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TRUMPAI
lt VISUR

J T G komitetas
Lietuvos vyskupams

Ne kartą pultos
JAV atstovybės

— Sirija paragino kitas ara
bų šalis paremti Iraną ginče su
Per 12 metų nušauta U diplomatų
Amerika. Sią savaitę Tunise
suvažiuos arabų valstybių va
Washingtonas. — Amerikos• chard Welch. Libane vėl p e dai
ambasados užpuolimas Tehera- grobtas ambasadorius Francis
Jūs." Visos Kurijos, gavusios įsa
(Tęsinys)
kymą,
tuojau
paskubėjo
jį
įvyk
— Buvęs valstybės sekreto ne nėra naujas dalykas, skelbia Meloy ir j o prekybos atašė. A b u
Tuojau po Velykų Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis P. Ani- dyti.
rius Henry Kissinger pareiškė Tarptautinė komunikacijos agen j buvo nužudyti, kartu ir jų libaDiplomatų imunitetas nietis šoferis. Kolumbijoje ko
lionis visose vyskupijose įkalbinė
Londone, kad jis kandidatuotų tūra.
S.
m.
pradžioje
522
Lietuvos
jo dekanus laikytis Religinių su
į Senatą iš New Yorko, jei da praeityje buvo nekartą pažeis munistai 197 m. pagrobė jau
sivienijimų nuostatų. Pagal įgalio kunigai ir du vyskupai — J.E. Ju
bartinis sen. Javits nutartų pa tas. Dažnaitiepažeidimai įvyk ną Taikos korpuso narį, nei j o
lijonas
Steponavičius
ir
J.E.
Vin
tinį, dekanai turi padėti, kad visi
sitraukti. Javits, 75 metų am davo šalyse, kurios pasirašė kūno, nei j o paties ligšioi nepa
centas
Sladkevičius
pasisakė
la
Lietuvos kunigai laikytųsi šių
žiaus, yra minėjęs, kad jis per 1961 m. Vienos konvenciją di vyko rasti.
bai svarbiu Bažnyčiai klausimu,
šių metų vasario 14 d. Irano
nuostatų.
senas kandidatuoti dar 6 metų plomatiniams santykiams ir
kad
jie
negalėsią
laikytis
Bažny
minia
užėmė J A V ambasadą,
1963
m.
Vienos
konvenciją
konIš įvykusių pokalbių seka iš
kadencijai.
čiai
primestų
Religinių
susivieni
8ulariniams santykiams. Jung sužeidė mariną. Tą pačią, dieną
vados:
— Peru paleido 8 amerikiečių
a) Religijų reikalų taryba de jimų nuostatų ir reikalavo juos Pavojingiausias Afrikos rajonas: Rodezija ir Pietvakarių Afrika, vadinama tūnos žvejų laivus, išreikalavu tinės Tautos 1973 m. priėmė sa pagrobtas J A V ambasadorius
kanams, o per juos ir kunigams atšaukti. Labai tiktų šiuo klausi Namibija. Praėjusią savaitę Pietų Afrika atsisakė dalyvauti Jungtinių Tau si iš visų 365,282 dol. baudą už vo atstovybių apsaugos susita Afganistane ir nužudytas Ka
bulo viešbutyje. Lapkričio 1 d.
rimą.
nori įvaryti baimės, todėl deka mu pasisakyti ir pareigas einan tų pasitarimuose dėl Namibijos ateities. Pietų Afrikos kareiviai per 9 die
žvejojimą
Peru
vandenyse.
tiems
Lietuvos
Ordinarams.
nas
nušovė
31
partizaną
prie
Angolos
sienos.
Rastas
ginklų
sandėlys
su
22
Salvadore minia puolė ambasa
Per
12
metų,
nuo
1967
m.
mi
nai ir buvo sukviesti ne į Kuri
2vejai
pripažino,
kad
jie
tikėjo
tonom
ginklų
ir
Šaudmenų.
Londone
prasidėjo
Rodezijos
kovojančių
pusių
nios buvo užpuolusios 6 JAV dą, bet buvo atmušta ašarinė
jas bet į vykdomuosius komitetYpatingai Ordinarus raginame derybos dėl karo paliaubų. Pietų Afrika toliau planuoja statyti žemėlapyje si daug didesnės baudos.
ambasadas ir konsulatus, paė mis dujomis, ir lapkričio 4 d.
tus;
matomą geležinkelį.
rūpintis
vaikų
teisių
pažeidimais
—
Suleyman
Demirel,
naujas
musios
įkaitais daugiau 100 di okupuota ambasada Teherane,
b) dekanų rankomis norima
Lietuvoje,
ir
Vaiko
metų
proga
šį
Turkijos premjeras, sudarė 28 plomatų, puolimuose žuvo 11 reikalaujant išduoti Amerikos
dusinti Katalikų Bažnyčią;
narių ministrų kabinetą vien iš diplomatų, jų tarpe keturi am ligoninėje gydomą buvusį Irano
c) iš kunigu reikalaujama pri opų, bet labai svarbų klausimą
nuolatos
ir
nuolatos
kelti.
Mes
šachą.
savo
vadovaujamos teisingumo basadoriai.
sidėti prie bedievių vykdomo nu
i
esame
įsitikinę,
kad
vaikų
atŽvilEgipte Amerikos ambasada
partijos.
sikaltimo, pažeidinėjant tikinčių
buvo
gerokai sužalota 1967 m.
jų vaikų teises — jų nekateki- ! giu ir mes, dvasiškiai, nesame be
— Meksikoje, prie CuernavaPadėtis Irane
kaltės.
Ordinarai
galėtų
bent
pri
zuoti, nuvaryti nuo altoriaus, iš
ca rūmų, kur Irano šachas gy birželio 6 d , miniai protestuo Washingtonas. — Valstybės
vačiai paraginti kunigus daugiau
procesijų ir Lt;
veno nuo birželio 10 iki spalio jant prieš Amerikos paramą departamentas paskelbė, k a d
rūpintis
vaikais
ir
jaunimu,
o
dėl
d) šiuose pokalbiuose dekanai
Svarbus žingtuis į Rodezijos taiką
22 d , sustiprinta policijos ap Izraeliui. Gvatemaloje 1968 m. sergąs buvęs Irano šachas gali
baimės
ar
apsileidimo
nesirūpi
buvo pažeminti, nes tuo pačiu
sauga.
Vietiniai
gyventojai sausio mėn. teroristai nušovė du
— Rodezijos kon
metu, kai įgaliotinis reikalavo iš nantiems vaikų pastoracija pa stitucijos derybose padaryta di buvo pripažintos legalios teisės. mano, kad šachas greit sugrįš ambasados karinius patarėjus, važiuoti, kur jis nori, kai tik j o
o rugpiūčio 28 d nušautas ir sveikata j a m leis palikti ligo
duoti Bažnyčios interesus, jie bu siūlyti išsikelti į provinciją ir už delė pažanga, kuri gali atnešti Jiems laikinoji vyriausybė ga atgal
rantavo
priežiūrą:
maistą
ir
bu
leisti
vietą
drąsesniems
ir
uoles
JAV ambasadorius John Gor- ninę. Teherane Amerikos am
vo vaišinami kava;
Rodezijai
taiką
po
ilgų
karo
me
tus,
kol
būtų
išrinkta
pastovi
—
Romos
policija
paskelbė
don Mein. Meksikoje 1974 m. basadą užėmę jaunuoliai tuoj
ė) Vyskupijų Kurijos pažemi niems kunigams.
tų.
Per
14
metų
Rodezijoje
žu
valdžia.
Dėl
karo
paliaubų
būtų
suradusi pas teroristą Renato kovo 22 d nežinomi užpuolikai atsiliepė, kad "šacho išsiunti
Gerbiami Ordinarai, Dievo Ap
no save, nes į vykdomuosius ko
vo
mažiausia
20,000
žmonių,
atsakingos
abi
kariuomenės.
Curcio cekoslovakų gamybos j ^^^^ k n u ž u d ė JAV vicekon mas iš Amerikos bus laikomas
mitetus dekanus sukvietė ne val vaizda mums lefdo gyventi ir daug baltųjų išvažiavo. Sią sa
1
- dar didesniu nusikaltimu, negu
džios pareigūnai, o pačios Kurijos. įdirbti labai svarbiu ir lemiamu vaitę apie savo pianus palikti Rodezijos baltieji nepatenkin "Skorpion" automatą, kuriuo sulą Hermosilio mieste. -Tais
Pvz., Religijų reikalų tarybos re I Bažnyčios gyvenimo momen Rodezija pranešė Montrcse ku ti šiuo susitarimu ir verčia kal buvo nušautas buvęs Italijos pačiais metais Argentinoje ko jo priėmimas į Ameriką, todėl
ferentas Kožukauskas J.E. vysk. tu, tad garbingai atlikime Dievo nigaikštis, škotų kilmės aristo tę buvusiam premjerui Smithui. premjeras Aldo Moro, pagrob munistai pagrobė ir sunkiai su įkaitams bus taikomos griežtes
nės sąlygos.
tas 1978 m. Raudonosios Bri
Labukui perdavė tokią telefono skirtą misiją.
kratas, kuris buvo vienas i š 12 Rodezijos žurnalas "Spectator" gados teroristai apšaudė rake žeidė Informacijos agentūros
T
T
G
Katalikų
Komiteto
gramą: "1979 m. balandžio 24 d.
vedėją AJfred Laun. Kipro sa Europos parlamentas Strasasmenų, pasirašiusių Rodezijos rašo, kad sukilėlių vadai Lon
nariai — kunigai:
tomis
Lamarmora
kareivines,
Kauno miesto vykdomajame ko
ambasados
loje 1974 m. graikai puolė Ame burge pasmerkė
nepriklausomybės
paskelbimo dono derybose pasirodė daug
Jonas
Kauneckas
kur
lapkričio
28
d.
prasidės
mitete bus pravedamas pokalbis
gudresni už "mūsų juoduosius",
rikos ambasadą, nušovė amba užėmimą ir pareikalavo Irano
aktą.
Alfonsas Svarinskas
Curcio teismas.
su Jūsų vadovaujamų vyskupijų
vyskupą
Muzorewą
ir
j
o
minist
sadorių Davis ir jo sekretorių. šį klausimą sutvarkyti. Parla
Lordui Carringtonui, britų
Sigitas Tamkevičhis
dekanais. Pokalbio pradžia 14
rus. Naujasis Rodezijos planas — Amerikos kasyklų darbi r>anininkonų respublikoje buvo mento komunistai u i šią rezo
Vincas Vėlavičius užsienio reikalų ministrui, spau esąs baltųjų pardavimas. Kam ninkų vadas Arnold Miller pa pagrobta informacijos agentū liuciją nebalsavo.
vai. Prašome užtikrinti visų deka
Juozas Zdebskis džiant ir Zambijos prezidentui tada reikėjo Smithui skelbti ne sitraukė iš pareigų. Nauju pir ros tarnautoja Barbara Hut- Baltimorėje buvo suimti aš
nų dalyvavimą. Pageidaujama,
Raundai pritarus, sukilėlių Pat
(Pabaiga)
kad pokalbyje dalyvautumėte ir
riotinis frontas priėmė naujos priklausomybę, susipykti su Bri mininku išrinktas S a m Church. chinson, po penkių dienų pa tuoni iraniečiai, pas juos rasti
šautuvai, Washingtono miesto
konstitucijos planą Jam pritarė tanija, jei dabar, po 14 metų Miller gaus dar dvejus metus leista.
Kipro saloje 1975 m. graikai planas su atžymėtomis užsienio
ir baltųjų Rodezijos frontas. kovų, vis vien tenka pasiduoti 40,000 dol. metinę algą.
juodųjų
malonėn?
Dabar lieka karo paliaubų pa
— Bosforo sąsiauryje, prie vėl puolė ambasadą ir padarė ambasadomis. Policija reikalą
skelbimas, vakar pradėtas svar
Istambulo įvykusi tanklaivio iaug žalos. Tais pačiais metais tiria.
Imigracijos valdininkai praė
styti Londone.
nelaimė pareikalavo 50 rumunų japonų teroristai užėmė JAV
Honecker vel lanke jūreivių gyvybių. Rumunų tank ambasadą Malaizijoje, suėmė 52 jusią savaitę patikrino 4,000
Priimtas planas numato įvesti
laivis susidūrė su graikų preki tarnautojus, reikalaudami pa iraniečių dokumentus ir rado,
Etiopiją
Rodezijoje
pereinamąjį
laikotar
leisti japonų kalėjimuose laiko kad 400 turėtų būti deportuoti,
Prahos teismo paskelbtas farsas galėjęs įvykti krašte, pį, pastatyti Britanijos laikiną
niu laivu.
sunkus nuosprendis
šešiems kuris iškilmingai pasirašė Hel vyriausybę s u gubernatorium Rytų Berlynas. — Rytų Vo
— Į Everesto kalną išsirengė mus draugus. Reikalavimą pa nes jie arba nėra studentai, jų
Čekoslovakam žmogaus teisių sinkio susitarimus. Buvęs Šve priešakyje. Jo klausytų visos kietijos prezidentas Erich Ho Lenkijos alpinistų 20 žmonių tenkinus, amerikiečiai buvo pa dokumentai netvarkoje, kiti ne
gynėjam išsaukė Vakarų vals dijos ministras pirmininkas ir Rodezijos partijos ir abi suki necker, premjeras Willi Stoph grupė. Lipimas į kalną prasi leisti. Panamoje minia puolė legaliai dirba. Newarke 9 4 ira
JAV ambasadą 1975 m., išdau niečiai gavo įsakymą per 3 0 d.
tybių politiniuose sluoksniuose dabartinis opozicijos lyderis Pal lėlių grupės. Laikinoji vyriau ir nemaža delegacija lankėsi dės gruodžio mėn.
išvažiuoti.
labai griežtą reakciją. Ameri me, pasmerkdamas procesą, pri sybė, padedama taikos priežiū praėjusią savaitę Etiopijoje,
— Pekine miesto tarybos rin žė šimtus langų. Tuo pačiu me
kos valstybės . departamento minė, kad Čekoslovakijos val ros kariuomenės, sudarytos iš kur buvo vyriausybės svečiai kimuose buvo išstatyti 592 kan tu Libane buvo pagrobti du di Civilinių laisvių organizacija
