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DEL LAIŠKŲ VYSKUPAMS
m VALDYTOJAMS

Likusieji kaltinami šnipinėjimu

su milijonų vertės
Teheranas. — Irano revoliu- lagaminą
Amerikos,
V.
Vokietijos, Irano
vyskupai,
o
civilinė
valdžia.
$
cijonieriai antradienį paleido dar
8. m. pavasarį pasirodė du
Laiško
autoriai
nusiteikę
10 JAV ambasados tarnautojų: padirbtų pinigų ir prašęs išva
laiškai, skirti Lietuvos Vysku
šešis juoduosius ir keturias žiavimo vizos. Kita pareigūnė
pams ir Valdytojams: vienas — prieš "katakombinius" kuni
moteris. Prieš paleidžiant su pripažino, kad buvo palaikomas
anoniminis, autorius pasivadino gus, šie niekuo dėti: "katakom
imtieji, išbuvę surištomis ranko ambasados ryšys s u nuverstu
"Grupe Kauno Arkivyskupijos bos" ten atsiranda, kur yra var
mis nuo lapkričio 4 d., buvo at premjeru Sfeapur Bachtiaru. Jis
kunigų"; kitas — pasirašytas žymai.
vesti į kiemą užsienio kores prašęs ambasados žinių apie
vieno vilniečio kunigo. Abiejuo
Sielojamasi, kad kažkas vie
pondentų apklausinėjimui. Daug Irano vidaus padėtį, prašęs pi
se gvildenami daugmaž tie pa šai padejavo dėl kai kurių klie
klausimų, kaip pasakė viena iš nigų iraniečių organizacijai už
tys klausimai, liečia Bažnyčios! rikų netinkamumo. Reikia ma
paleidžiamųjų moterų, buvo ke sieniuose. Bachtiaro prašymai
padėtį Lietuvoje, ir žiūrima iš nyti, kad tylėjimas šiuo atveju
liami tų pačių žmonių, kurie tar buvo atmesti, pareiškė ambasa
panašių pozicijų. Beskaitant | būtų naudingesnis tiems, kurie
nautojus laikė suimtus. Paleis dos tarnautoja VValsh.
šiuos laiškus, kyla eilė minčių, j siekia, kad Seminarija nebūtų
tieji buvo Šveicarijos lėktuvu
kuriomis norime čia pasidalinti. naudinga Bažnyčiai. Visuomenė
Amerikos juodųjų organizaci
išsiųsti į Paryžių, o iš čia per jos Urban League pirmininkas
turi žinoti, kokios pašalinės jė
vežti į JAV karinę ligoninę V. Vernon Jordan,
Keliamas vyskupų klausimas. gos dabar tiesia rankas į Semi
kalbėdamas
Vokietijoje.
nariją.
Mano nuomone — tai ne pats
darbo unijų federacijos konven
svarbiausias klausimas šiuo me
Su patosu rašoma apie vieny
Nežinia, kas bus daroma su cijoje Washingtone, pasmerkė
tu.
bės reikalą
suskaldyti
dar likusiais 49 amerikiečiais Irano bandymus
Ar vyskupai, jeigu juos turė
Tai amžina žmonijos proble
amerikiečius
į
juodus
ir baltus.
kaliniais. Irano užsienio reikalų
tų kiekviena vyskupija, pakeistų ma, ypatingu aštrumu iškylanti Egipto prezidetas Sadatas paminėjo savo kelionės į Jeruzalę dviejų metų sukakti. Salia jo JAV delegacijos vadas i
Strauss, buvęs specialus delegatas Palestinos autonomijos derybose. Sinajaus kalną aplankė šia proga 20 iministro pareigas einąs Bani- Juodieji amerikiečiai atmeta ci
Bažnyčios padėtį, kurią yra su Bažnyčioje.
Nebuvo vienybės Robert
amerikiečių delegacija. Šios šventės proga palestiniečiai Jeruzalėje susprogdino dvi bombas, sužeidė 11 žmonių, Sadr pasakė, kad vyriausybė nišką ajatolos Khomeinio ban
darę valstybės įstatymai?
apaštalų kolegijoje — Judas jų tarpe du vaikus.
Irane bus suformuota per atei dymą žaisti šį nesveiką žaidimą,
Svarbesnis klausimas — vys nuėjo išdaviko keliu.
nančius du mėnesius, iki to lai pasakė Jordan. Juodieji įkaitai
kupo asmenybė. Tikintiesiems
Vienybė: kokiu pagrindu ir
ko įkaitai nebus paleisti. Įdo yra laikomi, nes jie amerikie
skaudu, kai vyskupas ar valdy kokiuose punktuose? Vieniems
mu, kad tarp dar likusių įkaitų čiai.
tojas yra aklas įrankis ateistų rupi konjakas, kitiems — kateIždo departamentas atidengė,
yra dar vienas juodasis, ryšių
rankose, retai matomas savoj chizacija, ministrantai, vieni
kad
Irano lėšos, užsaldytos
karininkas Charles Jonės ir dvi
bažnyčioj ir dar rečiau sakyklo sapnuoja "Volgas", kiti domisi
moterys: ambasados politinė ka Amerikos bankuose ar jų užsie
je, kai tuo tarpu jo straipsnis liturgija...
— Balfo rūpesčiu ir pastango rininkė Elizabeth Ann Swift ir nio skyriuose, siekia daugiau,
pasirodo ateistiniame laikrašty
Paklusnumas*. Kam ir kokiuo
mis iš ok. Lietuvos į Chicagą Tarptautinių Ryšių agentūros negu anksčiau manyta. Paaiš
je. Toks vyskupas neturi auto se dalykuose? Kai apie 1870 m.
Lietuviai prašomi rašyti laiškus
atvyko du lietuviai: Marija pareigūnė Kate Knob. Manoma, kėjo, kad Irano sumos sudaro
riteto tikinčiųjų tarpe. Mums caro valdžia išsiuntinėjo kuri
Už Rezoliuciją balsavo 390 nepriklausomybę.
į Grubliauskienė ir jos sūnus kad iraniečiai kaltins minėtus daugiau kaip S bil. dol. Toje
reikia vyskupų, panašių į šv. joms rusiškus apeigynus — atstovų, niekam nepasisakius
Sekcija 2.
j Eduardas Grubliauskas. Jie ap- pareigūnus šnipinėjimu, ves tar sumoje yra ir 600 mil. dol. ver
Paulių, o ne į senų laikų mag j trebnikus, vysk. M. Valančius prieš. Rezoliucija prasideda il
a) Kongresas žiū. i su dideliu j sigyveno Marąuette Parke,
dymus. Visi jie bus paleisti, kai tės aukso.
natus, užsiėmusius baliais ir me net neišpakavęs grąžino juos goka istorine įžanga, kurioje susirūpinimu į Sovietų Sąjungos
_ B r i t anijos parlamentas Amerika sugrąžins Iranui buvusį
džiokle.
| gubernatoriui, o Vilniaus valdy- ypač reikšmingi yra du para akciją reikšti pilietybės preten- į
Irano!
p r a d ė j o specialius debatus apie šachą Pahlevį, tvirtina
Skaudesnis klausimas — nau ' tojas prel. P. Žilinskas siuntinė grafai:
Balfo direktorių
zijas milijonams amerikiečių, | 3 ^ ^ g ^ skandalą. Spauda pareigūnai.
jų kunigų paruošimas, reikiamas jo kunigams, kurių didžioji da
"Tuo tarpu kai 1940 m. Sovie kurie yra gimę Jungtinėse Vai- I p a 8 k e lbė, jog apkaltintas šnipi- Prezidentas Carteris pakarto
suvažiavimas
Seminarijos lygis.
Laiškuose lis nepriėmė šios "dovanos"
stybėse,arba yra natūralizavęsi. j n ė j i m u A n t hony Blunt prisipa- jo savo reikalavimą paleisti vi
tų
Sąjunga
savavališkai
ir
per
konstatuojamos negerovės, bet (priėmė tik kas šeštas). Ar
Los Angeles. — Balfo direk
jėgą prisijungė Baltijos valsty
b) Kongresas yra nuomonės, j žino jaunystėje tikėjęs, kad sus amerikiečius, pabrėždamas,
recepto neduodama. Padėtis, šiandieniniai laikai neturi pabes (Lietuvą, Latviją ir Esti kad Prezidentas turėtų perspėti prieš fašizmą geriausia kovoto- kad jų teisimas būtų tolimesnis torių suvažiavimas, įvykęs Los
reikia manyti, nepasikeis, kol , našių atvejų?
ją), kurios buvo suverenūs Tau Sovietų Sąjungą nesiimti jokių; ja — Sovietų Sąjunga. Vėliau pagrindinių žmogaus teisių, reli Angeles mieste lapkričio 17 d.,
Seminarijos šeimininku bus ne
(Bus daugiau)
tų Sąjungos nariai..." Ir kitas veiksmų pagal tą naują Sovie- jis komunizmu nusivylęs,
ginių elgesio taisyklių, tarptau praėjo su dideliu pasisekimu,
toliau:
tų pilietybės įstatymą, kurie pa_ gugtiprinus tarptautinę tinės teisės ir praktikos laužy dalyvaujant pilnam direktorių ir
"Tuo tarpu kai Baltijos val žeistų Jungtinių Valstybių ir I § a l p ą Kambodiją kasdien pa mas. Irano vyriausybė yra at įgaliotinių sąstatui iš Chicagos,
stybių tautos turi teisę į lygybę jos individualių piliečių^ intere-1 ^ ^ a p i e ^ Umų ^ ^ 0 , pa sakinga, " pabrėžė prezidentas Clevelando, New Yorko, Detroiir apsisprendimą, kaip nustaty sus, ir kad Valstybės Sekreto-' skelbė valstybės departamento už skubų ir saugų "pagrobtųjų' to, Fhiladelphijos ir kt. Suvata Helsinkio Baigiamojo akto rius turėtų apie tai įspėti Jung šalpos koordinatorius.
amerikiečių paleidimą. Valsty-1 žiavime dalyvavo ir trys centro
V m skyriuje, tai turėtų būti tinių Valstybių piliečius, besi
'valdybos nariai.
Suvažiavimą
— Iranas pasiuntė į Jungti bės departamentas pareiškė,
jom sleista daryti laisvus rinki rengiančius lankytis Sovietų
atidarė direktorių ir Los Ange
kad
vyriausybė
dirba
visais
ga
mus, globojant Jungtinėms Tau Sąjungoje, apie tokio įstatymo nes Tautas specialų pasiuntinį, limais diplomatiniais kanalais, les skyriaus pirm. Vladas PaNauji politiniai areštai Sov. Sąjungoje
kuris reikalaus, kad Saugumo
toms ir tik po to, kai bus ati daromą painiavą".
suvažiavimo globėjas.
siekdama įkaitų paleidimo. Re žiūra.
taryba
pasmerktų Ameriką.
Maskva, SSSR. — Cavendish, i SSSR žmogaus teisių gynimo trauktos i š Baltijos valstybių
Rezoliucijos tekstas ir labai
zultatai paaiškėsią už kelių 2odį tarė Lietuvos garbės kon
— Turkijos naujasis premje
Vermont — 1979 m. lapkričio I. grupės narė steigėja, matemasulas Los Angeles mieste, Vyt.
Sovietų mffitarinės jėgos ir po-1 palankios baltiečiams kalbos,
dienų.
ras Demirel pasakė kalbą ku
Rusų visuomeninis fondas, pa- tikė, trijų vaikų motina.
K paleistųjų amerikiečių vie- Čekanauskas, prel. Jonas RV
litinis, administracinis ir polici- kurias to proga pasakė Rūmų
dedas persekiojamiems asme
&n
Tėvas Glėbas Jakuninas, 48 nis personalas..."
| atstovai Fithian (Ind.), Der- rioje žadėjo tęsti gerus ryšius nas" £juodasis
L i . ^ r L spaudos
« w i n - vmrf«™i* » - š v - Kazimiero parapijos
konferen
su
Amerika
ir
su
NATO.
nims ir jų šeimoms, kurį 1974 m., SSSR Krikščioniškojo tikin
klebonas
ir Balfo CV pirm. Ma
Rezoliucija pareiškia JAV
J A V i w i n s k i (m) Ashbrook (Ohio),
eijoje Teherane buvo klausinė
metais įkūrė Nobelio literatūros čiųjų teisių gynimo komiteto Prezidentui tokius pageidavi-Į
— Rodezijos baltieji karei
ria Rudienė. Buvo išrinktas
Gilman (NY), Zablocki (Wisc.)
jamas, ką jis mano apie prezi
premijos laureatas A. Solženicy vadovas, stačiatikių dvasinin mus:
viai
susprogdino
Zambijoje
tris
naujas
direktorius Jurgis Mi
Benjamin (Ind, Anderson (CA)
dentą Carterį. Jis pasmerkė
nas iš lėšų, gautų už knygą kas, parašęs daug studijų iš ru
kaila
iš
Detroito, vietoj šį pava
"Atstovų Rūmai (Senatui pri ir Oberstar (Minn.), buvo at- j strateginius tiltus,
keblius, jam statomus klausi
' 'Gulago archipelagas", kreipiasi sų bažnyčios istorijos, keturių tariant) nutarė,
sarį mirusios Elzbietos Pauraspausdinti Congressional Remus. Carteris yra mano prezi
į viso pasaulio visuomenines bei vaikų tėvas.
zienės.
(Sam)
Hayakawa
(Cal.),
Ria) Kad Kongresas yra nuo cord - House, lapkričio 13,
dentas ir geras prezidentas. Jūs
religines organizacijas ir ragina
Antanas Terleckas, 51 m.,
chard Ludar (Ind.).
Šeštadieni vakare įvyko iškil
monės, jog Prezidentas, siekda 1979, psl. H 10583-86.
tvirtinate, kad visos pasaulio
geros valios žmones protestuoti Lietuvos Helsinkio grupės na
Rašyti
ir
kitiems
senatoriams,
mas užtikrinti tikrą ir nuošir
problemos kyla iš Amerikos. Ne minga vakarienė su menine pro
Rezoliucijos iniciatorius ir
dėl to, kad SSSR vėl suimti rys, Solženicino fondo bendra
Sekmadienį §v. Kažidžią taiką Baltijos srityje ir Eu visą laiką rūpinęsis jos prave- ne komisijos nariams. Geriausia veikia jokios KGB. jokios kitos grama.
žmogaus teisių gynėjai.
darbis, ekonomistas, kalintas ropoje iš viso, turėtų duoti nu
rašyti tam senatoriui, kurio rin žvalgybos, tik — CIA. kalbėjo ro parapijos bažnyčioje buvo
Spalio 31 dieną areštuoti:
penkerius metus (1977-61, 1973- rodymus Jungtinių Valstybių de dimu Atstovų Rūmuose buvo kiminėje apylinkėje tenka gy James Hughes, priekaištauda Šv. Mišios, gražų pamokslą pa
kongresmanas Edward J. DerTatjana Velikanova, 47 m.,
74).
sakė prel. J. Kučingis. Po pie
legacijai Madrido 1980 metų su vvinski (Rep. — BĮ.). Lietuviai venti. Adresuoti:
mas klausinėtojams.
Hon.
(pavardė),
Visi jie kaltinami "antisovieti- sirinkime, šaukiamam Europos
tų
parapijos salėje įvyko iš
prašomi šitai įvertinti, siųsda
Senator
of
(valsti
Iš
kai
kurių
pareigūnų
atsa
ne agitacija ir propaganda".
kilmingas Balfo veiklos 35 me
Saugumo ir Bendradarbiavimo mi padėkos laiškus ir prisimin
Soviety Gromyko
Drauge su areštais įvykdytos Konferencijos reikalu, kad būti) dami apie tai ateinančių metų ja). Senate Office Building. kymų spauda sužinojo, kad į tų sukakties minėjimas, kuriaWashington. DC 20510. (Elta). ambasadą kažkoks vyras atnešė į me apie organizacijos praeitį
lanko Ispaniją
masinės kratos.
pilnai įvykdyti Helsinkio Bai rinkimuose.
kalbėjo Alena Devenienė ir apie
Dokumente sakoma: "Mes ra giamojo Akto VTH skyriaus
Madridas. — Ispanijoje lan
Tolimesnė mūsn veikla
,
dabartinę veiklą centro valdykosi sovietų užsienio reikalų giname geros valios žmones rei principai, liečia tautų lygias tei
Dabar yra labai svarbu, kad į
1
bos pirm. Maria Rudienė. Paministras Andrei Gromyko. Tai kalauti suimtųjų paleidimo. #fes ses ir apsisprendimą.
Rezoliucija greit praeitų ir JAV
j
gerbti
Los Angeles skyriaus
prašome
masinės
informacijos
pirmas jo vizitas po santykių su
b) Toliau Kongresas yra nuo Senate. Raginame rašyti laiš- į
'
veikėjai
ir rėmėjai. Žodžiu ir
Ispanija užmezgimo 1977 m. organus mums padėti.
monės, kad Prezidentas, panau kus senatoriams, kurie yra Com- į
į raštu Balfą sveikino daug lietuPasaulio padėtis, taika žemė dodamas tokias priemones, kaip mittee on Foreign Relations^
vasario mėn. po 38 metų santy
| viškų organizacijų. Minėjime
je,
žmogaus
teisės
mūsų
plane
kių nebuvimo. Ispanų vyriau
Tarptautinę Ryšių Agentūrą ir nariai, nes jie pirmiausia svar-'
programą atliko Los Angeles
sybės sluoksniai teigia, kad toje šiandien priklauso nuo mū kitas informacijos agentūras, stys tą rezoliuciją. Tą komisiją
jaunimas. Vėliau bus plačiau.
Gromyko aptaria ateinančių me sų pastangų".
esančias Jungtinių Valstybių vy sudaro:
Pasirašė:
Natalija
Solženkitų Madrido konferenciją, kurio
riausybės žinioje, padarytų vis
Demokratai senatoriai: Frank
je bus svarstomi Europos sau na, fondo pirmininkė; Sergejus ką, kas tik yra įmanoma, sie Church (Id.), Claibome Pell
gumo ir bendradarbiavimo susi Chodorovičius, Malva Landa, kiant atkreipti visų tautų dė- (R. I.), George McGovern (S.
KALENDORIUS
tarimo klausimai. Be to, Gro Irina 2olkovskaja - Ginzburg — mesį į Baltijos valstybių reika D.), Joseph Biden (Del.), John
Lapkričio 21 d.: Rufas. Amelmyko įtikinėja Ispanijos vy fondo tvarkytojai SSSR; Alek lą, tam panaudojant specialias H. Glenn (Ohio), Richard B.
berga, Svilkenis, Eibare.
riausybę, kad ji nebandytų įstoti sandras Ginzburgas, fondo ben radijo programas ir leidinius.
Stone (PI.), Paul S. Sarbanes
Lapkričio 22 d.: Filemonsa,
į NATO paktą, galia posėdžių dradarbiai ir bičiuliai.
c) Toliau Kongresas yra nuo (Md), Edmund S. Muskie
Cecilija, Steikintas, Dainė.
su užsienio reikalų ministru
monės, kad Prezidentas tarpinin (Me.), Edward Zorinsky (Neb.).
Saulė teka 6:45. leidžiasi 4:27.
Marcelino Oreja Aguirre, Gro
— Australijos konsulas Chi- kautų ir panaudotų visas pas
Respublikonai senatoriai: Jamyko susitiko su premjeru Adol cagoje David Goss paskirtas tangas laimėti kitų tautų para
ORAS
cob Javits (NY). Charles Percy
fo Suarez ir karaliumi Juan nauju Australijos ambasadoriu mą ir bendradarbiavimą, tikslu
(111.). HowardH. Baker (Tenn.). Ryt Amprikojp Švenčiama Padėkos diena Mažiausiai Šios dienos laukia
Debesuota, gali lyti, tempera
Carlos.
mi Rytų Vokietijoje.
įgyvendinti Baltijos valstybių Jesse A. Helms (N. C.). S. I nuotraukoje matomi paukičiai.
tūra dieną 45 L, naktį 40 L

KONGRESO REZOLIUCIJA
PABALTIJO REIKALU

Solženicino fondas
ragina protestuoti
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DRAUGO

