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KĄ ŽINOTE APIE KRONIKĄ?
1978 m. birželio 28 d. "Tieso
— O kas čia? — nustebus pa
je" buvo atspausdintas kores klausė Navardauskaitė.
pondento Vyt. 2eimanto straips
— Matai, žiūrėk — 34 numenis "Šmeižtai iš sakyklos", ku ~is! — ir vėl atsisėdo prie stalo
riame autorius įvairiais prasi vartydamas t o numerio lapus.
manymais grubiai puolė Viduk Paskui su pašaipa paklausė:
lės kleboną kun. A. Svarinską.
— O gal pasakysi kuriame
Viduklės tikintieji parašė pro puslapyje?
testo laišką Lietuvos TSR kom
Tardomoji neatsakė.
partijos pirmajam sekretoriui P.
Po to Matulevičius pakėlė
Griškevičiui. Po laišku pasira rankraštį ir vėl ironiškai pa
šė virš 1000 tikinčiųjų.
klausė:
Tikintieji rašė ir V y t deiman
— O gal ir apie šitą nieko ne
tui, bet, žinoma, atsakymo ne žinai?
gavo. Vietoje atsakymo 1979
— Tai mano rašytas laiškas,
m. kovo 28 d atvyko Saugumo — ramiai atsakė ligonė.
tardytojas mjr. Matulevičius j
—Su kuo tareisi rašydama šį
Blinstrubiškio invalidų namus laišką?
ir tardė ligonį Stasę Neverdaus— Su niekuo! Parašiau jį
kaitę, drįsusią užstoti kleboną. pati viena. Perskaičiau laikrašAtvykęs majoras pareiškė ap- yje straipsnį, pasipiktinau ir
klausinėBiąg be pašalinių žmo parašiau.
nių. Direktoriaus pavaduotoja
— Jei laišką parašei pati vie
Danutė DLipeikaitė pasisalino. na, tai, sakyk, kaip jis tada pa
Tuomet mjr. Matulevičius už teko į Kroniką? Juk žinai, kad
rakino duris, išsiėmė pluoštą po jis buvo Kronikoje?
pierių ir pasakė:
— Girdėjau, kaip jį skaitė
— Pradėsime...
per radiją, bet kaip jis pateko,
Po eilės nereikšmingų klausi įežinau.
mų staiga tardytojas paklausė:
— O kaip jį perskaitė, — ka
— Ką jūs galite pasakyti apie mantinėjo saugumietis.
Viduklės kleboną Svarinską?
— Jį perskaitė taip, kaip bu
— Ir ką gi aš galiu pasakyti, vo mano parašytas; nieko ne
nebent tai, kad jis doras žmo atimant, nieko nepridedant.
gus, geras kunigas, iškalbus.
— Tu tą laišką parašei įkal
Jo pamokslai patrauklus, pake- bėta Svarinsko, — toliau ka
tiantys dvasią, išjudinantys iš mantinėjo saugumietis. Po pau
moralinio sustingimo.
zės tęsė.
— Kuo jis tau patinka?
— Paaiškink man dar šią fra
— Kad kovoja prieš gir zę: "Be galo skaudu, kad šian
tuoklystę, moralinį palaidumą. dien po tiekos iškentėtų kančių
Stengiasi įkalbėti, kad šeimos mūsų tautos kūne randasi, vaiz
padoriai gyventų, dorai auklėtų džiai kalbant, vėžinių ląstelių,
vaikus.
kurios, siekdamos pratęsti pik
— Ką |us dar kalba? — tęsė tybinio auglio egzistenciją nai
toliau tardytojas.
kina sveikąsias".
— Jei norite tiek daug žinoti,
— O kaip kitaip pavadinti to
— nueikite patys ir pasiklausy kius žmones, kalbėjo Neverdauskite jo pamokslų ir tada žino kaitė, — kurie sugalvojo šmeiž
site viską.
tų pliurpalą ir pila doram žmo
— 0 kaip kiti jį vertina?
gui ant galvos!
— Ir kiti jį vertina ir myli,
Pabaigus tardymą saugumie
nes visada būna beveik pilna tis liepė Neverdauskaitei pasi
bažnyčia žmonių. Todėl ir mums rašyti tardymo ptotokolą, bet
invalidams dažnai sunku surasti ši atsisakė. Tardytojas susirin
vietos atsistoti su ratukais. Ir ko visus savo popierius ir pra
vaikų daug būna.
košė pro dantis:
— Ką jūs žinote apie tokius
— Fanatikė! Nuėjęs pasaky
leidinius kaip "Katalikų Baž siu direktoriui, kaip tu elgiesi,
nyčios Kromka'\ "Dievas ir Tė kaip atsidėkoji valstybei
vynė", "Rūpintojėlis"?
— O ką aš galiu žinoti apie
N. B Dalu žmonių, bijoda
juos? Nieko nežinau. Bet per
mi
saugumo, slepia savo pokal
radiją esu girdėjusi, kad tokie
bius
su saugumiečiais ir tuo pa
yra.
Saugumietis priėjo prie ligo čiu, nors ir netiesioginiai, jiems
nės, pakišo po nosim pluoštą talkininkauja, nes padeda gy
vuoti niekšybei, kuriai viešuma
popierių:
yra pražūtinga.
— Pasižiūrėk!

New Yoofca*. — Jungtinės
Tautos paskyrė 91 mil. doL pa
lestiniečių pabėgėlių reikalams,
nors švedas agentūros direkto
rius Oiof Rydbeck nurodė, kad
ateinančiams metams reikės 185
mil. doL Amerika prisidėjo su
52 mil. dol., Vakarų Vokietija
davė 6 mil dol., Saudi Arabija
— 1 2 , mil. doL, Irakas —
121,000 dol. Iš viso lėšų paža
dėjo 41 valstybe.

Atomine agentūra
pašalino P, Af rikę
Delbi — Tarptautinėje Ato
minės energijos agentūros kon
ferencijoje Nigerija pasiūlė re
zoliuciją, kuri uždraudė konfe
rencijoje dalyvauti Pietų Afri
kai dėl jos rasistines vidaus po
litikos. Už P. Afrikos išmetimą
balsavo 49 valstybes, prieš —
24, jų tarpe ir Amerika. Sio*
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Pasitarimai <H
naujy raketų
Washmgtonas. — Preziden
tas Carteria penktadienį priėmė
atskirai Norvegijos ir Olandijos
premjerus. Sekretorius Vance
tarėsi su Danijos užsienio rei
kalų ministeriu. Tartasi dėl
Nato sąjungos plano sustiprinti
strategines raketas. Preziden
tas pareiškė, kad Amerika to
liau tęs derybas su sovietais
dėl ginklų apribojimo, tačiau
tam reikalingas Nato valstybių
vieningumas, bendras frontas.

atstovas, o taip pat ir agentū
ros generalinis direktorius dr.
Sigvard Eklund įrodinėjo, kad
būdama už organizacijos ribų,
Pietų Afrika gali nepasirašyti
atominių ginklų platinimą drau
džiančios sutarties. P. Afrika
laikoma viena tų valstybių, ku
rios gali įsigyti atominį ginklą.
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VAKARŲ VOKIETIJA
UŽ NAUJAS RAKETAS

— New Yorke, prie Kubos
diplomatinės atstovybės sprogo
Partijos konvencija pritarė vyriausybei
bomba, padariusi nuostolių apy
Washingtonas. — Praėjusi duoliniais užtaisais, iš jų 106
linkes langams. Kubiečių orga
nizacija "Omega Seven" pasi ketvirtadienį Amerikon buvo balistines raketas ' Pershing 2"
atskridęs Norvegijos premjeras ir 464 sparnuotąsias raketas.
gyrė, kad tai jos darbas.
Jos turi tapti Europos strategi
— Valdančioji Airijos partija Odvar Nordli, Danijos užsienio nės ginkluotės pagrindu, nes
parinko naują kandidatą į reikalų ministras Kjeld Oiesen raketos gali pasiekti ir taikinius
premjero vietą, sveikatos mi- ir Olandijos ministeris Chris- Sovietų Sąjungoje. Naujosios
nisterj Haughey, kuris laiko toiph van der Klaauw pasitarti "Perstnng 2" raketos skridimo
dėl naujų raketinių ginklų įve
mas griežtesniu šiaurinės Airi
dimo Vakarų Europoje. NATO tolis iki 1800 km. Šiai raketai
jos prijungimo šalininku.
konferencija prasideda šią sa ruošiamos naujos branduolines
— Du amerikiečiai marinai, vaitę. Kai kurios Europos ša fugasinės galvutės, daug galin
kurie buvo paleisti iš ambasa lys siūlo pirma derėtis dėl gin gesnės už "Pershing 1", o šių
dos Teherane, iškėlė JAV teis klų sumažinimo Europoje, o vė užtaisai buvo iki 20 kartui ga
me bylą, kurioje reikalauja iš liau, jei derybos neduos rezul lingesni už bombos, numestos
Irano valdžios 60 mil. dol. ieš tatų, — išstatyti naujus rake ant Hirosimos. Tokie užtaisai
kinio už jų civilinių teisių lau tinius ginklus. T o siekia ir skirti sutelktiniam strategiškai
žymą. Ieškinys gali būti priteis Maskva.