atstovas Vašingtone pažymėjo, džia neįsileido dviejų švedų ad įvairių britų bendruomenės kraš šia proga pasirašyta draugiš didatai, o reikėjo išrinkti 350. plomatai ir paleistitikpo dviejų laimėjo Washingtone bylą, ku
jog kovotojų už žmogaus teises vokatų, kurie buvo paprašę lei tų, pravestų laisvus, demokrati kumo ir bendradarbiavimo su Pabrėžiama, kad tik apie pusė mėnesių. Graikijoje 1975 m. nu rioje ji įrodinėjo ir įtikino t d centrinės žvalgybos. ^ k a d v y r i a i l 8 y b ė „ ^ „ j .
nuteisimas Prahoje neigiamai dimo sekti proceso eigą. Fede nius rinkimus. Parlamentas tu tartis. Šiais metais Honeckeris kandidatų priklauso komunistų šautas
atsilieps į Jungtinių Amerikos ratyvinės Vokietijos vyriausy rėtų 100 atstovų, jų tarpe 80 Etiopijoje lankosi jau antrą partijai, yra keli mongolai, S agentūros vedėjas Atėnuose Ri- | d r a u 8 t i iraniefių demonstracijų,
"
~~
nes tai laužo konstitucijos gi
Valstybių ir Čekoslovakijos san b ė s oficialus kalbėtojas pažy juodų, 20 baltų. Konstitucijai kartą. I š Etiopijos vokiečių va grįžę iš Taivano kinai ir eilė
tykius. Amerikiečių vyriausybė mėjo, j o g Prahos procesas žy pakeisti parlamentas turėtų tu dai buvo sustoję Adene, Pieti musulmonų.
namą kalbos laisvę.
Bolivija išrinko
dabar svarsto atsakomąsias miai apsunkino pastangas, ku rėti bent 70 nuoš. daugumą. niame Jemene, kuris irgi gauna
Greenville, Pietinės Karolinos
— Vatikaną sukrėtė žinia,
moterį prezidentę
priemones dėl Čekoslovakijos riomis yra siekiama tarptauti Išrinkus naująją vyriausybę, Rytų Vokietijos paramą.
technikos
kolegija uždraudė ira
kad Sv. Petro bazilikoje, prie
valdžios įvykdyto
Helsinkio n ė s įtampos sumažinimo. Aus Britanija pradėtų diplomatinius
La Pa*. — Bolivijos kongre niečiams studentama, kurių yra
popiežiaus Jono XXUI-jo kapo,
konferencijos nutarimų naujo tralijos užsienio reikalų mi žygius Jungtinėse Tautose eko
sas,
pasitraukus trumpalaikiui apie 100, lankyti paskaitas, kol
Egiptas atgavo
nusišovė 50 metų italas Mondapažeidimo. Prancūzijos užsienio nistras laiko, jog Prahos proce nominių sankcijų atšaukimui.
diktatoriui
pulkininkui Alberto Teherane b u s laikomi amerikie
sio Doria iš Venecijos.
reikalų ministras Francois Pon- s a s yra visos tarptautinės ben
Sinajaus kalną
Natusch, išrinko laikiną prezi čiai įkaitai.
cet, reaguodamas į Prahos teis druomenės skaudus įžeidimas.
— Filipinų negyvenamoje sa dentą, pirmą Bolivijos istorijo
Pažangą derybose, kurios
Detroite juodųjų dvasiškių
mo paskelbtą nuosprendį žmo Nobelio Taikos premijos laure truko jau 10 savaičių, atnešė Jeruzalė. — Lapkričio 15 d. loje Mindoro medžiotojai surado je moterį, parlamento narę Li- konferencija, kurioje dalyvavo
gaus teisių gynėjam, atšaukė atas akademikas Sacharovas Britanijos nuolaidos. Buvo pri Izraelis perleido Egiptui Sina sudužusį 'Vietnamo laivą ir 6 0 dia Gueiler. Ji buvo pirmoji apie 1,200 pastorių, priėmė re
savo vizitą į Prahą, kuris turė Maskvoje paskelbė atvirą laiš imta, kad ir Rodezijos kariuo jaus kalną, prie kurio stovi gar žmonių kaulus bei daiktus. Ma Bolivijos parlamento narė, iš zoliuciją, reikalaujančią kuo
jo įvykti šiomis dienomis. Taip ką, kuriame kviečia Čekoslova menė ir sukilėliai pereinamaja sus šv. Katerinos vienuolynas, noma, kad tai žuvę pabėgėliai.
rinkta 1956 m. kaip revoliuci greičiausiai atiduoti Iranui bu
pat ir Didžiosios Britanijos vy kijos valdžią peržiūrėti teismo me laikotarpyje turės klausyti statytas prieš 1,400 metų. Ara
— Izraelio okupuotame Vaka nės liaudies partijos kandidatė. vusį šachą.
riausybė oficialiai pareiškė, jog bylą, išteisinant visus kaltina gubernatoriaus. Tuo sukilėliams biškai šis kalnas vadinamas Ge- rų krante i š pareigu pasitraukė
Dabar ji valdys Boliviją iki ge
Teherane iraniečiai paleido
cekoslovakų žmogaus teisių gy muosius.
bel Moussa, "Mozės kalnas". Pa- 14 miestų arabai burmistrai,
gužės
4
d.
numatytų
rinkimų.
ambasadoje
laikytą Luigi Salnėjų nuteisimas akivaizdžiai
gal Senąjį Testamentą Siame protestuodami prieš Nablus
via.
italą,
buvusį
ambasados
Tuo metu, kai vakarų, pasau riai Sovietų Sąjungoje — Vla kalne pranašas Mozė priėmė i i miesto burmistro suėmimą ir
pažeidžia Helsinkio konferenci
Prezidento
Parko
virėją.
jos nutarimų dvasią ir raidą. lyje tebeaidi ' protesto balsai dimiras Skvirski ir Levas Volok- Dievo Dešimtį įsakymų.
grasinimą ištremti
Britų vyriausybė, susitarusi su prieš šešių cekoslovakų žmo honski jau ankščiau buvo .nu
žudikų teismas
— Saudi Arabija paskelbė,
Kartu
su
Sinajaus
kalnu
į
teisti
dvejus
metus
kalėti
ir
pen
kitomis Europos Ekonominės g a u s teisių gynėjų nuteisimą,
KALENDORIUS
kad naftos gamyba liks padi
Scoula*. — Pietų Korėjos vy
Egipto rankas sugrįžo 580 kv. dinta dar tris mėnesius, kad riausybė apkaltino aštuonis vy
Bendruomenės valstybėmis, im i š Maskvos Vakarus pasiekė ži keriems metam tremties.
Lapkričio 19 d.: Pontijonas,
sis atitinkamų žygių, siekiant nia, kad Leningrado sovietinis Lenkijos valdžia šiomis dieno mylių teritorija, kuri pagal tai naftos pirkėjai galėtų pasitikti rus, žvalgybos agentūros tar Severiną, Dainotas, Rimgailė.
padėti nuteistiesiem ir visiem teismas nuteisė pusantrų metų mis buvo sulaikiusi 29-nis asme kos sutartį turėjo būti grąžinta ateinančią žiemą b e didesnių nautojus, nužudžius prezidentą
Lapkričio 2 0 d : Feliksas,
kitiem, kovajantiem už žmogaus kalėti rusą darbininkų teisių nis, bandžiusius surengti solida sausio 25 d,' tačiau prezidentas sunkumų.
Parką. Tarp kaltinamųjų yra Maksencija. Jovydas, Andė.
teisių apsaugojimą. Švedijos gynėją Nikolai Nikitiną, pri rumo demonstraciją su teisia Sadatas prašė kalną grąžinti
^Filipinų vyriausybė apkal žvalgybos viršininkas Kim Jae Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29.
maisiais čekoslovakais žmogaus anksčiau, nes jis norįs čia pa tino Westinghouse Electric kor Kyu ir jo pavaduotojas Kim Kae
užsienio reikalų ministras Ulssten pavadino Prahos procesą klausantį nelegaliai vadinamajai teisių gynėjais. Visi 29 ni sulai minėti savo kelionės į Jeruzalę poraciją, kad ji Filipinuose sta Won. Jiedu penkis mėnesius
ORAS
politiniu farsu, drauge išreikšda t&rpprofesinei laisvajai darbo kytieji lenkai disidentai buvo dviejų metų sukaktį. Sadatas to nesaugų, jau seną atominės planavę nužudyti prezidentą ir
Nepastovus
debesuotumas,
mas savo nusistebėjimą, kad šis žmonių sąjungai. Du kiti šios paleisti.
pasakęs, kad jis nori būti ir jėgainės modelį. Filipinai nori perimti valdžią. Kaltinamieji temperatūra dieną 55 1., naktį
laisvos profesinės sąjungos napalaidotas šiame kalne.
(Bus daugiau)
persvarstyti statybos sutarti.
perduoti karo lauko teismui
40 1.
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Rašytojas kartu su žmona, Ca- dvasinį kraitį.
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Turėdama puikiai išlavintą ko
Dissent And Nationality
Jo literatūros vakarai vidurinės ir
dažr.a: fcvie-Į *****-*g
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^ b u v Q p a d ė t o s p r f e k j e k _ k o p i y č i o j e , kuri tikrai panaši į gė- pos nariais, nes velionis buvo u o - | E ^ E u r 0 p e a n Quarterly, Boulder
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j. j.os padangėje ir įsijungė j Los An- j iki 60 metų, visi esame broliais". 2 RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi
Los Angeles birutietės šiais | gėles birutiečių eiles. Su tikros
Kazys Januta 2į nė, istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga.
metais, vietoj tradiainio baliaus,' menininkės jautrumu ir pasišvenRedagavo redakcinė komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979
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| m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan
ruošia solistės L. Stepaitienė^ kon! timu solistė sutiko savo talentą
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kuri savo koncertais ir lietuviška biama solistė, norėdama paska mi ypatingu grožiu ir menišku
daina pagarsino Lietuvos vardą tinti lietuvių jaunimą studijuoti mu. Virš jų aukštai a n t kalno iš
kitataučių tarpe ne tik J. A. Vals vokalinį klasikinį meną.
keltas Los Angeles miestą domi
tybėse, bet Italijoje, Vokietijoje ir
Po koncerto apatinėje salėje nuojantis iliuminuojamas kryžius.
Šveicarijoje.
įvyks tautinių raštų žinovės Ju Lietuvių skyrius yra atskirai a p 
Solistės nueitas kelias į dainos lijos Šlapelytės audimo meno pa tvertas plote Garden of Memory
lfuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienraičio "Dimgo"
—Atminimo sode. Cia Los Ange
meną prasidėjo nepriklausomoj roda, kuri tęsis ir sekmadienį.
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Lietuvoj, Kaune. Laimutė SmoApvainikuojant šių trijų meni les lietuviai, pradėję prieš porą
DRAUGO prenumrats mokam* U anksto
lenskaitė turėjo laimės patekti į ninkių darbo rezultatus, visi bū metų savo skyrių steigti, viena
Valstybės teatro operos vaikų cho sit maloniai priimti prie vaišių me plote turi nupirkę apie 100
metams y2 metų 3 mėn.
rą.
stalo su šampanu. Birutiečių veik vietų. D a r keliolika vietų čia n e 
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domo įspūdžio paliko Ottelo ope-! šis jų kultūrinis renginys turėtų pirktos, o po to jau teks rinktis vie
ros patsatymas, Kipras Petraus-į viškos apraiškos aspektus, todėl ir tas atokiau nuo savo grupės. D a 
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kas Otelo vaidmenyje.
' būti visuomenės išgirstas ir tinka- bar čia yra palaidoti: Gedimi
Kitar
38.00
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Ši jaunų dienų patirtis ir įsi- i mai įvertintas. Jpatingai laukia- nas Rukšėnas, Grigas Valančius,
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Jūratė Bulotaitė, Leonas Jasiukopareigojimai mūsų solistei ture- Į mas jaunimas,
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Kor.
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NAUJOS DRAUGO PRENUMERATŲ KAINOS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >
Specialybė vidaus ligos
,
2454 VVest 71 st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-°: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Vai.: pirmad . antrad . ket\-.rtad. ir penktad
3 iki 7 v p. p Tik susitarus
S
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. SLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
2656 VVešt 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą
Ofs.

PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tel. 484-4441
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ypač 9 * t « i į v e r t i n t * t
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romanai

JURGIO

JAUKAUS

ANAPUS RYTOJAUS
Galima įsigyti p u platintojui, "Drauge"
arba užsisakyti "Attfflf*" ItldykltJ,
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LIETUVIŠKOS PARAPIJOS
AUKSINE SUKAKTIS

LATVIJA RAUDONOJO VORO TMKLE

.m
nu

Lapkričio aštuonioliktoji yra farsu Helsinkyje 1975. DC 1, kai
mūsų
broliškos latvių tautos ne* buvo pripažintos neliečiamomis
•••i
-•• priklausomybės gimimo diena. dabartinės Sovietų Sąjungos sie
įjj 1918. XL 18 Latvių tautos taryba nos, o tuo pačiu ir jų pasigrobtos
«;;pirmą kartą senos latvių tautos Estijos, Latvijos, Lietuvos valsty
•istorijoje paskelbė nepriklausomą bės.
-Latvijos valstybę. Taryba savo
pirmininku (prezidentu) išsirin- Šiais metais pavergtieji minė
;£ko Janį Čakstę, o ministeriu pir- jome 1939 m. vasarą sudaryto
;;;;miniku Karolį Ulmanį, kuriam Molotovo - Ribbentropo (Stali
; ;,1940 metais buvo lemta būti ir no - Hitlerio) pakto 40 metų su
',;;'jMskutiniu Latvijos prezidentu.
kaktį. Lietuvos, Latvijos ir Estijos
,Jj! Latvių tauta, su kuria mus nuo pogrindžio darbuotojai — iš viso
: seniausių laikų riša viena kalba ,45 asmenys dėl šio akto ener
jSfcr tas pats kraujas, jau gal dau gingai ir vieningai protestavo
giau kaip 4000 metų gyvena Bal- Maskvoje, rugpiūčio 23 d. ten pa
^tijos pajūryje. Nuo XIII amžiaus skelbdami dokumentą, kuriuo
-ištisus šimtmečius latviai nešė reikalavo, kad Sovietų Sąjunga
-^kalavijuočių ordino jungą. Jų že atšauktų savo sandėrį su Hitle
mėje ilgai viešpatavo vokiečių riu ir pasitrauktų iš Pabaltijo
baronai, švedai, lenkai, rusai Vi valstybių. Referendumo pabaigo
si užkariautojai bandė asimiliuo je rašoma: "... mes laikome, kad
ti latvių tautą, tačiau dėl jų kie dabartinėje istorinėje padėtyje
tos laikysenos nė vienam oku- Lietuvos, Latvijos, Estijos apsis
- pantui tai nepavyko padaryti.
prendimo klausimas turi būti iš
Nepriklausoma valstybe Lat spręstas referendumo keliu, at
vija tebuvo 22 metus, tačiau ir liekamu kiekviename tų kraštų
per šį trumpą laiką latviai labai ir tokiose sąlygose, kad būtų už
daug pasiekė, savo kietu darbu tikrintas laisvas tautos valios pa
ir sumanumu įrodė esą verti lais reiškimas. Mes palaikome Lietu
vės ir savo valstybės. '
vos, Latvijos ir Estijos atstovų
kreipimąsi ištirti tų kraštų gy
ventojų
teisės pažeidimą dėl ap
---Šiandien latviai, kaip ir lietusisprendimo
ir laisvės tvarkyti
-rt&U sovietinių rusų pavergti B
labai kietos okupacijos faktų pa- savo likimą".
; aiškėjo, kad rusai apsiprendė įsi
•
tvirtinti latvių žemėje ir todėl
Iš
ių
žodžių
gerai matome,
.Jtfašto rusinimas čia labai kie
kad trys Pabaltijo tautos trokšta
tas.
Teturime tik 1970 m. gyven- laisvės ir nepriklausomybės. Ta
"TBjų surašymo duomenis (1979 čiau Vakarų kraštų politikai del
metų duomenys dar nepaskelbti). sių dalykų niekada nėra kovoję
Iš jų matyti, kad tais metais 29,8 ir nematyti, kad tai kada nors
proc visų gyventojų buvo rusai, darytų. Jie išdavė Pabaltijo kraš
o slavų tautybės gyventojai Lat tus 1975 m. Helsinkyje, išdavys
vijoje sudarė net 38,8 proc. K tę patvirtino Belgrade, ir būkime
bendro 2,364,000 Latvijos gy beveik tikri,kad tą patį padarys
ventojų skaičiaus latvių tebuvo 1980 metais Madrido konferen
4^42,000 arba 56,8 proc. Kadan cijoje
šiandieną Vakaruose ne mada
gi per pastaruosius 8 metus Lat
ir
nėra "geras tonas" kovoti už
vijos kolonizacija rusais ir kitais
tautų
nepriklausomybę, ši privi
slavais buvo intensyviai tęsiama,
legija
skiriama, deja, tiktai vie
reikia manyti, kad šiuo metu
latviai Latvijoje.nebesudaro pro niems Afrikos negrams. Taigi ne
reikia stebėtis, kad nei Amerika,
centinės gyventojų daugumos.
nei D. Britanija, nei Prancūzija
Latvių, lietuvių ir estų didžiau ir kiti kraštai, lygiai kaip ir pati
sia nelaimė slypi tame, kad jų ge Sovietų Sąjunga, nepasmerkė
ografinė — politinė padėtis ne Stalino - Hitlerio pakto.
patogi ta prasme, kad visos trys
Kad bent kiek apraminus nuo
mažos tautos yra beveik iš visų
lat
laisvės šaukiančius pa
pusių plėšrių ir didelių kaimynų
vergtuosius,
paskelbė kovosią dėl
apsuptos, kad jos turi pakan
kamai platų pajūrio ruožą, gerus žmogaus teisių, tačiau ir šiame
uostus* ir neblogą žemę, ko netu reikale nieko gera jiems nepada
ri čia pat esanti didžiulė rusų rė, savo neryžtingumu tik paska
tauta. Nepriklausomomis šios tino Sovietų valdžią dar stropiau
trys valstybės (galima prie jų pri- persekioti pavergtuosius, kurie ti
skaityti ir Suomiją su Lenkiją), kėjo apgaulinga Helsinkio dva
galėjo būti tol, kol didieji kaimy sia.
nai savo tarpe nesutarė ir nė vie
nas jų aiškiai nedominavo kitų
Ryšy su jau minėta Hitlerio
tarpe.
— Stalino pakto 40 m. sukakti
mi latvių politinė organizacija
Tiesa, Latvija, Lietuva ir Esti VTII.23 pasiuntė D. Britanijos
ja galėtų būti nepriklausomos, ministerei pirmininkei Margari
jei pasaulyje būtų bent kiek dau tai Tatcher ir užsienio reikalų
giau sąžinės, teisingumo ir nesa ministeriui lordui Carringtonui
vanaudiškumo jausmo, jeigu ne laiškus, kuriuose nurodė reikalą
būtų iš šiandieną prekiaujama pasmerkti minėtą paktą. Atsaky
tautomis, kaip žaislais ar daik mą atsiuntė R. Europos ir Sovie
tais.
tų departamento sekretorius S.H.
Tai suprato visi trys Pabaltijo Bandas, kuriame, be ko kita, ra
kraštai ir nepriklausomybės me šo:**... Britanijos vyriausybė nie
tais pasirašė su visą eilę nepuoli kad nėra pripažinusi Pabaltijo
mo ir draugiškumo sutarčių su valstybių okupacijos teisėtu... Ta
Sovietų Sąjunga ir su Vokietija, čiau, kokios bebūtų vyriausybės
nes jautė baimę milžinų, iš ku pažiūros, prie dabartinių sąlygų
rių nasrų buvo išsilaisvinusios. ji negali reikalauti Hitlerio - Sta
Tačiau plėšrusis vilkas įsigeidė lino pakto panaikinimo. Tačiau
praryti ėriuką vis tiek, kokie bu tai nereiškia, kad Britanijos vy
vo jo apetito motyvai
riausybė norėtų atkalbėti organi
Lietuvos, Latvijos ir Estijos po* zacijas, kaip ir jūsų, mėginti tai
litikai ilgą laiką dėjo nelabai pa pasiekti". (Latvija 1979. X. 10).
grįstų vilčių į Vakarų valstybes,
Ta pati "Latvija" (X. 26), pa
tikėdamos, kad šios padės pabal- skelbė ištrauką iš Alberto Eglišb
tiečiams apginti laisvę. Deja, ši pa užrašų apie gyvenimą okupuo
žiūra buvo visiškai klaidinga, toje Latvijoje. Ten rašoma: "Eu
nes Vakarų demokratijos nebu ropoje niekur niekas negyvena
vo plačiaregės, jos niekada nesi taip sunkiai, prastai ir pavojuje,
domėjo kaip reikiant mažųjų kaip latvių tauta savo žemėje,
tautų reikalais bei nelaimėmis, jėga paveržta į raudonąją socia
kol jų pačių nesukrėtė kitos di lizmo vergovę... Vakarų privatus
džiosios valstybes. Tiesa, atskirų kapitalizmas neišnaudoja darbi
šalių politikai mums kartais pa- ninkų taip. kaip juos išnaudoja
rodydavo savo tikras ar dirbtines komunistinė diktatūra".
simpatijas, tačiau nė viena šalis
O vis dėlto latviai tėvynėje ir
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos išeivijoje vieningai kovoja dėl sa
okupavimo, deportacijų, koloni vo laisvės, vedami šūkių: "Latvi
zacijos rusais rimtai neprotesta ja latviams ir latviai Latvijai". Ir
vo. Visa jų tariamos simpatijos mes tikime, kad latviai išlaikys.
komedija buvo baigta iškilmingu
To ii širdies linkime, b. ko.
•

Pasikalbėjimas su kun. Gediminu Kijausku. S.J.
Clevelando vyskupija įkurta
1847 metais. Ji apima 8 apskritis
su 242 parapijomis Romos kata
likų apeigų, 31 Rytų katalikų
apeigų, 13 misijų stočių. Vysku
pijoje veikia 179 parapijinės mo
kyklos su 82,42, mokiniais, 29
gimnazijos su 18,659 mokiniais,
dvi kunigų seminarijos, 3 univer
sitetai. Clevelando vyskupijos ži
nioje yra 8 ligoninės, 8 senelių
prieglaudos, 18 socialinių reika
lų agentūrų ir 1 1
Šiose aštuoniose apskrityse gy
vena 3 milijonai žmonių, iš jų
920,899 katalikų. Taigi, beveik
kas trečias gyventojas yra katali
kas. Vyskupijos ordinaras vysk.
James A. Hickey su keturiais
augziliariniais vyskupais, ir vie
nas vyskupas pensijoje.
šioje vyskupijoje veikia tik dvi
lietuvių parapijos: šv. Jurgio ir
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos Clevelande. Akrono šv.
Petro parapija, nebelikus lietu
vio kunigo, atiteko svetimiesiems.
Ten dabar jau net didesnių šven
čių progomis nebelaikomos lie
tuviškos pamaldos.
šv. Jurgio parapija įkurta 1901
metais. Jos bažnyčia ir mokykla
pastatyta 1921 metais. Nuo 1961
metų klebonauja kun. Balys Iva
nauskas. Parapijai priklauso apie
350 šeimų.
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapija įsteigta 1929 me
tais ir šį rudenį — lapkričio 25 d.
švenčia auksinę sukaktį. Nuo
1974 metų parapijai vadovauja
kun. Gediminas Kijauskas, S. J.
Jam dabar talkina kun. Jonas Ki
dykas, S. J.
Niekas geriau ir tiksliau apie
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapiją, jos religinę padėtį,
negali pasakyti, kaip jos energin
gas vadovas Mebonas kun. Gedi-

V. ROCIONAS

yra nuoširdus. Nors finansinė
atsakomybė ir didelė, pats auklė-]
jimas krikščioniškoj dvasioj ne
mažiau svarbus.
— Veikianti šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla, užsidarius
Vysk, Motiejaus Valančiaus litu
anistinei mokyklai, veikusUi prie
šv. Jurgio parapijos, liko vienin
telė mokykla, kur dėstomi litua
nistiniai dalykai. Mokinių skai
čius (125) Clevelando mokyklai
yra per mažas. Ar šiuo reikalu
galėtų ką padėti ir parapija bei
jos dvasininkai?

čių yra lietuvių kilmės. Kiti sta
tistiniai duomenys mūsų diecezi
minas Kijauskas, S. J. Kreipiausi joje skaičiuojami nuo liepos 1 iki
į jį su keletą klausimų
birželio 30 d. Paskutiniųjų me
—- Ruošiatės parapijos auksineitų (1978 — 79) duomenys: krikš
sukakčiai. Skaitytojams būtų ydotų — 26, mirimų — 53; vedybų
patirti daugiau žinių apie Dievo — 16. (Iš mirusiųjų, dalis buvo
Motinos Nuolatinės Pagalbos pa
neparapiečių).
— Visi sutiksime, kad lituanis
rapiją, vadovaujamą lietuviu jė — Kiek ir kokios organizacijostinėse mokyklose (ne tik Cleve
zuitu.
ir draugijos priklauso parapijai? lande) turėtų būti daugiau mo Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
klebonas kun. Gediminas
Nuo savo įsikūrimo 1929 m.
— K viso priskaičiuojame apie kinių. Mokyklinio amžiaus jau parapijos
Kijauskas,
SJ. (Lietuvių Fo» are*.)
Dievo Motinos Nuolatinės Pa 20 lietuviškų organizacijų, ku nimo yra. Pasiteisinimų girdime
galbos parapija buvo ir yra lietu rios randa pastogę parapijoje. Tai įvairiausių, kodėl dalis jaunimo
vių tautinė parapija. Visuose ofi nereiškia, kad jos visos būtų pa neįsijungia į lituanistinį auklėji Knyga
Draugo
atspausdinta
cialiuose vyskupijos raštuose ji rapinės organizacijos ar parapijai mą. Vienas iš svarbiausių vaid spaustuvėje, Chicagoje.
taip žymima. Per šį penkiasde- priklausytų. Tarp jų galime su- menų priklauso tėvams. Jie su— /ūsų parapija labai įvairi.
šimtmetį į parapijos gyvenimą J minėti: Lietuvių bendruomenę, kuria nuotaikas šeimoje. Jie ve- i Amžiaus, išsilavinimo ir finansibei veiklą įsijungė ir kitų tauty- lietuvių skautiją, ateitininkus, ža savo jaunimą kas šeštadienį į|nio pajėgumo skalė labai plati.
bių žmonių: per tautiniai miš Lietuvos Vyčius, Moterų sąjun mokyklą. Jiems gula ant pečių I Su visomis šiomis grupėmis dierias šeimas, arti parapijos gyve gą, Labdarybės draugiją, Lietu dar viena finansinė atsakomybė na iš dienos jums tenka susidur
nantieji ar lietuviams kitaip arti vių pensininkų klubą (priklau Ar reikėtų suprasti, kad kai ku ti. Tokią margaspalve tikinčių
mi JAV tur būt visos mūsų pa so apie 150 narių), lietuvių tau rie iš jų pavargsta.
jų bendruomenę nelengva ap
rapijos šiuo metu yra tokiame tinių šokių ansamblį Grandinė
Aišku, kad parapija ir dvasi tarnauti. Ar turite kokius pagal
stovyje. Lietuviškos parapijos pra lę ir eilę kitų. Prie mokyklos vei ninkai, kiek gali, turi padėti. Bet binius komitetus, gal tarybą, ku
dėjo aptarnauti ir tuos žmones, kia Motinų klubas, šv. Vardo iš tiesų čia atsakomybė yra mū ri nuolat talkintų parapijos la
nors savo juridiniu statusu jos ir draugija, CYO (amerikiečių jau sų visų. Lietuvių bendruomenei bai sudėtingam darbe?
toliau lieka lietuvių tautinės pa nimo organizacija). Visose tose savo apylinkėse reikėtų imtis
rapijos — su pirminiu tikslu ap draugijose ir organizacijose, ku iniciatyvos svarstyti priežastis, — Kiekvienoj parapijoj apstu
įvairumo. Tai vienas iš Dievo
tarnauti lietuvius. 1974 metų va rios glaudžiasi prie parapijos, yra
kurios
itin
paveikia
kai
kurias
šei-Į
t a u t o s ž e n k l u . I š daugybės indi
sarą lietuviai jėzuitai susitarė su apie 1,800 narių.
mas, kad jos jau nebeleidžia savo vidų ir grupių gimsta nuostabi
naujuoju Clevelando vyskupu J.
— Parapija turi ir savo mokyk vaikų į lituanistines mokyklas. vienybė. Aišku, didelis įvairu
A Hickey darbuotis Dievo Moti lą, kuri laikoma viena iš pavyz Problemas reikėtų iš anksto spręs
nos Nuolatinės Pagalbos parapi dingiausiu vyskupijoje, joje mo ti: mokyklų programą pritaikyti mas yra ir mūsų parapijoj, bet
joje iki 1979 m. rugpiūčio pabai kosi apie 300 mokinių, dirba vie~ dabarties sąlygoms, mokinių pa mus visus jungia vienas tikėji
gos. Atseit, ta sutarus turėjo ga nuolės seselės kazimierietės ir pajėgumui; kurti nuotaiką šeimose, mas, tie patys pagrindiniai tiks
lioti penkeriems metams. 1978 sauliečiai mokytojai. Mokyklos kad lituanistinis švietimas yra ne lai. Jungia mus ir panašūs rū
metų pradžioje minėtoji sutartis išlaikymui parapija iš savo meti tik mūsų pareiga, bet ir nuostabi pesčiai: išlikti ne tik pilnais žmo
buvo pakeista ir laikoribapanai nio biudžeto turi pridėti apie proga save praturtinti, padėti nėmis bei Dievo vaikais šiame
kinta. "Parapijos administravi 123,000 (1978 —79 metu suma). jaunam žmogui atrasti savo "šak staigių ir greitų pasikeitimų am
žiuje, bet ir eiti į šių laikų pa
mas yra pavedamas jūsų vicepro- Tai didelė auka katalikiškam nis .
saulį su krikščioniška vizija, neš
vincijos tėvams jėzuitams neri švietimui ir auklėjimui. Ar yra
ti
botam laikui" (vysk. J. A. Hickey, kokių vilčių, kad H "saldC naš
— Parapijos auksinis jubilie Kristaus Gerąją naujieną mūsų
1978 sausio 7 d.). Žodžiu, lietu ta palengvės?
jus jau čia pat. Kaip jį švęsite? laiko žmonėms, kovoti už paverg
tuosius, ypatingai mūsų okupan
viai jėzuitai pasiryžta darbuotis
ši
auksinė
sukaktis
primena
ei
to skriaudžiamoje tėvynėje. Kai
— Krikščioniškasis jaunų žmo
Clevelande, kol turės darbuoto
lę
drąsių
šios
parapijos
kūrėjų.
kalbama apie Dievo tautos dvasi
nių
auklėjimas
JAV-bėse
lieka
jų bei jėgų.
bažnyčios ir tėvų atsakomybėje. Jų daug jau yra iškeliavę amži nius ir visiems bendrus uždavi
Šiuo metu parapijoje yra per Valdžia jokiostiesioginėsparamos nybėn, bet jų darbo vaisiai, drą nius, įvairumas turi savo ypatin
1000 šeimų. Konservatyviai kai privačioms katalikų mokykloms sa ir ištvermė yra su mumis. gą prasmę ir vertę. Kiekvienas in
bant, bet 70 procentų parapie- neduoda, šiuo metu svarstomas Dievo Motinos Nuolatinės Pa dividas savo įnašu tik praturtina
paramos klausimas taksų formoje, galbos parapijos steigimas prieš mūsų bendravimą ir palengvi
tėvams duodant kreditus. Sako 50 metų vyko depresijos metu. na siekti tų tikslų, kurie mums
ma, kad jei senatas didele daugu Tai tik rodo lietuvių veržlumą ir visiems reikalingi. Iš esmės,
ma balsų priimtų šį mokslapi- rūpestį savo dvasiniu gyvastingu žmonių reikalai yra panašūs.
Dievo žodis prabyla į kiekvieną
nigių taksų kredito įstatymą, mu.
Sukaktis bus minima lapkričio labai asmeniškai. Tuo pačiu lau
prezidentas greičiausiai nedrįstų,
politiniais sumetimais, vetuoti. 25 d. 4 vai. specialiomis pamaldo kia ir asmeniško atsiliepimo.
Savaime suprantama, kad toks mis, kuriose Mišias koncelebruos
Parapijoje turime daug talki
įstatymas pirmoj vietoj pagelbė trys vyskupai: vysk. Hickey, vysk.
tų tėvams — jie moka šiuo me Lyke ir vyskupas V. Brizgys. Mi ninkų. Jie imasi vykdyti daugy
tu dvigubai. Toks palengvinimas šių metu giedos parapijos ir Ra- bę parapijai svarbių uždavinių,
privačių mokyklų tėvams atsi movėnų chorai, kankliuos Čiur pvz. pastatų priežiūros, įvairių
lieptų ir pačioms katalikiškoms lionio ansamblio kanklininkės. remontų bei pagerinimų. Ruo
mokykloms. Netiesioginiai "sal Akademijos programoje, kuri šiant kultūrines popietes visa eilė
įvyks tuoj po pamaldų, pasiro žmonių talkina parengimų ko
džioji" naštatikraipalengvėtų.
dys
parapijinės mokyklos orkes- mitete. Panašiai yra su dvasinių
Kiekviena tikinčiųjų krikščio
kestras,
Nerija, Ramovėnų cho kelionių programomis, liturgi
nių bendruomenė yra atsakin
joj bei bažnytiniam gyvenime.
ga už savo jaunimo krikščioniš ras ir Grandinėlė.
Finansų
telkime geras pusšim
ką auklėjimą. Jei JAV įstatymai ir Leidžiame sukaktuvinį leidinį
tis
vyrų
ir
moterų tvarko ir pra
nepasikeis, mes vistiek turime — parapijos istoriją, lietuvių ir
planuoti ir galvoti, kaip šią naš anglų kalbomis. Tai 112 puslapių veda bingo žaidimus. Ateinantieji
Lapkričio 18 — Latvijos nepriklausomybes sukaktį minint - Latvijos vals tą nešime. Iki šiol tėvų ir kitų knyga, gausiai iliustruota ir ap metai skelbiami šeimos metais.
parapiečių atsiliepimas buvo ir žvelgianti 50 metų nueitą kelią.
tybės ženklas (herbas)
(Bus daugiau)
••