A. a. v. s. Ona Saulaitiene

Ilgos ir sunkios Širdies ligos nimo ugdymo sąjūdį,
išvarginta, š. m. lapkričio 15 d. \ I "Skautų Aidą" ir kitus skauWaterbury, Conn., ligoninėj mi-1 tiškus leidinius yra parašiusi ke
rė v.s. Ona Saulaitiene, sulaukusi ; lis šimtus straipsnių bei studijų
ideologijos, metodų ir progra
71 metų amžiaus.
Buvo gimusi Panevėžyje. Studi miniais klausimais; taip pat ne
javo Rygoje, Londone. Iš profesi maža gamtos bei šiaip aprašy
Kernavės tunto naujoji tuntininkė ps. Marytė Utz tarp paukštyčių iškilmingai sueigai baigiantis
jos mokytoja. Mokytojavo Šiau mų ir pedagoginės beletristikos.
Už skautybei pašvęstą gyvenilių, Pagėgių, Kauno V-je ir
'Aušros" mergaičių gimnazijoje, i mą LSS be kitų garbės žymenų
NEBUS SUEIGŲ
"Laumių" vyr. skaučių būreliai.,
UODIME
o taip pat Augsburgo lietuvių buvo apdovanota Geležinio Vil
vien sostinės Kabulo kalėjime ceso, kiti, taip pat be teismo,
Taigi,
dėka
šių
mūsų
darbščiųjų
I
ko orderiu.
gimnazijoje. Dėstė kalbas.
Sąryšyje
su
Padėkos
diena,
yra nemažiau dvylikos tūkstan buvo sušaudyti. Daug suimtų
Lietuvių
Skautų
Sąjungos sesių, tarptautinėje parodoje'
Mokėdama anglų kalbą, buvo
Kelis kartus gyvenime sirgusi vardu tariu paskutinį sudiev mū Chicagos gyventojai buvo vai- Į ateinantį sekmadienį — lapkri čių belaisvių. "Dabartinis Af jų dingo be žinios. Amnestijų
vertėja 1933 m. Palangos sąskry
aštria reumato liga ir pastarųjų sų brangiai sesei. Dėkojame Auk šinami "kaldūnais", kugeliu ir čio 25 d , Chicagos skautams ganistano režimas", — pažymi organizacija savo raporte'apie
dyje priimant R. Baden-Powellį
18-kos metų laikotarpyje pergy ščiausiajam, kad savo gyvenimo kitais mūsų garsiais ir mėgsta- tems sueigų nebus. Visiems lin Amnestijos organizacija,—"sui žmogaus teisių pažeidimus'1 Af
ir 650 Anglijos skautų-čių vadoveno keletą sunkių širdies ope keliu pasirinko skautiškąjį. Savo j mais valgio gaminiais.
kime malonių Padėkos dienos ma bet kokį asmenį arba ku ganistane taip pat pažymi, kad
vų-vių ekskursiją.
racijų. Pastaraisiais keliais me • gyvenimo pavyzdžiu sudėjo ji
atostogų.
Sekanti sueiga bus rios nors politinės grupes narį, politiniai belaisviai Afganistano
1934 m. buvo vyr. skaučių
tais buvo labai sunkiame sveika mums kelio ženklus. Būkime iš- i ^°
**??" "Mirgos" i r «Par- gruodžio 2 d. įprastu laiku ir kurį valdžia laiko nepatikimu". kalėjimuose yra kankinami Vi
draugovės draugininke Šiauliuo
tos stovyje, bet nežiūrint fizinių tikimi mylėkime vienas kitą, dirb-1 tizanės Vaidilutės" būrelių se vietoje.
Visi nuo 1978-jų metų balan si organizacijos žygiai gauti i i
se. Vėliau skaučių vietininkė
kančių dvasiniai buvo stipri ir kime ir budėkime.
\ ** darbavosi paviljone, parda-1
džio mėnesio politiniais sumeti Afganistano valdžios daugiau
Pagėgiuose ir nuo 1938 m. tunpozityvi, nesiskundžianti, nede
i
vinėdamos
įvairius
skaučių
paį
mais suimti žmo.iės tebėra lai informacijų apie politinius "kali
TĖVŲ DĖMESIUI
tininkė Kaune. J. A. V. skaučių
Mes liūdime kartu su mūsų
juojanti. Visuomet ieškojo "šviegamintus
rankdarbius,
kaip:
į
komi kalėjimuose be jokio pro nius liko be atsakymo.
vietininkė Waterburyje, Conn.
šiosios pusės" kiekvienoje padėty- Į vyresniuoju broliu, kurio gyveni- šiaudinukus, medžio dirbinius,!
Visi Nerijos tunto skaučių
Vokietijoje ir JAV-bėse kelis je ir nenustodama vilties buvo J mas buvo paaukotas Lietuvai ir
pagalvėles, vabaliukus, "kirmi- j tėveliai ir mamytės yra kviečia
kartus buvo ir LSS Tarybos narė.
dėkinga už viską, visame matė S Skautybei. Liūdime su sese Ma nukus" ir kitas įvairenybes,
mi dalyvauti pasitarime dėl pa
1936 m, vasarą lankė trejus
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Dievo valią, kurios šaukiama pra ryte, kunigu Antanu ir visais ar- g e S t a d i e n i o popietę paviljone I
DR.
K.
G.
DALUKAS
(paukštyčių, skaučių ir
vyr.
siruošimų Kaziuko mugei. SuDR. P. KISIELIUS
ėjusi ketvirtadienį išėjo į amži Ūmaisiais.
Akušerija ir moterų ligos
besidarbuojančios n t e tarėjo U r i n f c f o ^ i v y k s
trečiadieni,
skaučių) vadovėms kursus skau
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
nuosius namus, giliam liūdesyje
Vildamiesi susitikti amžinojoj malonią progą susitikti ir pa- lapkričio 28 d , 7:30 vai. vak.
čių vadovių lavinimo
centre
1443
So.
50th
Ave., Cicer<£
6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Cravvford
palikdama ją ilgus metus ligoje tėviškėj liekame budėdami.
Į sveikinti miesto mere J. Byr- skautininkų Gastnerių namuose,
Foxlease, Anglijoje. Lankėsi ir
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak.'iftjkyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
pasiaukojančiai slaugius" vyrą v.
ne. Jai padovanota medinė sir- 6519 S. Rockwell, Chicagoje.
treč Sešt 12 iki 4 v.il. popiet
skautybės įkūrėjo R. Baden-PoJei neatsiliepia, skambinti 374-8004
s. Antaną Saulaitį, sūnų kunigą
• v. s. Sigitas Miknaitis M
g a ^ t u "Jane" vardu.
m
Priima ligonius pagal susitarimą
wellio namuose Anglijoje.
Įėjimas iš kiemo. Visi kviečia
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 — 'LSS Tarybos Pirmininkas D o v a n ą ^
v. s. Antaną, dukrą s. Marytę,
tuntil^Jikė
s.
Gavusi ir paties autoriaus suti
mi ir laukiami
daug giminių, artimųjų ir pla
DR. WALTER J. KIRSTUK
Nijolė Balzarienė, trumpai pri
DR. VL. BLA2YS
kimą,
Baden-Powellio
knygą
Lietuvis gydytojas
čiąją lietuvišką skautišką šeimą.
statydama lietuvaites skautes ir
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
"Skautybė Mergaitėms" išvertė,
3925
VVest 59th Street
Marquette Medical Center
sulietuvino ir papildė pritaikySkautininke Ona Saulaitiene
Liūdime netekusios brangios LS jų veiklą Chicagoje. I š savo
ai.: pirm., antr , ketv ir penkt nuo 12-4
61J2 So. Kedzie Avenue
dama lietuviškajai skautybei. Se- i išėjo, tačiau mums liko šviesios seserijos narės sesės Onos Saulai- pusės Chicagos vyriausioji val
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir sešt
ĮVYKIAI AFGANISTANE
Vai.: pirm., antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v. 5ešt.
uždarvta.
serija šią knygą išleido 1938 m., Įjos asmenybės prisiminimas ir pa- tienės, savo gyvenimą pašventu dytoja mums palinkėjo sėkmės
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
ir
pasidžiaugė
mūsų
gražiais
Politinių
belaisvių
likimu
be
vėliau Vokietijoje ši svarbi skau- {vyzdys ir palikimas lietuviško sios šeimai, Lietuviškai Skauty
Ofiso telef. VVA 5-2670
DR. IRENA KURAS
darbeliais.
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
tamokslio knyga buvo išleista ro- j skautamokslio pavidale. Tukstan- bei ir jaunimui.
sirūpinanti tarptautinė Amnes
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
tatoriumi, o II-ji laida buvo vėl į čiai lietuvaičių skautiškumo pratijos internacionalo organizaci Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
KLDIKiy IR VAIKIJ LIGOS
Savo meilę lietuvaitėms rodei,
Dviejų dienų metu mugėje
išleista spaustuvėje. Yra išvertusi Į dus sėmėsi jos paruoštoje "SkauSPECIALISTĖ
ja neseniai paskelbė specialų
MEDICAL BLILDINC
DR. PETER T. BRAZIS
lietuvių kalbon ir daugiau Ba- tybė Mergaitei", ja vadovauda- vesdama jas "Skautybė mergai gerokai pasidarbuota, daug šir raportą apie marksistinio reži
3200 VV. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
den-Powellio raštų.
; mosios skautiškai subrendo ir sa- tei"' puslapiais lietuviškos Skau delių (medinių!) išdeginta, pa
Valandos: Kasdien nuo 1C vai ryto
2434
VVest
71
st
Street
mo
Afganistane
pastoviai
vyk
iki 1 vai. popiet.
Daugelį metų buvo Skautų j vo darbą grindė mūsų vyresnio- tybės keliu, kuriuo ir šiandien te maitinta daug mugės lankytojų.
beiname vesdamos juo Dievui, Malonu buvo matyti vikriai su domus sunkius žmogaus teisių Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 100 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919.
Aido bendradarbė, o nuo 1964 I ji ir vidurinioji vadovių karta,
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
O f s . HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6-9801
metų ir redakcijos narė.
Ilsėkis ramybėje, mieloji sesė. Tėvynei ir Artimui tarnauti be- šypsena veiduose besisukinėjan pažeidimus. Raporte iškeliami
D r . Ant. R u d o k o kabinetą perėmė
siryžtančią
jaunąją
sesę.
čias
seses,
kurios
su
tuntininkė
žmogaus
teisių
pažeidimai
AfNaudodamasi gausia skautiš- j Tavo pasėtoji sėkla Seserijoje auDR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
kąja literatūra įvairiomis kalbo-1 go, klestėjo ir skleidėsi gražiais
Ilsėkis ramybėje, Aukščiausio Nijole, darbščiomis sesėmis' S ^ ^ e apima vienerių metų
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Eoną, Albina, Irena ir kitomis Į laikotarpį. Amnestijos organizamis, buvo gerai išstudijavusi skau \ lietuviškos skautybės žiedais — jo Vadovo palaimoje.
Specialybė vidaus ligos .,[
2709
VVest 51st Street
tybės problemas. Būdama pėda- pavyzdingomis sesėmis ir geromis
2454 VVest 71st Street
pravedė šį metinį įvykį su viso- i cijos surinktomis žiniomis, AfTel. — GR 6-2400
Budėdama,
goge į skautybė žiūrėjo kaip j jau- ; vadovėmis.
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
keriopu pasisekimu ir entu- j ganistane dabartiniu metu yra Vai. pagal susitarime: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.:
pirmad.,
antrad.. ketvirtad. irnė'nktad,
v. s. Irena Kerelienė z i a a n u di
i tūkstančiai politinių belaisvių: 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v. p. p Tik susitarus
LS Seserijos Vyriausia
f
"tS'
#
^
(~
«
«-«
-*
-m
f*
mim
m,
_rxa
Ofis. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
Telef. — 282-4422
Skautininke

vm

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
S K A i m N I N K e ZA£LSKIEN£

Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
Buvusi L S Seserijos vyriau
6449 So. Pulaski Road
sia skautininke v . s. Ona Zailskienė po sunkios operacijos pra
DR. A. B. GLEVECKAS
leidusi kelias savaites ligoninėje
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
jau sugrįžo į namus ir pamažu
Tel. — BE 3 - 5 8 9 3
sveiksta rūpestingoje savo vyro
Specialybė Akiu ligos
a Prano priežiūroje.
Skauti
3 9 0 7 VVest 103rd Street
ninke su dideliu įvertinimu mini
Valandos pagal susitarimą
visas seses, kurios prisiminė jai
O f i s o tel. — PR 8 - 2 2 2 0
esant ligoninėje laiškeliais, gėlė
DR. JANINA JAKSEVlClUS
mis, linkėjimais sveikatos. SakuIš skautų, -Cių vadovų susitikimo. 13 k.: v. s. Vladas Vijeikis, a. a. v. s.
JOKŠA
tininkę s a v o linkėjimais prisi CIevelando skautininkių draugovė.
Nnotr. VL Bacevičiau*
Ona SauJaitiene ir jos vyras v. s. Antanas SaulaMs
V
A
I K Ų LIGOS
minė visi Chicagos sesių tuntai,
2656 VVest 63rd Street
būreliai ir daug pavienių sesių
Valandos pagal
kyti mirusių skautininkių, kai iš Chicagos ir kitų JAV vieto
SKAUTIMNKftS VEIKIA
susitarimą
kurių žymių visuomenininkų ir vių.
GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS
O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278
Chicagos skautininkių drau
dalyvių artimųjų kapai. Ant
govė naujuosius skautiškos veik
Chicagos skautiškoji šeima
DR. A. JENKINS
kapų buvo uždegtos žvakutės,
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS
los metus pradėjo spalio mėn. 7
džiaugiasi skautininkės Zailskie-,
.
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
padėta gėlių, pasimelsta, pri
S
8 D
d. sueiga, kuri įvyko pas skau
nes gerėjančia sveikata ir linki i
*RBAI. 11. Red. Jonas Balys. 228 p.
3844 VVest 63rd Street
1 '£JJ 1 ][™°
siminta.
$3.00
Valą n d o s pagal s u s i t a r i m ą
tininke Mariją Tumienę, gyve
jai greit sustiprėjus vėl grįžti į j LITUANIS^OS DARBAI.'n f Red-Joną. Baly." 186 p*
Gruodžio mėnesio pradžioje
p
nančią Oak Lawn, EI. Dalyva
jos pamiltąjį skautiškąja ir v i 1969 metai.
*
1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
J2.50
numatyta kalėdines temos su suomeninį šalpos darbą, kuria- ;Į LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vincas Maciūnas.
vo arti 20 skautininkių.
T e l . 489-4441
3tf7 pualapiai. 1973 metai. • •. . ,
110 00
Sueigoje buvo svarstytas me eiga.
me ji taip reikalinga.
DR. K. A. JUČAS
LITUANISTIKOS DARBAI IV t. R«d. Vincas Maciūnas'
tinis veiklos planas, tarp jų ir
328
puslapiai.
1979
metai
UOOO
aptartas Kaziuko mugėje daly
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
2EMAICIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS.
"AUŠROS VARTŲ" SESftS
vavimas.
Svarstyti įvairūs ei
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m
SBOI
Valandos pasai susitarimą
S0PHIE IARCUS
TARPTAUTINĖJ MUGftJ
namieji reikalai, o taip pat iš
LIETUVIŲ
IŠEIVIJOS
SPAUDOS
BIBLIOGRAFIJA.
"
RAOIO ŠEIMOS VALANDOS
įstaigos ir b u t o tel. 652-1381
klausyta draugovės narės VIS
Red. Jonas Dainauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi
$700
Visos programos ii WOPA
Dėka darbščiosios sesės Ire LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI'
TA organizacijos pranešimas kai
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi
$5.00
kuriais socialiniais reikalais. Po Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki nos, "Aušros Vartų"
tuntas
BENDROJI MEDICINA
sueigos šeimininkė visas atsi 6:00 vai. vakaro.
vėl turėjo progą dalyvauti me- LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 282 pusi
$5.00
lankiusias pavaišino gardžiais Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 tinėje N a v y įPier patalpose i UTUANISTIKOS
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir iešt
INSTITUTO 1975 M. SUVA^VTMO DARBAL
Tai. ryto iki 9:30 vai. ryto.
patiekalais ir kavute.
vykstančioje tarptautinėje mū
Red. dr. Benediktas Maciuika. 192 pusi
$6.00
DR. IRENA KYRAS
gėje. Sesė Irena ne tik pasirū LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M SUVAŽIAVIMO
Lapkričio 2 d. — minėdamos
Tetef. 4M-2413
DARBAI.
Rtd.
Janina
K
Rėklaitis
|10.00
DANTŲ GYDYTOJA
pino leidimu, bet prisidėjo ir
Vėlines, būrelis skautininkių bu
1490 AM.
265<>
W.
59 St., Chicago - 476-2112
prie organizavimo, ir maisto
vo nuvykusios į Sv. Kazimiero
Ui
7 1 » & MAPLETVOOD AVB.
Vai. pagal susitarime Pirm., antr., treč.,
gaminimo. Siame darbe taip pat
lietuvių kapines, o taip pat ir į
CHICAGO. DLL. f t t t t
DRAUGAS, 4545 West SSrd 8tr.f
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai
"pUiio" "J. Daužvardienės" ir
Tautines kapines. Buvo aplan

Dr. ROMAS PETKUS
AKiy LIGOS - CHIRURGU*,,
Ofisai:
111 NO. VVAfrASH AVE. '
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
'""
Tikrina akis. Pritaiko akinius Wl
"Contact lenses"
••»•«
2 6 1 8 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždarvta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR **PROSTATO CHIRURGIIA2656 VV. 63rd Street G*
Vai antr 1-4 popiet ir kotv. 5-7 įį/kįl'į
O f i s o tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. — G R 6 - 0 6 1 7 —
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave'r'
Ofiso tel HF 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
_„'
2454 VVest 71st Street
Vai pirm . antr.id . ketv ir penktad 2^5 ir
b-7 — ii ankstu susitarus
O f s . tel. 5 8 6 - 3 1 6 6 ; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt"*'
2-7: šeštadieniais pagal susitanma Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
ps plačiausiai skaitomas lietuviuTdienrastis, gi skelbimų kainos yra visjecn^
prieinamos.

.