Amerika ir Vakarų svarbių objektų puolimui. So
tas iš JAV užšaldytų Irano pi Vokietija mano, kad bus leng vietų propaganda dėl t o dau
nigų, kurie siekia 8 bil. dol.
viau su rusais derėtis, jei pirma giausia ir niršta. 'Tai toli gra
žu ne ''gynybinis'' ginklas, rašo
— Baltijos jūroje audroje nu bus įsigyta papildomų ginklų.
Tass agentūra.
skendo suomių laivas, žuvo 14 Vakarų Vokietijos socialde
Ketvirtadienį buvo paskelb
jūreivių.
mokratų konvencija po ilgų de
ta, kad Kalifornijoje nukrito ir
— Pekine Japonijos premje batų pritarė kancleriui Schmidsudužo viena iš bandomų skrai
ras Ohira paminėjo Pearl Har- tui, buvusiam kancleriui Willy
dančių raketų, General Dyna
bor puolimą prieš 38 metus ir Brandtui ir parlamento pirmi
mics gaminta. Ji turėjo nusi
[storinis dviejų Bažnyčių vadų susitikimas Istanbule. Popiežius Jonas Pau pakartojo, jog Japonija niekad ninkui Herbertui Wehneriui, ku
leisti
Ūtos poligone, tačiau nu
lius II-sis su patriarchu Dimitrios I-ju. Toliau tęsiamos pastangos surasti, nesigriebs veiksmų ir nebendra rie pasisakė už NATO ginklų
krito 800 mylių arčiau, netoli
kas Bažnyčias jungia, švelninant tai, kas jas skiria.
darbiaus su jokia valstybe ka sustiprinimą ir už derybas su Ojai, Kalif.
Maskva. K 436 partijos dele
rinėje srityje.
— Korėjos demilitarizuotoje gatų tik penktadalis balsavo
Gali paleisti
zonoje trys amerikiečiai karei prieš naujas raketas. Kancle
viai buvo sužeisti sprogusios ris savo ilgoje kalboje pažadė
dalį įkaini
minos. Spėjama, kad rūke kari jo partijai neapleisti ir "ostpoTeheranas. — Irano užsienio
nis patrulis nuklydo nuo tako htik". Jis paskelbė, kad ateireikalu
ministeris pasakė, kad
— Sen. Edward Kennedy pa-į 0 " 1 *""* m e t a i s J» ^
i *•*
•
Teiškė, kad jo nesutarimai a u l k v * ***» m P^zklentu Brež- dalis amerikiečių įkaitų bus
nevu
' ° ^ P P 8 * ori**** * 8 U greitai paleisti, taip nutaręs aja
Ukrainiečiam katalikam lap-1 paaukojęs Jėzui Kristui ir j ovyriausybe dėl Irano krizėsi
tola Hhomeinis, tačiau su Ame
kričio 12 d Romoje buvo dide- Į Bažnyčiai, gimusiai iš kryžiaus baigti, nes vyriausybė pažadėjo Rytų Vokietijos komunistų va
rika
bus nutraukti visi ryšiai
lė šventė. Popiežius Jonas Pau- ir iš prisikėlimo... Jėzaus Kris- tartis su senatu prieš leidžiant du Honeckeriu. Scbmkltas įs
Amerikiečiai, kurie šnipinėjo,
lius H garsiojoje Siksto koply taus pavyzdžiu ir šiandien esi Irano buvusiam šachui pasilikti pėjo partijos vadus nepasiduo
bus teisiami, pareiškė ministe
ti
sovietu
grasinimams
ir
mėgi
čioje Vatikane konsekravo nau tas Gerasis Ganytojas, kuris au Amerikoje. Senatoriaus patarė
ris. Jei Amerika puls Iraną są
ją Filadelfijos ukrainiečių ar koja gyvenimą už savo žmones, jai įspėjo jį, kad pareiškimai nimams susprogdinti Vakarų sąkivyskupą metropolitą Myrosla- nors esi priverstas gyventi trem prieš šachą gali pakenti jo rin jungą Mūsų saugumo pats pa- rinėmis jėgomis, Itanas gali
grindas yra solidarumas s u ieškoti apsaugos Sovietų Sąjun
vą Lubachivskį. Konsekracijos tyje, toli nuo t o s Bažnyčios, kimų kampanijai
Amerika,
pasakė kancleria Nie goje.
— Atstovų rūmai atidėjo
liturgiją drauge su popiežium kuri jau nuo 1596 metų yra
kas
tegul
nesvajoja atskirti mū
Jungtinių Tautų sekretorius
atliko tremtinys ir kankinys už grįžusi į vienybę su apaštalo šv. sprendimą dėl pasiūlymo vieną
sų
nuo
draugiškumo
su
Ameri
Waldheimas
įspėjo Irano vy
tikėjimą, Lvovo arkivyskupas Petro sostu, likdama nepalau dieną metuose skirti Martin
ka,
niekas
tegul
nebando
pada
riausybę, kad įkaitų
teisimas
kardinolas Slipyj ir Winnipego žiamai ištikima per ištisus 400 Lutber Kingo garbei Kongresryti
iš
Vak.
Vokietijos
įrankį
būtų
dar
vienas
tarptautinių
manai
nutarė
pašvęsti
jo
gar
(Kanadoje) ukrainiečių arki metų. Toji ištikimybė, ypač
vyskupas metropolitas Herma- pastarųjų šimtmečių laikotarpy bei trečią kiekvieno sausio mėn. Vakarų sąjungai suardyti, pa įstatymų laužymas.
Irano ministeris paneigė ži
niuk. fiv. Mišių, kurios buvo je, buvo apmokėta didelėmis sekmadienį, tačiau dienos įvedi sakė kancleris Schnndtas.
NATO
planas
numato
dislo
mo
siūlytojai
nesutiko,
nes
sek
nią, kad diplomatus teis juos
aukojamos bizantiečių - slavų aukomis; aukomis kuriom ir
apeigomis, Jonas Paulius H pri šiandien yra pasirengę Ukrainos madienis ir taip švenčiamas. Jie kuoti Britanijoje, Vak Vokieti suėmę studentai. Būsianti su
siminė įspūdingą susitikimą su katalikai, būdami ištikimi savo pažadėjo šį klausimą įnešti atei joje. Belgijoje, Olandijoje i r daryta tarptautinė komisija i š
Italijoje 572 raketas su bran- anti-imperialistų ir anti-sionisnančiais metais.
ukrainiečiais vyskupais, kuni tikėjimui.
— Britanijos angliakasiai nu
gais ir pasauliečiais spalio mė
tų.
Šia proga — kalbėjo Jonas
balsavo
nestreikuoti,
nors
va
nesio pradžioje ukrainiečių] ka Paulius U — trokštu išreikšti
Ajatola Khomeinis savo kal
Amerika padėjusi
tedroje Filadelfijoje. Gerai pa visos katalikų Bažnyčios giliau dovybė rekomendavo pradėti
boje puolė Ameriką, reikalavo
nuversti šachą
žįstu jūsų tautos istoriją — sią pagarbą Ukrainos katali streiką
nutraukti su ja visus ryšius ir
kalbėjo gv. Tėvas. — Pažįstu kam. Už ištikimybe turime atsi
Londonas. — Britų žurnalas "patrinti Amerikos snukį į dul
jūsų tautos nepalaužiamą išti- lyginti ištikimybe ir dėkingui"Now" pradėjo spausdinti bu kes". Jis ragino klausytojus
Kaip Argentina
kimybę Kristaus Bažnyčiai, su] m u j ^ į ^ j ^ fcrjkįmi ir devusio Irano šacho memuarus. smerkti Ameriką Daug iranie
kuria jau daugŠinrtmečių esate J k i n ^ i tiem y ^ ^ m tokiu n e _
pakeitė nuomonę
Šachas pirmajame skyriuje pa čių, sulipę ant stogų, šaukė:
susieję savo likimą Tos ištiki palaužiamu dvasios taurumu
rVasbingtonas. — Vyriausy sakoja, kaip Amerika padėjo j į "Mirtis Amerikai! Alachas yra
mybės ryškiausias simbolis kaip išlaiko ištikimybę. Jie i š mūsų bės pareigūnas, prašydamas ne nuversti. Atsiųstas iš Europos didelis!"
tik yra kardinolas Slipyj, kuris nelaukia nieko kito, kaip tik minėti pavardės, atidengė, kad aviacijos gen. Robert Huyser
Irano revoliucinė taryba pa
18 metų ligi 1963 metų vasario tiesos ir meilės. Trokštame — Argentina buvo pasiruošusi pri įtikinęs Irano generolus, kad siuntė buvusį premjerą Bazarmėnesio yra iškentėjęs sovietų pabrėžė gv. Tėvas — trokštame
imti buvusį Irano šachą ir su jie negintų šacho. Amerikietis ganą į Tabrizą derėtis su su
kalėjimuose ir lageriuose. Kreip visomis savo jėgomis palengvin
teikti jam politinę globą, tačiau suruosęs generolų susitikimą su kilusiais azarbaidžianiečiais, ku
damasis į kardinolą Slipyj, Jo ti bandymus tų, kurie kenčia
po kandidato į prezidentus sen. Irano politiku Bazarganu. bu rie užėmę mieste valdžios įstai
nas Paulius U kalbėjo: "Netik kaip tik dėl savo ištikimybės.