PRIE MILŽINŲ
TILTO
P. MELNIKAS
61

Keikdamas visą pasaulį, Maurizio ii Zepri
išprašė kelis butelius vyno, juos atidarė, maukė su
Daniu ir, apsikabinęs su juo, iki išnakčių dainavo.
Keiksnodami ir gerdami, jie kalbėjo, kaip reikia
tvarkyti po karo pasaulį- "Valstybes rodo laisvės
meilę, leisdamos nepatenkintiems skųsktis apie
opresijas kitur", kartojo Maurizio. "Piccoli ai
volante!.."* jis šaukė. Jais susirūpinę, Erika ir
Alfredo sėdėjo kampe. Kai Maurizio ir Danys, miego
apimti, griuvo po stalu, jie juos suguldė į lovas,
užgesino lagerio šviesas ir Maurizio greitai užmigo.
Tik girtas Danys ilgai vartėsi lovoje. Užmigus,
ateidavo ir dingdavo jam keisti vaizdai... Atrodė, kad
vaidenasi Gauga, Genė ir rausva žolė. Važiavo jis
ratu, Ui greitais traukiniais, tai sunkvežimiais.
Ratai dusliai dundėjo, tarsi po jo lova. Vienu metu
yg dulkinu plentu lėkė į šiaurę, į savo namus. Grupė
lenkų, čekų ir ukrainiečių sėdėjo priėjo ant ryšulių ir
dainavo dainas. Kartais jie trypė, ar dirbtinai iš
džiaugsmo kumščiavos, kol prie kryžkelės po
•"Mažieji prie vairo!"
•

medžiais nepasirodė kažkokia grėsmė... Kiti
sunkvežimiai ir keisti žmonės sėdėjo rūkydami
medžių pavėsyje, jų laukdami. Tai buvo užtvara.
Stabdžiams sucypus, visi nutilo. Šoferis
sliuogtelėjo ir užvedė pašnekesį su žmonėm po
medžiais. Grįžęs ir koją ant įvorės padėjęs, juos
prašė išlipti ir liūdnai žiūrėjo, kaip jie buvo dalinami
į kelias grupes. Kai sveiki ir stiprūs vyrai buvo
atrinkti, didžiulis čekas Daniui kažką sušnibždėjo ir,
lėtai pasitraukęs į šoną, dingo pabėgdamas...
Kitoj grupėj į sunkvežimį koriantis Gaugai, prie
Danio kilo sąmyšis ir ginčas, šoferis tačiau
ramiausiai jiems aiškino, kad reikės tiltų, plentų,
miestų ir fabrikų taisyti. Uždirbę, užtikrino, ir jie
važiu oš j namus. Vairuodamas, jis tai kartojo ir
kartojo, ir vis kažko kvatojo. Danys užsiėmė ausis,
kad jo negirdėtų, bet įkyrus balsas tarsi į ausį tą patį
šnibždėjo.
Tada žinojo, ką reikia daryti. Jis laukė
Laikas ėjo lėtai, sapne pradėjo temti ir, kai ant
posūkio sunkvežimio greitis lėtėjo, jis griebė ryšulį ir
tinginį, dešinę koją iškeldamas lauk. Kažkas
ttngė
tuo metu griebėjam už nugaros. Atstumtas, nenorėjo
pa ieisti, į kairę koją tvirtai įsikibęs... Kaip liūnan
tampėsi ir plėšėsi, nuo lipnaus
i k r i t ęs, D a n y t
jmogaus stengdamasis atsiklijuoti. Jis lipo lauk, bet
jmogus, apkabinęs jo koją, šiltu kvapu į ją alsavo,
Spirtas - kaip gleivė vėl kabinos. Štai, atrodė, kad
j a u Upa, ropoja ant jo nugaros, vėl vyniojasi apie
kojas ir, kaip gyvatė, seilioja ir stena...

Tai truko vos kelias sekundes. Ir, kai išvirto iš
sunkvežimio ant plento asfalto ir nuriedėjo dilgėlėtu
paplentės grioviu, pasąmonės vairo daugiau
negalėjo išlaikyti. Sapnas nutrūko visai, jis pabudo
ir atsisėdo lovoje, murmėdamas "gerai...", nors dar
nežinojo kodėl. Ar taip galėjo atsitikti? Galėjo...
Suprakaitavęs sėdėjo galvodamas, ką visa tai jaut
reiškė? Gan patenkintas vėl gulė, žinodamas, kad.
sapno nereikėjo tęsti. Juk po to šluostės kraujuotas
rankas į miško žolę. Bėgo visą naktį. Iš ryto,
išsisėmęs, sėdo po medžiu. Matė didingus ir
pasakiškus kalnus...

Nemaloniu sapnu pasibiaurėjęs, Danys panoro
pabusti! Bet kas bus toliau?... Kuo pasibaigs? Norėjo
žinoti ir laukė net smūgio. Štai dabar!... Juk jo galva