»<••«

Padėkos dienoc proga

Padėkot dienai

KUR MES GYYEKAME

DEKOKIhff DOUI IR PADEKIME AMERIKAI
...i

Kai žmogus pajėgia įžiūrėti že
šventas Raštas ir oriento seno
B seniausiu laikų daugelis tau- duodami. Patys vengdami darmėje
ir visatoje to viso priežastį
vės
tautų
tradicijos
kalba
apie
tų turėjo gražu paprotį rudens bo, bando išnaudoti kitų sukur—
Kūrėją,
tai pasigėrėjimas savo
buvusį
žemėje
rojų.
Sunku
spė
metu, kai jau visas derlius nuo tas 'bei uždirbtas gėrybes. BegaliKI
lioti, kaip atrodė ta šalis, kur, aplinka yra dar didesnis. Tebus
laukų nuimtas ir sugabentas į nė laisvė davė galimybę viešai
MU
anot
Švento Rašto ir tradicijos, leista pakartoti vieno mūsų lai
klojimus, svirnus bei sandėlius, reikštis piktos valios žmonėms,
gyveno
pirmieji žmonės. Tose ko amerikiečio pasauliečio žo
; padėkoti Kūrėjui, kuris laimino grobstyti kitų turtą, užpuldinėti
«>•
vietose atkastos gyvenvietės, sie džius, ką jis mato žemės gamtoje:
»• jų laukus ir teikė gėrybes. Šitoks ramius
gyventojus, praeivius.
•vkiančios labai toli praeitin, yra Matau Kūrėjo kraują rožių žie
• .. paprotys, rodos, buvo ir senovės Nesaugu
pasidarė
Amerikos
•III
jau civilizuoto žmogaus laikų.
duose ir žvaigždėse garbingas jo
lietuvių tarpe. Jeigu derliaus miestuose, kai nekontroliuojama
III
...
Dabar žemėje daug kas žavi akis. Jo kūnas spindi amžinuos
«<!• šventė ir ne visur buvo švenčia- laisvė ėmė žudyti pačią laisvę.
••!'
•
žmogaus
akį savo grožiu. Asmuo, snieguos, jo ašaros krinta iš dan
a
• H ma, tai jau visi ūkininkai savo
i'.
| sugebąs matyti ir smulkmenas, gaus lietaus lašais. Jo veidą aš
vargšus,
W gėrybėmis paremdavo
Niekur
taip
labai
ir
plačiai
gy
randa, kuo pagrįstai žavėtis net ir matau visose gėlėse. Jo balsas ai
špitoles, bažnyčios tar
ventojai
nesinaudoja
žmogaus
t parapijų
į
mažame
gėlės žiede.
Atskiri di iš griaustinio h* paukščių
nas ir kitus, pagalbos reikalin
.m
teisėmis,
kaip
Amerikoje.
Bet
ir
daiktai,
gėlės,
gyviai
yra
tik
mik čiulbesių. Kalnų uolos, išraižy
gus.
čia
yra
nukrypimas.
Sakysime,
vi
roskopinė dalelė žemės grožio. tos jo galybe, yra jo žodžiai, įra
Ypač mėgo Padėkos dieną
siems
gyventojams
garantuota
!
Lietuvos
dainiai yra išgyrę Lie šyti jo ranka.
j; švęsti Mažosios Lietuvos lietureligijas laisvė. Net piniguose Ateitininkų Šventė pereitą sekmadienį, lapkričio 18 d., naujuose Ateitininkų namuose, federacijos vadams pareigo tuvos grožį. Ji mums ne tik graži,
."; visi. Net ir dabar išeivijoje ją miŽemės viso grožio tarsi vaini
Dievo vardas (In God we Trust) mis pasikeičiant. Pirmose eilėse iš kairės sėdi: S. Laniaus kas, inž. K. Kriaučiūnas, Vyt. Soliūnas, dr. G. Kriaučiū bet ir miela- Tačiau yra grožio ir
' ni mažlietuviai ir 'klaipėdiečiai. . v
....
v.
nienė, VI. Soliūnas, dr. A Liulevičius, A. Liulevičienė, dr. B. Paliokas ir kt. (Platesnis aprašymas buvo lapkričio kitur: žemės kontinentų viduje, kas yra žmogus. Ne tik žmogaus
Šia, proga prisiminkime Mažosios **&**> **?*
valdinėje mo- 19 d. "Drauge").
Nuotr. Jono Kuprio gražūs Pacifiko krantai, yra gra kūnas, kuris yra iš žemės. Me
: Lietuvos poeto Kristijono Done- į****?, nedėstoma tikyba, net
žių salų. O jeigu žmogus būtų džiaginių daiktų yra gražesnių
, laičio (jo mirties —1780 m. - draudžiama maldą pneš pamopakankamai išmintingai naudo už žmogaus kūną. Žmogaus gro
4vkjų šimtų sukaktį minėsime k a f lT?° P* 11 "*? k a l b e t l - A r H
jęsis gamta, tai žemė būtų dar žis yra jo nemirtinga siela. Sie
"ateinančiais metais) žiupsnelį ei- v e l .žmogaus lareve ir gyvybe|
gražesnė ir turtingesnė. Žemę ir los prigimties, vertės, grožio ne
liu, kai jis "Metų" poemoje, kai- saugoma įstatymais, tačiau tiei
dabar galima vadinti rojumi. Kas | matome kūno akimis, nepajun- b e d a m a s apie rudens gėrybes, ^
" k i t l . * * » * • • e i d z i a ne
yra pragariško žmonių gyveni tame kūno pojūčiais, bet žinome
dainavo: "Tam juk Dievas dos- *momškmisią
pasaulyje veiks
me, tai viskas yra sukurta paties iš paties jo Kūrėjo, kad mūsų
Be aukso kalnų
nus gėrybes mums padovanojo, f * a t U k t i — *udyti negimusio
žmogaus. Žmogus pats sukuria siela yra panaši į Dievą. Žmogus
- ' Kad nusimūčiję bei, kaip mums *"**»* «yvybe. Dar blogiau naudojasi ir džiaugiasi pasauliu
Tarptautiniai susitarimai, iki
VYTAUTAS VOLERTAS
] pusiškumo pagrindu ir pareiš- pragarą savo viduje, savo gyveni visai ne taip, kaip daro kiti gy
- ~ w i k Urusinėję, Vėl atsigautum- ? e t valdines įstaigos apmoka to
šiol gerbiami, liečia net AntarkI kiame, kad kvailos kalbos apie me, žmonės vieni su kitais neti viai. Ir sveikas žmogaus protas ir
kiu*, gardžiai kramtydami kąs- kios gyvybes žudymo išlaidas.
- nius. Darbo reik, nes taip kožnam
Tokių dalykų nebuvo, kai A- tiką, kur tik pingvinai, apatinė slaptas susitarimas, kad niekas Pabaltijo valstybių sovietinimą y- kusiais savo santykiais. Toje pat pačių žmonių įstatymai laiko
•__ Dievas paliepė valgyt, Valgyt merika kūrėsi. Tada buvo gerbia- mis paukštiško kūno dalimis nematytų. Pagal jį Suomija, Esti ra naudingos tik mūsų priešams! geografinėje šiaurinėje platumo- nusikaltimu nereikalingą, neiš
^reik, kad dirbančius šyla nepa- mas žmogus ir saugoma silpniau- ramstydamiesi, po ledą krypinėja. ja ir Latvija buvo dovanotos So ir visokios rūšies priessovieti- je, kaip Sibiras, Greenlandijoje, mintingą gamtos žalojimą.
^mestų. Taigi nečėdykim mušt, sio sutvėrimo — kūdikio gyvybė- Susitarimai reguliuoja mėnulį, vietų Sąjungai, o Lietuva — Vo niams provokatoriams." (LE,XV šiaurinėje Kanadoje, šiaurinėje
Jeigu taip yra mūsų santy
Aliaskoje, žmonės jaučiasi visai
piaūt ir skerst savo valgį".
Daugelį metų Dievas laimino A- kad apsaugotų akmenis nuo plė kietijai. Už mėnesio (1939.IX.28) tomas, psl. 358.).
šikų.
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kasias vertybes. Dabar, atrodo,
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' nesusigalvotų šokti į viršų ir ne dalį, dar Vokietijai paliktą, atsi vos, Latvijos ir Estijos viešais žo gos, o žmonių vienų su kitais el siškai kankinti, žaloti žmogų.
j.- • J • i m ^
.
tokios palaimos kraštas eme st.o- jau skina dviejų šimtų metų tar- , ^ J^
.
*•_*, T-»dūrė Sovietų Rusijos maiše. Bet džiais, bet prekiauti jomis slap gesys.
Kai individas nusikalsta indivi
!»«. •»
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., . koti. Žmones užmiršta Dievą. pakibtų orbitose.
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o
vėliau,
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elg
dui, tai už tai baudžia žmonių
Tačiau niekas nesaugoja Lietu
pas. Per tą laiką daug kas pasikei
vos, kurios laukuose, žaliais ku- linui (dar jis ir Džiugašviliu va tis, kaip patinka. Žodis tik puta, zuotus rašymo bei spausdinimo įstatymai. Bet gi dar didesnis nu
tė. Mažąją Lietuvą ištiko baisus
*
prietaisus. įregistruojant nurodo sikaltimas yra, kai tai daro žmo
genocidas, sovietiniai rusai išDaugeliu atvejų Amerika gynė buriais pasipuošusios, kriko sody dinosi) pagailo mūsų žemės tik kvailelio paglostymas.
kraštelio
ir
jį
nuo
Vokietijos
at
mas jų laikytojas, registuojamojo nių institucijos, kurios tik tiek
naikino žmones ir kraštą "Kali- žmogaus ir tautų teise . Už tautų bos. Ten keliukais į ganyklas
O vėliau?
daikto pavadinimas, firma bei reikalingos, tiek save pateisina,
ningrado
sritimi"
pavadino, laisvę jos kariai narsiai kovėsi siūbavo ramūs galv'jai, dirvose pirko, prižadėjęs sumokėti 31.5
milijonų
markių.
Nuo
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valstybės,
Suo
2. Naujai įsigyti 1 str. pami rui, piliečių reikalams, o ne val
eivijoje ir čia padėkos dieną mini. metu ir kitur pasaulyje. Visus ka- skirtingas puses virsčiojo javų
Valdžios
Padėkos diena Amerikoje — rus Amerika laimėjo, išsky- branda, pievose baltavo gandrų mija, Lietuva, Latvija, Estija, ne sių, o Lietuvon atidulkėjo Rusi nėtus prietaisus galima tik ga dančiųjų utopijoms.
jos
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su
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ar
nugaros,
sodų
šakose
glaustėsi
visų geros valios gyventojų malo- rus oaskutinį Vietnamo karą.
vus apskrities viršininko leidimą. ar kitokios institucijos, kenkian
ni diena. Ji turi senas tradicijas
Pastaruoju metu ir šie reikalai, vaisiai. Jokie tarptautiniai įsta plėšti, Stalino su Hitleriu buvo kvapu, prasidėjo valstybinio gy
3. Nusižengusieji šiam įsaky čios nekaltam žmogui, yra orga
iš pirmųjų emigrantų laikų ir rodėsi, ėmė krypti į blogąją pusę. tymai neglobojo Lie^-rvos, mūsų laikomos jų nuosavybe, — gali venimo naikinimas, inteligenti mui baudžiami Nepaprastojo me nizuota kenksminga institucija.
švenčiama daugiau kaip 350 me- Amerikos vadai vis mažiau krei- jaukios žemelės. Kaimynams ji ma mainyti, galima už markes jos įkalinimai. Kalbos apie Pabal to įstatymo 18 str. apskrities vir Kur ir kol yra maltretuojamas
tų, nes pirmoji Padėkos diena bu- pia dėmesio į pavergtųjų tautų buvo atviresnė už Antarktiką, už parduoti ir pirkti. Sie poelgiai pa tijo sovietinimą virto tikrove. šininko nutarimu areštu ligi 3 nekaltas žmogus, ten ir tol žadė
vo atšvęsta jau 1621 metais.
reikalų gynimą, o 1975.DC.1 prezi- mėnulį, už erdvę. Ir ne tik arti aiškėjo tik Nuembergo teisme, Sklaidant "Darbo Lietuvą", tuo mėnesių, arba bauda ligi 2,500 ti žmonėms gerovę yra pasityčio
Padėkos dieną visi geros va- dentas Helsinkyje pasirašė do- miems kaimynams. Net Roosevel sovietams baisiausiai protestuo metu Kaune leistą komunistų litų, arba abiem šiom bausmėm jimas iš žmogaus. Nusikaltimų
lios gyventojai turėtų pirmiausia kumentą, kuriuo buvo pripažin- tas su Churchiliu ją, lyg trupinį jant Žinoma, nenorėjo, kad a- dienraštį, dar centais, ne kapei kartu.
keliu gerovė nekuriama. Kas ne
prisiminti ir pagerbti Pasaulio ta Sovietų užkariautų žemių ne- ant stalo, žėrė Stalino pusėn, kai vies balsu mekenantį ir jos kai- komis pardavinėjimą, tragediją
4. Sis įsakymas veikia nuo 1940 sugeba suprasti ir priimti apreiš
regi kiekvienas. Praėjus mėnesiui m. rugpiūčio 14 dienos.
Kūrėją, kuris yra didžiausia visų liečiamumas. Valstybės vadai vis trys ideologiniai vagabundai Jal lin įsispraudusi vilką išrengtų.
kimo ir proto pasakymo, kas yra
žemiškų ir dvasinių gėrybių prie- mažiau bekalba apie pavergtų toje susėdo prieš sau"ę kaitintis. Kai vyko Pabaltijo dalybos, Ru nuo okupacijos pradžios, jau nu
S. Dikčius,
žmogus, tas nuosekliai prieina iš
žastis, nes leisdamas į žemę žmo- tautų laisvės reikalus, vis tylesni
už Vidaus Reikalų Ministerį, vadą, kad žmogus yra tik vienas
Niekuo negalėjom
pasitikėti sijos reikalavimu pasirašyta Lie savinamos žemės, nacionalizuo
gų drauge sukūrė ir sąlygas jam darosi protestai dėl laisvės kovc- iki dabar, ir abejoti , ar šian tuvos ir Sovietų savitarpinės pa jamos įmonės. Už poros mėnesių
Kaunas, 1940 m. rugp. 14 d." iš daugelio gyvulių. Toks sau nau
tftftis gėrybėmis naudotis.
tojų
suėminėjimų
komunis- dien yra kas nors pasaulyje, pasi galbos sutartis (1939.X.10-. Su štai kokie įsakai leidžiami:
(Darbo Lietuva, Nr. 71, 1940. dingą gyvulį pastato aukščiau už
Antroje vietoje prisiminkime tinhiose kraštuose.
"Remdamasis
Nepaprastojo Vin.
24)
ryžęs tarti tiesą. Lietuva viena, tartyje buvo pabrėžtas nesikiši
žmogų.
kraštą, kuriame mes gyvename
Nūdien doro amerikiečio ne- nes ji be aukso kalnų, be jo ka mas į vienas kito vidaus reika meto įstatymo 6 ir 13 str. (V.Ž.
Yra nelengva žmogaus protui
- — Ameriką ir ką ji davė savo ramina pastaruoju metu išaugu- syklų.
lus, suverenumo gerbimas. 1939. Nr. 717, eil. 5667), skelbiu šį vi
Taigi rusai pabūgo rašomųjų
zmonėms. O ji davė daug— si ir nuolat tebeauganti piniginė
X.31 štai kaip kalbėjo Molotovas, suotinį įsakymą:
mašinėlių, atnešę laisve. O po suprasti ir apimti, kuo Kūrėjas yra
Molotovas
už
pasirašytą
ne vien tiktai gerą. materialinį infliacija — dolerio vertės kritiprieš aukščiausios tarybos 'de
1. Per tris dienas nuo šio įsa įsakų lietuviška pavardė vieno iš pripildęs žemę ir yra leidęs žmo
susitarimą
gui tuo naudotis ir džiaugtis. Ne
—gyvenimą, saugumą, bet svar- mas, dėl kurios labiausia nukenmokratiškai' rinktus, paklusniai kymo paskelbimo visos savival Maskvos paukščiukų.
visi sugeba suprasti Dievo kūrybą
biausia — laisvę, kurios dar ir čia smuMousis taupytojas, t.y.
Jau sukrito, lyg prinokę vai Kremliui galvas lankstančius na dybių ir privačios įstaigos ar įmo
Nepaprastai
skaudu
žmoguje, žemės gamtoje, visa
šiandien taip labai trūksta dau- žmonės, kurio darbo jėga laikosi siai krūvoje, keturios dešimtys rius atsistojęs: "...sutartys su Pa nės,
draugijos bei organizacijos
toje.
Asmenys, nesugebą to su
LKP CK leidžiamam "Švytu
gelyje kraštų, sovietinių rusų o- pati Amerika. Neramina Ameri- metu, kai Stalinas ir Hitleris mai- i baltijo valstybėmis jokių būdu ir privatūs asmenys privalo įre
kupuotą mūsų Lietuvą įskaitant kos žmonių ir nemažas bedarbių nikavo Pabaltiju. 1939.VIII.23 neimplikuoja Sovietų Sąjungos gistruoti pas vietos milicijos nuo rio" žurnale nuo 1979 m. 12 nu prasti, o per juos k daugelis pati
skaičius, kainų kilimas. Bet ir1 Molotovas su Ribbentropu, Sovie kišimosi į Estijos, Latvijos ir Lie vadų viršininkus: a) rašomąsias merio Vytautas Kancevičius pa ria daug žalos. Garbinkime žemės
, , dirbantieji dažnai silpnina Ame tų ir Vokietijos užsienio reikalų tuvos vidaus reikalus. (...) Mes mašinėles, b)šapirografus, c) ro skelbė ilgoką straipsnį "Žlugimo Kūrėją ir dėkokime už nesiliau
Laisvė nėra žaislas ar
riką, nuolat reikalaudami kelti ministeriai, pasirašė nepuolimo stovime už garbingą mūsų pasi tatorius, d)apolografus, e)multi- išvakarėse". Jame, pradedant 19 jančiai teikiamas gėrybes.
nors sentimentas. Laisvė yra
atlyginimus. Žodžiu, daug kas sutartį. Bet po ja buvo pakištas rašytų susitarimų vykdymą abi- plikatorius ir f)kitus mechani(Nukelta į 4 psl.)
V*sk V. Brizgys
brangus ir šventas dalykas, įpanori iš Amerikos tiktai ką nors
reigojąs visus kovoti dėl tos
pačioTlaisvės, kai* nė viename g a u t i ' v e n * d a m i i a i d u o t i Dauguma užkimusiu balsu šaukė. Mėtė kepures į buvo sveikas. Baimės apakintas, jis tik nušovė įkyrų
kraite jos netruktų.
•
orą. Iš visų pusių skambėjo "viva". Nesigėdydami sunkvežimio prižiūrėtoja.
Š
prižiūrėtoją. Sis
skaudžiai aiktelėjo,
"Krašto valdovai taip pat yra įPo H pasaulinio karo Amerika,
driskiai bučiavosi. Apsikabindavo, kaip vaikai. kraujuotą veidą užsidengdamas rankom... Dabar
—pareigoti žiūrėti, kad kraštutinė karo metu sėkmingai gynusi kitų
Mušė per dulkėtus pečius.
turės prasidėti lyguma, jis galvojo, nuplovęs rankas.
- » begalinė laisvė neužmuštų kraštų laisvę, iškilo į labiausia
Jis pats, pamirštas visų, stovėjo atokiau. Žinojo,
Apeidamas didžiausią įvykį, jis vengė į jį
pačios laisvės, o tuo pačiu ir di- pasaulyje dominuojančią galybę,
kad perėjimas atnešė laisvę, bet ne namus. Jis buvo
pažvelgti ir paliesti, kaip biaurią gleivę. Todėl taip
džiausto laisvės krašto — Ameri- tačiau dabar, rodosi, ji praranda
vienas. Be tėvynės ir niekam nereikalingas. Pavydas ilgai klaidingai vis tolėjo ir tolėjo nuo jo esmės.
kos. O toks pavojus yra ir nūdien karinį vadovavimą, viso pasaulio
P. MELNIKAS
driskiams buvo didelis. Jis jų nenorėjo nei palytėti,
Valties galas prieš jį susiūbavo. Motorlaivis
jis gal didesnis kaip anksčiau.
nelaimei. Tas JAV-bių galybės
nei apkabinti. Jie buvo kitokie. Jie turėjo namus.
pasirodė čia pat. Balsai šaukė kažką. Kariškiai
Amerika yra laivas, kuriame mažėjimas atsirado kartu su žmoMaurizio mėgino savuosius raminti. Pasidavę mojavo rankom.
~mes,
visi šio krašto piliečiai bei nių moralės smukimu, nusikalsdžiaugsmui, jie nematė vienišos figūros ant tilto.
— Back!... — amerikiečiai iš motorlaivio šaukė.
i
gyventojai, plaukiame. Taigi nė tamumo didėjimu. Galima net
Gauja šėlo. Jie skubėjo pereiti j kitą pusę, tarsi į — Čia negalima būti!
vienas mūsų nenorime, kad šis teigti, kad pastarosios dvi priepažadėtą
žemę.
Saliutuodami
nustebusius
Danys šoktelėjo atbulas. Jam atrodė, kad jie
laivas nuskęstų. Jeigu taip, tai žastys bus pirmavimo praradiamerikiečius, jie išsitiesdavo. Pridėdavo plaštaką
63
patruliuoja
ir gerai saugo bent šiuos dešiniuosius
kiekvienas mūsų turime pareigą mo priežastimi,
prie kaktos ir, keldami kojas, mušė grindinį, kažką
Dunojaus
krantus.
atidžiai žiūrėti, kad mūsų tarpe
Kaip ten bebūtų, Šiais metais
tuo norėdami išreikšti.
neatsirastų
"žiurkių", kurios mes dar esame ramūs ir sočiai
Lipdamas nuo kranto į kalvą, jis motorlaivio jau
Tingiai amerikiečiai reagavo. Jie numodavo
graužtų ar kitais būdais gadintų valgome kalakutus ar kitus v>
Prieš kelis mėnesius ir jo batai kaukšėjo ant šio ranka. Kyšteldavo gumos ar cigarečių. "Okey, negirdėjo. Spinduliai krito ant jo riešų ir veido. Ant
Amerikos laivą. Jei tokių kenkė- čius valgius. Tačiau, susėdę prie tilto metalo, o rusų pareigūnas lakstė šalia. Čia italiano" sakydami, nueidavo, kraipydami pečiais. rankų kiekvienas plaukas atrodė apšviestas, tarsi
jų atsirastų daugiau (o rodos jų vaišių stalų, turėtume pagalvoti, pirmąkart pamatė ir amerikiečius. Jie atrodė lėti ir Gauja, šaukdama, plūdo į kitą krantą, nešdama kažkokios ugnies. Kalvos nematė, nes saulė švietė ir
vis daugiau atsiranda), Ame- ar mes padarome viską, kad A- nepaslankūs. Sėdėjo prie stalo nuobodžiaudami. Jie visus. Danys pasidavė jų srovei ir jų juokams. kepino iš aukštai. Padangėje vos keli debesys raitėsi.
rika imtų silpnėti ir atsirastų pa- merika būtų stipri dabar ir ater- kėlės, raivės, atsiremdavo į tilto turėklus. Žiūrėdami Stebėjo prie tilto sustatytus tankus, patrankas, Jis pridengė ranka veidą ir atsigręžė.Šešėliai rymojo
vojus laivui paskęsti.
tyje, kad ne tiktai mūsų, bet ii į vandenį, rūkė...
keistas uniformas ir tingų, lengvu guminiu žingsniu Donujoje prie tilto.
Pirmiausia susidarė nemaža ateinančios kartos galėtų laimin
J i s įtraukė plaučiuosna oro ir jo krūtinėj aprimo.
Čia matė tampymas"! ir nerimavimą. Eilės judantį, dar niekad nematytą, užjūrio kareivį...
žmonių dalis, kurie nori iš A- gai šiame krašte gyventi,
Akyse pasidarė šviesiau.
judėdavo, tai vėl sustodavo.
Upėj suburzgė motorlaivis. Stipri srovė, atrodė, jį
merikos tik gauti, nieko jai neb. kv.
Dar žvilgterėjo į pragarmę žemyn. Ten, ties tilto
Susispietę į grupę, italai čia paguldė Fischi ir nešė prie tilto. Vanduo subangavo, kapodamas
atramom vaitodama rausėsi srovė.
pakrantę.
ilgai gaivino. Žmogus apaplpo...
KUKIO AMnUS
amžiaus, bet tarp jų jau neesa
Motorlaivis nuplaukė ir vanduo aprimo.
Jis šlaitu pradėjo leistis žemyn. Molio grumstai
—
Nevalgę
ir
išvargę
žmonės
jau
kelias
dienas
Reikės į kitą miestą nuvažiuoti, pagalvojo.
trupėjo ir pasišokuodami riedėjo atsimušdami į jo
Lenkijos mokslininkai nu ma patinų Patinai paprastai
JU
° ""
. batus. Prie kranto jis pasilenkė, atsiklaupė ir beveik Užmiršti Genės interliudą. Viską.
statė ilgiausią laisvėje gyve negyvens ilgiau kaip ketverius
Taip
šaukė
Maurizio
ir
driskių
eilės
judėjo,
tarsi
rudame vandeny pradėjo plauti veidą ir rankas,
Gal bus galima iš naujo gyvenimą pradėti?
nančio pilkojo kiškio amžių — metus, nors fiziologinė jų sm
milžiniška
banga
visus
neštų
į
kitą
krantą.
Pro
Pakėlęs galvą, šluostė į kelnes jas, vėl žvilgterėjo į
ilaus
riba,
kaip
ir
patelių,
ne
dvylika ir pusė metų. Apie le
metalinių atramų mišką lūžo spinduliai. Jie tiltą, bet motorlaivio nematė. Dairydamasis, galvojo
sia procentus pilkųjų klaidų su mažesnė kaip dvylika-trylika kryžiavos ir šokinėjo ant nugarų, tarsi kelionės kad daktaro Rausch jam jau nereikės. Žinojo, kad
laukia penkerių Ir pusss metų
pabaigai krėsdami pokštus.
voratinklis plyšo ir kad sapne išlindo teisybė. Jis
. (Pabaiga)
•

..u

• •

ČIGONŲ M A I N A I

PRIE MILŽINŲ
TILTO

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 21 d.