Kennediio pareiškimų prieš ša vusiu premjeru. Jau anksčiau gas, radijo stotį, reikalauja au
ukrainiečiai, tavo tautos sūnūs Iš visos širdies trokštame už
chą, Argentina pakeitusi savo spaudoje buvo žinia, kad dėl šios tonomijos teisių.
ir dukros, bet ir visa Bažnyčia, tikrinti vidinę jūsų Bažnyčios
Prezidentas Carteris penkta
nuomonę. Kenedžio kritika ša- gen. Huyser misijos iš pareivisas šiuolaikinis pasaulis žino vienybę ir jos vienybę su apaš
chui kainavusi prieglaudą Pietų gų pasitraukęs ir Nato vadas dienį susitiko su Irano įkaitų
tai, ką esi paliudijęs savo aukos talo šv. Petro sostu.
šeimomis. Jis pareiškė, kad ne
Amerikoje.
gen. Haig.
kupinu gyvenimu ir ypač ilgais
siims Irane jokių priemonių, ku
Gruodžio 4 d. naujasis ukrai
nelaisvės metais, kuriuos esi
riuos galėtų į pavojų išstatyti
niečių arkivyskupas Filadelfijo
amerikiečius, "šiuo metu man
je priėmė iš Apaštališkojo De
visai nesvarbu ar šachas buvo
Paskyrė gubernatorių legato vyskupo Jean Jadot auk
geras ar blogas, o svarbu, kad
Londonas, — Britanijos vy sinę lazdą ir pradėjo pareigas.
suimti amerikiečiai galėtų grįž
riausybė paskyrė naują guber Jis tapo pusantro milijono uk
ti namo", pasakė prez. Carte
rainiečių
katalikų
Amerikoje
natorių Rodezijai lordą Soames,
ris.
kuris išvyks į Sausbury šią sa dvasinis vadas.
vaite. Jo pavaduotoju bus Af
rikos reikalų specialistas, žino
— Paryžiuje nežinomas pik
Gruodžio 10 d : Melkijadas,
mas diplomatas Sir Anthony tadarys nušovė gatvėje buvu
Eulalija, Eidimantas, Urna.
Duff. Jų uždavinys bus nuves sio šacho sesers sūnų, princą
Gruodžio 11 d.: Damaras I P.,
ti Rodeziją-Zimbabvę į legalią Chafik. 34 m. Teherane revo
Danisa, Valdis. Dirvone.
nepriklausomybę. *
liucinio teismo pirmininkas šeiSaulė teka 7:05, leidžiasi 4.20.
kas
Khalkhali
pareiškė,
kad
Sis pasikeitimas gražina Rodeziją atgal į 1965 m., kada princas nužudytas teismo įsa
baltųjų vyriausybė atsiskyrė kymu. Panašaus likimo laukia
Debesuota, su pragiedruliais,
nuo Britanijos ir paskelbė ne ir kiti Pahlavio dinastijos na Irano užsienio reikalų ministeris Ghothzadeh priima vyriausiojo revoliucinas temperatūra dieną 35 1., naktį
riai.
priklausomybe.
valdžios vado ajatok* Khomaini nurodymui.
25 1.

Popležius
kardinolą Slipyj

mm
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Paskutiniu metu bėgyje JAV Paskutinis šios Lietuvos Vyčiy
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
sostinė Washingtonas darosi ir valdybos įvykdytas užmojis bu
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
tam tikru lietuviu centru, nors vo lietuvišku Mišių kartą per
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
čia nėra nei savos lietuviškos pa mėnesį išrūpinimas vienoje sos
mokama B anksto
DRAUGO
rapijos, nei salės, nei pagaliau tinės katalikų bažnyčioje. SimaV> metų 3 mėn
metams
lietuviu laikomos krautuvės ar Įruo, adv. E. Raškausko ir kity
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.08
smuklės. Bet daugelį metų čia dėka paskutinį mėnesio sekma
22.00
15.0$
Kanadoje
U.S.A 40.00
gjrvaoja nepriklausomos Lietu- dienį 2 vai. p-p. Washingtono ir
22.00
15.0*
Užsienyje
40.00
20.00
13J»
vm pasiuntinybė, įsikūrusi p e * - | a p ^ | | į i į „ J ^ J s u s i r e n k a
Dalis svečių Balto direktorių suvažiavime Los Angeles, Calif
Kitur
38.00
15.00
Savaitinis
25.00
kiv aukšty mūre, is kurių nau- E p i p h
katalik
baž čią
dojami tik trys apatiniai aukšta!, Ge.orgetowne, kur Washingtono
• Administracija dirba kas- f • Redakcija straipsnius taiso sadrožiniai: šv. Onos bažnyčia, ge
o dvejuose virsutmiuose pnsi- l i e t u v i u kape lionas kun. dr. T.
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- J vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsležinis vilkas, moteris su gry
flaudus! labai brangi nepnklau- U ^ * a t l a i i c 0 l i e t u v i § k a s M i .
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
bais, medžiotojas, Palangos Ju
! anksto susitarus. Redakcija už
somos Lietuvos istorijai medzia-:-- „ „ ,
, ,
...
kutiniąją bausmę. Žiniaraštyje zė, klumpaitės, ornamentuotos
LIETUVIŲ
NAMŲ
MUGĖ
• Redakcija dirba k a s d i e n f skelbimų turinį neatsako. Skel, .
- . 1 1
- I sias » pasako pamokslą, o po Midar T""""i** rusas ir ukrainie lėkštės, pypkės, rankšluostinės
8:30 — 4:00 šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
Po H-jo pasaulinio karo, šuva
ca,
kun,
manau,
istoriku
dar
ne—
,
••
i
tis. Ragina amerikiečius, nuro ir kita.
8:30 — 12:00.
ra
| prašymą.
žiavę į Phiiadelphią, radome ke
"^
,. 'ateitį,
. .baimintis,
,
i sių
susirenka
parapijos salę,
T , net. imi
dydamas
adresą,
rašyti
laiškus
ar visi
kavos.
Tokie i susitikimai
bei
ji apie
r
lis lietuvių savišalpos klubus.
Ir kartais,
kai pagalvo-.,
- . . išsisklaidžiu
Gana įdomus buvo ir valgių
u Brežnevui, kad Gajauskas ir kiti
kadliesta.
medžiaga
neišslystu
iš išei | pabendravimai
i Laiko sūkuriuose jie pamažu ny!
.
,
.
.
.
Į
kur
būna
parūpinta
vyno,
suno
stalas.
Čia pasireiškė mūsų po
Utena galėjo atsirasti tarp 1296
rezistentai
būtų
paleisti.
Be
to,
lietuviams labai mieli.
UTENA
vijos istorikams prieinamos vie siems
I ko ir šiuo metu beliko vos vie
nių
gabumai
ir
išradingumas.
ir 1236 metų, nors pirmosios so
prašo rašyti laiškus ir koncent
tos...
Kiek žinau, JAV armijos pulk.
: nas. Pastarasis klubas buvo iš
Pagal užrašytus padavimus dybos piliakalnio papėdėje jau
racijos
stovyklose
vargstantiem
į
Siluvy>s koplyčia, įrengta Ame-' Skučas su šeima į pirmąsias lieVeikė lietuviškų valgių virtu
gelbėtas kelių idealistų dėka,
kaliniam. Drauge su kitais įta- vė, kavinė, baras, žaidimai, va- Utena galėjo būti įkurta XII- siekia I-LT a. po Kr. Kai ko
rikos katalikų tautinės švento-, tuviškas Mišias važiavo ar ne
vės Washingtone centrinėje na-! porą šimtu mylių. Yra ir daugiau j tautiniais bei kultūriniais reika.
ve, u v i u c w»>—, ««»««......., . - XLTI a. Jeigu taip, Utena butų riuose senuose mūsų istorijas
a r ,. . „ „ v ,
- •'
~"
I lais besirūpinančių. Klubo pasta | **&»* amerikiečiai* Dougher- k a r a į s
o r l n e s tras. Mugę vienas seniausių Lietuvos mies
lais DesirupniaJicrų. JMUUU -[*uu>
šaltiniuose užtinkamas ir XHI
• • |i tv vra nasiraipA no laišku Da-. gražiai
. . .paįvairino
. . .