(Bus daugiau}

ir rankos turėtų kraujuoti, o čia to nebuvo. Reik
sulaikyti ir tęsti sapną, klieduly dingtelėjo mintis!
Sapnas tokiame momente negali nutrūkti, dar ne!
Išsiaiškinsiu smūgį į asfaltą, kraujuotas rankas, jų
trynimą į žolę... Tęsinio jis ilgai laukė. Sapnas
silpnėjo, o jis stengėsi jį visom jėgom sugrąžinti
Štai vėl prasidėjo... Iš lėto, tarsi
prilaikydamas iš rankų sprūstančias medžio šakas
ir žiūrėdamas žemyn į bėgantį plento asfaltą, matė,
kad žmogus įkišo ranką į savo kišenę. Tada spyrė
jam į veidą, žmogus aiktelėjo, atleido, bet, laisva
ranka nušluostęs veidą, griebėsi už jo riešo. Kilo
pasibiaurėjimas: gleivėta ranka slidinėjo, bet jo
nepaleido. Kita ranka, matė, išlindo iš kišenės,
sužibo revolveris ir nuožmiai krito ant jo galvos,
Danys tada išplėšė ginklą iŠ jo rankos ir su keistu
malonumu paspaudė gaiduką
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KARIUOMENES MINĖJIMAS ' IŠNUOMOJAMA — FOB BENT j g.yintak,, parduoda 3-ju mieg. mūr.
6ENERAL M A U T U M *
*
'"' "
"'"" "~* ! Cap Cod stiliaus namą. Salionas. vaiFuU time.
136-room motai.
Lietuvos kariuomenės a t k ū - ! Išnuom. miegamasis kamb. Mar-1 g 0 m a s is 11 2 vonios. Patrauklus jreng -i
SKOK1E HOWARD JOHNSON?
:
pke
mo minėjimas Rochesteryje į v y - ! <!*"*»
Galima naudotis virtuve j t a s - ^ 5 2 maš. garažas. Ant kam- | | į į į j „ a , ^ A p i e $ l 0 p 0 0 o pa
MOTOR LODGE
*
ko lapkričio 4 d., tuojau po 11 , r W t a , s P t ? g u ^ I S ^
' P i n i o M"°
«Py link ** Archer ir 1 j
Moderniai patobulintas namas
•333
Skokie
Blvd.
^
•
--- •
Skambint 77*-W«7
į Nashville. Kreipkitės angliškai arba 'MJL^
p ^ e . K a i n a $67.500.
! vai. pamaldų parapijos salėje.
Į vokiškai teL 5M-3077.
Can Mri. Pwers «7M2» We«k*ys
Išnuom.
4
kamb.
naujai
dekoruotas
j
j
svarui
2Ji|
aukltu
natm.
Apie
Programą pradėjo R a m o v ė s skyĮ riaus pirm. Aleksandras Beres butas. $225.00 mėn. Reikalinga jmo- . ii||||||||||||||||||illinillllltllllllllllllllllllll ! $7.000 pajamų. MarųuetU Parke. Ver— • • ' 2 namai ant 1 sklypo. Vienas na 'tas $46.900.
nevičius, pakviesdamas \ garbės keti vieno mėnesio užstatas. Apžiūrėti
mas — 2 po 4 kamb.: antras 3 kamb. j Platu* sklypas. Geroje vietoje in Experienced all around toolmaicer
prezidiumą savanorius - kūrėjus t galima lapkr. 18 d., nuo 1 iki 5 v. po- Brighton Parke.
variety
i vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
___1 wmmam
^9 .and challengl to
wwho
n o Blikęs
ir parapijos kleboną kun. Justi | piet. Kalbama tik angliškai.
M k > a W p r a t a u k lb ti
Mūrinis 6 kamb. bungalovv. Garažas. , a*n l l l k 1 l r a d u*o t i * vo*****?** i work on toola, jiga and fizture*.
3505 N. Keeler.
ną Vaškį.
Marouette Parke
"
« *
P
** telefoną , Excellent opportunity. Good «pay
_, bei pavardę, kada jums patogu namus j j ^ j benefita.
Apply in pefaon
Pradžioje p a g e r b t a mirę u ž ]
ŠIMAITIS REALTY
t****
Į only. Muat speak Engliah. ūi
BUSINESS SERVICES
•••i
— —
Lietuvos laisvę lietuviai kariai'
Į
WEN PRODUCTS
Inaurance
—
Income
Tax
ir ypač
ypa,_ prisiminta
u r i o u u " « « liepos
»..•_£.— mėn
i 5810 Nortlmest Hwy. Tel.763-6*60
Washingtono lietuvės kaukių baliuje. Iš kaires: Vida Zubkuvienė, Meilė Mic-| ir
Notary Public
a i m U n - T1RKD O F BEINC. R I P P E D OFF
i
ktenė ir Mara Almenienė. Už jų JAV armijos majoras R. Cejauskas.
' — •Z.
- — „"„-„"oannnn r i te! TVlllk
«nlk. RRaimun
miręs savanoris puuc. rv«ui"-ui I R y s l - P P O s K D PROFKSSIONAJLS 2951 W. 63rd St.. 436-7878;
2625 Wtst l į s t Street
das Liormanas. Įžvalgiai, apie Į F O R I N P R O F E S S I O N A L WORK?
Tel. 839-1784 arba 839-3568
T e l . 7 3 7 - 7 2 0 0 IT 7 3 7 - 8 5 3 4 ; Heidelberg letter press operator
poUtinę pasaulio situaciją pa-1 L ^ ^ f o r ^ * £ R ™ g
g ^ J
rUOŠta p a s k a i t ą
S k a i t ė JuOZaS . weather stripplns. caulkme. general iilllllllUllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllll
40akrų01ds.MiškeUsirdirbam.įMustbe experienced, Days. ExceUent
^ t\J
. .
. u „
TJal i maintenance. conaervation tips —
benefits.
KKEVIL
F-VTF.RPRISES
Y u r k u S , R O C h e 8 t e r i O AJT.OS - JS-U- , 475.4(157.
Insured.
No. suburba only.
U j aukšto medinis. 6 kamb. Atski žemfe. Puiki apUnka. Arti miestelio. 5
CURT1S GRAPHICS CORP. "^
fo
skyrių srityje
pirmininkas,
aktyvus
politinėje
Rochesterio
lie
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti miegamų namas, pilnas rūsys. Alyva
!
patys
labai
plačiai
išsisklaidę,
jie
Usle, 971-3032
SU KAUKĖMIS IR BE JU
apšild. Garažas ir vištide. $62.500.00.
tuvių veikėjas. Minėjimas buvo
'
69-os
ir
RockwelI.
$24.900.00.
, subėga būrin ir, nors kalnŲ
10 akrų vaisių ūkis. Labai geras 3-jų
! 2-Jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
Įsisiūbavus siu metu rudens se- ! negriaudami ir jokiu valdžių ne- trumpas ir įdomus
miegamų
namas. Garažas. Okio įran
; p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
HELP WANTED — MOTERYS
KILIMUS IR BALDUS
zonui (o jau ir žiema čia pat), į-, versdami, visgi parodo, kad plakiai
ir
"pick-up"
sunkvežimis. Arti
! kaina. $27.900.
Į
Plaunama
ir
vaškuojame
domu žvilgterėti ir į JAV sosti-įčiajam pasaulyje dar alsuoja gy-j
CHORO K O N C E R T A S
Taverna ir 4 kamb. marinis, j rytus į miestelio. $90,000.00 arba 2 akrai že
visų rūšių, grindis.
nės lietuviy bendruomenę. Ne-'.vos lietuviškos salos su ateitimi.] Lietuvių bendruomenės cho
j nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu-1 mės su namu už $65,000.00. Išsimokė
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168
simo sąlygos, savininkas finansuos.
jubiliejinį 3 0 ;
didelė ji čia, ne taip, kaip Chica-i l r ta ateities gyvybė ryškiausiais ras ruošia s a v o
! teminta kaina. $45.000.00.
Full or part time. Lite typing and
1
metų
koncertą.
Koncertas
į
v
y
k
s
!
goję, C'.eveiande, Detroite ir ki- i paiueuuna
pastebima VJI&O""organizuotoje
' metų koncertą. A W U C W M » *»J**I
STREFUNG REAL SESATE
JLB
variety of office duties. Pleasant phbiįe
• m i i to r»ati iat:
a
9870 Cleveland Avenue,
B L TV NUOMAVIMAS
Tuose didžiuosiuose lietuviu tel-] T u o tarpu ta pati j a m i r f f l r - — r i f i o 1 d. Sv. Jurgio Liet
personality.
f
D £ M E S I O
Baroda,
Mlch.
40101
Namu
pirkimas
—
Pardavimas
kiniuos, Bet
nei kas
«
?•1 - —
•; - , apyl.
,
Cboras,
mtensyviai
Tva.aya T v h . : salėje.
kiniuos.
svarbiau,'^va
LB Washingtono
^ ^
,
intensyvia:
CALL
677-4710
c h o r a 8
kad pagrinde sostinės lietuvių ba lapkričio 10 d. vakare Larviv d i r b d a m a S j p a r u 0 s ė naujų daiValdymas
0077 N. Llncom, Lincolmvood, 1L.
j Naujesnis S-jų miegamų bungalow.
bcndru.omenę, o ypač organizuo- namų mažojoje sa.eje > u S aiv °J
repertuarą. Programoje taip
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
Draudimai — Income Taz
Proi. Di. Br. Povilaitis
CASHIER - RECEPTIOMST
tos LB vaidybą, sudaro jauni Į ir mūšy jausmus patriotiška i paI 67-os ir Homan. $52.900.
m u i k i n i n k ė M U d a AlkaityNotariataa — Vertimai
are seeklng a frlendly. efficiect
2H aukšto mūras — 3 butai. Ge- We
imonės. žvelgdamas i Washing-1 dilginti, is Bostono P ^ « ^ | J v i e S n i a i š N e w Yorko.
person to work our front desk. Mušt
ros
pajamos.
Prie
44-os
ir
California.
be capable of mtnor bookkeepmK.
i
tono LB apylinkės valdybą, ma- i vieną » į ^ į j
" ^ * ^
Koncerto
atidaromąjį
žodį
as well aa effectivley dea'.lr.g with
' Nebrangus.
U
J.
B A C E V I Č I U S Į 59-ta lr Whlpple. 6 kamb. puikiai
tau, kad jie visi univeristetus bai- tinės į į ^ f T ^
tars GaUutė Skučienė, pranesėthe public.
G u s t a i .
Oootact
Mr.
Young or Mr. O'Brten.
jau šiame krašte Jauniausias 5 y : o ] ą huraonstą An.aną uustai
Ge&en*.
Po koncerto
K
6329 S. Kedzie Av. — 778-2233 • prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
;
1146
Northbrook
Court. - •
:
__ šilima. Rūsys. Nebrangus.
? j v y r a dabartinis LB W a s h i n g - i : , Neilgai ^
^
^
t
^
U
^
^
* —
Tai trumpa istorija apie žemės į
05-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukstono apyl. valdybos pirmininką,."kankino
~ t l k v a l a n ^ ą , . S " n e k e s t r u i i r v e i k s bufetai.
Visi Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu- j — .
M I S C t L L A N E O l S , to mūras. Tinka giminingom šeimom
L Kojelis. Salia jo Ameriko, uni-; š u m Jo V~*"T£J*%£
į S į
» t a M A i
ir ave-, ^ a u ^ š t a J ą T t e n e . ukio'mokyk
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb.
To work in pharmacy.
^
J
^
^
^
r
J
į
l
,
^
^
- S : £ ? » Paausių
apylinkių i r . lą. kuri buvo įkurta 1924 m.
$72,000.
Experience pref. — Full time.
Išleido Lietuvių Agronomų
Są- Į i0% __ 209e _ Wcrc pigi»u mokMt
t
&
^
^
^
^
^
V
^
*
*
o r g a n a m . k a i m y n i ų K a n a d o s yra kvie
—
4 days plūs Saturdays.

i cap v.w«»»...«.-..«,.
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_ PIRKĖJU lAIMtl

TOOLMAKERB

! Valdis Real Estate

PRESSMAN

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

VALO M E

SECRETARY

• <

Žemes Okio Akademija B E L L REALTY

C L E R K

Nauokaits ir V. Vengri, Pasta-1 ? r a e i t e s Lietuvos turguje; ,bet ir ; & a n u
rasis šiandieninės Lietuvos dova-. m e daliuotas tėvynes &£*/??
na išeivijai. Ta jauna LB valdy-! t i n e s išeivijoje, ir tas S * « § » «
ba ' išsisklaidžiusius sostinės ir; hV]eiom
i r eilės satyru Antano
aovlinkiu lietuvius kartas nuo Gustaičio paskleistas patriotizmas
k a r u suburia į krūvą. Rugscjo į a t r o d e daug tyresnis negu ugos,
mėnesį nelemtai lietingą sekma- į m a n d r i a u s i o m i s uniformomis. paS n i [ B WashingV>no . p y l ^ J - 1 sip^šusios
^ g T ^ v S
Svbos iniciatyva turėjom g e g u ž i - : v i u g r e t o s ir mėlynas ueiuvus
Z gražiam Zubku ūkyje, vėl pa5 r S a S d 1 i e « i o » V«&aia, « * «

d angus

J J ^

su smūtkeliu f**™**;'
1

fc^J- ^^^^-

j u n g a Chicagoje 1979 m.

atsilankyt,

NEIGNBORN00D

Spaudė į až apdrauda nuo ugnies ir automo-

Morkūno spauatuvė. Didelio for- \ b l U a »• mu*mato. Kaina su persiuntimu $21.25.;
F R A N K Z AP 0 LI S
TRUMPAI
Illinoia gyv. prideda $1.00 valsti- j
Tdef. GA 406S4
— Gruodžio 9 d. yra šaukia jos mokesčio.
3208» 2 W. 95th Street
mas
Rochesterio
ateitininkų
Užsakymus siųsti:
į tiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiii
sendraugių s k y r i a u s susirinki
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
mas.
Susirinkimas su įdomia
Cbicago, IL 60629
programa į v y k s
pas skyriaus
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
^ Nijolę DėdinU8.
nariug J o n ą
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
Pardavimas
ir Taisymas.
Pradžila 3 vai. p. p.

Realty Group Ū.S.A.

Oevon and Westem area.
TEL. — 202-0401

BUDRAITIS REALTY CO.

G E N E R A L OFFICE

4243 W. 63rd Street
Tel. - 707-0600

TELEVIZIJOS I

į _

Utuanistinės

mokyklos

TZL^e^-Vlv
W i v bei j ^ n e m a ž a i jaunimo. Ant.; Kalėdų eglutei.
V * g " l ^
įetuviu p n e : * W y i e n o s e ^ J t į U i č i u i k ė l ė ovacijas ir nupir- k y t ą vaidinimą režisuoja akto£ T k S
k r d a u g i a u s i a iu ^ g ^ S
visas jo atsivežtas kny-! rt tabel* žmuidzinienė.

Lietuvos atsiminimai

M I GLI NAS TV
2346 W. 6»th St., tel. 776-1486
HIHIHIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIimUIIIIIIHimilH
IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIII

P.adtjo Valanda Jau 3S metus ta.rnauja X e * Jersey. Xew Tork lr Conneetieut lietuviam* '.

P L U M B I NG

Licensed, Bonded, Insured
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DĖMESIO

VIZITINI; KORTELIŲ

A KE YOUB 0 W N

Lithuanian Christmas
Tree Ornamente

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
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SIUNTINIAI Į LIETUVA

- b y Ir kitus kratus
HELEN PIUS
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
FRANK ZAPOllS
Chicago, 111. 00632, tel. 927-5M0
a
nhutnaoto* knygos kaina —
i
ileiginiais drabužiais 'r^
^ , s ne"urėtu būti kitiems nu— Ligoninėje gydosi Čypienė j
•o per»lant*m« $2.58
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Gustaitį \ a d i n u patriotu, nors joj Apaimoka .kelbtis dian DRAUGE, iiiimitiiiiiimiuiiiiiimiiimiiitiinimiiii
Čiau, pačiame am/iau^
am,..a UJ -žyde, - - .ainiai, bet ir jaunesni mokytojai
fvalrlų prrkig pasirinkimas neČia u. pačiame
juokiabran<rlaj 15 mū«nj sandelio
jime esančiy pory, porv, ku-ios| ]&?„ ne kalba lietuviškai.. Dėl klausydamiesi daugelis
;
COSMOS PARCELS £XPRESS
mažiausiai dar 30-čiai metu u>.- į t 0 Bosi(>ne jis yra vertinamas ir mės. 'Miela buvo jo klausytis ir — * P * * * " - * .kaitoma. U*
2M1 W. a Su Cbicago, m. «X2»
sostinėje Washingtont\ Kas da-; tuvit| dieerastia. gi skelbimų kaitikrins LB gyvybę. Ju tarp- du JA į mylimas..."
' VttM _ m
V armijos majorai su žmonomi>, | i r pabaigai dar keli S. Kond- bar bus sekantis?
SIUNTINIAI I UETUV*
VI.
R.
fizikos daktaras, kitų mokslu dak- ra tienės žodžiai apie A. GustaiTetef. - I2M737
tarai, inžinienai. ir daug kitų, ^ 0 kūrybą: "Jo kūryboje randaVytautas Valantinas I
dirbaneivi professūroję, einančiu m o s temos — tėvynes ilgesys,
iiilliillililiimiiillilliiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii:
vienokias ar kirkiąs pareigas: mirties baimė, pasipiktinimas saIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll i
valdžios įstaigose. Tame būryje : v 0 bejėgiškumu, tuštybės ir puiAis
romanas
yra
garsaus
ispanų
rašytojo
M.
Unamuno
M.A. t I M K U S
per visa vakarą iki nakties gi-'kybės
pajuokimas, susigy\eniPradėjus romaną skaityti — nenoriai sustoti. Tikrai
DfCOMK TAX S f m V I C E
lumos nesigirdėjo angliškai kai-1 m as- su nepageidaujamom žnvv
PUBUC
intriguojantis. IsVerte i i ispanu kalbos Povilai Gau- 4259 So. MOTARY
bant, visus jungė savoji kalba, j gjškom silpnybėm —visa tai paMaplewoodt tel. 254-7450
lietuviu gv-venimo temos - Irtua-: liečia u mumyse stygą. Savo
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama:
Tatp p*t daromi
VERTIMAI
GIMIXV lAkvlettmai. pildomi
nistinė mokykla, skautija, tauti- šmaikštumu \r humoru užtušuoDraugas 4545 W. 63rd St., Chicago. m. 60629. Kai
PILIETYBES PRAATMAJ lr
niai šokiai, savoji spauda, knyga,|j a jis visą eilę gyvenimo reiškina
su
persiuntimu
—
$4.25
kitokie blao***
menas. Tadgi kartan net ir ten. j niu, kurie, jeigu būtumėme priIIIUUHIHIIIIUIIUIUII!
kur tv lietuvių taip maža ir tie Į versti juos rimtai apgalvoti, grei-|

WANTEI> — MALĖ

Position Available For High School Cafeteria
V C00KS

V GENERAL CAFETERIA W0RKBiS
FUU OR PART TIME
8 Paid Holidayi — Paid Vacation
?
0f AppoiBt. Call lis. Lydlia R t s 354-4229, Ext. 289
Get Out o! the Snow
Come Work in the Sun

SCREW M A C H I N E
INSTRUCTOR-SUPERVISOR

. £ £ J S 2 M * . « « «'•

Štai
Diai

Receptlonist Central Offlct

Accurate typing and pleasant phone
BOKALU
Vizitinių kortelių naudojimą* yra. manner. N« at appearance. Full time.
gražu* paprotys. Biznieriai jaa pla-' Off Michigan Ave. Location. ExcellėHt
čiai naudoja. Bet tinka lr viaų luo- j salary and benefits. Call for appointraų atstovam* turėti graiiae viai- j ment — Mr. MarshaU: 260-5520
tinet korteles.
'
• ~^»
Kreipkite.
į. Draugo admims-, perg^^te "Draugą" duokita
„
j traciją viaais panašiais reikalais, i
j Bu«»te patenkinu mūsų patarnavi- Į jį kitieraa paaiakaitytL
! mu

A. V I L I M A S
M O V I NG

Iba,' Tamošiūniene. LaetuvisKus xv«.-•
Jau ledų pyragus — Nijolė Kalins- M
^ • t- u „ V'rsriniias vaistu^- o patvs me»w
I kienė ir Juzė Krokienė.
Spnngfielde V.rg nv^
P
^ ^ ^e— Organizuojasi pensininkų i
ie. zv" enantie i SKauujw.
""^
am/iaus va keliu,
Pirmas
susirinkimas
Ž J Meilė ir nepalaužiamas L * t u | ^ ™ « » ^ « ™ « m < > klubas.
įvyko mokyklos patalpose lap
• u ^ r u r menes rėmėjas inz- atlieka riostono ^
tuviu
tegTZFEZ
kričio 11 d. I laikinąją valdy-;
i i e sugalv.v , k v k l o s direktoriaus pareigas. Tai
Tadas Mickai. U ? V i e / \ ; , . ; c . .F!
~nv/dv^ parodantis, kad bą išrinkta Mečislovas Pūčius.
j0
kau
Valerijonas Vitkus ir Jadvyga 5
T ( T t n :
n n S ' a t ė j a u S u t , au.ėiimu ne.u^U W , v, n
S
.
l l , „ 7 i a i s ir už tai .jvu rSpea* <' « d , O Į ;' o s p a r e l ' Poškienė.