THANKSGIYING DAY GREETINGS
•

BEST W1SHES T O OI R FRIENDS A N D ASSOCIATES
FOR \ MOST J O Y O I S THANKSC1V1NG
Courtcsy of the

GESTETINER C O R P O R A T I O N
D l PLICATING MACHINES A.ND S L P P U E S
PHONE: 467-6411
5 3 1 N O R T H S T A T E S T . , C H I C A G O , ILL.

BEST VIISHES T O OLR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A JOYOLS THANKSGIVING
Court«'s*\ of

BEST U ISHES TO OLR MANY
FRIENDS
FOR A JOVOl S THANKSCIVING
(^ourte*> of the

.

VILLA SWEDEN

CHATEAt BEST HOME

Phom> - 3 3 4 - 1 8 8 3
5 2 0 7 N . Clark S i . , C h i r a p o , III.

Phone: 8 2 4 - 2 0 1 0
3 4 I O MiUaukee A\e. Northhrook, III.

BEST VI1SHES T O OJJR FRIENDS A N D ASSOCIATES
BEST « ISHES T O O I R MANY
FRIENDS
FOR H-\PPV T H A N K S G I M N ( ;
Courles\ of

FOR A HAPPY T H A > K S G I M N G
Courtesv of the

Hamiltono abiturientai apdovanoti knygomis pagerbimo metu. Iš kaires j dešinę: A. Bugailiškis, V. Juškevičiūtė,
R. Kvedaraitė, E. Norkutė, A. Pleinytė, V. Stankutė, D. Vitkevičiūtė, R. Jurgutytė, Kanados Šalpos Fondo pirm.
V. Sakas ir Hamiltono skyriaus pirm. J. Pleinys.
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SLUOUUOU meną

bei

yvamų org-ju atstovai.
i nmiŲ grupių atstovai — buvo tik i p ai gC s z a a a
Dei
Minėjimo dalyvių tarpe buvcr pristatyti publikai. Taip pat pap- • !St or;ją.
. , , . . įrašytas atsistojimu
u..'
nemaža valdžios,
savivaldybes,; % A „ ,
., tu
pasirodyti i
Vilija Juškevičiūtė baigė WestS - •
•
' J ! Prc"- A. Zubrys, ilra e "Aido" chore, dalyvauda
nuoja
gesnj laiką dir- '• ^ ^ gimnazijoje 12 klasę. Daietninių
atstovų, s p lietu
auda £ ^
žmonių irgrupių
daug torontiečiv
bes Toronto u-te (dabar
pen ma išvykoje į Pietų Ameriką. Vi
vių.
lija mėgsta sportą, slidinėja, bė
sininkas).
Komiteto vardu įžanginį žodį
ga.
Mėgsta jodinėti arkliais, šiuo
Kulminacini tašką minėjime
tarė dr. J. Sungaila, invokaciją su pasiekė pianisto Vytauto Smeto metu lanko Hamiltono kolegijos
kalbėjo kun. dr. Pr. Gaida, o po Lietuvos prezidento vaikaičio, at-1 institute 13 klasę, baigusi žada
nos, Nepriklausomos Lietuvos
paskam,
_muz. ,J. Govėdo
— T T į \pianu
, r ^ •HT
™*"l 1 fttas piano rečitalis jame aud-1 studijuoti gamtos mokslus.
binto Kanados himno įvedamą-:
,*T
, .'
,,., .
T**-mnna KvpdaraitP baicė St.
n^n a i
b^
uvo
U
žodį
(angliškai)
pasakė
Tor»n
,
gee&oven
'
S
o
s
t
a
i
J
«
» de Brebeut
gimnazijoje
S *rvli (zn„V,V,z-A n a a W T n m n i «
perduota publikai į
Ramoną
Kvedaraitė
baigė 12.
at
= to apyl- v-bos pirm. A. J u z u k o - . ^ m ^ A ^ . ^ S a m % j e I ! k ! a s ę i r Hamiltono lituanistinėje
! Barber Sonata Opus 26 (1949).! mokykloje 10 skynų. Dainuoja
O po pertraukos — M.K. Čiurlio-j "Aido" chore, dalyvaudama BCIGONTJ MAINAI
nio "Lakštingala" Opus 19 N r . | vykose Europoje ir Pietų Ameri3, Prelude Opus 7 Nr. 4, Prelude! k °i e - Lanko Southmount gimna(Atkelta ii 3 pal.)
Opus 7 No. 2, Prelude Opus 20 ^Joje 13 klase, baigusi žada stu^.38 m. kovo mėnesiu, aprašo Lie-ĮNo 3, Prelude Opus 16 N a 3, dijuoti anglų kalbą.
I tuvos vyriausybės viešus ir slap- į Prelude Opus 21 No 1 ir Frederic
Ramoną Jurgutytė baigė mertus bandymus gelbėti nepriklau- į Chopin — Polonaise Fantaisie gaičių katedros gimnazijoje 12
somybę. Būtų galima sakyti, kad j Opus 61 ir Scherzo No 1, in B. klasę ir Hamiltono lituanistinė
ten yra apsčiai medžiagos, nes pa į Minor Opus 20.
je mokykloje 10 skyrių. Dainavo
liesti net mažai reikšmingi ir pri- i Gausiems publikos plojimams "Aido" chore. Ramoną per visą
vatus kontaktai. Tačiau nei Žode- i neperstojančiai aidint, pianistas gimnaziją buvo gabiųjų mokinių
hu, nei Žodelio puse nepaminėtas; b u v o priverstas duoti dar "orie- sąraše. Šiuo metu lanko KatedStahno - Hitlerio susitarimas.Tai d ą - „ ^ dviem*«*wly!nai& '
\ ros gimnazijoje 13 klasę, baigusi
kaip tikėti kitais faktais?
V. Smetonos' pirmasis muziki- \ žada studijuoti teisę.
Mūsų žmonėms labai netinka
prisiimti rusų pomėgį kalbėti ne nis debiutas buvęs 1973 metais, | Elaine Norkutė baigė St Jean
tiesą.. Rašyti ko nėra, savo pa kartu su Clevelando simfoniniu Brebeut gimnazijoje 12 klasę ir
mo
vardę pasirašyti, o vėliau sutikti orkestru. Gi 1976 m. su dideliu Hamiltono šeštadieninėje
1 pasisekimu
~.s;«.»^^...,
~:-,k*:
•:,«-.
•
„i:,
i
jis
debiutavęs
New
kykloje 10
skyrių. Priklauso
pažįstamus, ziureti jiems { akis ;. , _
' . . ,. .
^«»v,;^o
:
«,,
i
Yorke,
Town
Hali
ir
nuo
to
laimoksleivių
at-kų
kuopai ir ėjo įf
Zeminasi au-1
, v
i i
ir nerausti...
vairias
pareigas
valdyboje,
buvo
toriai, žemina skaitytojus ir ko dažnai pasirodydavęs su
. . . . . _ . .
moko, kad galima meluoti, suk- s a ™ ^ncertais New Yorke, Cle- j kuopos pirmininke.
Dainuoja
vela
ti. Jei truputį pagražina, jei tik se JAV
™ į miestuose.
» kituose 1979
d.desniuo-:«Aido'
i5metais; vykoje į chore,
Europą.dalyvaudama
Elaine taip pat
paryškina lengvinančias aplin
kybes, tiek to. Bet ar žodis juodą Vyt. Smetona išleido ilgo groji-; aktyviai reiškėsi mokyklos veik-'
gimnazijos
baltu nudažys? Gyvenime atsi mo plokštelę "Sirus 1001", kurioj loję, dalyvaudama
įskambino
Chopino,
Liszto
ir
chore,
laikraštuko
redakcijoje,
randa baisių žmonių, kaip Stali
širdies fonde ir kituose komite
nas buvo. 2ino tai partija Mask Rachmaninoffo kūrinius.
tuose. Už tai mokyklos vadovy
1980
metų
sausio
16
dyra
nu
voje ir Lietuvoje, bet vistiek jį gi
bės
buvo apdovanota, šiuo metu
na. Todėl gyventojai netiki jo matyta pianisto V. Smetonos de
gimnazijoje
biutas Londone, Anglijoje, o vė lanko Southmount
kioms partijos kalboms.
13 klasę, baigusi žada studijuoti
liau
būsiąs
rekorduojamas
Petro
Skodžiaus
rinkinyje
miškininkystę.
("Dovana gimimo dienai", Va "National Public Radio".
Aušra Pleinytė baigė Kated
Minėjimas su oficialiąja - aka
gos leidykla, 1979), kuriame mai
ros
gimnazijoje 12 klasę ir Hašosi visai geros novelės (pvz. demine ir menine dalimis bai?
šeštadieninėje mokykloDviese) su beverčiais gabalais, tas Lietuvos himnu, o Prisikėli-! miltono
e 10 sk riu
mo
parapijos
parody
salėje
į-1
?
y
- Priklauso moksleivių
daug dėmesio skirta ateizmui, ne
at ku
kuo ai lr šluo
P
*L e t u 5 2
priklausomos Lietuvos ir net tau vyko kviestų svečiy priėmimas.! k u"o s
Pranvs AlŠėnas j
P°
pirmininkė.
Dainuoja
tos pajuokimui. Vienos' novelės
i
"Aido"
chore,
dalyvaudama
iš
pabaiga štai kaip skamba: "Pravykose
Europoje
ir
Pietų
Ameri
keiktajai praeičiai kryžiaus ženk Hamilton, Ont.
koje. Yra lietuviškos radijo "Gialą padėjau."
tariniai Aidai" pranešėja. Siuo t
ŠALPOS FONDO VAJAUS
Ta praeitis — gyvenimas ne
metu lanko Katedros gimnazijo-l
UŽBAIGIMO VAKARAS
priklausomoje Lietuvoje. Bet ar
ie 13 klasę, ką studijuoti, dar ne
KLB Šalpos fondo Hamiltono
nereikia dėti kryžiaus ženklo ant
ri psisprendė.
visko, ką taria oficialūs Sovietu į skyriaus komitetas, pradėdamas
,.
., ., .,
•
Vida Stankutė baigė Bishop
asmenys, rusa. ir hetuviai? Yra j kiekvieną.ruden, p.n.g.n, va,ų, ,,
^ r ^ j o j e 12 klasių lr
nepaprastai skaudu, kai šiandien! visada užbaigia koncertu - pasi- Hamiltono lituanistinėje mokyk
sutinki iš Lietuvos atvažiavusį, linksminimu ir tuo pačiu prista loje 10 skyrių. Priklauso skau
aukštesnę poziciją turintį jauną to vietos kolonijos abiturientus. tėms. Dainuoja "Aido" chore, da
žmogų ir net privačiai negali su Hamiltoniečiai ir apylinkių lietu lyvaudama išvykoje į Europą.
juo susikalbėti. Sibiras ištremtie viai supranta Šalpos fondo da*bą Šoka tautinius šokius "Gyvatare",
siems buvęs turto šaltinis, baž ir jį remia, todėl lapkričio 3 d. dalyvavo išvykoje su grupe į Los
nyčiose galįs kiekvienas lankytis Jaunimo centro salė buvo pilna Aneeles. Aktyviai reiškėsi gim
ir vyresniųjų
svečių
be jokiu represijų, koncentracijos jaunimo
}
,, ,
... į, ,
. naziios veikloje, mokinių komiter
stovyklos ir Gulago salynas esą
Vakarą pradėjo Šaipos fondo
'
. .;! ' .
. ...
T »..^
priešų išgalvoti.
;
.
j - 'te, redakcinėje komisijoje. Vida
(Nukelta i 7 pal.)
kodamas už aukas,n 1paramą aukų'
Skaudu ir baugu.
komiteto pirm. J. Pleinvs, pade-

KASPAR HARDWARE
3 7 3 2 « ° . 6 3 r d S i . . Chiratco.

Illinoi?.

J:
'LEITZA DIE & TOOL CO. Inc.
Phone 2 7 1 - 1 4 0 8
5 4 6 2 N. Damen A\e.. Chirago. III.

Phone - 735-2181

W E B E R S BAKERIES

1 ^ ė ^cim- V^l- St. Ylos pa-. rinkėjams ir kvietė nepavargti,
i gkaita tema: "Tautybių sankir- į bet visada remti tautiečius varPAMINĖTA UNIVERSITETO ' tis Vilniaus universitete'*. O kitą! ge bei skurde, kuriu šiandien
; paskaitą., (angly kalba) skaitė mes irgi turime. Pasidžiaugęs gra
SUKAKTIS
! prof. Romas Vaštokas, "Univer- žiu abiturientu būriu, pirm. J.
Toronto lietuviškoji visuome sity of Vilnius in prospective". Pleinys iškvietė juos į sceną.
nė Vilniaus universiteto 400 me
Antanas Bugailiškis baigė S t
Programos pranešėja buvo Vitų sukaktį iškilmingai paminėjo
Mary gimnazijoje 12 klasių. Pri
1979 m. lapkričio 11 d., sekmadie! da Petkevičiūte.
. ,
m , , .
klause
ni q vai
n
**<*,,
TV>™tn
„ni
i
Sveikinto
u
tarpe
buvo
abiejų
;
ateitininkų
moksleivių
kp.,
;
!
'versiteto
•*• " * a p" Convocation
"
universitetų-Yorko
ir
Toronto;
yra
baigęs
10
skyrių
Hamiltono
salėje.
*. .-, .. .
. VTTI -r ! — atstovai ir Lietuvos gen. kon-; Vysk. M. Valančiaus šeštadieni
Si iškilme surengta KLB To,
, . ,
*
., .
,
,
, i sulas vKanadai dr. TJ. Zmuidzmas. nėję mokykloje, šiuo metu lanko
ronto apyl. v-bos rūpesčiu s u d a - j ^ . ^ . ^ _ k a ^ a < j i e č i a i . ^ St. Mary gimnazijoje 13 klase,
ryto

P H O N E • Ml'RRAY 1 - 1 1 5 0
1 9 T H A V E N L E B R O A D V I E W , ILLINOIS

2 9 2 0 SOI TH

B E S T « I S H E S TO OI R FRIENDS A N D PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtejiy of

KANADOS ŽINIOS
TorOlltO

MURPHY MOTOR EXPRESS

BEST U ISHES TO OI R MANI
FRIENDS
FOR \ HAPPY T H \ N k S G l \ I N < ;
(H)iirt<v\ of the

2 LOCATIONS T O SERVE Y O l
3 4 2 5 W E S T 6 3 R D ST. — P H O N E : 4 3 4 - 7 7 7 6
7 0 5 5 W E S T ARCHER A VE. - P H O N E : 5 8 6 - 1 2 3 4
CHICAGO, ILLINOIS
BEST V I S H E S TO OI R FRIENDS A N D PATRONS
FOR \ VlOST JO YOl S THANKSGIVING
Courtes* of the

S P A R K L E F O O D CENTER

BEST U ISHES TO OI R MANY
FRIENDS
FOR A JOYOLS THANKSGIN 1NG
Courtes> of the

EGAN FUNERAL HOME
Phone . 582-2000
3 7 0 0 W . 6 3 r d S i . C h i r a j t o , III.
BEST m ISHES T O OLR FRIENDS
\NI> PATRONS
FOR I HAPPY T H A N K S G I M N G
(loiirteM of

MIDWAY PHARMACY, INC.
Nov» F iilinjj PreM-ription Re<or<l>
Formerlv HeUI l)\ Park I.JVMI PharmacĄ
Phone: 7 6 7 - 9 1 5 5
4 3 2 4 m. 63rH St.. ( hiratro. III.

JOHN ZENGLER
CLEANERS

SPECIALIZING IN F I N E
HOME-MADE LITHLANIAN, POLISH AND
R A L I A M S A L S A G E ALS<J GERMAN B R A T ^ C R S T
PHONE: 5 8 5 - 5 5 3 3
4 0 2 4 W E S T 5 9 T H ST., CHICAGO. ILL.
B E S T WISHES T O OLR FRIENDS A N D ASSOCIATES
F O l R A JOYOLS THANKSGIVING
Courtesv of

BEST « I S H E S TO OI R FRIENDS
\ \ D PATRONS FOR \
JOYOIS T H \ N k S ( ; i \ I N ( ;
(x>urle»> of

BEST WISHES T O OLR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A JOYOLS THANKSGIVING
From the

Tel.: 5 9 7 - 9 3 0 0 , 1 2 5 5 0 Ridgvland
A\e.. P.ilo» H.inlit-. lllinoiH

SOl!THWEST FEDERAL
SAVINCS AND LOAN ASS'N
Phone - 4 3 6 - 4 6 0 0
3 5 2 5 W. 63rd St.. Chirayo. III.
B E S T WISHES T O OLR
FRIENDS A N D PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courte*> of

BONANZA S I R L O I N P I T
8150 SO. CICERO, BURBANK, ILL.
PHONE: 424-5884

BARTECKI'S PHARMACY
\<-eurate Prescription Ser\ice
4 2 5 9 W. 63rd St., Chirapo. III.
Phone - RE 5 - 5 8 6 8

BEST W1SHES T O OLR MANY FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A JOYOLS THANKSGIVING

BEST WISHES TO OLR M \ N Y
FRIENDS
FOR I JOYOLS THANKSGIYING

Courtesv of

A C T I O N A L T O M A T I C TRANSMISSIONS

Coiirtes) of

C O M P I . E T E TRANSMISSION SERVICE

KIRKS HALF SIZE SHOP
Phone 233-4273

4300 WEST 63RD STREET, CHICAGO, ILL.
PHONE: 735-4536

2 1 4 5 W. 9 5 l h Si.. Chirago. III.
B E S T W I S H E S TO OLR FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYOLS THANKSGIVING
Courtesy of

BEST H I S H E S T O MY MANY
FRIENDS
FOR A JOYOl S THANKSGIVING
C©»irle<«y of

T H E FRENCH KITCHEN
3437 WEST 63RD ST., CHICAGO, ILLINOIS
PHONE: 7 7 6 ^ 7 1 5

BASEMENT
WATERPROOFING
Phone: 5 9 7 - 0 5 4 4
4 1 0 9 f r . i 1 2 7 i h St.. Al»ip. III.
HtEST WISHES T O MY MANY F R I E N D S
FOR A HAPPY THANKSGIYING
Courte*\ of the

MADISON TRLCKING CO.

MARQUETTE NATIONAL
BANK

PHONE: 345-0998
6 0 0 S o , 1 3 l h A ve.. M a v w o o d , III.