. .. . . šo
voje su neeiliniu menu ir įrašaisj panašių pavyzdžių
x
tautiniais
tų — apie 800 metų. Vis dėlto a. sritinio kunigaikščio
tas, šiuo metu vadinamas Lietu- Į * 5 ^ Prirašęs P° laišku, pa
jos •ienose bei skliautuose, kas-i
.—-siųstu Brežnevui, kuriame rei- kiais "Aušrinė", vadovaujama Utenos pilies ir miesto pradžią
vardas. Šis kunigaikštis
dien šimtams (o gal ir tūkstan-į Bet iš kitos pusės žiūrint, gir- į vių namais, buvo restauruotas ir i: * l ų * t u . B r e z n f ^ U l . . ^ u n a f n ? rei' Eimučio Radžiaus.
reikia rišti su Lietuvos vieniji- mingai kariavęs su
čiams) turistų primena kankinių j dėjau ir kitokių nuotykių. Kai tik i pritaikytas šių dienų redkalavi- j Kaiaujama, kad deUaisves kovoŠis plataus masto parengimas hosi pradžia, su Mindaugo lai je atsiradusiais kaktvij
krauju nušlakstytą Lietuvą. Kai; susilaukėm lietuviškų Mišiy nors mams. Lietuvių namų ateitimi j\^ n t 3 S Gajauskas butų paleistas,
kais. Senose kronikose ir isto tačiau vėliau patekės į įį"
pamatai Lietuvos trispalvę Vals-': kartą per mėnesį, įvyko Lietuvos Į nuoširdžiai rūpinasi gražus bū-į Po Dougherty žodžio "Vilties" pareikalavo daugelio rankų. Dau
riniuose aktuose Utena minima laisvę ir buvęs nužudyta*
tybės departamento rūmuose ir; Vyčių VVashingtono kuopos karš-1 rys jaun. kartos žmonių. Į jų ! choras padainavo Augau aš pas giausia teko darbo Vytui Maciū
dar prieš kunigaikštį Liutaverą. pats nusižudęs (1227 m.).
Ibennedy centre, šalia fakto, kad \ tas posėdis, kuriame pa merkta eiles jungiasi ir Lietuvos vyčiai, i tėvelį, Gale kiemelio, Pavasario nui, mugės koordinatoriui, Vin
Labai galimas dalykas, kad
"Mūs*
tiek metų gyvuoja ir Lietuvos pa- į buvusi valdyba už tariamą "ko- •
Neseniai buvo nutarta Lietu į dainą ir Jaunystę. Chorui diriga cui šalčiūnui, Liet. namų prezi
dentui,
Gediminui
Surdėnui,
ta
shmtinybė, akivaizdžiai įsitikini, i operavimą" su LB ir kuone su į vių namuose įruošti kultūrinį j vo Frances Stankus, akompanakad Lietuvos nepriklausomybė! "komunistais". To išdavoje į j centrą, kuriuo galėtų pasinaudo- vo Clair Stankus. Moterys buvo rybos pirm., ir Dianai Drumstas,
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
amžiams nenuimta Helsinkio į valdybą buvo išrinkti nauji as-Sti Philadelphijoe ir apylinkių pasipuošusios tautiniais rūbais, kultūrinio centro vajaus komite
DR.
K.
G.
BALUKAS
aktu ar kitais susitarimais. Bent, menys, kuriems gal artimesnė (jaunimą*, o senesnieji turėtų Į p n ^ laiptų vedančių į M. K. to pirmininkei.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
kol kas...
! "ašis" būsianti su Vliku, bet ne jaukią vietą kultūringai praleis Ciurlionio'saJę, Dougherty, asisGYDYTOĮAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Bromus Vaikaitis
ti laisvalaikius. Vėl susidurta su Į tuojant Borski ir McMonagle,
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Sią vasarą Dupont Circle, Wa-L s u L B ' V i s a J f a L i e ; u v ; o s Vr
gana didelėmis išlaidomis. Lėšų, perkirpo tautinį kaspiną, ir tuo
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
snmgtone, įsikūrė ir Vliko įstai- į f11* * į į " *įį°?> i r k l t l Pf a "
treč 5ešt 12 iki 4 VJ1 popiet
sutelkimui
lipt. namų vadovy mugė oficialiai buvo atidaryta.
k
kad
as mi ams
v d us
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
kur vyksta Vliko valdybos' ^
P f! ,
* ' ?
bės yra ruošiami įvairūs paren
Viršutinė salė atrodė lyg paro
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
- reikalus nereikia kištis. Iš dalies
gimai. Sėkmingiausias jų yra da — buvo demonstruojama tau DR. ŽIBUTE ZAPARACUS
posėdžiai ir atliekamos jo pagrin
tiesa, nors viliamės, kad ir
DR. WALTER J. KIRSTU*
N e t . — SfMttft
Lietuvos Lietuvių mugė. šios rūšies paren todailė, gintaro išdirbiniai, rank
DR. VL. BLAŽYS
dinės funkcijos. Tai naujas lietu- a i . .. . . . . .
AKIŲ
UGOS
CHIRURGIJA
Lietuvis gydytojas
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
girnas, pradėtas ruošti pernai ir darbiai, . suvenyrai,
knygos,
viškos veiklos centras JAV sosti- nVa u Jc 0 ] 1 ^ashmgtono
.
Ofisas:
3925
West 59th Street
Marquette Medical Center
Bet, iš antros pu praėjęs su gražiu pasisekimu, plokštelės ir kita- Stalus turėjo
nė*.
Tuo tarpu
neseniai sgyve-1
700 Norta Mkfalgaii, Saite 401
o s t i . | y ^ valdyba
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv. ir penkt nuo 12-4
n w pagonėje
Bethesdoje
* * * • d a r b u atlikę nemaža po6132 So. Kedzie Avenue
sės žvelgiant, visame tame ma davė kelis tūkstančius dol. pel Lietuvos vyčiai, skautai, liet. fi
Valaadoa pagal •usitarims
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč. ir šeit.
Vai.: pirm , antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. 5eit.
nantis Juozas B. Laučka buvo
uždaryta.
tyti ir tam tikrų vėžio simptomų. no.
latelistų
draugija,
tautinių
Šokių
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
išrinktas Ateitininkų
federaci
. ,
,
,.,
šiais metais metinė mugė įvy- grupė "Aušrinė", Lietuvių tau
Ofiso telef. *VA 5-2670
n . ĮMENA KI
jos vadu ir čia iš vašingtonieRezid.
tel. VVAIbrook 5-3048
Arba
neseniai
teko
valandėlę
^
^
^
^
^
t
^
y
^
padėkog
todailės instituto Philadelphijos
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
&V sudarė Ateitininkų federaci
S 0 P H I E B A R Č U S Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
jos centro valdybą. Naujasis A- pabuvoti LB Pietryčių apygar- _ upkrijio'23-25 dienomis Liet ak., Popelių šeima (ji prieš dve
SPECIALISTĖ
dos suvažiavime Baltimoreje. Bal- ^
^ M ė^
i š k i l m i n ^ jus metus
atvažiavo iš LietuRADIO SEIM08 VALANDOS
teitininkų federacijos vadas savo
MEDICAL
BUILDING
DR.
PETER
T.
RRAZIS
timores LB apyl. valdybos pirm. Į a t i d a r ^ , . V i m e 8 „ ^ ^ „ „
Visos programos Ii WOPA
3200 W. 8tst S»re«t
kuone 70 m. amžių (sausio 23 d.
vos),
Giedra
šnipienė,
Gedimi
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
E. Eringis savo pranešime kalbė giedojo JAV ir Lietuvos him
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Lietuvių kalba: nuo gruodžio 3 d.
jis sulaukia 70 m.) yra užantspau
2434 West 71 st Street
iki 1- va! popiet.
jo apie iki šiol buvusią labai vie nus. Vytas Maciūnas trumpu žo nas Surdėnas, Albert Yuricho- (nuo pirmadienio iki penktadienio)
davęs gyva, darnia ir labai po
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
Ofs.
tel.
737-1168, rez. 239-2919 •.-» • •
nes,
Milda
Kvedarienė
ir
kiti.
Su
ningą Baltimorės lituviu koloni džiu pasveikino susirinkusius ir
bus perduodama nuo 4 vai. p.p. iki vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
zityvia veikla tiek JAV, tiek ir
sidomėjimas
muge
buvo
didelis.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
ją, kurioje, esą, nebuvo jokio try- pristatė garbės svečius: Charles
4:30 vai. p.p. per tą pačią stotį.
Lietuvoje. Todėl jo išrinkimas
nimosi. Bet pirmininkas kartu iš P. Doughertį, Phila. konį,resma- Nemažai eksponatų buvo išpar Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. J. MEŠKAUSKAS
toms pareigoms, tikėkime, stab
duota.
reiškė ir kiek baimės, kad vietos
DR. EDMUND E. CIARA
8:30 iki 9 : 3 0 vai. ryto,
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS
dys veži/) simptomus, kurių tiek
ną, Robert Borskį ir Gerald McOPTOMETRISTAS
, A.
Bene įdomiausias stalas buvo
Telef. 4M-2413
Specialybė vidaus ligos
daug matyti mūsų tautinėje lietuvių sugyvenime dis,onansoi o-n a .e _.e n n s , v a n ..o s
2709
West 51st Street
8-9
rwk^
'
P
y
l
U
valsti
Popelių
šeimos.