Varied and lntereMtng duties vo lnclude, good typing. flllny. ' t>ledM.fit
, phone manner. etc. Full tinae, saiary
open and company pald benefits.
Vlc. Montrose & Cicero.
MR. KICK CROMLING
aa&-i«70

Johnson City, Tennessee
We're Stewart - Warner and we're the number one company
worldwide in the manufacture of automotive instrumentaion and
lubrication devices. We're growing, and we have need now for
a Screw Machine "pro'' to instruct and train operators in all
phaaes of machining operation. blueprint reading and tool
grinding in our Tenneaaee operation.
You will be familiar with' all phaaes of aet up and operation
fo Acme - Gridley, Browne & Sharp, Davenport or Turret Lathe M
Screw Machines, and be able to train, inatruct and supervise J
this operation.
K
The ideal individual will be approaching retirement . . . who
can relocate to Tennessee on a temporary, or permanent basis.
This is an ideal retirement area and we will pay all expenses.
plūs r "':—«•;»;..« c i u r v .
If you're the Screw Machine Pro we seek — let's talk
auo_.

V I E N O S A I S T R O S ISTORIJA

...

_~.ii u o w ;

'
Rich Gans — 883-6202
STENANT - WIRNEN CORPORATION
Alemite & Imtrament Dt\isloB

r

1826 Divtmy Parknay
Chicago, Illinois 60614
An

Kąual Opportunity Emptortr

U/r

Q

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 19 d
estų 1, latvių — 4 ir lietuvių — į
jo knygos "Meilė dvidešimtajame
amžiuje". Petras Maldeikis ilgus
7, tačiau ir šis skaitmuo po pir
metus dirbo mokytojo ir auklė
mos dienos rung ynių sumažėjo,
tojo darbą. 7 metus dirbo kaip
— Pirmosios
ŠA Baltiečių kai ii jo pasitraukė Z. Bliznikas
A. f A. ONAI SAULAITffiNEL,
| Kauno Aklųjų. Instituto direkto
šachmatų pirmenybės, įvykusios ir latvis E. Krečko. Turnyras bu j
rius, vėliau buvo Kauno mokytoju
vo 4 ratų, žaidžiant po 2 parti- į
vyr. skautininkei. mirus, gilią užuojautą reiškia
i seminarijos direktorium, Vokieti lapkričio 10-11 d. NY Kultūros jas šeštadienį ir sekmadieni. Tik
židinyje,
sutraukė
12
dalyvių:
me jos vyrui ANTANUI, dukterei iii. ps. MARIJAI
joje Hanau stovykloje lietuvių
gaila, kad buvo palikta? sutrom
gimnazijos direktorium.
STANKUVIENEI - SAULAnTTEI, sūnui fil. •.!. kun.
SPA pintas partijų laikas 40/90, vie
Petras Maldeikis yra parašęs thuaniau Broadcasting
ANTANUI SAULAIČIUI. S| ir kitiems artimiesiems.
ton normalaus laiko 40/120, kai
10 knygų, daugiausiai pedagogi transliacijoje prisimintos vėli buvo atsisakyta žaisti 3 ratai
niais ir psichologiniais klausimais. nės nepriklausomoje Lietuvoje, pirmąją dieną.
Akademinis skautu sąjūdis
Yra išspausdinęs daugybę straips paskaitytas Elenos Sirutienės
niu visuomeniniais, kultūriniais, sukurtas eilėraštis "Vėlinės".
Po šeštadienio kovų turnyras
politiniais ir pedagoginiais klausi Po to buvo perduota kompz. K. buvo įpusėtas, pirmaujant Arū
mais. 6-rius metus redagavo žur Kavecko "Lietaus Sonata", at- nui Simonaičiui ir latviui K. Ber
^
nalą "Švietimo gairės" ir dabar liekama vargonais. Paminėta 40 | ~ į į ^ m i u s i , s
abu
Brangiai Motinai mirus, mūsų visų mylimam
teberedaguoja "Tėvynės sargą". metų mirties sukaktis advokato kus. Simonaitis įveikė bostonie"Vaivos" aftmnsįlio studentės Vfea Radzevičiūtė, Regina Ruescfa ir Rita Linkime Petrui Maldeikiui ir to politiko, buv. ministro pirminin
jaunimo veikėjui
Kužerytė dainuoja ištrauką iš South Pacific radijo valandėlės "Leiskit į tė liau stovėti tėvynės sargyboje ir ko a. a. Mykolo Sleževičiaus ir tį K. Merkį ir latvį G. Znotinšą,
o latvis Berzinis sudorojo estą j
vyne" sukaktuviniame koncerte. Bot Springs, Ark. Prie pienino muz. Faustas sulaukti išauštant laisvės
KUN. ANTANUI SAULAIČIUI
ryto Į perduota dalis pasakojimo iš Panksepą ir bost onietį R. Grauš i
M. Jasevičiaus
mūsų tėvynei Lietuvai.
savo pergyvenimų Rimgaudo, lį. Po iy taško pelnė latvis P. Į
ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
2
E. Kasiulio, neseniai ištrukusio BhimbergB, NJ ir Kazys Škėma
ir kartu liūdime.
A. A. MUZ JONO ZDANIAUS iš pavergtos Lietuvos, perduo
iš Detroito.
4 METŲ MIRTIES SUKAKTIS tų, spaudos konferencijoj, ChiChicagos Lietuviu Jaunimo Sąjunga
• kagoje.
Įkalbėta
juostelė
gau
Sekmadienio
kovose
abu
taš
Muzikas Jonas Zdanius pasku
amžiaus 75-ją sukaktį. Tą pačią tiniuosius penkerius savo gyveni ta iš "Lietuvos Aidų" radijo kus pelnė latvis P. Blumbergs ir
Hot Springs, Ark.
kanadietis Juozas Chrolavičius •
dieną įvyko jo pagerbimas, su mo metus praleido Hot Springse. studijos.
iš
Hamilton, Ont., kas įgalino
ruoštas Hot Springs Akos sky Čia jis tęsė savo darbą kaip gai
IDOMUS KONCERTAS
Lapkričio 18 d. "Leiskit į tė
abu atsistoti turnyro priešaky-'
riaus vadovybės "Royale Vista dų įgraviruotuojas, šioje srityje
Studentų vokalinis ansamblis Inn" restorano patalpose. Susirin jis buvo pasiekęs didelių laimėji vynę" transliacijoje prisiminta je. Blumbergs įveikė Škėmą ir Į
"Vaiva", atvykęs iš Chicagos, ko gražus būrys Petro Maldeikio mų, atlikdamas net labai sudė rašytojo dr. Vinco Kudirkos 80 Simonaitį, o Chrolavičius atliko programą radijo valandė draugu ir gerbėju. Visiems papie tingos muzikos dalykus, gauda metų mirties sukaktis.
Staknį ir Berzinšą.
lės "Leiskit \ Tėvynę" sukaktu tavus, iškilmingąją
programos mas padėkos laiškus iš kompozi
K. Merkto
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
viniame parengime. Ansambliui dalį pravedė Osvaldas Nagelė, torių už surastas klaidas ar ge
akompanavo jo vadovas, muzi pasakydamas turiningą sveikini riau išdėstytą muzikos vaizdą.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
kas Faustas Strolia. Savo pasiro mo kalbą. Savo kalboje jis pabrė Reiškėsi visuomeninėje veikloje,
dyme "Vaivos" jaunimas atliko žė, kad Petras Maldeikis, paklus kurį laiką darbavosi radijo valan
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
A. f A. ONAI SAUIATTIENEI
ištraukas iš R. Rodgers muziki damas Tvėrėjo valiai, nuo jauniau dėlėje "Laisvės varpai". Sėkmin
mirus,
nio veikalo "South Pacific". Tai siu dienų iki šiol raštu bei gyvu gai pravedė Kultūros fondo leidi
4330-34 So. California A v e n u e
buvo to veikalo lietuviška versi Žodžiu skiepijo ir tebeskiepija į nio "Dainos chorams" autograTelefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
jos sūnui KUM. ANTANUI SAUIAIČIUI ir artimie
ja, tekstas perpintas humoru ir mūsų jaunimo sielas kilniausias, favimą ir išspausdinimą. Džiausiems reiSkiame gilią užuojautą.
paskutinėmis aktualijomis, para vertingiausias idėjas.
4605-07 South Hermitage A v e n u e
I gėsi gražia Hot Springso gamta.
šytas paties vadpvo Fausto StroTelefonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2
Eleonora Rastenienė apibūdino grynu oru ir tikėjosi ilgiau čia
Radutb Orentas
lios. Jaunimas ne tik dainavo, bet solenizanto kūrybinio gyvenimo
pagyventi. Deja per ankstyva mir
Viktorija Orontttaa
ir vaidino, sukeldamas žiūrovu nueitą kelią, linkėdama jam svei
tis nutraukė jo gyvenimo siūląpasigėrėjimą. Melodingos dainos katos ir įprasto darbštumo. ALTos
Jau suėjo ketveri metai kaip a a
ir puiki vaidyba žavėjo brandaus skyriaus vardu P. Maldeikį svei
Jonas Zdaniu iškeliavo Amžiny
amžiaus sulaukusią publikąkino skyriaus pirmininkas Vincas bėn, tpalrkes liūdesy žmoną Juli
To "Vaivos" ansamblio apsi Rastenis, radijo valandėlės "Leis ją ir sūnų Almį. Velionio švie
lankymo Hot Springse ir jų gra kit į Tėvynę" vardu Salomėja siam atminimui radijo valandė
žaus pasirodymo scenoje įspū Smaižienė, Lietuvos Atgimimo lė "Leiskit j tėvynę" spalio 28 d.
džiai ilgam pasiliks žiūrovu at sąjūdžio vardu skyr. pirm. An transliacijoje dalį programos sky
jo žmonai ONAI JULIJAI, dukrai ALDONAI ir sūnui
Laidotuvių Direktoriai
minty. Už tokią mal/>nią kultū tanas Bertulis, mokytojų vardu rė jo kūrybai. Buvo perduota
ČESLOVUI su ŠEIMOMIS reiškiame gilią užuo
rinę pramogą visi dėkingi "Vai Sibiro tremtinė Stefanija Rūkie- Prūsų lietuvių daina "Kol jau
jautą.
S 6845 SOUTH VVESTERN AVE.
vos" vadovui Faustui Stroliai ir nė ir kaimynu vardu Juozas Že nas nevedės buvau" — sol. V. Lio
ansamblio sąstatui, kurį sudarė maitis. Po sveikinimo kalbų pa rentas, tautinis šokis "Sadutė",
Brightoa Pko, Uttuviv Urnų Savininku
čia atvykusieji: Dana Brazdžiū keltos šampano taurės ir sugie "De profundis'' —vokalinis kvar
naitė, Viktoras Kelmelis, Anta dota "Ilgiausių metų". Elena Pa tetas: G. Mažeikienė, M MomTrys Moderniškos Koplyčios
Draugios Vaidyba ir Mariai
nas Kivėnas, Rita Kuželytė, Vin mataitienė visų vardu įteikė su- kienė, B.Maciukevičius ir V. Mom
Mašinoms Vieta
cas Olšauskas, Vita Radzevičiū katuvininkui bendrą dovaną.
kus J. Zdaniaus daina, dedikuota
tė ir Regina Ruesch. Nuoširdus
Petras Maldeikis savo kalboje žmonai Julijai, buvo atlikta sol.
Tel. 737-8600
lietuviškas ačiū Chicagos jau dėkojo rengėjams, visiems susirin D. Stankaitytės. "Siūbau, lingau
nimui.
kusiems bei sveikinusiems ir savo paukštelis''.
Tel. 737-8601
Misų mielai sesei
Koncerte mūsų Hot Springsą gyvenimo draugei Jadvygai, kuri
Tos pačios dienos popiete per
gražiai reprezentavo solistas Gin per 45-erius bendro gyvenimo me
KGUS
FM radijo stotį, -aike pro
taras Aukštuolis. Jis padainavo tus buvusi jo patarėja, pirmoji
T i e e s " — Oscar Razbach, "Kur kritikė ir viso gyvenimo kelio švy gramos 'Music aroundtheWorld'
mirus,
buvo
perduotas
tautinis
šokis
bakūže samanota", St. Šimkaus, turys. Visi pobūvio dalyviai buvo
skautiškai seimai — Tyrui ANTANUI, sūnui KUN.
'Tamsiojoj naktelėj" — St. Šim pakviesti į Maldeikių namus, kur "Malūnas" — Jono Zdaniaus orANTANUI, dukrai MARIJAI ir artimiesiemt nuošir
kaus ir "OI* man rrver" — Je- buvo pabendrauta ir pasisvečiuo kestracija, simfoninio orkestro di
rigentas
Darius
Lapinskas.
džiausią užuojautą reiškia
ipme Kern. Kiekviena daina bu ta malonių ir vaišingų šeiminin
vo palydėta šiltais plojimais. Su kų jaukioje aplinkoje.
S. Smaižienė
Chicagos Skautinfnfciy-ky Ramove ir
dama, "It^ a grand night for
Spalio 21 d. radijo valandėlė
PRISIMINTOS VfcLINtS
singing" —Roger,s — Hammer- "Leiskit į Tėvynę'' dalį programos
Skautininkitj Draugove
stein, pasirodė jauna studentė Le skyrė Petro Maldeikio pagerbi Lapkričio 11 d. radijo valan
na Gibson, studijuojanti balsą mui. Buvo paskaityta ištrauka iš dėlės "Leiskit į tėvynę" — I i vietos kolegijoje Abiem solis
tams akompanavo muz. Faustas
Strolia. Gintaras Aukštuolis sa
vo honorarą paskyrė radijp va
THE BALTTC STATES IN PEACE
landėlės "Leiskit į 10x7^" stip
jo žmonai VANDAI, dūkai kanklininkei ASTAI, sū
AND WAR
rinimui. Viešnia iš Chicagos Sunums ARVYDUI ir MANVTDUI bei visiems gimi
hair Jasevičius grakščiai pašoko
(1917-1945)
nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
•rientalinį šoki, rytietiškos muIT V. ftasssy VAIDTS
rikos garsams aidint. Po to prog
jautą.
ramos pravedėja S. Smaižienė pa
kvietė visu artistus ir solistus į
Detroito STASIO MITKAUS tailiaj
sceną, ir jiems gėles įteikė M.
at «w Assocsttion for ttw
kuopos kanklininkes, vadovi DANUTE
vancement o* BALTIC studles.
Saudargienė.
Utfversity Park and
įoe reausyivMiia stata untvtnKy
PCntONHHi ir EMILUA KUTKIENt
* Po programos visi vaišinosi ir
fcko smagiam orkestrui grojant
M> pusL Kieti virMial. Šioje knygoje, kaip mioma, ialtiniai pa
Protarpiais skambėjo jaunimo
naudoti Suomių. Vokiečių, Anglį), Amerikos ir ypatingai Rusų Ir Lie
tuvos archyvu dokumentai, kurie niekad nebuvę išteisti. Kaina su per
pravestos dainos, į kurias įsijun
siuntimu $15.00. Dl. eyv. prideda 75 et. valstijos mokesčiu. Uiukygė beveik visi dalyvavusieji sve
DĖMESIO KNYGŲ MYLfiTOJAMS!
Bai, o akordeonu pritarė Faustas
Strolia. Didelė padėka visiems
MAuGAS. 4S45 Wttt 63id St. Cakago, IL 60629
tadijo valandėlės rėmėjams, ku
Užsakydami ar pirkdami visas kartufetntaolivardintat knygas, moka
rie taip nuoširdžiai įsijungė į pa
te ttk $10.00 ir $2.00 oi uetsiuuUuią. Normali knygų vertė $30.00.
galbą darbu ir aukomis.Valandė ^
les vadovybę sudaro: Salomėja
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gnučya. Anajų rašytojų novelių
Antanas Rantys
Smaižienė — programos vedėja,
aototofila. 49) psl.
| Petras šmaižys —rekordavimo
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilai GanCyt. Lotynų
technikinis tvarkytojas, Antanas
Asnerikoi rašytojų novelių antotogija. 490 pusi.
Knaklys — kasininkas, L Sabaliū
( Antroji dalii )
VYSK. P. P. B0C1O ATSIMINIMAI. Sąrate prof. Z. Ivinskis. Reda
nas — sekretorius. Revizijos ko
Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina | pasauli, Bendrija,
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia. Dvi knygos. 580 pusi.
misija — Kostas Marcinkus ir
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos
PIRMASIS RŪPESTIS. Jure* Jankus. Velnio basa, žmogus ir tuo ar
Antanas Zubavičius.
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji
kitas
novelės. 213 pusi.
S. Smaižienė
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje.
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viraesai, 424 pusi. Išleido
DABARTIES SUTEMOSE. BronJua Zumerto. ZvMgssb i nOsų laiko'PETRO MALDEKIO 75 M.
KriUaosds gyvenime. 1979. Kaina su pertlundttu $9.75, Bttnois
tupto laisdas ir skaudulius. 197 pusi.
gyventoja dar prideda 46 et valstijos mokesčio.
į
AMŽIAUS SUKAKTIS
BREKSMES NAlTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 9M puaL
Uolus visuomenininkas, peda
UJtakymui uipti:
Ulsakymua siunti: DRAUGAS, 9)9) 97. 9M Street, OsoRpį IL MOfc
gogas bei rašytojas,
'Tėvynės
DRAUGAS, 4845 W. 63rd St., Chlcaf* IL 60629
Bttnojaus gyventojai dar prideda prideda 60 et. valstijos
sirgo" redaktorius Petras Maldei
spalio (19 d. atšventė s«vo