PHONE - 476-5100
6 3 1 6 S O L T H W E S T E R N AVE.,
C H I C A G O , ILLINOIS

BEST * I S H E S TO OLR FRIENDS
AND PATRONS FOR A MOST
JOYOLS THANKSGIVING
Courteoy of the

Courtesy of

SKYVIEW R E S T A L R A N T
Complete Menu Of Fine Foods
Open 24 HotirFamilv Dining - Amplc
Parkinu
4801 W. 63rd Si. Corner Cieero Ave.
< hirago. III. P h o n e : 7 6 7 - 1 8 9 6

SHERIFF OF COOK COUNTY
B E S T U T S H E S T O OI R F R I E N D S A N D ASSOCIATES
FOR A MOST J O Y O I S THAKSGIVTNG
C o u r t e s v of

BEST WISHES T O O N E
AND ALL FOR A
HAPPY THANKSGIVING
Coiirte** of the

A - H
RENTAL SERVICE

AMERICAN INVSCO

1 9 3 4 Waukejran R o a d .
Glenview, Illinois
PhoiM. - 7 2 9 - 3 7 1 6

C O R P O R A T E OFFICE
PHONE: 782-5252
122 SOLTH LASALLE ST., CHICAGO, ILLINOIS

BEST WISHES TO OLR F R I E N D S
AND \ S S ( X : i A T E S
FOR A JOYOLS THANKSGIYING

BEST W I S H E S TO OI R FRIENDS AND PATRONS
FOR \ JOYOLS THANKSGIVING
Courte»y of

ARCHER CALIFORNIA
RENTALS

MATH IGLER CASINO

Truekx - Vann - Trallero Ali Si*e»
4 0 5 1 Soulh California Ave..
Chieaam, l l l i n o i .

"HOME OF THE S//VC//VG WA1TERS"
MAKE RESERVATIONS NOW FOR O I R CHRISTMA8 S H O U , BECINMNC
FRIDAY. N O \ EMBER 2 3 A N D EACH N I T E T H R l SATl'RDAY JANI AR> 1 2 , 1 9 8 0 .
PHONE: 9 3 5 - 2 0 0 0
1 6 2 7 WEST MELROSE, CHICAGO, ILL

Courtesy

A FRIEND

BEST m i S H E S T O OLR FRIENDS
AND PATRONS
K)R \ JOYOl S T H \ N K S < ; i V I N G
(>>urte*> of the

JA MAR JEWELERS
4 9 1 5 Oakton Street. Sknkie. III.
PHONE 6 7 9 - 0 0 1 0

•••

l, Ji

BEST UISHES TO OI R FRIENDS
VND PVTRONS
FOR \ J O V O I S T H \ N K S G I \ I N ( ;
(x>urtes\ of

SHANGHAI RESTALRANT
3 5 5 2 Vi. 26th St.. Chieaaro, lllinoiH
Plw»ne - 2 7 7 - 0 8 2 7
BKST « ISHES T O M Y
FRIENDS VND PATRONS
FOR V HAPPY THANKSGIYING
(x>tirtes» of

ANGELO'S BARBER SHOP
PHONE: 4 7 6 - 9 1 4 8
2 8 1 8 V j W E S T 6 3 R D ST.
CHICAGO. ILL.
.
BFST Vi ISHES T O OI R
M \ N Y FRIENDS FOR \
H \ P P Y THANKSGIVING
Coiirte<\ of

IDEAL ALTO PARTS
PHONE: 5 2 3 - 5 2 8 0
4 6 3 7 S o C a l i f o r n i a . C.hirajio III.
BEST V. ISHES FOR I H \ P P Y
T H \ N k S ( , l \ I N G FROM THE

OLD H M E RĘSTAI RANTS
Phone: 8 6 3 - 1 1 0 6
5 9 2 8 V..-M ( e r m a k Rrl. Cicero III.
PHONE: 3 2 3 - 0 9 5 3
1 4 1 5 « H 22nH Si. Oakhrook. III.
BEST Vi ISHES TO OI R FRIENDS
VND PATRONS
FOR \ H \ P P > T H \ N K S ( , 1 \ I N ( ,
c
rom

MING'S CHOP SUEY
RESTALRANT
6 5 2 5 W. \reher A\e. Chieayo. IllinoiTel.: 5 8 6 - 2 9 2 9

RICHARD J. ELROD

BE><T « ISHES TO O N E \ N D \I.I.
FOR \ UMTTi
TH\NkM,l\ING

of

RIDGELAND Nl RSING
HOME

B E S T W I S H E S TO OI R FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYOl S THANKSGIVING
From

BEST WISHES TO ALL FOR A JOYOLS
THANKSGIVING

(Uiiirte^*

Phone: 4 3 2 - 2 8 0 0
2 0 2 0 Fir»t S u Hiphland Park. III.

A - 1 T O O L DIVISION
PHONE: 345-5000
1425 ARMITAGE AVE., MELROSE PARK, ILL.
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DRAUGAS, trečiadienis, 197* m. lapkričio mėn. 21 d.
rugsėjo pabaigoje, sutraukė 300
dalyvių i i 11 etninių grupių.
Pirma Europos Poezijos šven Kitais metais norima sią šven
tė, įvykusi Liuvene (Belgijoje) tę išplėsti Tam buvo išdirbtos
taisyklės įsteigti
tarptautinę
poezijos sąjungą.
džia jiems rinkliavas tvarkyti, at
Paryžietis Bosąuet paskelbė
skiras sąskaitas vesti, nors po če
kiais jis pat rašosi. Už bažnyčios Liuveną Europos poezijos sos
naudojimą atlyginimas labai ma tine. Į didžiąją susirinkimo sa
lę susirinko 20 nederlankiskai
žas.
kalbančių, 35 prancūziškai kal
Pasikeitus vyskupui manyta, bančių ir kiti 40 užsieniečių i i
kad bus galima gauti misijai pil
12 Salių. Frizų, galų ir katanesnes teises, tačiau pirmieji su
lonų poezija buvo įrašyta pro
juo susitikimai nebuvo sėkmingi.
gramoje,
o vienas Pietų-Afrikos
Gautas raštas, kad ir toliau rei
balsas
nelauktai
pradžiugino
kia laikytis ano vyskupo potvar
podiumą. Susirinkimas kitais
kių.
metais žada būti gausesnis. Ti
Girdėti balsų, kad naujasis vys kimasi sulaukti visų Viduriekupas misijos pamaldas ir lietu mio jūros ir Skandinavijos krai
vių klubą aplankys per šv. Kazi tų etninių grupių atstovų. Su
miero šventę. Tai reta proga lie Liuveno miesto, Europos parla
tuviams tinkamai pasirodyti. Baž mento ir ambasadų parama tai
nytinis komitetas kartu su misi turėtų privesti prie Europos
jos kapelionu turėtų labai ati poezijos bibliotekos įsteigimo
džiai vyskupo atvykimui ruoštis, Liuveno mieste.
nes nuo reikiamo pasirodymo
priklausys gal ir tolimesnė misi
Jau dabar per tas dvi šven
jos raida. Padaryta graži pradžia. tės dienas buvo nustatyta, kokia
Belieka tik vieningai visiems turėtų būti ta Europos poezijos
dirbti, kad misija gautų pilnas sąjunga. Kitą metą Liuvene
teises.
bus ruošiama vėl Poezijos šven
tė,
bet jau 4-5 dienas.
A. T.
Pr. Gt.
POEZIJOS SOSUNfc

V. ALANTAS — POETAS,
PRANAŠAS IR ŽURNALISTAS

mesį sukoncentravo į moterų 1
reikšmės kilimą Amerikos bei ki- Į
Vakaronė su Vytautu Alantu tų šalių politikoj. Pateikęs kele- Į
Detroito lietuviu Dievo Apvaiz tą ryškių pavyzdžių, klausė, ką'
dos parapijos kultūros centre įvy gi daro mūšy moterys? Ir siūlė:
ko 1979 m. lapkričio 10. Jaukio išeikite į viešumą, sutvarkyti Al
je kavinėje publikai susėdus už tos ir Albos (Amerikos LB) vy-1
rudens gėlytėmis papuoštų stalu, rus, išveskite juos iš akligatvio,
rengėjų — LB Detroito apylin grąžinkite į vienybę. Gal tokia Vakaronėje Detroite su rašyt. Vyt. Alantu.
kės valdybos — vardu prabilo šneka ir nebuvo visai į temą, bet
kultūros vadovė Liuda Rugienie- jutai alantišką žurnalizmo stiliy
j a sprendimuose, ^
būti
Tenkai. jaunystės laikmetį Lietuvoje prinė. Pasidžiaugusi žurnalistų gau ir nuoširdumą.
LIETUVIAI
m
a
s
sa mūsų mieste ir tuojau primi
ta»pau prie scenos meno prityruVakaronės metu papigintai Į
i T. F.
nusi patarlę, kad tarp savųjų buvo pardavinėjamos V. Alantoj Aukas priiminės Sv. Antano pa- eiu vadovu, kurie teikė teorija
FLORIDOJE
pranašu nebusi, paskelbė žurna knygos
ir
praktiką
saenos
meno
darbe
su
- . . — l r programai pasibaigus j r a p i ] 0 S V incas Tamošiūnas, prie
listo, dramaturgo ir beletristo Vy autorius jas autografavo. Pertrau-1 Direvo ApN'"aiz7os"į"rapij"o7—Ce' Stanislavskio teorija. Veikdamas
tauto Alanto bibliografini sąra kos metu, gerdami kavą ir stiprią s s y s šadeika. Taip pat galima su jaunimu kultūrinėse organiza Su Petenburg, FU.
šą.
arbatą bei smaguriaudami ponių įteikti auką ir komiteto nariams: cijose metų bėgyje įsigijau reikia
PASIKEITĖ MISIJOS
Tarp gerai veikiančių dviejų I suneštais tortais, Vytauto Alan- J. Mikailai, Eug. Bulotienei, VI. mą stažą. Konkurso keliu įstojau
mikrofonų stojęs, pirmą kartą kū- j to gerbėjai dalinosi įspūdžiais tar- Staškui ir A. Musteikhii. Tad skir į Marijampolės miesto savivaldyVADOVAS
rėjas kalbėjo apie 50 minučių, o pusavy ir su pačiu kūrėju. Beje, kime savo auką pagal pajėgumą binį teatrą, kur reiškiausi kaip
po ilgokos pertraukos antrąją da atėjo apie septyniasdešimt žmo ir darbu svarbumą. Mūsų dar pirmaeilių rolių aktorius, o
Pranciškonų permainos Ken
lį ailiko per 32 minutes. Pirmasis nių. Būtų tikrai susirinkę neto bus jaučia pavergtoji tauta. Ačiū. vėliau ir režisierius.
nebunkporte palietė ir St Pe
tersburgo vienuolyną. Keletą me
išėjimas skirtas literatūrai, ant li šimto, jei ne budynės prie mi
— Kokios nuotaikos, bendrai
A.
Musteikis
tų išbuvęs čia kun. Tadas Degutis
rasis — žurnalizmui.
rusio įžymaus Detroito lietuvio.
apie lietuvišką teatrą dabar?
iškeltas į Rochesterį šv. Jurgio
Alfonsas Nakas
"SEKMINIŲ VAINHCAS*
Trūksta aktorių ar publikos?
Pirmoje dalyje prabėgomis Vy
parapijos vikaro pareigoms, o jo
IR RE2. J. PUEDESRIS
tautas Alantas prisiminė kai ku
vieton
atkeltas kun. Juozas But
— Lietuviškas teatras begy
riuos savo literatūrinės biografi
Šiame straipsnyje pr/>žektoriu vuoja, rodos, vos trijose kolonijo kus iš Kennebunkporto.
jos momentus (pvz., kad pirmąjį
I šviesą noriu "atsukti" į antrą iŠ se. Labai gaila, nes anksčiau jų
Pranciškonai St. Petersburge
romaną "Pragaro prošvaistes" ra
trijų "Sekminių vainiko" meno daug verkė. Bet kokiai teatrinei yra jau keleri metai. Jie yra įsi
šęs dviejuose kontinentuose ir
vadovų — režisierių Justiną Pus- grupei išsilaikyti reikia pasiauko kūrę labai gražioje vietoje, buvu
kad vardą jam davęs po vieno
dešrį. Jis Detroito gyventojams jusių scenos darbui žmonių, o y- sioje Jakušovų rezidencijoje. Na
bombardavimo Berlyne) ir Šen
27S9 W. 71 it St. Chicago, UI. 60629
gerai žinomas, bet kaip dažnai at pač prieauglio. Reikia ir nuošir mas erdvus, susidedąs iŠ trijų abei ten pasigalynėjo su bevardžiais
sitinka, nebeatsimename kodėl. daus visuomenės ir rėmėjų atsi- partmentų. Jų pastogėje apsigy
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
kritikais. Tylomis praėjo savo
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Į šia proga paprašiau J. Pusdešrį nešimo. Negalėčiau pasakyti ko veno ir prel. J. Balkūnas.
dramas ir berods neturėjo ko pa
pasisakyti kaip aktorių • režisierių labiau trūksta ar aktorių ar publi
Kun- J Gailiušio rūpesčiu šie
Atdara Bnalartimiilf nuo 6 *aL ryto Od II n l .
sakyti apie noveles. Atrėmė kriti
I ir tuo "atpažindinti" su skaityto- kos — gal abiejų...
Titmillaiilili ano 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vakaro
met pranciškonai savo name įku teigimus, būk jo veikalų mo
jjais.
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotai vaistininką*
— Dabar turite gražu būrį ar rengė naują koplyčią. I talką bu
terys esą vaizduojamos nepagar
— Džiaugiamės, kad taip no- tistų. Gal jis galėtų būti branduo vo pakviestas architektas dr. A.
biai, net pomografiškai. O kaip
TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6
į riai sutikote ateiti į pagalbą Jau liu naujos teatro grupės Detroi Kulpavičius, kuris buvusį gara
tik jis mylįs ir gerbiąs moteris vi
nimo chorui statant "Sekminių
žą pavertė į jaukius maldos na
te?
są gyvenimą. Jeigu kaikurios jo į
j vainiką". Ne tik režisuojate, bet
mus. Koplyčia išpuošta lietuvių
moterys daugiau temperamentin
j ir tvarkote scenocaizdį. Ar nesi-1 — Vaidintojų sąstate dalyvau dailininkų darbais. V. Jonyno vit
gos, tai jokiu būdu jos nevaizduo
į gailti atėjęs? — buvo paklaustas. ja keletas gerai prityrusių iš se ražai ir Prisikėlusio Kristaus
jamos pornografišlcai. Jeigu jo
j , — Nors jau esu išėjęs į poilsį, dar
skulptūra centriniame altoriuje,
veikalų moterys gražios, tai, klau
jvis neatsipalaiduoju visiškai nuo
V. Igno, A. Kašubienės ir kitų dai,
sė, argi esą fr negražiu moterų?
lininkų paveikslais papuoštos sie-1
kultūrinės veiklos. Turiu garbės,
(Čia kai kurios vakaronės daly
nos. Altorių pats architektas pa
esu pakviestas Jaunimo choro Tė
Kalba Vyt. Alantas
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
vės nuoširdžiai paplojo).
dirbdino Toronte.
vų komiteto režisuoti muz. veika
mas ir balansavimas. Stabdžiai, Dus
TAUTOS FONDO
Jiems rengiamų
vakaronių
lą A. Gustaičio "Sekminių vaini
Atvykus į St Petersburgą pran
PINIGINIS
VAJUS
lintuvai.
Išmetamieji vamsdiiai ir si
metu rašytojai patys paskaito ar
ką", kurį ruošiame su atskirų gru
ciškonams, buvo įsteigta čia ir
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
leidžia kitiems paskaityti — pa
Mieli lietuviai. Artėjame pne piu vadovais muz. St. Sližiu ir
šv. Kazimiero katalikų misija. Da
Wheel
alignment and balancing.
deklamuoti būdingiausius savo Naujųjų Metų angos, bet tau-, tautinių šokių vad. G. Gobiene.
bar lietuviams pastoviai yra lai
Brakes. Shoek absorbers. Mufflers
kūrybos gabalėlius. Tuo keliu tos kančios ir jos rūpesčiai dar ne- j šiandieninėse sąlygose dirbti scekomos pamaldos, lankomi ligo
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
žengė ir Vytautas Alantas. Visu sibaigė. Žmogaus teisės paneigtos nos meno darbą su jaunimu yra
niai, teikiami kiti pastoraciniai
Change of oil and fUters.
pirma išgirdome "Amžinojo lie tėvynėje, todėl turime jiems pa nelengva. Reikia abipusiško pa
pa tarnavimai.
tuvio" herojaus Sintauto filosofi dėti. Dvidešimtojo amžiaus di siaukojimo. Jeigu jaunimas pa
Tiesa, misija nėra tokia, kokios
jos citatų, o paskui ilgai, gal apie džioji gėda nenuplauta, Sovietų klusnus tai ir dirbti su jais ma
norėtume turėti. Ji tiesiogiai pri
dešimtį minučių, skaitė jau ga raudonosios armijos įvesta inkvi lonu. Bet ir tą jaunimą reikia su- J
klauso Jėzaus vardo parapijai.
ludienio "Šventaragio" herojaus zicija veikia pilnu tempu. Vakarų prastiKlebonas kun- Goodman yra šios
—Detroite jūs su a.a. Arlaus
Šventaragio pranašystes bei pa demokratiniai kraštai, nenorėda
misijos galva. Pranciškonai netu
2423 VNtt SMh Strttt - TtL ttt 6-7777
mokymus, pyks autorius ar ne, la- j mi susiaurinti savo liuksusinio kaite - Mikšiene laikėte gyvą lie- •
ri oficialaus paskyreno misijai
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8.-00 vai. vakaro.
bai panašius į evangelijas. Bet gyvenimo, visomis priemonėmis tuvišką teatrą. Kokia buvo jūsų
vadovauti. Yira tik žodinis susi
Ref. J. Pusdešris
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
"Dirvos" ir "Ateities" neskaitan pataikauja Sovietams, teikdami vadovaujamos grupės veikla?
tarimas, kad jie gali lietuvių sie
čius labiausiai bus nustebinęs Vy- kreditus, maistą, industrijos išraŠeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
— "Alkos" dramos sambūrį į- nesnės kartos aktorių, su kuriais lovadoje dirbti. Kun. Goodman
tautas Alantas — poetas. Įvairias dimus. Anglų karalienė pasveiki steigiau 1950 m. vos atvykęs į dirbti malonu. Taigi yra malonu lietuviams yra palankus, jis lei
eiliuotas vizijas autorius dekla no Sovietų vyriausybę 61 metų Detoritą. Kiekvienais metais pa- ir su pradedančiu jaunimu pa
mavo vėl netoli dešimties minu nuo komunistinio teroro įvedimo ruošdavom po kelis pastaty dirbėti, šiame veikale jų pasiro ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a *
čių, o per teik laiko, žinia, gali Rusijoje.
mus. Paminėtini ryškesni pasta dymas yra pradžia. Jeigu neapsi
ma daug eilių perskaityti. Skaitė
Mieli lietuviai, Tautos fondas tymai: KČ. "Aušros laikai", mu e i s pasisekimu? —tai gal ir aaiškiu, skardžiu balsu ir nedingo kreipiasi į jus prašydamas aukos, zikinis montažas, Vyt. Alanto teityje būtų galima tęsti sce
nė vienas žodis. Jutome rimus. kad galėtų palengvinti mūsų "Buhalterijos klaida", "Ragučio nos darbą mažoje susidomėju
Daugiau nieko negaliu pasakyti, broliams ir sesėms vargstantiems šaltinėlis", "Kyla
vėtra ūka sių grupėje.
. Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras KuciuDAINŲ IR AJEUTV MDCITAI1S
nes eilėraščiai iš eterio nerecen tėvynėje.
noj", A. Škėmos "Žvakidė" ir
Linkiu
režisieriui
J.
Pusdešriui
naa. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, 2azuojami.
Tautos fondas remia Vliko dar "Šventoji Inga", A. Kairio "diag
tokia
mažią,
bet
veiklią
artistų
bojoj lankelėj ir kitos dainos.
Kaina 16.00
nozė",
bei
M.
Petrausko
operetė
Antroje dalyje trumpai ir įdo bus, o jų yra daug. Vlikas leidžia
grupę
"sulipdyti"
ir
pagyventi
miai kalbėtojas pasipasakojo apie septyniomis kalbomis Eltos biule "Concillium facultatis". Su skau
TOL TAU VIENAI
— įgrojo L.S.T. Korp Neo4ithuarua orkestras su
save — žurnalistą. Prisiminė bu tenius ir juos išsiuntinėja įvairių tų jaunimu pasaka "Džiaugs mūsų kultūrinę veiklą. Detroite
kultūrinių
parengimų
vietinėmis
mas",
muzikinis
montažas
"Ken
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
vęs reporteriu ir redaktorium kraštų atitinkamoms įstaigoms.
( "Lietuvos Aido", vyriausiuoju). Remia radijo valandėles Europo čianti tauta". Be to, mūsų žymių jėgomis darosi vis mažiau, nors
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
Lygindamas su kariniais laips je. Bus išleista labai reikalinga — jų rašytojų K Binkio, B. Sruogos jie taip reikalingi pritraukti jau
2aa laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
niais, reporterį vadino eiliniu, o Sovietų Genocidas. Lėšų reikia ir P- Vaičiūno kūrybos paminėji nimui, kuriam politinė veikla nė
redaktorių — pulkininku. Jam įvairiausiems
— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Kur bė
reikalams. Tad mai, veikalų ištraukų pastatymai ra aktuali. Ji reikalinga ir vyres • TĖVYNEI AUKOJA*
niesiems atgaivinti lietuvišką sie
ir Lt.
daug malonesnis buvęs eilinio remkime Tautos fondą.
ga Šešupė, Jū« berneliai apgavikai, lietuviai
darbas. Tas nuoširdus - pasipasa
Paaukojęs 25 dol. ar daugiau,
— Kur prasidėjo jūsų kelias, lą. Artėjantis "Sekminių vaini
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas
ko" pastatymas kaip tik duoda
kojimas apie praeitį truko vos ke gali gauti Eltos biuletenį norima kaip aktorius - režisierius?
Sodeika.
Kaina $6.00
lias minutes.
kalba. Paaukojęs 100 dol. tampa IŠ pat jaunystės dienų esu pa progą jaunimui gausiai pasireikš
Pasiskelbęs komentatorium, dė- T. F. pilnateisiu nariu: dalyvau mėgęs scenos meną. Per bėgantį ti, o žiūrovam, net ir mažiems,
GARBft TAL, VIEŠPATIE
— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją
bus spalvingas linksmos Lietuvos
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusia, linksmą gies
vaizdelis.
me mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir Ū t o s
D. Jurgtrtienė
Diriguoja Stepą* Sodeika ir Algis Šimkus.
Kaina $6.00

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

ATJKfJBAS

— Alfonste Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos aa-

W . JOiO PAULUOS II
SPALVOTAS PAVEIKSLU

9*11

Grali dorins laltdoro
2 už $1.00

DAINOS

Tinka tr lsiiu tafldmui.
Karta sUpUta *r <Udel| aau adresuo
tą voką tu palto Ženkleliu Huo adr.:

Olttkrmt stųsii:
Vtlntaua universiteto minėjime arrerunetiv} puMika Detroite. Matyti dalis minėjimo dalyvių

Nastr. J. Urbams

I:.