Jų
eksponatuose
neįneštų
gruodžio
2454 VVest 71st Street
1490
A
M
.
bendruomenėje. Kiek esu paty
jos atstovus.Dougherty savo žoTel. — GR 6-2400
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
siantis
Vliko
seimas
Baltimoreje.
7159
S.
MAPLEWOOD
A
VE.
dyje paminėjo, kad jis vykdo I atsispindėjo lietuvių nagingu
ląs sostinėje, J.B. Laučka neturi
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad. ir penkt*
CHICAGO,
ILL.
7-9: antrad. ir penkt, 10-4: seštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v p p. Tik susitarus.
priešų nei mūsų vadinamų libe Kaip žinia, Vliko seimą globoja šių metų Vasario 16 proga Liet. j mas bei tautinė dvasia. Žiūrovų
Marylando
valstijos
lietuviškų
rale, nei konservatorių tarpe.
namuose savo kalboje padarytus i *ku» ypatingai patraukė medžio
Telef. — 282-4422
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Nori kai kas mūsų "reorgų" už draugijų sąjunga. Kiek ji narių įsipareigojimus. (Jie buvo: "AšĮ
DR. L DECKYS
sispyrimą bei nesukalbamumą turi ir kiek draugijų jungia, ne pažadu jums, kad, kaip jūsų!
Dr. ROMAS PETKtft
AKiy LIGOS - CHIRURGI1A
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
žinau.
Bet
turėkim
vilties,
kad
prilygina Irano ajatolai, bet tikė
kongresmanas, darysiu viską,
Ofisai:
Specialybe
—
Nervų
ir
tėvynės
ir
išeivijos
labui
Vliko
kime, kad tik tolerantai ir pozi
kas yra mano galioje, kad užsi
111 NO. VVABASH AVE. •
Emocines ligos.
tyvieji vadovai bei organizacijos keliai su LB ateityje ne labiau brėžti tikslai būtų pasiekti). Pa
PIRMAS AR AHTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — T A I
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
pratęs išeivijos lietuvių tautinę išsiskirs, bet suartės, kaip suartė- minėjo, kad kongrese jo rūpes
Val.indos pagal susitarimą.
6449 So. Pulaski Road
PUIKI IR NIBRAMGI KALĖDŲ DOVANA.
gyvybę, kol Lietuva susilauks ne- jos Amerikos visuomenė, skau- čiu jau įneštas projektas, kurį
DR. FRANK PLECKAS
priklausomybės, /> ne ajatoliški , d i e m s Mdams Irane ištikus. Ko- priėmus, mūsų diplomatinė tar
_.
A.
B.
6LEVECKAS
kia t a i
raži
(Kalbd lietuviškai)
reksniai, kurie net siūlo piketuo-|
?
pam^a ir mums nyba iš JAV valdžios gautų ket
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
vėž
ti Jaunimo centrą Chicagoje už! i» besiplečiantiems simpto- virtį milijono dolerių metinėms
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
tei, kad ten dainuosiąs Vaclovas I m a ™s nugalėti. Mažiau ajatobš- išlaidoms.
"Contact lenses"
Specialybė Akių ligos
ko
užsispyrimo,
daugiau
pakan
2618
VV.
71st
St. - Tel. 737-5149
3907
VVest
103rd
Street
Daunoras, tas Lietuvos solistas,
Kongr. Dougherty, didokos šei
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moa*
Vai
pagal
susitarimą
Uždaryta treč
Valandos
pagal
susitarimą
kuris drįso rašyti kelis viešus pa tos bei nuolaidumo. Tokios tai mos tėvas, katalikas, nuoširdžiai te tik $10.08 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
reiškimus okup. Lietuvos vado prieškalėdinė smintys kyla iš JA- rūpinasi ir kitais lietuviams la
Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. LEONAS S EI B UTIS
vams, kad, tėvynėje susidarius
Siuntinys Ko. I
bai svarbiais, reikalais. Neseniai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
DR.
JANINA
JAK&VICIUS
: V. sostinės horizonto.
nepalankioms sąlygoms jo meni
savo distrikto žmonėms išsiunti
PROSTATO CHIRURGIJA
ANGLŲ NOVELĖ Sudarė Povilas Gaučyt. Anglų rašytojų novelių
JOKS A
nei karjerai tęsti, jis galėtų su
2656 VV. 63rd Street
aritotogiia. 400 psl.
VAIKŲ LIGOS
P.S. Ateinanti pirmadienį, dėl nėtame raporte duoda suglaus
Seimą visiškai išvykti iš Lietuvos.
Vai
antr
1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
2656
VVest
63rd
Street
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gauiys. Lotynų
tą, sielvartu persunktą Balio Ga
skilties
Ofiso
tel.
776-2880, rezid. 448-5545
Valandos
pagal
Skartėm mūsų išeiviškoje spau-į išvykymo kitur; šios
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
jausko biografiją, pažymėda
susitarimą
dbje sol. Vaclovo Daunoro liūd "Drauge" nebus.
VYSK. P. P. BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
mas, kad jis, būdamas silpnos
nus, bet kartu anomis sąlygomis
DR. J. 4. SIMONAITIS
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 500 pusi.
sveikatos, vargu bepakeis pasir labai drąsius jo laiškus, šiaip
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus, velnio bala, žmogus ir tuo ir
Tel. — GR 6-0617
DR. A. JENKMS
tai galėjęs išvykti į Ameriką tuo
Ūtos novelės. 213 pusi.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 9 5 8 S. Talman A*e.
tarpu tik gastrolėms, sol. V.
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vilgsnis i mūsų laiko
3844 VVest 63rd Street
'
Ow*v>rai po rečitalio New Yorko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
Valandos pagal susii .rimą
Ofiso tel. HE 4-2123, namu GI 8-0195
Camegie
Hali
"New York
BREKSMĖS NAŠTA. Jtu*is Gliaudą. Romanas. 384 pual.
1002 N. VVestern Ave., Chicago
Times" dienraštyje iš muzikos
DR. V. TUMAS0NIS
Tel. 489-4441
Siuntinys
No.
2
kritiko susilaukė gana palankios
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su parsiuntimu taip pat
recenzijos. Dėlto lietuviams reiDR. K. A. JUČAS
ĮV'al pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir
$12.00.
kia tik džiaugtis gabiu bei drą
O D O S LIGOS — CHIRLRGfjA
7 — iš anksto susitarus.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 puti.
siu tautiečiu, o ne, kai kuriems
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
Valandos pagal susitarimą
užsispyrusiems ajatoloms pirštu
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 385 pusi.
pamojus, prieš jį šiauštis...
DR. PETRAS 2LI01A
PA2EMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 289 pusi.
įstaigos ir buto tel. 652-1381
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pust.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
6745 VVest 63rd Street
«USID£JO PAMALDOS, BET
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Voiertas. Premijuotas romanas.
BENDROJI MEDICINA
Vai
pirm , antr . ketv ir penkt
KRITO VALDŽIA
273 pusi.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
S0NUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sbeen. 174 pusi.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šest
Kai prieš keliolika mėnesiu atApsimoka skelbtis dien D ?AUGE, nes
AIDAI
IR
ŠEŠĖLIAI.
Vacys
Kavaliūnas.
Premijuotas
romanas.
234
pusi.
aticėliau i sostinę, čia stiprią "aDR.
IRENA
KTRAS
jis plačiausiai skaitomas li.'-tuvių dien
$ " buvo sudariusi Lietuvos VyUžsakymus siųsti:
DANTŲ GYDYTOJA
&ę vietinė kuopt su LB WaDRAUGAS, 4545 W. ftSrd St, Ctsoaeo. IX
[2659 VV. 59 St., Chicago — 476-2112 raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Uamvos kariuomenės minėjime Los
afefaiftorv) apylinkės valdyba. AVai. pagal »u»itarim$.J>irm , antr., trec., priein.imt»s.
niinojaus gyventojai dar prideda prideda 98 et. valstijos
Vyt. Čekanauskas.
tacijos drauge surengė Angete, Calif., jo
ketv. 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.
a,
Littvvot aapriklausoJAV SOSTINĖ IR VE2IO
SIMPTOMAI

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

n.
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Šventėms artėjant

Sinajaus pusiasalio grąžinimas Egiptui

sireRkė: "Man gyventi mažame
Izraelyje įkyrėjo ir, jeigu Izraelis
šiuo mostu pasieks pastovios tai
kos, tai jis iš mažo krašto taps di
deliu kraštu, kuriame bus malo
nu gyventi kiekvienam žydui, jei
gu tik Allah panorės".

