
talkos. Tie atžymėtieji jaunuo
universiteto
įsteigimą.
liai yra kai kurių mūsų laikraš apie
Akademijai
vadovaus
dr. M.
čių skyrių redaktoriai, ne retai
Melbourno lietuvių parapijos sekmadienio mokyklos pirmąją Komuniją
Advokatas JONAS GIBAITIS
Gimbutienė
ir
palies
universite
Šv. Jono bažnyčioje 1978. XIL 10 priėmė: Melisa Savickaitė, Vilija Moc gerai aprašę vienus ar kitus to veiklą Lietuvos laikais, C.
6247 So. Kedzie Avenue
kutė, Danutė Brazdžionytė. Kazys Zdanius, Aidas Antanaitis, Gintaras parengimus, kartais parašą ir
Milosz,
Berkeley
univ.
profeso
TeL — 776-1225
Šimkus, Andrius Bražionis. Antroje eilėje kun. Pr. Dauknys.
vienokių ar kitokių kultūrinio
Chicago, Illinois 60629
ar visuomeninio pobūdžio strai rius ir stipriausias šio meto
lenkų
poetas,
nušvies
universi
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
psnių. Nereikia norėti, kad visi
teto
nuopelnus
lenkiškajai
inte
Šcštnd. 9 vai. iki 1 vai. d.
tie jaunuoliai staiga taptų re
ligentijai.
T.
Venclova
duos
ap
tymo komisijos posėdis bus
daktoriais ar laikraščių kolumX Pranutės ir Martyno Dvi- j sausio 22 d. fondo būstinėje.
nistais, bet dauguma iš jų bus žvalgą jo veiklos jau pokari
laičių, gyv. Cicero, moterystės j Komisija svarstys įvairius pra- KRKCIOMŲ DEMOKRATŲ kia žmonijos labui ir gerovei. mums labai svarbūs lietuviškos niais metais. Vilniaus universi
Paskaitininkas savo kalba klau spaudos žmonės. Ir todėl šis teto paveikslų parodą pakvies
VEIKLA
50 metų sukakties minėjimas, j gymus ir paskirstys 1978 metų
sytojus labai pagavo.
kuris turėjo būti šiandien, sau- i pelną.
dr. Daužvardžio fondo darbas tas paiengti arch. J. Mulokas.
Lietuvių Krikščionių demo
Meninę
dalį
su
jaunimu
pra
sio 20 d., atidedamas iki vasa- Į x Albertas Pnskepalaitis, So. kratų sąjungos Cicero skyriaus
yra labai reikšmingas ir jau Akademija bus pravesta anglų
rio 3 d. Vasario 3 d., šeštadie-; Boston, Mass., žinomas Mažo- valdyba sausio 7 d. surengė vedė Sofija Palionienė. Jaunas vien dėl jo įsteigimo buvusi L2 kalba, nes jon bus kviečiama
nį, 4 vai. p. p. bus Mišios šv. šios Lietuvos veikėjas, uolus kultūrinę popietę Cicero Šv. smuikininkas Petras Dūda pa centro valdyba nusipelno pagar profesūra ir studentija. Ta
Norintieji įsikurti ar įsigyti nuo
Antano parapijos bažnyčioje, o "Draugo" skaitytojas, buvo Antano parapijos salėje. Po grojo smuiku. Jam akompana bos. Tie jaunieji spaudos dar čiau minėjime laukiama gausaus savybę šioje apylinkėje, gali kreip
po to vaišės parapijos salėje, j rimčiau sunegalavęs, gydėsi li- pietę pradėjo LKDS Cicero sky vo Kristina Griniūtė, kuri pati buotojai, į kuriuos buvo atkreip-1į dalyvavimo ir lietuviškos visuo tis į lietuvį Juozą Bartkų, kuris
dirba ir reprezentuoja
P. ir M. Dvilaičiai y r a ilgame- i goninėje. Sugrįžęs namo rado riaus valdybos narys Antanas taip pat paskambino vietą kū tas dėmesys, daugiau ar ma menės. Akademiją rengia Liet.
CENTURY 21
čiai katalikų veikėjai. P. Dvi- daug šventinių ir sukaktuvinių Tauginas, pasveikindamas sve rinį.
žiau liks pririšti prie lietuviš 1 Bendruomenė. T r u k s apie pu
santros
valandos.