— Juosė Kristoiaėtytė - Daugėla. Pamylėjau va
kar, Pavasario dienele. Verpsiu, verpsiu Ir
Ūtos.
Kama $6.00

4545 W. 83 St. CUe*go, m. 60SS9

J

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 21 d. , nuolvną Chicagoje. Ji buvo sese
lė Salvatore. Mirė labai jauna.
Kita dr. Kiburio sesuo Domicėlė
irgi jau yra mirusi.
Dr. Kiburis buvo aktyvus Lie
tuvos Vytis 17-je kuopoje So BosI tone. Sekančių metu Vyčiu, seijmas vyks Bostone. Dr. Kiburis
Ibuvo prisiėmęs įvairias pareigas
1 to seimo rengimo komisijoje,
j nors jo sveikata buvo labai silpjna, bet jis tuo nesiskundė. KeleItą dienų prieš jo mirtį aš jį ve
žiau iš Vyčių posėdžio. Jis kalbė
jo ir planavo, ką -eikia daryti,
kad tas vyčių seimas butų darbin
gas ir įdomus. Bostonas turįs
daug ką parodyti atvykstantiems.
Šio suvažiavimo progą reikią iš
naudoti ir tam parodymui Dr. Al
bertas buvo labai mielas ir visų
mylimas žmogus. Miela būdavo
su juo susitikti ir pakalbėti.

RASTAS

VIKINGI; LAIVAS

Švedijos
sostinės
centre I
Stockholme,
prieš
senuosius
parlamento rūmus, archeologai
netikėtai rado 20 metrų ilgio į
vikingų laivą su 18-20 irklinin- į

CLASSIFIED
BEAL

ESTĄ

TE

savininkas parduoda mūr. namą su

k ų v i e t o m i s . Šis Vikingų l a i v a s ; krautuvės patalpa. 5 4 kamb. užpakaly

y r a iš XIII šimtmečio. Iki š i o - 1 i r 3 k a m b - virSu i- G a z u — k a r š t u v a n "
lei buvo manyta, kad šio t i p o į deniu apšilę Naujas 20 x 22 p. alum,. . . ,
' '
51, num apkaitas garažas. PUnas rūsys
laivai buvo statomi tik iki XI t A p y L 59 i r H o m an. Apie $45.000.00.
šimtmečuo. šis atradimas pa
Skambint 778-8529
pildo buvusią grandį tarp pa
našių laivų, rastų Norvegijoje llllllllllilliiilllilitllilllllllillllltlillllllim
ir taip pat tarp rastų graviūrų,
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
išraižytų akmenyje ant salos mas — 2 po 4 kamb.: antras 3 kamb.
prie Švedijos krantų.
(t) Brighton Parke.

B E A L

GUIDE

K S T A T B

PIRKĖJO LAIMEI

D t M & S I O

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa Vizitinių korttlių naudojimą* yra
jamų. Moderniai patobulintas namas graiua paprotys. Bimieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
Marąuette Parke. Kaina $67.500.
mų atstovams turėti graiiaa vizi
Svarus 2\ų aukštų miras. Apie tines kortele*.
$7.000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
Kreipkite* i "Draugo" adminis
tas $46,900.
traciją visais panašiais reikalais.
Platus sklypas. Geroje vietoje in- Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu
! vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
Mūrinis 6 kamb. bungalow Garažai. ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Marquette Parke.
HELP WAMTED — VYBA1
bei pavardę, kada jums patogu namus
— Karaliaučiaus universite
apžiūrėti.
ŠIMAITIS REALTY
t a s įsteigtas 1544 m. Jame įsi6ENERAL MAINTENANCE
Insurance — Income Tax
steigimo metais dėstė du lietu
Full time.
136-room motei.
Notary Public
viai — Abraomas Kulvietis ir
S
KOKI
E
H0WARD
JOHNSON'S
Lapkričio 1 d. 8:30 vai. ryte jis
MOTOR LODGE
Stanislovas Rapalionis.
2951
W.
63rd
St.,
436-7878
2C25
West
7lst
Street
turėjo paskyrimą pas akių gydyto
tSS Skokie Blvd.
ją. Žmona jam siūlė pasikviesti
TeL 839-1784 arba 839-5568
Tel. 737-7200 ar 737-8534 CsU Mrs. Powers 679-42M Weekdays
| taksi, bet jis nešaukė, o ėjo pės
mtiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
čias prie autobuso sustojimo, ku DR. VYTENIO VASYUCNO
TINLEY PKE. PARDUODAMAS
U2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
ris yra tik poros šimtų metrų nuo
VARGONŲ KONCERTAS
CONDOMTJSTITM
rai 2 vonios. 2 virtuves. Garažas Arti 3 miegamieji, "sun deck'*, prijung
jo namo.Autobuso sustojimo vie
Experienced all around toolmaker
Pabaltiečių koncertu serijos 21- 69-os ir Rockwell. $24.900.00.
tas garažą*. Gražiai dekoruota. who likęs variety and challenge to
toje jis susmuko. Žmonės pamatę
-me sezone spalio 21 d. progra
2-jų aukštų Georglaa 5 kamb. 37 S45,000.00 arba duokite pasiūlymą. work on tools, jigs and fixture*.
susmukusi, iššaukė greitąją pa
mą atliko dr. Vytenis M. Vasy- p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu Skambinkit po 5-os vai. vakaro — Ebccellent opportunity. Good pay
galbą, bet ji atvyko po kokių 20 Telef. 429-2565
iiunas. Koncertas vyko First and kaina. $27,900.
and benefits.
Apply in person
25 minučių. Jį nuvežė į Carney
Second Church Bostone. Jis atli
Taverna ir 4 kamb. marinis. J rytus
only.
Mušt
speak
Engliah.
ligoninę, bet jis neatgavęs sąmo
Naujesnis
3-jų
miegamų
bungaiow.
nuo
California
Ave
ir
71-os
g-ves.
Nu
ko
Johann
Sebastian
Bach,
CeCvnihia ir Jonas Jakučiai
nės mirė. O tokiais atvejais, šir
\ITEX PRODl'CTS
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
sar Franck, Franz Liszt, Jeronimo žeminta kaina. $45.000.00.
5810 Northsrest Hwy. Tel."?63-6086
dies priepuoliui ištikus, pačios
67-os ir Homan. $52,900.
Kačinsko, Juliaus Gaidelio ir VyBLTV NUOMAVIMAS
1V% aukšto mūras — 3 butai. Ge
pirmosios 3-5 minutės yra labai
, . . ^uto Barkausko kūrinius,
\':tniu pirkimas — Pardavimą* ros pajamos. Prie 44-os ir California.
HELP W.\XTED — 3IOTERY8
svarbios. Jeigu kas butų greitai
Nebrangus.
Valdymas
f
59-ta ir VVhipple. 6 kamb. puikiai
daręs dirbtiną kvėpavimą, būtu
Pabaltiečių koncertai organiDraudimai — Income Ta*
C ASHIER - RECEPTIONIST
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
gal galėję išgelbėti jo gyvybę. To zuojami
Baltų D-jos Bostone,
\AU1A ŠEIMA CYSTHIA tt'rija galima laimėti ir pralaiNotariataa
—
Vertimai
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
We are se«-klngr a friendly. e m c i e n |
niekas nepadarė.
i Programa atliekama kiekvieną
person to work our front desk. Muat
mėti. Tikrumoie vedybos nėra
•
!R rO.YAS JAKUČIAI
65-ts
ir
Keeler.
Stiprus
1H
aukš
Labai gražiai su savo nariu dr. | artą kitos tautos.
be capaVile of minor bsokkeepins,
to mūras. Tinka giminingom Šeimom a s well as effectivley dealin«r •w-ith
terija. Vedvbiniam gvvenime lai Kiburiu atsisveikino Lietuvos Vv- j - the public.
j
ar iSnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb.
Spalio 7 d. Our Lad)
.r
J.
B A C E V I Č I U S
ni visi tit. kurie supranta vienas ]čiai laidotuvių koplyčioje lapkri- ! ««llimMIIMilllllllllimiMIIIIIIIIIIIIIIIHIl
Oootact Mr. Ycnmg or Mr O'Briecfc
$72,000.
Lourdes bažnyčioje
Brocktonc antrą, užjaučia vienas antrą ir čio 4 d. Susirinko kelios dešim
1146 Northbrook Oourt.
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
moter} «ės sakramentą priėmė gyvena ne sau. o abiem. To mes tys vyčiu «r dvasios vadai kuni
3
HEIGHB0RH000
Cynthia Ann Clombo ir Jonas linkime ir laimiesiems lakučiams. gai Albinas Janiūnas, šv. Pran
G E N E R A L OFFICE
Realty Group U.S.A.
Algirdas Jakutis.
M l S C E L L A N COl'S
Varied and mterestlng duties to IrfP.2.
ciškaus parapijos klebonas, iš
clude. jrood typing. filing. pleaaant
Ra.ii/0 Valanda Jau 3š metu* tar
Lavvrenee, Mass. ir kun. Albertas nauja
phone manner. etc. Full tlme. salary
• Cvnthios mama Lilija KerelyBUDRAITIS REALTY C0. open
. \ > w J^rsey, x*w York ir Conand oompany pald benefltK
MIRĖ DR. ALBERTAS
Kontautas, Šv. Petro lietuvių pa neetieut lietuviams !
tė yra gimusi Amerikoje. Ji bu\ >
Sfta — 2 0 : , — 3 0 ^ pigiau mokėsit
Tie.
Montroae & Cicero.
4243
W.
63rd
Street
KIBURIS
i apdraudę nuo uenie- Ir a u tomorapijos klebonas iš So Bostono. Kas Šeštadienį nuo • Iki 5 vai. po ubiUo
ištekėjusi už A. Colombo, račiau
pa mus.
M R R1CHL CROMMXG
piet 15 YVEVD Stotie* N e w Yorke
Tel. — 767-0600
Kontautas ir visi susiripkę l M * K.tl.. AM ir nuo T tki S vai
ji dar gražiai kalba lietuviškai.
6S&.1S70
Dr. Albertas P. Kiburis gimė Kun.
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
vak.
?7.5
meg
FM.
vyčiai
kalbėjo
Lietuvos
Vyčių
j
jos vyras mirė prieš keletą metu. lapkričio i d. Palaidotas lapkri
Telef. GA 4-8654
Direkt, Dr. J o k ū b u J. štuka*
apeigas, į
Pati Cynthia yra baigusi Salem čio 5 d. po šv. Mišių šv. Bren Krikščionių šermenų
14«7 Foroe Drtve
32081 2 w. 85th Street
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
kurios
yra
priimtos
64-tam
vyčiu
|
Mountainskle. X. J. 07092
State kolegiją ir dabar noolcMo- d a n t bažnyčioje. Dorchestery,
DAY AND NIGHT
^>««BB>*4SB>»aBW^Bewisaw»«^SB«vaM>aaV«4av*^e»*4siMM«aw*
Tel.
232-SSSS
(oode>
201
seime, yra išspausdintos specia
jauja Brocktone.
COOKS
— NIGHT.
Naujosios Kalvarijos kapinėse.
ISNUOM. naujai atremontuota 2-jų
liai vyčių išleistoje ir Providence Kvie-Marr.e taip pat klausyti* Lietu miiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiim
Apply In Person
višku
kultūriniu
valandų
an^lu
kalba
Dr. Alberst P. Kiburis gimė vyskupo Louis E. Gelineau apro
kamb. patalpa ofisui arba tinka gy
Jonas Algirdas Jakutis yra Sta
iŠ Seton Hali Universiteto radijo sto
WAGS RESTAURANT
venti
vyrui. 71-os ir RockweU apyl.
1908
m.
gruodžio
15
d.
Brooklvties
iNetv
Jersey
WSOL\
S5S
meg.
sio ir Preksedos JaKučiu sūnus.
Lincoln Mali, Lower Level
buotoje knygelėje 1977 m. rug FM) Pirmad. 7:3'- - v3v v3l. vakaro.
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
Skambint 925-7612
Matteson, I1L PHONE: 481-6310
Stasys Jakutis buvo Lietuvos ka
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
sėjo 4 d.
(Vadovauja prot. J. Stukae)
Pardavimas ir Taisymas.
riuomenės atsargos karininkas, o
I bažnyčią ir kapines velionį
dr Aibertą Kiburj palydėjo \ ^
^^^mmmmmmmmm
vėliau dirbo vidaus reikalu mi
M I GL I NA S TV
MISCELLANEOUS
BUSINESS SERVICES
nisterijos žinyboje. Stasys ir Prek2M6 W 6»th St., tel. 778-1486
gausus būrys jo bičiuliu, važiavo • lililllllllllllliiimmiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiii
tllHHHMIlIlIlIlIllHHimillimiHllillIlHUf
seda susipažino studentavimo lai
apie 40 automobiliu. Nuliūdime Į
T I R E D OF BEING R I P P E D OFF
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniuiiiuiiiiuiiiimi
PAC&AGE E X P R E S 8 AGEXCY
ku Vytauto Didžioįn universitete
BY SUPPOSED PROFKSSIONALS
liko velionio našlė Christine ir j o .
MARIJA NOREUUEN'fc
FOR VVPROFESSIONAL \VORK?
Kaune. Stasys studijavo teisiu sesuo Mary. Ilsėkis Viešpaties ra'•
Looking tor a good man to do a
SIUNTINIAI 1 LIETUVA good
ekonomijos fakultete, Prekseda
job? Call CHARLIE COR for
mybėje.
Licensed, Bonded, Insmred
Labai pagpid»«tani<», peros rūšies •vveather ^tripping. caulklngr. general
humanitariniu mokslu fakultete.
P.Ž.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės prekės. Maistas ts Europos sanielių. maintenance. con9ervation tips —69 St.. Chicaco. 111. SOS2S 4T5-4S57. Insured. No. suburba only'
JUOZAS FRUNSKIS
Pažintis juos nuvedė :r prie ai-1
j
ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 2«0š W.TEL.
— VTA 5-2787
PARESGMA1
KF.EV1L ENTERPRISES
toriaus. Amerikoj Stasys Jakutis
Sink0s vamz
Leidinys gausiai iliustruotas t a r - džiai
l S Tliv^ omi
? l a S S bl0CkS
'
"
.
ton
aktyviai dirbo lietuviškose orga-l
— N'aujosios Anglijos saulių | d>tų ir kalintų lietuvių atsimini-1
^
^ Galite kreiptis
nizacijose: Baife. Alte. Lietuviu
rinktinės suvažiavimas įvvks lap- '• mais ir su sąrašu nuiudvtųjų.
! nu? 7 iki 8 va1, r ^ 0 a r b a 5 v a l l
,J
; vakaro.
D t ME S IO j
bendruomenėje ir R.K. susivieni
kričio 24 d. Maironio parke,
Bleido
Jūrų
Saulių
Kuopa
Kai-'
IP«»»«WXA.
a.
dr.
Albertas
P.
Kiburis
C
Shrevvsbury,
Mass.
jime. Jis mirė prieš keliolika me
KIUMUS IR BALDUS
S>tK-^FL>.\S — 686-2960
tu, o Prekseda gyvena su šarvo (Nuotrauka daryta kelios savaitės
— Kalėdinė vakaronė su prog pėda. Chicago. l£>7a. 240 psl. Spau-i
Plauname ir vaškuojame
prie* mirtį)
visų rusių grindis.
rama įvyks gruodžio 16 d. 4 vai. dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir :i '"""HHHimmmniHUUuHuiuuiuiiutii
vaikais. Jona^ Algirdas Jakutis gi
MAKE YOŪR 0 W N
aplankas
dail.
p.
Aleksos.
Kama
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiil
Tautinės
s-gos
namuose
So.
Bos
mė Amerikoje. Dabar yra pasku ne, \ . Y . Jo tėvas Petras Kiburis
•
su persiuntimu S6.73.
tinio kurso studentas Bentiey k- buvo kilęs iš Papilio miest. Šiau tone. Rengia Lietuvių Moterų fe
L'žaakvtnus siųsti: DRAUGAS.
BUBNYS — TeL RE 7-5168
4545 VV. 63rd St- Cbleago, TU.
legijoj ir dirba Dorei Steel korpo lių apskr.. o motina Marija Siugž- deracijos Bostono klubas.
— Tautinių šokių sambūrio į * ^ * '
racijos sąskaityboje.
Nuo pat daitė iš Žiežmarių. Tėvas Brookmažens jis šoko lietuviu tauti lyne turėjo didelę siuvyklą, kurio vakaras su programa įvyks kovo '• ni. gyventojai prideda 30 centų Apdraustas perkraustymas jiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
Įvairių atstumų
niu^ šokius Onos I\aškienė> va je dirbo 95 darbininkai. 1929-32 8 d. Lietuviu Piliečių d-jos salėje valstijos mokesčio.
metais
užėjus
depresijai,
jo
siu
So. Bostone.
dovaujamam Tautiniu šokiu >amIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIUUIIII'III
Tel. 376-1882 arba 376-5996
HBLENPIUS
— Vasyliūnų sonatų vakaras
būr>je. yra aktyvus skautas, pri vykla bankrutavo ir Kiburiai per
FRANK ZAPOUS
Perskaitė "Draugą" duokit* iiimiHiiniiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
sikėlė i So. Bostoną. Bostone Ki- įvyks kovo 9 First and Second
klauso Lietuviu b-nei.
Iliustruotos knygos kaina —
Our Lady oi Lourde> bažrv- kuris atidarė restoraną-smuklę, Church, Bostone. Pradžia 3 vai. j j kitiems pasiskaityti.
SIUNTINIAI | LIETUVA
*u persiimthna $2.50
— Minkų radijo valandos 4 6
čioje Brotktone. jauniesiems pri •i ">aiKai lankė mokyklas. Jaunasis
Ir kitus kraštus
imant
mtcrystės
sakramentą, Albertas mėgo sportą ir būdamas metų sukakties koncertas ir miss
Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu: 4545 W. 63rd St.. Chicago,
NEDZINSKAS. 4059 Archer Ave.
bažnyčia buvo pilna jaunųjų gi studentu žaisdavo futbolą. Jis Lithuania of Xew England balius
Biznieriams apsimoka skelbtis
Illinois 60629 Illinois gyventojai
Chicago, 111. 10632, tel. 927-5980
miniu ir svečiu. Be to. buvo ir vi baicė St- John paruošiamąją mo kovo 23 d. Lietuvių Piliečių d-jos
prideda 6% taksų.
dienraštyje "Drauge".
sa klasė mokinių, kuriuos Cyn kyklą, Denvers, Mass., du metu salėje So. Bostone.
aasaa
thia moko. Vestuvių vaišės vykt. studijavi George Toun univer
Canoe klubo balių salėje West sitete Washington. D . C , du me fmr*m •;•;• ;«• •»;• •:•;• :ec- m -;•:• •:«• •:«• •;•:• •r«- •:«• -js^ <er- : « .
Bridgevvater.
Kaip
bažnyčioje tu Bostono kolegijoj, o tada išvy
^ I ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Jonas Karvelis
taip ir vaišėse dalyvavo labai ko į Temple universitetą Penn^ \ daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
* j pilna apdrauda.
daug lietuviy jaunimo. Kai kurie sylvartijoj, kurj baigė ir gavo dak
taro
laipsnį
iŠ
Podiatrv-.
Studen
buvo atvykę iš Detroitu ir kitu
į Į
Tel. — WA 3-8063
miestu ir vietovių. lai jaunojo taudamas vasaros atostogų metu
Prisiminimai 1905-197?
rxr eilę mėty buvo So Bostono
Jono A. Jakučio draugai.
Didelio formato, 456 pusi. Kieti
Jaunieji povestuvinei keli >nei paplūdimy — Carson beach 1%-airtų prekių pa»irlnkinia.s n«viršeliai.
Autoriaus leidinys. Spau
braaaial
ti
mū«»i
sandelio.
Life Guard. Baigęs mokslus ati
S A V. Zl'l \ m RlrAUDAS
buvo išvykę į Bermudų sala-.
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
COSMOS PARCELS EXPRESS
Joną A. Jakutį pažįstam nuo darė gydymo kabinetą Brocktona su persiuntimu $13.60. niinois
m\ AISTAS
25*1
W. M $t, Chicago. m. «0«2»
gyventojai dar prideda T3 et. vals
pat jo vaikystės, o Cyntiją tik į ne ir apie 15 metu ten dirbo. VėDienraščio "Draugo" admi tijos mokesčio.
paskutiniu laiku. Jie abu yra la-Miau kelis metus turėjo kabinetą.
SIUNTINIAI | LIETUY4
nistracijoje galima pasirinkti \.
PieUis. v a k a n o r e , 'ilkandžiai — \i'-nam. ilvum ar dviems šimtam;
bai mieli, draugiški ir sudaro tik-• Bostone. Tačiau jo sveikata bloUlsakymua siųsti
Amo- ikoniški, lieluv.ški i. japoniški valgiai --• mer^vaknr ianiv <>s
Telef. - t2S>27]7
j vairių liaudies meno darbų: me>
rai gražią porą. Kas dar įdomu. gėjo, nes sirgo cukrine liga — *
Uivems. knkšlynoms \ laidoluviii iižkandhams.
DRAUGAS. 4548 W. «3rd 8 1 ,
Vytautas Vaiar.tinas į diio, kėramikoe, drobės, taip
kad jaunoji Jakutienė dabar stip diabete* Turėjo eile operacijų ir
Skambinkite Zitai a r t a Ričardui.
Chtcasjo, DL 49471
iiiimiHiitiiiniiiniiiintnuniimitiimiiii j p a t s r a j y a i papuoštų lėlių.
riai nv>kosi lietuviu kalbos. Ji lan jau senokai turėjo palikti savo
Loijr'^r $7 95. Stnp steak $T> 50. Rutt steak *4.t)5.
i
ag: :-:-si,BBįB.aiį
ko Brocktone Petro Viščinio ve darbo kabnetą.
Kujeelis, dešros. įvairios žuvys, su ikai. viščiukai, antys
uiiiiiiimiiiiiiiiiiimniimiiiiHinm..,..,, j A p 8 i l a n k y k i t e , D r a u g o "
^
9
ir kitokif patiekalai
damą lietuviu kalbos kla^-. o
Visa dr. Kiburio ^ima buvo
Mt Ai
Š I M K U S
j ministraciią i s rjasižiūrekite. Gal
Atdaras
7
dienas
savaitėje
nuo 11 vai ryto iki 2 vai. po vidurnakčio^
taip pat mokosi namuose, pade labai religingi, kaip jis pats sa
DiCOMF. TAX SfJRVICF
i
.
, . ,
7^
_.
Apsimoka skelbtis dlaa DRAUGS,
dama savo vyro Jono ir kity gi- kydavo, kad jie gyveno Sv. Petro
3321 W. Columbu* Avenue, OiScsgo. niinois 66652
XOTARY P V B U C
; rasite kai ką padovanoti savo
ses jis plsėisssssi nkiĮtnssn lie
miniy. Lietuviu kalba ir jaunajai lietuvių parapijos So. Bostone sel v
42M So. M«p(ewood, tel. 254-7450 į giminėms ar draugamsv
(Blokas
į
rytus
nuo
79-tos
ir
Kedzie)
Tatp
pat
darorrn
VKRTIMAT
yra jos motinos tėvelių gimtoji mojo. Viena jo sesuo baigė N'au"Draugo" adresas: 4545 Wea* tuvių dkarastis, gi skelbiau kai,
GtMTM.* Ukvietlmai. pildomi
kalba.
josios Anglies
konservatoriją'^
TEL.
— W5-1678
6Srd St.. Chlrmtjo. 01.
PTUETYBfiS PRA1TMAI tr
tos yra