Ankstyvesni talkai

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais
"Lietūkis" irgi turėjo preky
S
binius ryšius su Gazos miestu,
importuodamas tropikinius vai
Sadato kelionei į Jeruzalę dvejų metą tukaktii
Laikas greitai bėga ir nejun- Labai p-~>*u, prasminga, daug
sius — bananus, apelsinus, citri
tarnai artėja Kalėdų ir Naujųjų nekainuojanti ir ilgai išliekanti
nas ir kt Pirmojo pasaulinio ka
P. INDREIKA
įkūrusi, turėjo nuosavą namą ir
Mėtį Šventės. Gera proga prisi- šventinė dovana yra gera lietu- Izraelis, rodydamas gerą valią
Po dviejų metų nuo Sadato ro metu čia įvyko aršių mūšių
verslą, o dabar vėl turi išsikraus žygio i Jeruzalę Allahas sulaukė
minti artimuosius savo Šeimos viSka knyga. Beivijoje yra i$- ir norą gražiai sugyventi su kai
mynais,
net
nelaukdamas
takos
tyti, tarė, kad taika Izraeliui la padėkos maldos, kurios įžanga tarp anglų ir turkų, kurie nulėmė
narius, arti ir toliau gyvenan- leista daugybė geru lietuviškų
bai brangiai atseina, tikros tai buvo padaryta Camp David, bet Turkijos imperijos likimą.
Daug atstovų ir stebėtojų
čhis giminaičius, draugus, pažįs- knygų ir jų neišskaičiuosime. Yra sutarties termino suėjimo, Sinakos dar nematyti, nors arabiška- jos atgarsiai buvo labai nepalan
Laikas rašo artimųjų Rytų is
tamus, išreikšti savo meilę jiems pakankamai religiniu leidmių, I Jaus P""***1! jau grąžino Egiptui
Stose apeigose dalyvavo daug.
, e jau ^ ^
,.
Jo
atidavimas
pagal
sutarti
turė
toriją:
islamo tikėjimo viena at
sveikinimais, šventinėmis dova- rašytoju kuriniu, atsiminimu,
aukštų pareigūnų ir Amerikos . *. T*F ' _S.
.• -.•„. kiai sutikti arabų sostinėse: Anjo
ivykti
1980
m.
sausio
25
d.
nomis.
monografijų albumu, lituanistidelegacijai vadovavo R. Strauss. I kesnių balsų, nebegrasinančių war Sadatas buvo kaltinamas ara skala — šiitai veržiasi dominuo
Ankstybas
atidavimas
yra
riša
Paprasčiausias sveikinimo bu- niu leidiniu, romanų, apysakų,
jos sudėtį įėjo politikai ir Wa Izraelį išstumti į Viduržemio jū bų vienybės ardymu — sankci ti sunitus. Jie pajėgė nuversti Ira
mas
ir
su
Sadato
dramatišku
das peržiūrėti artimųjų sąrašus vadovėliu, vaikams bei paaugjos atitraukiant arabų ambasa no šachą ir yra įspėjimas kaimy
shingtono katedros dekanas vysk rą.
1977
m.
žygiu
į
Jeruzalę,
o
jis
ati
ir pasiusti jiems sveikinimo kor- liams skirtų skaitinių, anglų —
dorius iš Kairo, alyvos tiekimo niniams kraštams dėl jų fanatiz
John Walker. I iškilmes atskrido
Žydų reakcija
darė
duris
taikos
deryboms
ir
su
teles. Kad ir kukli kortelė, kad ir lietuvių ir lietuvių - anglų kalbų
nutraukimas ir kt šiandien ara mo ir Khomenio žiaurumu,
iš Cairo Sadatas su gausiu būriu
tarties
pasirašymui
su
Izraeliu.
Daugelis
iškeliamų
žydų
iš
tiktai keli žodžiai, gali atnaujin- žodynu
bų pažiūros į Egipto pasiektus Irane įvykius atidžiai stebi Sovie
palydovų. Jis padėjo kertinį ak
Sinajaus
dykumų
kelia
nuogąsta
laimėjimus pradeda keistis, nes tų S-ga, kuri II pasaulinio karo
ti gęstančius ryšius ir priminti,
Reikia pasidžiaugti, kad išeivimenį Mount Sinai kalno papėdėje,
Sinajus žydų istorijoje
kad nepamirštame artimo žmo- joje išleidžiamų knygų lygis yra
ant kurio bus pastatyti maldos vimą, kad Izraelis, užleisdamas jis taikiu būdu atgauna prarastas metu buvo įkėlusi koją į Azerbai
Sinajaus
pusiasalį
žydai
atida
gaus.
pakankamai aukštas, jų turinys
na.T-.ai, jungiantieji krikščionis, ar atiduodamas brangias istori žemes ir, jeigu Izraelis sutiktų džano provinciją ir jau buvo įkū
Sveikinimo korteles išleidžia į- įdomus, patrauklus. Galima net vė su skaudama širdimi, nes jis mahomedo tikybos pasekėjus ir nes vietas, susiklosčius politinei grįžti į 1967 m.ribas,suteiktų pa rusi satelitinę respubliką, bet bu
padėčiai, ne tik neteks jų, bet lestiniečiams savivaldą ne tik va vo išprašyta. Dabar jos užma
vairus mūsų randai, privatūs pre- teigti, kad blogų knygų kaip ir yra glaudžiai surištas su jų isto žydus.
arabams pradėjus alyvos tiekimo kariniame Jordano upės krante, čios siekia Persų įlanką, kurioje
rija,
religinėmis
tradicijomis
ir
kybininkai, visuomeninės bei reK- nėra, o jeigu pasitaiko —tokių
varžybas,
gali netekti ir savo glo bet ir Gazos srityje, reikalai žy įsigalėjus galėtų kontroliuoti ara
Sadatas, suklupęs padėkos mal
gal savo plotu siektų pusę Lietu
ginęs organizacijas. Šiuo reikalu labai mažai,
bų alyvą. Kritus šachui, Persijos
patarnauja ir "Draugas", jau Naujai išleidžiamų ir anksčiau vos dydžio — apie 33,000 kv. km. dai, atgaunant Sinajaus pusiasalį bėjo Amerikos. Kartu su Sinajaus miai pagerėtų.
pusiasaliu
Izraelis
netenka
ir
naf
įlankos sargui, ir vykstant Irane
jis
yra
labai
retai
apgyventas,
ku
ir
vėliau
giedant
Egipto
himną
prieš trejetą savaičių išsiuntinė- gleistų lietuviškų knygų galima
tos
šaltinių,
iš
kurių
jis
padeng
neramumams,
komunistinė Rusi
jęs skaitytojams kortelių siuntas, gauti "Drauge". Čia yra sutelkia- riame yra keletas miestelių. Si ir pakėlus vėli vą, prabilo: "B davo bent dalinai savo reikalaviPa/ūriai
ja
turi
kantrybės
palaukti, kol
Jau gaunami padėkos laiškeliai mos beveik visos laisvajame pa- najaus plokštikalnė nusėta grani šios šventos vietos su giliu tikėKhomeinis išeikvos dolerius ir pa
k skaitytoju aukos. Tūkstančiai šaulyje išleidžiamos
knygos, to uolomis, labai sauso klimato, jimu ir sujaudinta širdimi aš ,nius. Dabar jis priklausys nuo ara- Apie Gazos sritį reikėtų pri kriks. Arabų vienybę drasko fa*
iškilusi
virš
jūros
lygio
vietomis
pranešu visiems, kurie klauso Die bų malonės, o Amerika, nors bu minti, kad ji yra Viduržemio jūros
jų džiaugiasi, kad kortelės pačios spausdinami jų katalogai. Naunet
iki
900
m.
Vienu
galu
jis
re
vo įsakymų ir seka jo mokslą, vo pažadėjusi jį aprūpinti, dabar, pakraštyje su to paties vardo mies vykstąs partizaninis karas vaka
į jų,namus atkeliavo — neberei- j a j išleistieji leidiniai ir jų kainos
rų Sacharoje tarp Moroko ir Alkia jomis rūpintis. Sia proga na- skelbiami "Drauge**. Skaitytojai miasi į Viduržemio jūrą, o smai kad nuo Šio momento ši vieta surizgus santykiams su Iranu, tu, kuris yra didžiulis prekybinis žyrijos. Libija reiškia teritorines
galiu
siekia
Akabos
įlanką.
Pieti
vargiai
begalės.
bus laisva ir visi ją galės lankyti
centras, nes per jį eina didysis ke
žesne ar didesne auka sušelpia- i r visi kiti gal jas užsisakyti, prapretenzijas prie surastų naftos
niame gale yra kalnų masyvas be jokių apribojimų ar suvaržy
mas ir dienraštis, kuriam korte nešdami jų pavadinimus. Kny su aukščiausiu Džebel Mussa kal
Izraelis Egiptui palieka du pui lias, jungias Egiptą su Damasku. šaltinių Gabes įlankoje, kuriais
lės yra vienas pajamų šaltinis. gos tuojau išsiunčiamos paštu. nu, siekiančiu daugiau dviejų mų". Šias ceremonijas stebėjo ir kiai įruoštus aerodromus, kurie Gazos sritis istoriniais laikais val naudojasi vien tik Tunizija, kal
VI am. p. Kr. kalno papėdėje įsi buvo pastatyti su Amerikos 800 dėsi autonomiškai. Jos vardas iš
Ačiū visiems geradariams.