ŠACHMATAI

NOSU KOLONIJOSE

E U D EI K I S

A. t A. ZIGMUI 2ILI0NIUI minis,

A. f A. ONAI SAUIj\rnENe

/ L t / L Dr. POVILUI ŠEPEČIUI miras,

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

K

Mažeika & Evans

.

'

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 19 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Leraonto Maironio litua
Tom Hayden užmojį šį mieatąC
J. A. VALSTYUSE
nistinės mokyklose patalpose
paimti savo kontrolėn.
r
— Ini. Kęstutis K. Miklas,
šeštadieniais vyksta spaudos
— I g n u Medžiukas, Lot An«I
New Yorko lietuvių visuomeni gėles, Calif., skirstanti* pareJ^
vajus. Patalpos yra Lemont
ninkas, prieš porą savaičių bu gomis, buvo išrinktas Liet. ž u r 
Central School, McCarthy Road.
vo paaukštintas savo darbovie nalistų sąjungos Los Angele*
Lemont. šiais metais vajų pra
tėje. Muitimilijoninėa Readex skyriaus pirmininku.
Kiti dtt
ves ir tvarkys Mykolas BuceMicroprint korporacijos šėrinin- valdybos nariai — Rūta Klev*
lavičius.
kų direktorių taryba jj išrinko Vidžiūnienė ir Juozas Kojelis.
x SoL Gina Capkauskienė, Į x A d v P o v fcumbakis lapviceprezidentu ir paskyrė visos Lapkričio 4 d. posėdyje valdy«
su dideliu pasisekimu turėjusi kričio 25 d., sekmadienį, kalbės
korporacijos generaliniu vedėju. ba aptarė veiklos metmenis.
jau kelis koncertus Australijos Toronte Lietuvos kariuomenės
Readex korporacija yra tarp
lietuvių kolonijose, dar turės minėjime, kurį rengia LB apyl.
— LB St. Peteretmrgo apy
tautinio masto ir turi skyrius
porą koncertų, nes gali dainuo valdyba.
įvairiuose pasaulio kraštuose. linkės visuotinis narių susirinti tik savaitgaliais. Iš Austra
Ji paruošia visų didžiųjų vals- * i m a * £ y k s * * * * * 2 8 A
x Adriana Jocytė Argenti
lijos solistė atsiuntė sveikini
AntaBO
tybių dokumentaciją bei archy^
R*******
mus "Draugo'* redakcijai ir sa noje jau keleri metai studijuoja 1$ Detroito ateitininkų metinės šventės spalio 28 d. Studen to ateitininko priesaiką priima: Eligijus Lelis, Rimas
meno
paroda
St.
Petersburgey
vo artimiesiems, džiaugdamasi. dainavimą. Ji kaip jauna solis Vaitas. Vytas Vaitas, Vida Nakaitė, Taura Zarankaitė, Virgilijus Kasputis, Tauras Majauskas ir Vidas Neverauskas. vinius rinkinius mikroprinto Fla.. atidaryta lapkričio 3 d.
Nuotr. Jono Urbono formoje ir gamina K. Miklo su
kad šiuo metu oras labai geras, tė pasirodė Jaunimo kongrese
kurtas mikroprintam skaityti Lietuvių klubo patalpose.
žmonės malonus ir nuotaika ir dalyvauja lietuvių parengi
—
Lietuvos
kariuomenė*
mašinas. K. Miklui nuolat ten
puiki. Australijos lietuviai jau muose. Praėjusiais metais ji
ka keliauti ne tik savo firmos šventės minėjimas St. Petersją kviečia ir ateityje atvykti buvo išrinkta Argentinos imi
reikalais, bet taip pat kaip spe burge, Fla.. įvyks lapkričio 20
su koncertais. Kelionės dalį so grantų karalaite. PLB valdyba
cialistui skaityti paskaitas apie d. Lietuvių klube. Pamaldos ui
jai paskyrė stipendiją tęsti dai
listei apmokėjo PLB valdyba.
da Momkutė, mokinį "poetą" antrosios scenos vaidintojai. F
DVIDE&IMT ŠEŠTAS
mikrografiją įvairiose konfe žuvusius dėl Lietuvos nepriklau
ČALM VAKARAS
X Albinas Dzirvonas, nuošir navimo studijas.
A. Remeikis, Birutę — Ramoną Stroliai akordeonu vedant, mo rencijose bei universitetuose.
somybės bus lapkričio 25 d. Hodus ilgametis Balfo darbuoto
y. Ap. Skopas patikslina, kad
ĮSmilgaitė,
kitus
mokinius
—
L.
kiniai,
o
vėliau
įsijungus
ir
— Stasys Daugėla,
Santa ly Name bažnyčioje, Gulfporte.
Dvidešimt šeštas Chicagos
jas, turėjo vykti į Balfo seimą, Klaipėdos Jūrų šaulių "Švytu
Kaušaitė,
J.
Kižys,
T.
Liubinspublikai,
sudainavo
"LieMonica, Calif., vadovauja lie
aukšt. lik mokyklos vakaras
— Stefanija Rudokienė ir So
vykstantį Los Angeles. Calif., rio" baliaus aprašyme, kur iš
kas,
A.
Noreikaitė,
R.
Plioplyi
tuva
brangi".
Vaidinimo
pra
tuvių komitetui, kuris talkina fija Bobelienė yra atvykusios
įvyko lapkričio 10 d. Jaunimo
bet kaip tik šiuo metu susirgo. vardyti baliaus tarnyboje dir
centre. Vakarą pradėjo moky tę ir E. Žukauskaitė. Trečioji į nešėjas buvo Arvydas Vizgir- į miesto tarybą išrinkti lietu iš Chicagos ir sustojusios pas
Gydosi dr. A. Maciūno priežiū- bę—uniformuoti šauliai, yra paklos direktorius Juozas Masilio- scena vaizdavo Pasaulio liet. da. Vaidinimą paruošė ir reži- viams artimą kandidatę Leslie savo senus pažįstamus Helen
roje Central Community ligo- minėtas Juozas Mikulskis, o tu nis, trumpu žodžiu pasveikin jaunimo kongreso lietuvių k. savo mokytojos Danutė Eidu- Dutton. Kiti to komiteto na
rėjo būti Juozas Mikulis. Šaulį damas susirinkusius tėvus ir pamoką, kur buvo mokomas iš kienė ir Rūta Jautokienė. Pa- riai: Elena Arbienė, N. Nyer- ir Ed. Swierkos. Spalio 28 d.,
ninėje.
visi dalyvavo lietuviškose pax Philomena Pakel, Chicago j j Mikulį korespondentas atsi- svečius.
Trumpai
apibūdino įvairių kraštų jaunimas, kaip tys vaidintojai joms įteikė po ges, dr. V. B. Rauhnaitienė, dr. ^ ^
-r u
Bendruomenė*
taupymo ir skolinimo įstaigos prašo.
programą, kuri susidėjo iš vai reikia pasisveikinti lietuviškai puokštę gėlių.
P. Pamataitis, J. Kutra, dr. St
ir suregzti vieną kitą sakinį.
Vaidintojai gerai mokėjo sa Kudokas, J. Rudokienė, E. Ar- gegužinėje. Phoenbc Arizona',
prezidentė, ir taip pat Lorraine
x Prel. Jonas A. Kučingis, dinimo, tautinių šokių ir dainų.
joms Ubai patinka ir norėtų čia
Kun. Saulaitį vaidino Giedrius vo roles, gražiai ir aiškiai tarė
Seidel, tos įstaigos viceprezi
bas, E. Pamataitienė, M. Keva- pastoviai gyventi.
Šv. Kazimiero parapijos klebo
Buvo suvaidintas keturių sce Sodonis, Snaigę Šileikienę — R ir žiūrovams sudarė gerą įspū
dentė, dalyvavo Moterų dirban
laitis, dr. J. Jusionis, E. Sinkys,
nas Los Angeles, Calif., dažnai nų vaizdelis "Mokomės gyven
Plioplytė, kitus besimokančius dį.
čių taupymo bendrovėse drau
A. Adomėnas ir J. Kojelis, šio
KANADOJ!
paremia "Draugą". Ir dabar, ti". Pirmoji scena, uždangai! — J. Avižienytė, J. Gotceitaitė.
gijos (VVomen in Savings AssoAntroje dalyje — tautiniai komiteto nariai vietos ameri
dėkodamas už korteles, atsiun nepakilus, vaizdavo mamytes, D. Grigaitytė, J. Lapėnaitė, G.
— Taikomojo meno parodą
ciation) suvažiavime lapkričio
šokiai. Juos šoko I ir JI grupės kiečių spaudoje stipriai gynė
tė 25 dolerių auką. Esame la abejojančias lituanistinės mo Mikalonytė, R. Ostrauskaitė, D.
5-6 d. Drake viešbutyje Chicamokiniai, kurie šoks būsimo savo remiamą kandidatę, aštriai spalio 27-28 dienomis mažojoje
bai dėkingi.
kyklos
nauda.
Poniutes
vyku
Tijūnėlytė,
V.
Venclovaitė,
A.
goje. Suvažiavime kalbėjo auk
joje tautinių šokių šventėje. pasisakydami prieš Jane Fondą- Anapilio salėje surengė Anapi*
j lio Moterų būrelis. Savo kurfšti mokyklų ir visuomenės įstai
x Dr. Giedrė Matienė, Inde- siai suvaidino E. Žukauskaitė, Zalatoriūtė, R. Zigaitytė. Ket Pašoko dzūkų polką, suktutę ir
nius atvežė Birutė Kidolienė ii
gų pareigūnai.
Ipendence, Ohio, maloniu laiške- A. Noreikaitė. D. Grigaitytė, D. virtoji scena vėl vaizdavo lite vėdarą vidury salės. Paruošė
New
Yorko ir Ina Nenortienė
x PLB Visuomeninių reika liu padėkojo "Draugui" už kor Tijūnėlytė ir R. Zigaitytė. Už ratūros pamoką, ČALM aštunto mokyt. Nijolė Pupienė, akor
iš Bostono. Pirmoji parodė 4d
lo komisija išsiuntinėjo LB teles ir aukojo 15 dolerių. La dangai pakilus, antroji scena je klasėje, šį kartą jau pajun- deonu grojo Faustas Strolia.
siuvinėtus gobelenus, antroji —
vaizdavo
ČALM
septintąją
kla
tant
senesnės
literatūros
reikš
kraštų valdyboms informacijas bai ačiū.
Trečioje dalyje
mokyklos
gausius emalio darbus, su ka
sę, abejojančią, ar verta moky mę, ypatingai prisimenant ra
apie Antano Terlecko suėmimą
x Kun. Viktoras Dabušts, tis apie senesnės kartos rašy šyt. J. Biliūną jo 100 m. gimi choras, vadovaujamas mokyt
iriais
ji dalyvavo įvairiose ame
Lietuvoje, jo biografines žinias Paterson. N. J., dažnai paremia
Fausto Strolios, padainavo pen
rikiečių
parodose. Parodos atiir PLB valdybos prieš kelerius savo dienraštį. Ir dabar ga tojus, ar never;a geriau kurti mo proga. Mokytoją vaidino J. kias dainas: Nemunėlis — A.
•Į darymo proga kalbėjo dali. A.
patiems. Mokytoją vaidino Vi-t Kižys, mokinius —- tie patys Bražinsko, Toli, toli — Pr. Tumetus išleistą leidinėlį anglų
vome jo atsiųstą 10 dol. auką.
! Tamošaitis.
kalba "Respect My Rights. An
rūtos, Pajūriaia, pamariais —
Labai ačiū.
— Hamiltone lietuvišką Iši
x Stasys Ir Monika Ivanaus V. Kuprevičiaus, Tu buvai toks
x Gavę kalėdines korteles,
Appeal of Antanas Terleckas".
mą sukūrė Dalia Grajauskais
x Pranas Naris, Downers aukų po 5 dol. atsiuntė: A. kai, gyvenę Gulforte, nusipir didis — Partizanų d. ir Ko
Kraštų valdybos paprašytos sa
su
Jonu Trumpicku. Abu jau
ko
nuosavybę
St.
Petersburg
—
Grove,
H.,
aukojo
10
dol.
Labai
Dvariškis,
Jonas
Kasperaitis,
vo kraštuose rūpintis, kad būtų
kiais keliais bekeliaučiau. Dai
navedžiai
kalba lietuviškai, abu
Elena Pečiulienė, V. Snarskis, Beach. Floridoje. Keisdami ad nos skambėjo pasigėrėtinai.
plačiai skleidžiamos informaci ačiū.
yra baigę Vysk. M. Valančiaus
resą, atsiuntė 10 dolerių auką.
x Ona Gustienė, Los Ange Ant. Mickus. Labai ačiū.
jos apie A. Terlecką ir visais
Programai pasibaigus, tėvų
lituanistinę mokyklą. Dalia ke
Labai
ačiū.