Valdis Real Estate

TOOLMAKERS

BOSTONO ŽINIOS

•J

B E L L REALTY

Lietuvos atsiminimai

WATTRESSES

TELEVIZIJOS

Lietuva bolševiku
okupacijoje

P L U M B I N G

VALOME

A.

VILIMAS
M O V I N G

Lithuanian Christmas

Tree Onuonents

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

M OVI

NG

DIAMOND HEAD
RESTORANAS

PREKYBININKO KELIU
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PENSININKŲ UŽDARBIAI
Bukaveckienė ir tėvų komiteto | menė, tai madų paroda sekmaSocialinio draudimo adminis
atstovai. Mokytoja pastebėjo, dienį, gruodžio 2 d., 3 v. p. p.
kad šių metų pirmo skyriaus Į Lietuvių Tautiniuose namuose. tracija paskelbė, kad nuo sau
KRISTIJONO DONELAIČIO kytojai Laimai Booth talkinin mokiniai lygiai gerai lietuvis-1 Modeliuos mokiniai, mokytojos, sio 1 d. pensininkai tarp 65 ir
LITUANISTINĖSE
kauja šios mokyklos abiturien-J kai kalba kaip ir ankstyvesnių motinos ir abiturientės. Tiks 71 m. galės per metus uždirb
tė Guoda Antanaitytė. Specia rnėtų. Ji ragino tėvus pratinti las labai geras — sutelkti lėšų ti 5000 dol. ir tai nesumažins
1979-1980 mokslo metai be lioje klasėje Ramunė Račkaus vaikus rašyti, kasdien užduo mokyklos išlaikymui. O dauge jų pensijos. Iki sausio 1 d. te
kalbą dant trumputį diktantą. Tėvai liui šeimų Donelaičio lituanis galėjo uždirbti 4500 dol. Jau
veik įpusėję Kristijono Done kienė moko lietuvių
laičio lituanistinėse mokyklo kaip svetimą kalbą. Klasę lan turėjo progos iškelti jiems rū tinės mokyklos dar daug metų nesni kaip 65 m. pensininkai po
J. sausio 1 d. galės uždirbti 3,720
se.
Pamokos vyksta šešta ko 12 vaikų, trečios ir ketvirtos pimus klausimus. Paaiškėjo di bus reikalingos.
dol. Už kiekvienus 2 dol. aukš
delis tėvų rūpestis ką daryti,
dieniais gražiai atremontuotose kartos lietuviukai.
— Ką širdis žino šiandien, tesnio uždarbio bus pensininKad mokymo darbas būtų kad šeimoje vaikai tarp savęs
Fr. McKay valdiškos mokyklos
Į kams atskaitoma po vieną dopatalpose, Marąuette Parko sėkmingai vykdomas, reikalin- kalbėtų lietuviškai. 2inoma, at galva patirs rytoj.
James Stephens' lerį iš pensijos.
centre. Mokyklas lanko 239 S1 glaudūs, draugiški ryšiai sakymo nerasta. Tai būtų la
bai
svarbi
ir
įdomi
tema
plates
vaikai iš 157 šeimų. Mokiniai ^ r p pagrindinių mokyklos dar
ne tik pėsčiom ateina, bet vie bininkų — mokytojų ir tėvų ko niam pasvarstymui. Tėvų ko
ni atvežami iš artimesnių prie miteto. Spalio 21 d. įvyko mo miteto* pirmininkei paaiškinus
miesčių — Oak Lawn, Ever- kytojų ir komiteto susipažini užsimotus šių mokslo metų pagreen Park, Hickory Hills ir mo popietė komiteto pirminin rengimus, iškilo įdomus pasiū- \
lymas, ar nebūtų galima pakel
kitų, o kiti visą valandą keliau kės Alės Steponavičienės na tJ
mokestį ar paprašy
ja iš Libertyville, Wheaton, Ad- muose. Buvo pasikalbėta, rim- li imokslo
ž
čiau
ir
lengviau
padiskutuotii
tėvų
vienkartinės
aukos ir
dison, Winnetka, Hindale ir
tuo
ūdu
mokyklos reikalai, pasivaišinta i
b
neapsunkinti jau laFRANCES PILTTAUSKIS
kitur.
bai
ir
jautriai
prisiminta
vasarą!
tirMo
lietuvių
visuomenės
Gyveno St. Louis, Missouri, anksčiau gyv. Chicagoje.
Kas traukia iš tolimų prie
'
miręs
mokyklos
inspektorius
a.!
parengimų
kalendoriaus.
Šis
Mirė
lapkr. 19 d., 1979. 3:45 vai. ryto, sulaukus 91 m. amžiaus.
miesčių į šią mokyklą? Tiki
tėvu ir
Gimė Lietuvoje.
a.
Jonas
Bagdonas.
Į
mokytojos
susipažinimasi, kad tai tėvų noras suda
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Alberta, Žentas Peter
Spalio 27 d. įvyko tėvų s u - ! m a * ™ ų P r i f a ž i n t a s naudingu
ryti vaikams progą rimtam lie
VVeselis,
ir Seselė M. Esther, kazimieriet*. 2 anūkės Lauretta su vy
tuvių kalbos mokymuisi ramio sipažinimo kavutė su pirmo s k y l * ^ a m a k l t ų P ° a t y v i U SU"
ru Charles Abegg ir Geraldine su vyru Thomas Lynch, 9 proanūkai,
2 podukros Palmera Juskevic ir Virginia Kutckick, posūnis Philip
je,
darbingoje
atmosferoje. riaus mokytoja Marija Plačie- j S1 1 i m x i '
Phillips,
sūnėnas Clement Urban su žmona Laura, 3 seserys Lietu
Traukia ir mokytojai, vieni jau ne. Dalyvavo pusė pirmo sky-| Vienas Kr. Donelaičio lituavoje; ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
nesni, kiti ilgiau dirbę, visi pa riaus tėvų, direktorius Julius į nistinių mokyklų parengimų, į
Velionė buvo našle a. a. Thomas.
reigingi ir besirūpinantys lietu Širka, jo pavaduotoja Irena' kurį kviečiami tėvai ir visuoKūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 12 vai. dieną Eudeikis —
višku jaunimu. Pradžios mo
Gaidas — Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avenue.
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkr. 23 d. Iš koplyčios 9 vai.
kykloje moko Laima Booth,
ryto
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
Irena Bukaveckienė, Ona Jabažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
Brangiai mamytei
gėlienė, Marija Plačienė, Bronėj
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prapuolenienė, Danutė Puo
Pagal velionės pageidavimą praiome vietoje gėlių aukoti sv. Mi
džiūnienė, Ramunė Račkaus-į
šioms.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
kienė, Albertas Valavičius ir!
mirus, KUN. ANTANUI SAULAIČIUI, MARYTEI
lyvauti
šiose laidotuvėse.
Rimas Viktorą. Aukštesniojoje
STANKUVIENEI ir artimiesiems reiškiame gilią
Nuliūdę: Dukterys, podukros, porinto, žentas, anūkės, proanūkai
dėsto Danutė Bindokienė, Juo-!
ir kiti giminės.
užuojautą.
zas Ivanauskas, Jonas Jasaitis,;
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440.
Regina Kučienė ir Audronė UžPasaulio Uatuviy Jaunimo S-gos Valdyba
girienė. Abiejų mokyklų direk
torius nuo pat jų įsteigimo yra ^ "
Julius širka. Dainavimą mo
ko Audra Aleknaitė ir Vytau
tas Gutauskas, o šokius — Vi
oleta Atkinson ir Vida Kazlaus
vyr. skautininkei, mirus, gilią užuojautą reiškia
kaitė su akordeonistais Ina Kon
čiūte ir Arūnu Polikaičhi. Ti
me jos vyrui ANTANUI, dukteriai iii. ps. MARIJAI
kybą dėsto ir pirmai komunijai
STANKUVIENEI - SAULAITYTEI, sūnui iii. v.s. kun.
vaikus ruošia Vida Tijunėiienė. i

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

A. f A. ONAI SAULAITIENEI

A. f A. ONAI SAULATTIENEI,

ANTANUI SAULAIČIUI, SI ir kitiems artimiesiems.

Vaikai priimami į mokyklos
darželį nuo 4 metų amžiaus.
21 mokinys lanko darželį ir pa
rengiamą klasę, kurios dirba vie
name erdviame kambaryje. Mo-

KANADOS ŽINIOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

Akademinis skautu s*jūdis

Liūdesys gaubia Lietuvių Skautų Sąjungą, skautiš
kąją žemės kelionę baigė

A. t A. ONAI SAULAITIENH mirus,

A f A PRANO KUZMOS

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus,

W

BARTŪSEVICIAI
UPCIAI
SABAI

SMITAI
SVILAS

Vokietija

TAUPANTIEMS KŪRA
Sudaromas naujas Jungtinis
energijos taupymo fondas, kuris
Chicagos labdaros organizaci
joms, kurios taupys kurą, duos
paramą ir paskolą iš savo tu
rimų 400,000 dol.

lių nelaimėse. Illinois
už Cook apskr. ribų,
blaivūs,
panaudoję
leidžiamus svaigalus.
savo kraujuje turėjo
nos pėdsakų.

valstijoje
buvo ne
įstatymų
Dar 20^1
marihua

PENKI ŽUVO

MUKIU PRIEŽASTIS

Sekmadienį Chicagoje ir ar
Daugiau kaip 50 Te vairuoto timose apylinkėse susisiekimo
jų, 1958 m. užmuštų automobi nelaimėse žuvo penki žmonės.

Mylimai žmonai ir motinai

A. t A. ONAI SAULAITIENB miras,
vyrui ANTANUI, sūnui kun. ANTANUI, SJ, ir dukrai dr.
MARIJAI STANKUVIENEI su vyru, giminėms ir visiems
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdima.
Jaunimo Centro Laikinoji

Taryba

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
Telefonai L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 1

A f A- ONA SAULATTIENfi

Savo gyvenimu paliko ji mums kelio ženklus —
12 klasę baigė labai aukštais pa
būkime ištikimi, mylėkime vienas kitą, dirbkime ir bu
žymiais, šiuo metu lanko Bishop
dėkime.
Ryan gimnazijoje 13 klasę, ką
studijuoti, dar neapsisprendė.
Dalinamės liūdesiu su mūsų vyr. Broliu v. s. AN
Dana Vitkevičiūtė baigė Ka
TANU SAULAIČIŲ, Sese p. s. MARYTE SAULAITYtedros gimnazijoje 12 klasių. Dai
TE-STANKUVIENE, Broliu v. s. ANTANU SAULAI
nuoja "Aido" chore, dalyvauda
ČIŲ, SJ, ALGIU STANKUM ir visais artimaisiais.
ma išvykose Europoje ir Pietų
Amerikoje. Taip pat dainavo gim
Lietuvių Skautų Sąjunga
hazijos chore. Mėgsta sportą, žai
džia lauko tenisą, šiuo metu lan
ko Hamiltono kolegijos institute
13 klasę, baigusi žada studijuoti
kelionių mokslus.
Be šių minėtu abiturientų dar
Brangiai mamytei
yra baigę šie: Ramunė Verbickaitė, kuri dėl darbo negalėjo da
lyvauti, Zita Vidugirytė, Vikto
Lietuvos Dukterų draugijos kapelionui KUN. AN
ras Sadauskas, Kristina KažemėTANUI SAULAIČIUI, SI, ir artimiesiems reiikiame
kaitė ir Laura Petroantonio.
Abiturientus sveikino parapi
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
jos klebonas prel. dr. J. TadarausLietuvos Dukterų Draugija
kas, KLB Hamiltono apylinkės
pirm. M. Gudinskas, linkėdami
sėkmės ir nepavargti moksle, bet
siekti aukštesniv vertybių. Visus
abiturientus apdovanojo po kny
Provizoriaus
gą "Lithuanian in Canada", ku
rią įteikė Kanados Šalpos fondo
pirm. V. Sakas.
dvidešimt penkerių metų mirties sukakčiai paminėti šių
Meninę programos dalį atliko
metų lapkričio mėn. 24 d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
Toronto šokio ir dainos ansamb
čioje bus atnašaujamos šv. Mišios. Prašome gimines ir bi
lis "Gintaras", vad. J.R. Karasiečiulius savo maldose prisiminti velionį.
Jų ir G. Paulionienės. "Ginta
ras", kur| sudaro apie 40 studi
Vai. Kuzma ir Batikų Seimą
juojančio
lietuviško jaunimo,
tikrai gražiai šoko ir dainavo,
^
palikdamas susirinkusiems labai j TT
gerą įspūdi. Šiuo metu "Ginta
ras" yra gabių vadovų rankose. J.
Mielai mokytojai
Pleinys padėkojo programos da
lyviams už gražią ir nuotaikin
gą vakarui koncertą ir palinkėjo
vyrui ANTANUI, dukrai MARIJAI, sūnui kun. ANTA
Rtvermės šokėjams ir daininin
NUI ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
kėms, o vadovams nepavarg
jautą.
ti, bet ir toliau ugdyti lietuvišką
Marija Markulienė
šokio ir dainos meną. Grojant J.
Janina
Jak&evičienė
Vaičiaus orkestrui, visi kartu pra
su šeimomis
leido vakarą linksmoje nuotaiko-

t.

ONAI SAULAITIENEI m i r u s ,
dukrą Mariją bei artimuosius liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.
•

DRAUGAS, trečiadienis, 19T9 m. lapkričio mėn. 21 d.

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus,
•.s. iii. KUN. ANTANUI SAULAIČIUI SJ, ir kitiems
artimiesiems reiikiame nuoširdžią užuojautą.
Kernavės Tunto Skautas
ir Tavai

Mielam draugui

A. t A. Dr. POVILUI ŠEPEČIUI mirus,
liūdinčią ŠEIMrį ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Anttnts Kvedaras su stirna

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Chapel HiU, N. C.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330" SO. LITL A M C A A V L.

A. f A.

ONAI SAULAITIENEI m i r u s ,
jos Tyrui ANTANUI dukteriai MARIJAI STANKU
VIENEI ir sūnui KUN. ANTANUI reiikiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Kabliausku stirna

T e l . YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PLACE

2424 W t.*th STRFET
1102*3 Soutrmest HiRrmav. Palos Hills, III.

J e i . Ylrginia 7-* P 72

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. C A I I F O R N I A A V E .

Tel LAfavette 3-3572

JURGIS E. RUDMIN
331° SO. I I T L A M C A A V F .

A. t A. STEFANIJAI GEU2IENEI miras,
didžio liūdesio valandoje jos Tyrui BRONIUI, duk
rai JŪRATEI tu seimą ir sūnui AUDRONIUI su
žmona gilią užuojautą reilkia
.

P. ir J. Ktadtrlal

Tel \Ards 7 - i u a - j o

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HAISTED STRFFT

Tel VArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144* S„ <ftth \v» . ( I C L R O , I L L .