Eilėraščių padeklamavo Da kosios spaudos ar visuomeniško
Betty Wood & Associates, Inc.
laitienė buvo ilgametė Marijonų Į (80 m. amžiaus) sveikinimų, už čius ir narius, pristatydamas
nutė
Pranckevičiūtė,
Vytas
Pa
1700 Ridgewood Ave.
darbo, ką jau rodo praktika.
bendradarbių Cicero skyriaus, kuriuos nebeturėjo galimybės prelegentą kun. dr. J. PrunskL
— DaiL Vladas žilius, iki šiol
lionis ir Edis Pranckevičius. Net ir pačio Dr. Daužvardžio
pirmininkė ir tebėra nuoširdi kiekvienam atskirai padėkoti. Prelegentas
Holly
Hill, Florida 32017
kalbėjo
tema:
dirbęs pranciškonų spaustuvė
•Menininkai
buvo
svečių
labai
fondo
vadovybėje
kaip
tik
yra
veikėja. Sukaktuvininkus svei-Į*rodėl dabar per "Draugą" dėĮstaigos tel. 904—677-5122
je, nuo sausio 1 d. pradėjo dirb
"Krikščionių demokratų uždavi- šiltai sutikti.
du jauni, to paties fondo atžy ti vienoje skelbimų bendrovėje
kiname.
j koja visiems jį prisiminusiems
Namo teL 904—672-9677
x St. Alexander mokyklosi Uruliams, linki visiems Dievo niai tremtyje". Prelegentas laPopietę užbaigiant, žodį tarė mėti asmenys Sakadolskis ir E.
Manbattane.
įvairios klasės turės specialius I Palaimos, s t i e b ė s . Šia proga ;bai aiškiai supazmdmo auditon- skyriaus valdybos sekretorė Ri Pakštaitė.
i
ją
su
Krikščionių
demokratų
'Draugui".
ta Dudienė, visiems padėkoda
pasirodymus. Trečiasis s k y r i u s ; s k i n a a u k a - tT"""""'"'
X šv. Kryžiaus ligoninė, ku- į pagrindais — demokratybe ir ma už atsilankymą ir pakvietė
Spaudos balius įvyksta šį šeš ^
kovo 25 d. yra pasiryžęs pavaizduoti Lietuvą. MoksIeTvfai nori | * * vadovauja šv. Kazimiero krik^onybe^ k a s yra žmongos prie vaišių stalo. Taip pat pa tadienį, kaip ir kasmet Martini- j
gauti įvairios medžiagos apie 'vienuolijos seserys, šiemet mini i laisves pagrindas. Krikščionių dėkojo visoms šeimininkėms už que restorane, ir ligi šiol tie ba- j
savo auksinį gyvavimo jubilie- \ demokratų partija remiasi įvai- vaišių parengimą.
liai susilaukdavo didelio pasise
Dalyvis
1. BALAND2IO 10 — BALAND2IO 26 D.
Lietuvą, kaip brošiūrų, plaka
11011118
Sukaktį
rengiamasi
pami-į
popiežių
enciklikomis,
kimo.
Nepaisant
visų
gamtos
j
H
— LIEPOS 5 D.
2. BIRŽELIO 28
tų, iškabų, paveikslų, kurie pa
SPAUDOS BALIUI
religiniais, mediniais ir į krikščioniška meile ir žmonių
nėti
nepalankumu,
atrodo,
kad
šie—
RUGPČ 2 D.
3. LIEPOS 24
vaizduotų Lietuvos gyvenimą.
ARTĖJANT
prigimta
teise.
socialiniais
parengimais, ku- i
metinis balius taip pat bus gau4. RUGPICČIO 21 — RUGPC. 30 D.
Mekykla y r a 126 S t , ir 71 Ave.,
Lietuvos
atstatymo
laikais
riems
jau
dabar
pradedama
i
— SPALIO 18 D.
Tradicinis
spaudos
balius
j
sus.
Programos
tokiuose
ba5. SPALIO 2
Palos Heights, BĮ.
krikščionys demokratai plačiai įvyksta ir šįmet, nepaisant, į lhiose būdavo gana įdomios,
ruoštis.
1 ir 5 keliones — 17 dieną Čikaga — Luxembourgas — Mask
x Dafl. Adomo Varno laišką,
ir Leokadija Dai-įveikė visose srityse, kaip tai: kad Lietuvių žurnalistų centro i daugiausia meniškai perteiktos
x Jonas
va (i) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourkuriuo jis dėkoja už jo aprašy-1 nansfcaį, Chicago, BĮ., atnaujin-1 auklėjime, socialinėje, ekonomi valdyba iš Chicagos išsikėlė į šių dienų aktualijomis. Šiais
Pilna kaina — $1193.00
gas (1) — Čikaga
mą, įdėjo "Chicago Tribūne". \ fami prenumeratą pridėjo di-ljoje, moralėje ir daugelyje ki- Los Angeles. Tiek anksčiau,! metais programą atliks visada
2, 3 ir 4 keliones — 10 dienų — Čikaga — Luxembourgas — Mask
Laiške dailininkas sako: "Pra desnę auką. Dėkojame.
i tų sričių.
tiek ir dabar, tradicinio žurna daug pasisekimo susilaukę sa
va (1) — Vilnius 5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (I) —
dedu antrą šimtmetį, tikėdama
x žiemos grožybės lietuvių \ Dr. J. Prunskis įdomiai išaiš- listų baliaus pagrindinis rengė- vo duetais solistai Nerija Lin
Čikaga.