x Aukų atsiuntė: 6 dol. —
būdais stengiamasi jam padėti. les, Calif.. dėkodama "Draugui"
komiteto pirm. V. Zalatorius
lerius metus joje mokytojavo.
x Jonas Bačanskass Man- padėkojo visiems, kurie dirbo,
x Part. Daumanto . at-kų už vieną patarnavimą, aukojo Kazys Ramanauskas; 4 dol. —
J. Kanovalas; po 3 dol. — Rau- chester, padėkojo už korteles kad vakaras pasisektų.
Tfttopos jaunučiai ir jauniai ren 10 dolerių. Ačiū.
0K1F. LIETUVOJE
x A. Smotinskas, Amer. liet linaitis, St. Jasutis. R. Valodka, ir atsiuntė 10 dolerių auką. La
Mokyklos kapelionui kun. A.
kasi susirinkimui šį sekm. lap
;
— Konstantino Sirvydo (Sir
Saulaičiui sukalbėjus maldą,
kričio 25 d., 1 v. p. p. ateitinin skyriaus pirmininkas, mums at A. Atkočaitis. Ch. 2aliūnas, V. bai ačiū.
Rėklaitis,
Em.
J.
Sunkus,
J.
Daina
ir
Edvard
Stenberg
vydo)
400 metų gimimo sukak
kų namuose. Lemonto apylin siuntė laišką, kuriame rašo:
x Arvydas Vanagūnas, Chi prasidėjo vaišės, kurias paga
Gedvilienė.,
A.
Kučas,
J.
Šaulys,
tis prisimenama Vilniuje. Kun.
kės ir kitų priemiesčių jauni- "Jūsų 70 metų jubiliejaus procago, 111., padėkojo už kortelesj mino O. Norvilienė, po to šo- Jurgis Matusevičius ir vestuvių
VI.
Pocius,
K.
širvinskas,
J.
Ka
Sirvydas
(1579—1631) buvo jė^
mas, tarp 6 ir 13 m. amžiaus, ga sveikiname visą kolektyvą
ir aukojo 10 dol. Maloniai dė-pkiai, grojant "Vyčio" orkest- pravedėja Salomėja Šmaižienė.
počius
B.
Pieža,
Liucija
Mažei
zuitas
pamokslininkas,
Vilniaus
kuris domėtųsi, mielai kviečia-1 ir linkime dar ilgai tęsti taip
kojame.
|™»LNarbutis
pravedė
dovaVisiems
besivaišinant,
pravedė
kienė. P. Talandis. Visiems dėuniversiteto profesorius, žody
mas apsilankyti susirinkime. Su naudingą ir reikalingą lietuviš
x Gavę šventines kortetesjnų paskirstymą,
ja pristatė svečius, atvykusius nų ir kitų religinio turinio kny-.
Kojame.
sirinkimo metu tėveliai galės kai visuomenei darbą. Jūsų dar
aukų po 5 dol. atsiuntė: E. J. Į Vakare dalyvavo LB VfcL iš tolimesnių vietovių: Dainos
gų autorius, iš kurių išskirtinai
x Aukų atshmtė: 4 dol. —
pabendrauti prie kavutės ir už bams paremti siunčiame 50 dol.
Vizbaras, Juozas Doveinis. Ona I Vak. apyg. pirm. K. Laukaitis, tetą Vandą Lesnyr su vyru iš
žymėtini "Punktai sakymų". Su
Emily
Josen;
po
3
dol.
—
Vai.
kandžių, kuriuos bus galima auką". Už viską maloniai dė
Kovienė, Monika Kripkauskie-y Marąuette Parko LB apyl. pirm. Kanados,
pusseserę
Nijolę kakties proga šiais metais bū
J. Bylaitis. Sofija Jelionienė;
kojame.
vietoje nusipirkti.
nė. V. Rees. Jonas V. Lopą-į K. Juškaitis ir Gage Parko LB Brown iš Kanados, tetą Bronę
siąs išleistas K Sirvydo žody
2
dol. — Marija Skodzienė. Dė
x "Palengvinimui "Draugo"
tinskas, J. Kutkus, Antosė Va-j pirm. Adickas. J. ir A. Vasiu- ir jos vyrą Igną Jonynus iš Ka
x Dr. A. Milius, St. Petersno
— Dictionarum trium linguleidimo šiais sunkiais laikais kojame.
laitienė, Antanas Liudžius, J. j kevičiai vakaro proga įteikė nados, šeimos draugus Antaną
burg Beach. Fl.. padėkojo už
arum" fotografuotinis leidinys
X Aukų po 3 dol. atsiuntė: Anysas. Alfonsas Gečas, Aur. j mokyklai 100 dol. auką. Salė
siunčiu 20 dol. auką ir dėkoju
ir Emą Grigaliūnus iš Miami, su atitinkamais paaiškinimais
korteles ir atsiuntė 10 dol. au
Dr.
Lina
Kriaučiūnaitė
Tharp,
už Kalėdų korteles" — rašo
Bartkus, H. Urnežienė. Labai buvo pilna svečių. Be abejo, Fla. Po to išvardino visus, at
ką. Labai ačiū.
bei priedais. Pirmoji minėto žo
mums dr. J. Starkus ii Chica- K. Domarkas. V. Dailidė, M. aciu.
ji galėjo būti žymiai pilnesnė, siuntusius dovanas, telegramas dyno laida buvo išleista 1631
Vaišnys.
dr.
J.
Plikaitis,
A.
x Prof. M. Mackevičius, bu-f gos. Nuoširdžiai dėkojame.
galėjo būti dvi eilės stalų, kaip bei sveikinimus iš įvairių Ame m. Vilniaus universiteto spaus
x Dėkodami už kalėdines
x Ona Daniusevicienė, čika- Švelnys. K. Januška. Vikt. Alvęs laikinosios vyriausybės mibūna kokiai nors draugijai ar rikos vietovtų, Lietuvos ir An tuvėje.
nisteris. kalbės apie a. a. prof. giškė. pasinaudodama specialiu j čiauškąs. V. žmuidzinas, Olga korteles, aukų po 5 dol. atsiun klubui ruošiant. Ačiū atsilan glijos. Vaišių metu S. šmaižie
Visiems
tariame tė: Povilas Stelmokas, Rimas kiusiems, ačiū mokyklą parė nė paskaitė V. Mačernio pos
J. Brazaitį penkerių metų mir knygų išpardavimu "Drauge", j Tilindienė.
a m
Mulokas, Danutė Mikoliūnienė,
ties sukakties minėjime š. m. nusipirko jų už didesnę sumą. ^
mus "Gal dar pameni? ir Niek iiiiiiuimmiiitiitrtiuiiiiimniiiummitH
musiems.
Irena
Sankutė,
Marcella
Macux Aukų atsiuntė: 4 dol. —
lapkričio mėn. 25 d., tuoj po
x Balys Rukštelė, žinomas
Kad vakaras pasisektų, dir Kenny's "Understanding". Gra
Atfvtkatat
1 vai. Šv. Mišių. Jaunimo centro i detroitiškis. atsiuntė sveikini- Vytas ir Milda Jakščiai; po 3 lis, N. Noris, Vacius Prišgin- bo visi mokytojai ir tėvų komi žų sveikinimo žodį tarė jaunojo
GINTARAS P. KPtNAS
dol. — Vincas Geležūnas, V. tas. Kazys Stašaitis, Alfonsas tetas: pirm. Vytautas Zalato tėvas, o paskui visiems atsi
kavinėje. Minėjimą rengia Chi-į mus ir auką. Ačiū.
Nakas.
Vyt.
Čepėnas,
Mikas
Žebertavičius,
V.
Damijonaitis.
kagos L. Fronto bičiuliai, (pr.).
x P. Mažinąs čikagiškis. aurius ir visi nariai: dr. Algis dėkodamas prabilo jaunasis, sa Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v,
Cesas,
Leonas
Krajauskas,
šv.
E.
Tutinienė,
A.
česonis.
K.
Ja
Lesniauskas, Aldona Rekašienė, vo kalbą baigdamas lietuviškai: šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d,
x Sol. Vaclovo Daunoro kon į kojo 10 dolerių. Labai ačiū.
Kazimiero
seserys.
Id.
šermukš
nulis.
V.
Bulota,
Ona
Kartanieir pagal susitarimą.
racertas rengiamas gruodžio 8 d., ,. .x . Antanas
„ ... Vaičiulaitis,
,
...
Teresė Strolienė, Rita Venclo "Aš išmoksiu lietuviškai kalbė
**• .. . 0
.
. .
.
šytojas. Bethesda. Md.. dėko- nė, Genė Misiūnienė. A. Mame- nis, Aldona Daukienė, P. Lau vienė ir Algis Žukauskas.
ti". S. šmaižienė, eidama svo Tel. 776-5162 arba 776-5168šeštadienj. 8 vai. vak.. Jaunimo / į , '
,
' ,.,
A ,
niškis. dr. E. Šilgalis. Visiems kaitis. Kazimieras Sutkaitis. Vi
2649 W. 6S Street
P. R. čios pareigas, pakvietė Dainą
~ . ~ t ~ *«-• i. • »:
JI
t jo už korteles ir atsiuntė dides- dėkojame.
siems dėkojame.
Chicago.
IU. 60629
ir Edvardą į salės vidurį, pracentre.
Visi Vaznelių
kviečiamiprekyboje.
dalvvau.
....
ti. Bilietai
IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS vesdama nuvainikavimo cere
fpr), nę auką. Ačiū.
x Kun. Conn..
D. R.parėmė
Cuknras,
Dainos Loretos Kirvaitytės ir monijas. Dr. Joanos ir dr. Kęs
i Woodstock.
mūEdvardo T. Stenberg, jr. su tučio Kirvaičių jauniausias sū Advtkttas JONAS SIlAITlS
x Lietuvių Operos balius: sų spaudos darbus 10 dol. autuoktuvės įvyko spalio 6 d. Po nus Tomas bažnyčioje nešė su
6247 So. Kedale Arenos
įvyksta kitą šeštadienį, lapkr.; ka. Labai ačiū.
tuoktuvinius
žiedus.
bažnytinių apeigų svečiai rin
24 d.. Tautiniuose namuose.
Charles Brazaitis, čikagišTel. — 776-8769
x
kosi
į Tautinius namus. Jau
Dar yra laisvų stalų, todėl pra-.fcis. atnaujindamas prenumeraChicago. Illinois 69629
Povestuvinei kelionei jaunieji
nosios tėvai Ona ir Jonas Kir
šome atvykti jus į mūsų balių j t ą atsiuntė ir 10 dol. auką. MaDarbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
išvyko į Karibų salas. Te lai
vaičiai jaunuosius sutiko su
ir tuo prisidėti prie naujų vei-'ioniai dėkojame.
šeatad. 9 vai. iki 1 vai. d.
mė ir sugyvenimas lydi jų san
duona, druska. J. Kirvaitis pa
kaJų pastatymo šį pavasarį, j x K l U L p,. i(AMmmHt
cika.
tuoką.
S. t. S.
sveikino svečius. Jaunosios pus
y r o 8 P?/?™ 6 r™™0?
į™ giškis. mus maloniai pasveikiJhtrgj \idžiuną. šiuo tel. 767- * .
. . nt.
.
brolis dr. Kęstutis Kirvaitis
no ir atsiuntė
auką.
$609. Baliaus meninę progra
pakvietė svečius pakelti tostus MmmimtimmmmmimmmmmmmmmmmmmĘmmmmmmmmmmmm
B. KRDtŠTOPArnS
^ • C . atliks sopranas Angelė
ir pakvietė jaunosios pusserę
itė, o fortepijonu ją paSalomėją šmaižienę iš Hot
BAIGIASI KULTCRINIAI
Arūnas Kaminskas. Taip
Springs, Ark., pravesti vakarą.
(Jūrų kapitono atsiminimai)
AUTOBUSAI
-ptt. prašome tuos. kurie dar
Prie jaunųjų italo sėdėjo vy
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kienesugrąžino laimėjimų bilietų
Chieagoje specialūs autoburiausia pamergė Linda A. Buefakneles. arba. kad ir nepar-! sai. kurie vežiojo keleivius po
scher ir vyr. pabrolie David A. | ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiunduotus bilietus, tuoj pat aUiųs- i muziejus ir kitas kultūrines įsStenberg. jaunosios tėvai Ona | timu $11 10 Užsakymus siųsti:
ti Operoi adresu. Jums už tai i taigas, šį ?ezoną baigs savo pa- Clevelande parengime susitikę ini. R. Bub»ys, jo Imona Ingrida. "Draugo" ir Jonas Kirvaičiai, Jaunojo tė |
DRAUGAS, 15*5 W 6$rd Street, Chicago, m. 606*9
Illinojaua gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio
vi«ad nuoiirdžiai dėkinga yra tarnavimus, šie autobusai šį I bendradarbis V. Rociunas ir 6hk> Taur>b.ų 'pini"^ L Stoyka.'
vai Edward T. Stenberg. Sr. su
Lietuvių Opera.
(pr.) į sezoną atliko 84.000 važiavimus. I
Notfr. vi. tacevtciaM žmona, jaunosios krikšto tėvas mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmm*m*
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