Tel. Ol.vmpic 2-1003

••
' t

X Liucija TljimeBenė,
žymėjusi savo meninėmis gėlė
mis, buvo pakviesta surengti
x 'Draugo" atkarpoje šian parodą Chicago Public Library
dieną .baigiame spausdinti P. (5643 W. 63 S t ) . Paroda pa
Melniko romaną "Prie milžinų vadinta 1979 m. "gyvojo me
'tilto'*. Rytoj pradėsime spaus no" paroda. Bibliotekos prane
dinti Povilo Skardžiaus neilgus šime primenama, kad Liucija
atsiminimus iš jo tarnybos pre Tijunelienė yra gimusi Lietu
Įsteigti* Uetuvių Mokytojų Sąjungos CMcagos skyrimu
zidentūroje laikų — "Kristali voje ir ypač mėgsta savo tėviš
nė vaza".
kės gėles ir medžių lapus. Jos
parodų
jau buvo surengta Jau
X "Draugas'' šį ketvirtadiepianistas
Manigtrdas
Mo
x
s i lapkričio 22 d. dėl Padėkos tekattis pereitą savaitę su di- nimo centre, Balzeko Lietuvių
LIETUVA
iventės neišeis. Redakcija ir dideliu pasisekimu atliko du for- kultūros muziejuje, Marąuette
Lietuva, neverk, gal aš galėadministracija ketvirtadienį ne- j tepijono koncertus. Vieną St. Parko bibliotekoje, Ford City
siu tau padėti, čia mes norim
dirbs. Po Šventės "Draugas" petersburge lietuvių kolonijai gėlių parodoje, Lietuvių dieno
tave apginti. Aš tave apginsiu,
je
Talman
banke
ir
kitur,
fii
išeis penktadienį, lapkričio 23 d. iapkričio 9 d., kitą Texas tarpateik prie mano širdies. Aš vi
X Šio penktadienio vakaronė tautiniam College Station uni- paroda atidaryta lapkričio 3 d.
sada prisimenu tave ir meldžiuos
Jaunimo centro kavinėje bus vers it e te amerikiečių visuome- ir tesis iki lapkričio 30 d. Lan
už tave kiekvieną naktį.
skiriama Lietuvos pogrindžio "nei lapkričio 12 d. Vietos dien- kyti galima pirmadieniais-Ketapaudos problemoms ir jos puo- ra§tis "Eagle" išspausdino sa- virtadieniais nuo 9 vai. r. iki
Dariaus Girėno lit m-los
selėjamoms idėjoms aptarti. v o muzikos kritikes Thkra 9 vai. vak., penktadienį — nuo
7 sk. mokine.
Kalbės dr. Tomas Remeikis, pi a s s labai palankią Manigir- 9 vai. r. iki 6 vai. vak. ir šeš
tadienį
nuo
9
vai.
r.
iki
5
vai.
v.
teisin. Jonas Dainauskas. Re- d o koncerto recenziją, girdaMALDA
x PLB Visuomeninių reikalų
daktorius Br. Kviklys suruoš „^ pianistą už tobulą skambiPadėk mūsų pavergtam kraš
paskutinio meto pogrindžio nimo techniką, pasigėrėtiną pa- komisija buvo susirinkusi pir
tui
Lietuvai. Gal man vie
spaudos bei dokumentų parodė- rinkimą programos bei jos at majam posėdžiui spalio 27 d.
nai yra sunku išprašyti, bet jei
1*. Pradžia 8 vai. vak. Ruošia į likimą. Gražų dėmesį ji parodė Chicagoje. Sutarti veiklos pla
mes
prašysime visi kartu, tai
nai,
pasiskirstyta
darbo
sritimis
Cbicagos akademikai skautai.-ės kompozitorės G. Gudauskienės
gal Tu, Dieve, pagelbėsi mums
ir kviečia visus dalyvauti.
"Trys impresijos pagal lietuviš ir numatytas kitas posėdis 1980
m.
sausio
mėn.
Į
komisiją
bus
ir mūsų kraštui Ačiū Dieve!
X Alberta Astraitė - Sing, kas patarles".
kooptuojama daugiau narių iš
"Draugo" bendradarbė ir rėmė
x
Cicero
Life"
laikraštis
JAV, Kanados ir kitur. Posė
Dariaus Girėno lit m-los
ja iš Francisco, Calif., atvyksta
praėjusį
sekmadienį
įsidėjo
ke
dyje dalyvavo PLB pirmininkas
7 sk. mokinė. specialiai į savo motinos Uršu
letą
nuotraukų
iš
buvusio
LB
Vytautas
Kamantas,
vicepirmi
lės Astrienės kalėdinių papuo
VASARA
salų ir kitų liaudies meno kuri-i a P vl - ™ karo - * u o t r a u k <» d a r ė ninkai Vaclovas Kleiza, Saulius
Man
patinka
vasara.
nhj parodą, kurios atidarymas I <**"> "*» " * S*™ 0 G a r a - Kuprys ir Romas Sakadotekis,
Kur tik žiūri, vis gražu:
pirmininkas Gintaras
bus lapkričio 30 d. 7:30 vai. v. x PLB kultūrinės talkos ko- PLJS
Saulė šviečia, gėlės žydi,
Jaunimo centre.
misija, vadovaujama dr. L. Aukštuolis, Kanados LB vice Kryžių kalnas Lietuvoje
Visur žalia ir šilta
X Kestutiečių pastangomis Kriaučeliūno, paskutiniam savo pirmininkė visuomeniniams rei
Man
gamtoje smagu!
praėjusį sekmadienį buvo pasi- posėdy aptarė detales iškilmin- kalams Joana Kuraitė, dr. Ka ŠVENTAS TfcVAS AMERIKOJ
Paunus KTimasi
TAUUNfi STOVYKLA
tarimas aiškintis kai kuriuos i gojo banketo, įvyksiančio gruo- zys Ambrozaitis, Bronius BieDetroito "Žiburio" lit. m-los
Buvo labai gerai, kad Jonas Šią vasarą skautai ir skautės — Mes mokomės skaityti ir
nesutarimus ateitininkų tarpeJdžio 1 d. Butterfield Country liukas, Algimantas Gureckaa,
V sk. mok., "Skambutis"
Problemas iškėlė kun. V. Bag-jklube prie Oakbrook, Summit Gintė Damušytė, Dona Laucie- Paulius II galėjo surasti laiko važiavome į tautinę stovyklą. rašyti. Aš mėgstu skaityti ir
GALVOSŪKIŲ NB 5
atvažiuoti į mūsų kraštą. Po Ji įvyko Treasure Valley scout ruošti pamokas.
danavičius, dr. K. Ambrozaitis i r 31 st., reikalus. Banketo tik- nė ir dr. Tomas Remeikis.
ATSAKYMAI
Bffly Urbonas
x Korp! Vytis kviečia. Chi- piežius visiems labai patiko. reservation Pazton Massschuir P. Povilaitis. Diskusijose da slas — suteikti lėšų kultūri
I Doctor of Veterinary Met
lyvavo šoliūnas, dr. J. Meš nei veeiklai su užsienio lietu cagos ir apylinkių universitetų Studentai jam padovanojo porą setts. Mes visi kartu važiavo — Mes mokomės daug skai
kauskas, A. Žukauskas, B. Vit- viais palaikyti Vicepirm. Rė studentai kviečiami įstoti į Lie kelnių ("jeans") prisiminimui me ten autobusu. Užtruko aš tyti, rašyti, piešti. Taip pat ne dicine.
kus, V. Naudžius, dr. A. Raz- j gimantas Vedegys, tarnybos tuvių Studentų skautų korpo Jie jam sakė "Mes Tave my tuonias valandas. Nuvažiavę mažai istorijos. Man yra įdo
ma, P. spetyla, A. Viliušis, K. j reikalais vykstąs į Pietų Ame- raciją Vytis. Dėl smulkesnių lim, mes Tave mylim". Jis at tuoj pradėjome statyti palapi mu istorija ir skaitymas.
Pabedinskas ir kiti. Pirminin-1 riką, posėdy pranešė apie informacijų prašome kreiptis į sakė su lenkišku akcentu "Aš nes. Buvo labai graži vieta.
kavo Jonas Pabedinskas. Nau- j "Ąžuolyno" iš Urugvajaus ir Cbicagos skyriaus junjorų tė myliu jus, aš myliu jus".
— Man patinka skaityti, ra
Pirmą
dieną
buvo
nelabai
Žmonės
jo
laukė
daug
valan
vūną
Raimundą
Korzoną,
telef.
jas At-kų fed. vadas J. Laučka i "žibučių" iš Argentinos ansamšyti ir dirbti. Mes dainuojame
dų šaltyje norėdami jį pamaty malonu, nes reikėjo viską išva ir eilėraščių mokomės. Man pa
sveikino šią kestutiečių inicia- bliu vadovais pasikalbėjimus ir 778-6723.
x "Linkiu Draugo darbuoto ti. Vienos iš Jo laikytų šv. Mi lyti. Oras labai šUtas, bet drėg tinka istorija
tyvą. Kestutiečių konvente bu- j jų pasiruošimą atvykti į JAV
vo išrinkta nauja valdyba: Al-jįr Kanadą. Jų ekonominės są- jams ištvermės, sveikatos, — šių Amerikoje net buvo rodo nas. Baigę paskirtą darbą ėjo
Daintas Vidmantas \%
gis Žukauskas, Jonas Pabedins- j lygos nepadengtų kelionės iš kad pajėgtumėt nešti tą šviesų mos per televiziją. Milijonas me maudytis. Paplūdimis bu — lietuviškoje
mokykloje
kas ir Vincas Simanavičius
laidų. Šie ansambliai atvyksta žiburį ir visų lietuvių namus ir žmonių dalyvavo Mišiose Wa- vo labai gražus: baltas smėlis,
būti kelrodžiu Uetuvių gyveni- shingtone. Milijonas daugiau šiltas vanduo. Po vakarienės | man patinka skaityti ir dirbti,
x Zigmas Žiupsny*, PLB vasario mėnesį.
me"! — rašo mums dail. Alf. žmonių žiūrėjo tas Mišias per buvo laužai. Pirmą vakarąlMan labai įdomu mokytis spie
valdybos narys sporto reika
x Cbicagos Vyčiai lapkričio Petrauskas, savo sveikinimus televiziją. Kitos jo Mišios bu mums reikėjo eiti sargybą. Lietuvos kraštą.
lams, spalio 27-28 d. dalyvavo
vo
Loreta Skučaitė,
laikomos Bostone, Chicagoje Antrą ir trečią dieną tvarkėme
ŠALFASS suvažiavime Cleve- 25 d., 11:15 vai. ryto Svč. M. paremdamas auka. Ačiū.
Visi
Rocnesterio
lit. mokyklos
X Stasė Gencevičienė, čika- ir Philadelphijoje. Jis kalbėjo stovyklą ir dirbome prie savo
lande. Ten su sporto darbuoto Marijos Nekalto Prasidėjimo
mokiniai, "Plunksna".
jais kalbėjosi apie sportininkų bažn. turės šv. Mišias už miru- giškė, savo sveikinimus "Drau Jungtinėse Tautose, New Yor- palapinių. Mums tos dienos ne
išvykimą į Australiją 1980 m. i 3 i u s organizacijos narius. Po gui" parėmė 10 dol. auka. La ke. Jis jiems sakė, kad nesau labai patiko. Ketvirta diena
GALVOSŪKIAI NB 8
gu ir negalima ginkluotis. Gali buvo labai smagi. Aš sutikau
žiemą ir Sporto žaidynes H-ųjų I P*mald<i * • » » » i Diamond bai ačiū.
n Žiūrėkite brėžinėlL
I
savo pusbrolius ir dėdę. Kito-,
Pasaulio Lietuvių dienų metu, H e a d « • * » * * kur bus bendx Laimis Venckus, Santa kas nors pradėti karą.
m Žemyn: Geras ir karas)
1983 metais S. Amerikoje. ri
P ietū * * P™*™* prisimin- Monica, Calif., užsisakė "Drau Iowoj irgi Mišias laikė. Ūkinin mis dienomis skautavome, mau Kurių angliškų žodžių pirmo
Skersai: Senas ir ragas.
ti savo mirusiuosius. Norintieji ge" knygų ir paskyrė auką. kus jis pagyrė, kad jie tokie dėmės, žaidėme. Taip ir prabė- sios raidės sudaro žodį LASER?
IV
Amerikos Lietuvių Bend
(go keturiolika dienų. Kai rei
X A. Mflčienė, nuoširdi skai dalyvauti pietuose turi iš anks Ačiū.
darbštūs.
(5 taškai)
ruomenė.
tytoja pasveikino "Draugą" 70 to pranešti Vincui SamoŠkai
x Br. Bendoraitis, čikagiš- Aš su popiežiumi labai sutin kėjo grįžti į Montrealį, buvome
n
m sukaktis proga ir atsiuntė 10 rytmečiais tel. 925-1200; dienos kis, padėkojo už šventines kor- ku, kai jis kalbėjo apie abor nuliūdę, nes reikėjo palikti vi
V Autonomija yra santvar
dol. auką. Dėkojame.
metu arba vakare tel. FB 6- į teles ir aukojo 10 dolerių. labai tus, skyrybas, paleistuvavimą ir sus naujus draugus, kitus.gal Kurių literatūrinių kūrinių ka, kurioje atskiras kraštas ar
pavadinimai prasideda skai tauta turi teisės tvarkyti savo
šventinimą į kunigystę moteris vargiai besusitiksime.
X Lietuvių Slidininkų krabo 6489. Visi lietuviai kviečiami ačiū.
čiais? Už kiekvieną pavadinimą vidaus reikalus pati, bet nėra
Vslytė Valiulyte,
išvyka į Steamboat Springs, dalyvauti bažnyčioje ir pietuo
X Mečys ir Eleonora Vafiu- Gaila, kad popiežius negalėjo
vienas taškas. Kūriniai turi bū
visai nepriklausoma, suvereni
(pr.) kėnsi, žinomi čikagiškiai, dėko ilgiau čia būti. Viena savaitė
Cotorado, įvyks 1980 m. vasa se,
Montrealio lit m-los mokinė, ti lietuviškai parašyti.
per
mažai!
nė valstybė.
rio 2-9 dienomis. Norintieji
Kanada, "liepsna".
x SoL Danos Stankaitytės dami už šventines korteles, at
Dama
Matsttė,
8
sk.
vykti registruojasi pas Amerl- plokštelės pristatymas su va siuntė ir 10 dolerių auką. La
Clevelando Sv. Kazimiero ŠVENTAS TĖVAS CB3CAGOJ
ean Travel Service Bureao, 9727 kariene įvyks lapkričio 25 d. bai ačiū.
9
lit. mokykla
S. WesterB Ave., Chicago, III. 3 vai. p. p., Jaunimo centro
X J. Briedis, čikagiškis, au
M
D
Hll
MB
— Kai mes suradom vietą,
80843, tet 312—238-9787. Taip didžiojoje salėje. Dėl rezerva kojo 10 dolerių. Maloniai dėko
ATOSTOGOS
1*/S" 1*7 )X1
mes ten stovėjom valandų va
pat pranešame, kad viešbučio cijų prašom skambinti p. VL jame.
I
x Nijolė A Vengrienė, Oak Vasaros atostogos buvo la- landas. Aš norėjau atsistoti
išlaidos turi būti apmokėtos iki Stropui, telef. 737-1840. Taip
*£>&
1979 m. gruodžio 1 d.
(sk.) pat bilietų galima gauti. p. Vaz- Lawn, HL, savo sveikinimus b$i fr>™<*- P e r v *»* r * •* *" gatves vidury, bet policininkai
*
SA D* 113 ii&oĮ_&įtf
"Draugui" parėmė 10 doL au- **** ivtMų užsiėmimų. Skam- mane nuvarė ant šaligatvio.
Wnau
x Kr. Donelaičio lit mokyk nelių prekyboje, 2501 W. 71 St., ka. Dėkojame.
P**"**, jodinėjau ark33
Viktoras Padvoiskis
EilMC
la rengia madų parodą gruo ir prie įėjimo. Vakarienės me
x
Dėkodami
ui
šventines
"**»•
*****
*erai
plaukti
ir
džio 2 d., 3 v. p. p. Tautiniuo tu bus galima įsigyti ir plokš
dariau gimnastiką. Geriausiai — Popiežius taip greit prava
se namuose. Bilietai gaunami telę, kuri bus puiki kalėdinė korteles, aukų po 5 dol. atsiun man patiko arkliais jodinėti. žiavo, nes kas nors buvo ant
mokyklos raštinėje ar paskam dovana. Vakarienės pelnas ski tė: Petras Plienaitis, Kostas Kiekvieną dieną žaidžiau su Marijos gimnazijos stogo. Ant
binus 438-2794.
(pr.) riamas plokštelės išlaidų suma Aras, Ona Martinkienė, Stasys draugėmis. Vieną naktį, pirmą to stogo niekas neturėjo būti.
žinimui. Maloniai kviečiame vi Jurkūnas, Antanas Zailskas,
X SoL Vaclovo Daunoro kon sus dalyvauti.
(pr.) Ada Silimienė, Jonas Banionis, sykį, aš miegojau pas draugę. Kai tai išgirdau, buvau nusimi
(žiūrėkite brėžinį) Atlikite sudarykite septynių raidžių locertas rengiamas gruodžio 8 d.,
Povilas Mikšys, Vladas Ruzgą, Vėliau, kitą naktį, mano drau nusi. Gal popiežius būtų susto
jęs,
jei
tas
policininkas
nebūtų
atimties veiksmus. Liekanas dį. Raidės nėra ii eilės sura
šeštadienį, 8 vai. vak., Jaunimo iiimuiitiiiimimiftiiiitftititiiiinniiNiiii E. A. Rašytinis, Birutė Kopers- gė miegojo pas mane.
buvęs
ant
stogo.
(5 taikai)
Aš
išmokau
važiuoti
su
ma
patikrinkite su kodu. Iš raidžių šytos.
centre. Visi kviečiami dalyvau
ki, Valerija Ostrauskienė, S. R.
Advokatas
ti. Bilietai Varnelių prekyboje.
Kasias. Visiems esame dėkin- mos dideliu dviračiu ir mano
brolis išmoko važinėti su ma — Aš negalėjau tikėti, kad
(pr.)
6imfttt P. ČEKUS gino dviratuku.
x "Draugui" aukų po 7 dol. Vieną savaite stovyklavau tikrai popiežius Jonas Paulius
X Jei SKILANDŽIŲ tau tik Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
reik, tuoj pas Petrą ir užeik* šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. atsiuntė: Jonas Galinis iš Rich- mergaičių stovykloje. Ten buvo n atvažiuos čia į Marąuette
ir pagal susitarimą.
nftnd Hill, N. T. ir Zina Žu labai linksma ir smagu. Pasku Parką. Kai jį pamačiau, man
— INTERNATIONAL MEAT
MARKET. Medžioklinės dešre TeL 776-5182 arba 776-5163 kauskienė, Manchester, N. H. tinę savaitę mes važiavome į taip gera pasidarė.
Vyto paklausė, kur jis važiuos atostogauti.
2649 W. 68 Street
Dėkojame.
lės, kumpiai, aviena, veršiena,
— T r i s savaites a i pabusiu pas dėde Joną, pas
Union Pier, Michigane. Kiekvie
Chicago, UI. 60629
ir t. t Užsakymus siunną dieną mes ėjom maudytis. — Staiga išgirdom šauksmą
kui važiuosiu pas senelę. įspėkite, kur jie gyve
paltu bet kur Amerikoje. iiitimiiiiiiiiiitiiimiiiiiiimiiimiiimimii
Ten buvo labai gražu ir ai la ir priėjome džiaugsmingai prie
na, — atsakė Vytas ir parodė du piešinukus.
SrVAMNfcIO MOTERĮ
ttU West «rd St, Chieago, H <iitiiiimnitiiiimiiiiiiminiiiiiimiiiiiiiiii
bai daug nudegiau. Bet dabar atidarų langų. Greitai važiuo
(spėkime!
1.Tst (812) 49*4337. (sk.)
reikia
visas
septynias
dienas
Moterį
K.
Johnson,
28
m.,
su
Advokatas JONAS GIBAITIS
jančioj mašinoj stovintis popie
per 1 vaL 40 min. Dviratinin
IV
važinėjo traukinys Des Plaines eiti į mokyklą: į anglišką, lie žius atsisuko į mus h* pamoja
X NAMAMS PIRKTI PA6247 80. Kedzfe Avenue
žiūrėkite kiškelio piešinį ir kas — per 1 valandą, o geras
priemiesty. Ji buvo nuvykusi į tuvišką ir sekmadieninę. Ir taip vo. Sis įvykis greitai praėjo,
KOLOS duodamos mašais mė(5 taikai) bigėkas per 33 min.. Per Įdek
TeL — 77« 5700
stotį sutikti grįžtančio iŠ Cbi prabėgo labai linksmai ir sma bet įspūdis yra nepraeinanti*. tekstą po juo.
įmokėjimais ir prieilaiko 10 km. kelią bėgikas grei
V
Chicago, Illinois 60629
cagos vyro. Eidama per bėgius giai vasaros atostogos.
nuošimčisis
Lietuvoje iš vieno kaimo į čiau nubėga už važiuotą Per
Edvyna VsIkJAnsitė,
Vėjss Uulevičhsv
Mutual Federal Savings. 2212 Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. nepastebėjo kito traukinio, le
„ -«*„*,
-~~. miestelį buvo 10 kilometrų ke- kiek laiko greeičiau ui dvirati
IV skyr. mokinė, j Visi Marąuette
Parko «,*.
lit —
m-los
Wsst Cennak Road — Telef. fteatad. 9 vai. iki 1 vai. d. kiančio į Chicagą, kuris šešta
(5 taškai)
8 sk. ™*fc«"^ Įlio. ūkininkas arkliu nuvažiavo ninke?
Kr. Donelaičio mokyklai
TI TTItl
(sk.) iNlimUIIIIHIIIIIIItlINIlHIIIIIIIMIIIIIIIIIIII dieni ją mirtinai suvažinėjo.
DRAUGAS trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn- 21 d.
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