Pilna kaina $1095.00
sis taikos žmonijai ir laisvės poezijoje bus perduodamos Lie-jkino Krikščionių demokratų; jas y r a Lietuvių žurnalistų są kevičiūtė ir Bern. Prapuolenis.
Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupes ir pasilikti
Lietuvai bei kitoms pavergtoms tuvių sodybos pažmonyje šį Į principus ir veiklą. Krikščionys j jungos dr. P. Daužvardžio fon- į Šokiams gros papuliarusis NeoEuropoje
iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.
tautoms".
sekmadienį, nuo 2 vai. p. p., va- į demokratai yra didelė pasauli- • das. Tai fondas, kuris atžymi j lituanų orkestras, vadovaujaL. Gal.
x Seselės Joyce Ridick ir Ju dovaujant akt. A. Brinkai. Už-1 nė organizacija, visur Vakarų Į jaunuosius mūsų spaudos, radi- mas Algio Modesto.
kandis.
Visi
laukiami
j
Europos
kultūringose
valstybė-,
jo
ir
televizijos
darbuotojus,
kuto Shainauskas, Marijos aukšt.
x 'Džiaugiamės "Draugo" Į se daug yra nuveikę ir tebevei- Į ris remia jaunųjų pastangas.
mokyklos direktorė, yra įrašytos
6557 $ c Talman Ave.
į ketvirtąją laidą pasižymėjusių puslapiais, kurie neatsilieka nuo!
Chicago, III. 60629
moterų enciklopediniame alma- j bėgančio gyvenimo" — rašo
x Cicero miesto prez. Chris- _ x A. Kybartas ir žmona,
312—737-1717
nache "The World Who's Who mums Juozas Arštikys iš Cice- ty Berkos vasario 10 d. paskel- j Santa Monica, Calif., aukojo 10
ro
— arba —
of Women*\
I < siųsdamas 10 dolerių auką.; bė lietuvių diena, Vasario 16 d. į dolerių. Ačiū.
>
! Maloniai dėkojame
proga. Vasario 10 d. prie mies- j x Dr. Juozas Vidžiūnas, TusGORD0N TRAYEL SERVICE
to v a l d b o s b u s
X Studentams bilietai | Dauž
y
iškelta trispal- con, Ariz., prie prenumeratos
x Chicacas Vyriu fhoro šoPrudential Plaia
vardžio fondo spaudos balių tik '•
būti sausio v ė *** k a b ė s " ^ vasario 17 d. I mokesčio pridėjo 10 dolerių au10 doL N. Linkevičiūtė ir B. i t*3*. *"*& turėjo
Chicago, Ilk 60601
Prez. Berkos savo paskelbtoj j ką. Labai ačiū.
Prapuolenis dainuoja ir Neo- 2? d., dėl didelio sniego, nukelti r o W
312—644-3003
x Aukų atsiuntė: po 3 doL
Lithuanų orkestras groja pojy1"3- i balandžio 28 d. Viskas' P amacijoj džiaugiasi, kad
lietuviai
pasirinko
gyventi
Ci—
Emilija
Vilimaitė,
Antanas
Air
fared
aubject
to cha.rxg9 and govftrnment approvmi.
premijų įteikimo, nuo 7 vai. \ pasilieka tas pats, tik data pa
vak
sausio 27 ^ š e š t a d i e n į : keista.
(pr.). , cero miestą,
^ fr kviečia melstis už J. Audronis, G. Narbutas; du
dol. — Anna Balsis. Visiems
M a r t i n e salėje 2o00 W. 94th j x V y a ų ruošiamas Uetuvos' m u o s i u s .
Proklamacijos
pa- dėkojame.
Place, Evergreen Park. Pirmad., į Atsiminimų banketas Lietuvos \ skelbimą paminėjo ir "Cicero x Mikas Lisauskas, Watersausio 22-rą, paskutine diena j nepriklausomybės
atstatymui į Lif e " laikraštis
bury, Conn., prie prenumeratos Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bern.
pranešti apie dalyvavime Skam-; panūnįtį t ^ v a s a r i 4 dieną,
mokesčio pridėjo 25 dolerių au Prapuolenis.