Chicagos ir apylinkių 'lietuviai km. aukščio.
kūręs Sv. Kotrynos vienuolynas milijonų dol. parama, o Sinajaus kilo tik m a. prieš Kr. laikais. Dėl tindama Arafatą už tarpininkavi
....
«
gali gerų knygų pasirinkti užsu
mą, vadovaujant Amerikos am
Sv. Rašte Šis kalnas vadinamas ir jeigu jis pasitikrintų sa perleidimo proga dar pažadėta šios srities žydai kovojo su filisti- basados įkaitus Teherane
Tačiau mūsų tarpe yra nema kę į "Draugą" darbo metu.
niečiais, Čia mirė stipruolis Sam
Horeb, kur Mozė gavo dekalogą vo išgarsėjusioje bibliotekoje,
žas tautiečių skaičius, kurių gimi
"Dauge" galima gauti ir kai Kaip žinome, Mozė, išvedęs žy kurioje buvo surastas iš V šimt 2,2 bil. dol. paskola iškeliamų sonas, sugriaudamas bažnyčią, po
nių, artimųjų, pažįstamų ratas kurių lietuviškų drožinių, kerą
žydų įkurdinimui. Taip pat Egip
Atrodo, kad Sadato dramatiš
mečio graikiškas Sv. Rašto verti tas vien tik parašu ant taikos su kurios griuvėsiais kartu su savimi
dus
iš
Egipto
nelaisvės
ir
Dievo
U
P
r
kas
žygis į Jeruzalę susilaukė
mas, tikrai nerastų panašaus įvy- tarties paveldi pastatytus gerus palaidojo daugybę žmonių. Kurį
^ L ] ? f i ^Ž?^***'
«*<* <Wyku, plokštelių.'Tikrai
mybės dėl laiko stokos ir kitų ap verta prieš šventes į "Draugą' nubaustas už kai kuriuos nepa
laiką Gazą valdė Aleksandras Ma Allaho palaimos, nes Egiptas atga
Knkybių korteles pasiusti Kadjr ^ j ^
^ dovanines pre- klusnumus, kartu su išvestaisiais, kio aprašymo, kuriame dalyvau kelius, įruoštas vasarvietes ir kt
kedonietis, romėnai, pavedę val vo du trečdalius prarastos terito
tų suinteresuotos šalys, Kairo
šablpniškas kortelių paArasy- ^ fc ^ . ^ U e t u v a k o 3 ^ . žydais 40 m. klajojo po Sinajaus žydai, japonų budistai, graikų
dyti Erodui Užėmę Gazą arabai rijos.
Taikos sutarties pasėkos
dykumas
ir
juos
atvedęs
prie
Jor
mas, pešto ženklų lipinimas ati- mo pulsą.
miestą sugriovė, o kryžiaus karų
dano upės krantų ir suteikęs pas ortodoksų vienuoliai ir kt
Taikos sutarties pasirašymas į metu jis vėl buvo atstatytas ir ri
ma daug laiko.
kutinius nurodymus savo įpėdi Korespondentu užklaustas be žydų tarpą įnešė ir psichologinį
Taigi nėra peiktina ir kita svei- „: . ,
Z
.„
,
terių pastatyta tvirtovė, kuri at
N
kmhno forma - k a i mažai laiko
*"™ į į l lietuviškų dovanų niui Jozuei, užkopė ant kalno, pa duinas Ahmed Mousa apie Si lūžt Nežiūrint laimėtų karų su laikė saracėnų puolimus.
1
turis Ketuvis savo sveikinimus Samybos lityje dar visiškai ne žvelgė į pažadėtąją žemę, kurios najaus pusiasalyje valdžių pasi arabais, jie įsitikino, kad, be tai
rastu išreiškia per spaudą, mū- sem f i P^deJ° vmjyti lietuvis ]au- jo širdis taip ilgėjosi, ir mirė su keitimą nedvejodamas atsakė, kad kos su kaimynais gyvenimas yra Gazos mieste apaštalas Sv. Pau Tremtis yra eilinis reiškinys
sų atveju — per "Draugą", ta n u o h s pmtaras Karosas, kartu su laukęs 120 m. amžiaus. Mozės jam jau užteko 12 m. pasninka neįmanomas ir toks gyvenimas liūs pradėjo skelbti krikščionybę, istorijoje, nes tautos visada pa
pačia proga kortelių vietoje ^ vienu k, tu Bostone fkuręs Bakic vardas buvo įrašytas S. Testa vimo ir laukinio sugrįžtant Egip negali visą laiką tęstis — fana parašydamas laišką krikščioniu tenka j situacijas, kurios verčia
aukodamas tam tikrą sumą ku- Associates, Ltd., bendrovę, kurios mente kaip monoteistinės religi to. Su vėliavų pasikeitimu jis nu tišku užsispyrimu padėties nepa tapusiam Gazos gubernatoriui Fi jos vadus ir veikėjus, kartais
riai nors lietuv3kai, kultūrinei ^ į " " f į j į a u r e i : Amerikos jos kūrėjo, kuris dažnai kartoja traukiąs ir pasninkavimą. Tačiau taisysi. Todėl, mesdamas pasku lomenui Todėl į Gazos sritį Egip net grupes ir ištisas mases pa
organizacijai, fondams, parem- " J į *
P f ^ o m o j o meno, mas ir N. Testamente, o jo palik Izraelio naujakurys Avram Roh-: tinį žvilgsnį į Sinajaus dykumą, tas ir nereiškia jokių pretenzi- likti savo kraštą. Tokių bėgi
mų skaičius yra toks didelis,
dam^^Hmimo pastangas ar pa- * • * * * Utuanistmiu knygų tas dekalogas saisto net tris didžią stein kurį Izraelio valdžia buvo' architektas Nachman Etstein iškad jie užpildo žymią istorijos
tį d i e n S r T S i gah daug padėti " ^ kalba ir fatų mūsų kulta- sias religijas: krikščionybę, isla
ir padeda - "Draugas", tokius « * reikmenų gammtotus, duoti mą ir judaizmą.
puslapių dali. Suprantama, kad
sveikinimus už mažą atlyginimą JV kurimains, pagainir^ jų Adestai patys skausmingiausi jos
Sinajaus pusiasalio praeitis,
skelbdamas. Reiktų tik, kad tokie ** ******* J«u pagammu visa ei- ypač Džebel Mussa kalnas, ga
puslapiai, nes tremtis išdrasko
asmenys su sveikinimo reikalu H- ^ "tostų *»&*. jy t«l»ęji«t«- lėtų daug ko papasakoti ne tik
ne tik aeimas, bet ir tautas Ir
gai nedelstų ir sveikinimus jau *&*» motyvais atliktų sidabro, apie Izraelio istoriją, jų religiją ir
jos skeveldras išbarsto po sve
dabar siųstų. Mūsų praktika rodo, * * 5 spalvoto metado^ntaro kitus įvykius, kurie vyko ir klostė
timuosius, kurių tarpe tremti
kad paskutinę savaitę prieš Ka- dirbimų, vyčių ženklų, diržų sag- se Sinajaus dykumose. I Egipto
niai patenka j pavojų nutausti
lėdas iš karto ateina tiek daug & u » v^mus (labai tinka lie- rankas šios dykumos pateko apie
ir dingti be pėdsakų. Tų trem
sveikinimų, kad ne visada turime tuviškam jaunimui), paveikslų, 320 m. prieš Kr. Jis valdė su
čių ii tiesų tiek daug, kad ga
galimybės dėl jų gausumo laiku eKv, vazų bei taurių su lietuviš- pertraukomis, nes peržygiavo
lima būtų apie jas stambias kny
kaiS
paake&ti.
•
^euMars, medaJbų, stovu su turkų, kryžiaus karų riteriai, Na
gas parašyti.
I.
^^
•
vėliavėlėmis ir daugybė panašių poleono armijos, Anglijos ir gal
Nepeiktinas paprotys švenčiu **&*' » * « * » į * 2 1 . p u s ! a į ų paskutinieji izraelitai, kurie jį te
proga apdovanoti savo artimuo- *yį***» katalogas. Dirlismmėtų valdė tik dvylika metu Džebel
Mussa kalnas, pergyvenęs Mozei
sius. Tačiau reikia apgailėti, kad dirbimų g a u n ą s ir "Drauge .