X
Pijus
Marma
iš
Chicagos
binti: A. Juodvalkis 925-0035, j Martinkme salėje, 2500 W. 94
ką ir šiuo būdu dosniai parėmė
A Saulaitis 778-7500.
(pr.). j P l a c e chicagoje. Jame bus pa- atsiuntė malonų laišką, kuriuo dienraštį. Skelbiame jį Garbės
"Draugo" darbuoto- prenumeratorium. Už paramą
X "Dainavos" ansamblio sta gerbti lietuviai skautai. Skau- Pasveikino
a t 8 i u n t e 1 0 dole
tomos iŪoy^^urguao^m'uzSki-itai atliks ir meninę programą. ! £ ? ' »
™> a u k * esame labai dėkingi.
spektaklių bilietai jau gaunami VAZNEUŲ Gilta In
nės dramos "Emilija Platerytė" Šokiams gros Wally Tanclinger j
x Antanas Monkevičius, Dorternational krautuvėje, 2501 West 71st St., Chicagoj.
spektakliai įvyks š. m. kovo i orkestras. Susipažinimas prasix Jonas ir Adelė Šiaučiūnai, chester, Mass., atsiuntė Garbės
dėa 4 : 3 0 val
31 d., 8 vai. vak. ir balandžio j
- popiet; vakarienė Į klevelandiškiai, maloniu laiške- prenumeratoriaus mokestį. La
Telef. — (312) 471-1424
1 d., 3 vai. popiet Marijos mo-Į 5 : 3 0 vai. Kaina 17.50 dol. asme- liu padėkojo už kalendorių ir at bai ačiū.
VAIKŲ "PARDAVĖJAS"
SPEKTAKLIŲ DATOS: balandžio 21 d., 8 vai. vak.,
kyklos salėje. Artimiausiomis ruui. Dėl bilietų skambint va siuntė auką. Ačiū.
X Aldona Andriušienė iš DorTeisingumo įstaigos prigriebė
dienomis bus paskelbta spaudo- karais L Sankntei tel. 476-6399
chesterio atsiuntė Garbės prebalandžio 22 d., 3 vai. popiet, balandžio 28 d.,
akvokatą N. Rothbart, kuris j
je ir per radiją bilietų kainos ir! arba V. SamoSkai, 521-4558. j * . ^ ^ d a ir Tomas Karai, numeratorės mokestį.
Labai
Chicagoje padėdamas bevai
8 vai. vak., MARIJOS MOKYKLOS salėje.
Vyčiai tikisi, kad lietuviškoji Waukegan, Dl.f seni "Draugo" ačiū.
platinimo vieta.
(pr.).
kėms
poroms
gauti
įsūnyti
kū
visuomenė gausiai jame daly-! skaitytojai, padėkojo už kortex Aukomis po 8 doL "Drau
Operos dirigentas — Alvydas Vaaaitis, režisierius —
X Lietuvos Dukterų dr-joa vi
dikį, reikalaudavo iki 10,000
les ir atsiuntė auką. Ačiū.
(pr.).
gą"
parėmė:
Nicholas Di Virgilio. Chormeisteriai — Alfonsas Gečas, Emi
suotinis narių susirinkimas tu vaus.
dol.
Sugrobęs tūkstančius pi
x
Akiniai
siuntimui
j
Lietu
L.
Chalmeta,
Aiexandria,
lija
Sakadolskienė, akompaniatorius — Arūnas Kaminskas.
x RAŠOMOSIOS maŠ. H«tuvišku
rėjęs įvykti sausio 21 d., dėl
nigų, jis dabar įkliuvo už mo !
vą. Kreipkitės ; V. Karosaitę.
raidynu,
visom
kalbom,
GAIDOM,
viW. Matulis, Grand Rapids.
Dainuoja: solistai — Gina čapkauskienė, Roma Mastienė,
blogų oro sąlygų neįvyks —
kesčių nemokėjimą.
i suose modeliuose gaunamos CHICA- Optical Studio, 7051 S. WashteAlgirdas
Brazis, Antanas Pavasaris, Julius Savrimas, Jonas
Labai
ačiū.
nukeliamas į vasario 18 d., sek ; GOJĘ: Draugas — 4545 W. S3rd St„
LIGONINĖJ
SU
12
VAIKŲ
naw
Ave.,
Oucago,
UI.
60629.
Vaznelis,
Stefan Wicik ir Operos Choras.
x
Po
5
dol.
aukojo:
J.
Gri-į
madienį, 1 vai. Lietuvių Tauti- i ir vakarais pas A. Daugirdą, te! 47C(sk.) kis, Ada Juškienė, Jonas Balba-1
Muose namuose.
(pr.). : 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin Tel. 778-6766.
Garų pritroškinti buvo nuga
BILIETŲ KAINOS: parteryje — 15, 13, 10 ir 7 dol.,
tas, Edvardas Radionovas, Al- : venti į Šv. Kryžiaus ligoninę
ko: J. J. GtedraifK, 19 Bany Dr., E.
JI balkone — 13, 9 ir 5 dol. Bilietus galima užsisakyti ir paštu,
X Dr. Romualdo Povilaičio
dona Ambrazienė,
Kazimiera
X Cicero - Parkholme, arti Northport. N. Y. 11731.
(sk.)
kabinetas nuo sausio pradžios čampienė, Janina Stanislovaitie-1 Tadas Pustelak, 46 m., jo žmo į k a r t u siunčiant atitinkamai 3umai čekį, šiuo adresu: 1I~
"elevated", išnuomojamas ma
na Rosie, 28 m., ir 12 jų vaikų. I rHUANIAN OPERA CO.. INC., 6905 S. Arteaian Ave.,
X NAMAMS PIRKIT PA- perkeliamas į 5780 Archer Ave.
nė, dr. J. Simonaitis, Jonas; Vėliau jie buvo perkelti specia-|i
žas b u t a s vienam asmeniui.
i ?KOIX)S duodamos mažais mė- (netoi Centrai Ave.). Telef.. ,
Chicago, UI. 60629. Prašome pasinaudoti Šia atkarpa:
n
Skambinti — 652-4410.
(sk.).
liam
gydymui
į
Edgevrater
ligo
Į nesir.iais jmokėjimais ir priei
„v , 4 .
*
*«, „ne,. Acus, A. GaTSienė, Feliksas
ninę. Garų priėjo per klaidą sūnamais nuošimčiais.
pasilieka tas pats — 471-0266.! _
,
. ^
'
dol.
datai
Prašau man prisiųsti
bil. po
atidarius šildymo įtaisų
I Mutual Federal Savings. 2212
- .
j Pempė, Antanas Kavaliūnas,
bil. po
dol.
datai
angą.
•Jonas šaulys, M. Jagučanskie-Į"~
j VVcst Cermak Road — Telof.
X W H « Travel Bureau, 4837! nė, J. Bartkua. Visiems maloj VI 7-T747.
/sk.)
Vardas ir Pavardė
UŽTROŠKO KETURI
W. Irving Park Rd., Chicago, niai dėkojame.
x Jei SKILAND2JŲ tau tik III. 60641 turi visas informaciKūdikiams ir vaikams
Adresas
X Aukų po 3 dol. atsiuntė:
Anglies dvideginio dujos įvai
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! jas ruošiantis kelionei Ameriko-; P. Malinauskas, Ant. Ciakas,
Zip
rūbų krautuve
Valstybė
Miestas
— INTERNATIONAL MEAT i je
grupines
skraidąs,
nuolaidas,
kauskienė,
dr. L. Šulas.
Šal- riose Chicagos vietose užtrošar užsienyje.
Teiraukitės
apie. Nemira
Šumskienė,
B. V. V.SidziMARKET. Medžioklinės dešre- kurias galima pritaikinti darant, čiūnas, K. K. Titas; po du dol. kino keturis žmonas. Du yra
Telefonas
h 237 S. Kedzi« Ave.
lės, kumpiai, aviena, versimą, rezervacijas iš anksto, ir apie Į Janina Tallat-Kelpšaitė, T. j be sąmonės, o daugiau kaip i
Tel. 436-4184
"""" —
"~
dešros ir t t. 2913 We»t 63rd turus į Lietuvą. Skambinkite Danilevičius, Marija žymantie- dvylika — ligoninėse. Kai kurie Įlįi — —
Sav. Stanr Bacevičienė
Opera
prašo
Jus
bilietus įsigyti ii anksto.
S t . Chicago. m TeL 436-4337. R- Raslavičienei telef. (312) nė. Visiems tariame malonų nutroško dėl automobilių išme
(sk.). > ačiū.
tamų dujų garaže.
(ak.). ,545-6466.

<lllA(iOJ IR APYLINKE!

DAYTONA BEACH
FLORIDA

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ

MARIUS KIELA

m

CHICAGOS
ŽINIOS

STASE'S FASHIONS

Lietuvių Operos statomos Donizetti
trijy veiksmų operos
"LUCIA 1$ LAMMERMOOR"