— Gblo valstijoje yra 45 baAmerikoje visa tai yra dirbtiniu
Visais požrunais prasminga rr dekalogo įteikimą, gal nesitikėjo,
1
kad
Mozės
palikuonys
nuleis
sa
letinh) lokių vienetai, 64 sim
būdu išpusta, Kalėdų šventės gal « " * į™* * ~ Vnįtouf unrvervo
vėliavą
—
mėlyną
ir
baltą
su
ir kiek per daug sukomerdntos. ffP **> metų sukaktuvinis mefoniniai orkestrai ir 7 operų
Per gausumą — tiesiog kalnus <*alis> kleistas kehomis atmamo- Dovydo žvaigžde h jos vietoje
kompanijos. O teatralų grupių,
prekių lyg ir nustelbiama pačių «*» L « Angeles filisterių skautų. bus iškelta — raudona, balta ir DU augamo JMds vienoje gentyje, Afrikoje, pagavus gorilą. NeprilrtauBomybę gauna ir malu tautele**, kurtų žmo
švenčiu esmė -^Kristaus girni- jį:fc-tfi"™ tvarka
įf**™ juoda, reprezentuojanti Egipto su nės dar nenegloja kelinių... Tuo tarpu daugiau kaip 705 metų valstybingumo tradicijas turinti Lietuva jau 39 me per visus Ohio miestus ir uni
verenitetą.
versitetus, yra net keli šimtai
tai yra pavergta ir aauaag kas rūpinasi mūsų tautos liktam
mas. Kartais taip atsitinka, kad "Drauge kiekvieną šeštadieni
pastebimos tik dovanos, Kristaus *• P " * * ^
_^.
>
susto mie
atėjimo esmė nepastebima. Dar
Baigdami
į
^ f **.
kunigų seminarijose, lotynų kalbos jau nemoko.
laidojami mirusieji per kelis šimtus metų, paskutiniai
mažiau kas tada galvoja acte ***** PfP«stos, « * Jabai prasPopiežius atrodė dar nepailsėjęs po kelionės, praėjusiame šimtmetyje, ši bažnyčia slepia kapinyną
Kristaus mokslą ir ^kelbtas i- f * * * * " « « • **
*»*™»
Vienoje koplyčioje randasi Kūdikio Jėzaus
įUts,
dovanu amžius labai trumpas
paprastutis, nuoširdus asmuo. Būdamas Šioje minioje
Taigi niekur nereaUs perdėti, (kai kurios ju d^ufpmas baigiapajunti garbę ir didybę, kad priklausai katalikų statulėlė su karaliaus karūna ir apsiaustu, abu žėri
Artėjančių švenčių proga, adven- ^ jau pirmąją KaJedųdieną)^
grupei. Salia manęs vienoje pusėje sėdėjo negras brangenybėmis. Statulėles istorija tokia: ji buvo
to metu reikia daugiau galvoti yra viena dovanu, kori j į j Į
seminarijos studentas, kalbąs prancūziškai ir truputį išdrožta iš Getsemano darže augančio alyvos medžio
apie Kristų, o dovanomis lyg ir « * žmogų paminti kiekvieną
itališkai, už jo prancūzas kunigas, neblogai kalbąs 15-tame šimtmetyje ir laivu vežama į Romą Laivas
DR
JUOZAS
KRIAUČIŪNAS
m e t u dien
paildyti tą didįjį dvasini džiaugs*- Nesunku atspėti,
angliškai ir truputį vokiškai, kitoje pusėje — du italai audros metu paskendo, bet statulėlę jūra išmetė ant
tc
dov n
11
kunigai, kalbą ir prancūziškai, priekyje — kranto netoli Romos. Tai palaikyta stebuklu ir žmonės
mą. Savaime aSku, kad dovanos *SL * ?
* * . "I*?*? *
Sviesiaodiiai negrai kalbą angliškai, užpakalyje — statulėlę gerbia, yra žinoma, kad įvyko ir stebuklų
turi bufl ir dvasflBuri naudingos, "Dran*> prenumerata. Ta^i už
senesnio amžiaus lenkė, kalbanti tik lenkiškai, o jos meldžiantis prie statulėles.
praktiškos, re&altogos..
sakykime dienrašti tiems, kurie
Netoli, bet jau daug žemiau nuo šios bažnyčios,
duktė ir žentas kalba man nesuprantama kalba ir
Geros dovanos gali būti *vairus J<> neskaito. Ypač Ša atmintini
jau
beveik gatvės lygyje yra šventųjų Kozmo ir
Popiežių visą kelią lydėjo Vatikano sargybos truputį lenkiškai. Tautų ir kalbų mišinys sutiko savo
lietuviški drožiniai, Detuvfld «**irai nuo tėvų gywna«tieji,
Damijono bažnyčia. Už jos viename dideliame
iŠ. plačių
kryželiai, statulėles, Lietuvos Vy;- mokslus einantieji vaikai o ^ip vyrai, kurių uniforma yra viduramžinė. Rūbai
.
. bažnyčios galvą. Audiencija užtruko 2 vai.
kambaryje visa siena vaizduoja erdvią grotą Joje
1 fr
raudonų, geltonų
geltonų nr
ir mėlynų
mėlynų įuostų
juostų siūti,
siūti, su
su plačiomis
plačiomis
čio ženklas, Jvafrių lietuvišku P*
**** tie, kurte del ku- raudonų,
Popietyje
su
vienu
draugu
lankėme
Viktoro
rodomas
miniatūromis žemės žmonių gyvenimas. Per
žemiau—tokių
lėkščių drožiniai, skulptūros, He- rfV priežasčių neįstengia ar netu- 'kelnėmis siekiančiomis
* 'kelių, --------»-• pat ruožų
- Emanuelio II-rojo, Italijos imperatoriaus, paminklą. bažnyčią mirusių žmonių sielos eina į dangų. Sielos
tuvto dailininku paveftslai.
ri
ga^nry^ lietuvfifcą dJenraš- kojinės. Ant galvos Šalmas su raudonų stručio Labai didingas balto marmuro kūrinys su iš metalo matomos suspenduotos erdvėje įvairiame aukštume.
plunksnų kuodu. Nepratusiam tai daro cirko klaunų
Pastaruoju metu dovanų skai- < užsisakyti,
įspūdį,
nors patys vyrai yra aukšti, tiesūs ir mokamai lietu raiteliu centre, virSuje. Fontanai, daugybė figūrų, Visam tam pritaikintas apšvietimas ir sudaro
čiu P*P*Mė tobulai paruoštos ir Taigi kantriai laukime Kalėdų
aplink platūs laiptai, vedą į paaukštinimo platformą ir savotišką įspūdį.
gražiai išleistos lietuviu cho- Švenčių ir joms ruoškimės. Pra- atlieka savo pareigas.
paminklo apimtis daro neužmirštamą įspūdį.
Pragaras ten neparodytas, tai, matyti, visi tie
rų bei solistų Jb^dnavimų ptokJ- «iingu dovanų parinkimas gali
Tribūnoje popiežius sėdėdamas paskaitė ilgą
žmonės buvo lahai geri.
teles, juostiniai įrašai ir panašūs visų džiaugsmą padidinu,
kalbą itališkai, vis minėdamas II-rąjį Vatikano
Į netoU nuo painiiiklo esančią Marija Ara CoeU
Kontrastui, čia pat man buvo papasakotas
dalykai
k kv. konsihjumą. Tuo pačiu reikalų paskaitė kalbas, tik bažnyčią lipome gana aukštais, galinčiais siekti 6-tą anekdotas. Į. šliūbą, bažnyčioje
,_._,_ vyksta
.„
._„.»
automobiliu
daug trumpiau, v<>W*k*». a 1 n » Uilk 1 ai ' ** p a / l i i k * i " ar 7-tą pastatų aukštus, laiptais. Cia, kaip ir visose jaunavedžiai buvo susidūrime užmušti ir jų sielos
ti viduriu gatvės, jai vaJttuojast
PATARIMAI Manant*
f T . * ? ? ! ! ? ^ ! 0 - l ' ^ ^ i f L r T ^ Z ^ ^ r f f } ^ l R o m o t baaKkose, gsoso skulptūrą, paveikslą, freskų atsidūrė prie dangaus vartą. Ten jie prašė šv. Petrą;
užstoja kaną kitas automobi jau
laimindamas atvykusią tautines grupes ir net jas
_* _ ~ I žėrinčių auksu. Šonuose koplytėlės atitvertos "9v. Petrai, skubiai mums surask danguje kunigą, kad
Chicagos policijos superinten lis, spausti garso signalą, jei paminėdamas, paskaitė anksčiau minėtomis
metalinėmis grotų durimis, nes jose yra palaidoti jis mudu sujungtų. Mes labai mylimės, o žemėje
dentas, prūsines, kad šiemet automobilis sugenda, reikia pa- kalbomis savo sveikinimus ir linkėjimus. Kalbėdamas ankstesnės Romos kilmingieji Vieni jų palaidoti nepaspėjome būti sujungti", šv. Petras pasikrapštė
Cbicagoje įvyko jau 1,141 mo keM priešakini dangti ir grižus angliškai dėkojo amerikiečiams už jo gražų priėmimą. žemėje, kiti sienų kriptose, dar Įriti po altoriais. Visos pakaušį ir susirūpinęs atsakė: "Tuo reikalu negalėsiu
terų užpuolimas, paskelbė
i automobili sėdėti uMrmttras Tur būt, aikštėje buvo daug amerikiečių, nes girdėjau bažnyčios grindys nuklotos stambiomis jums padėti, nes dangun neateina nė vienas kunigas".
terims patarimus, kaip
duris, namie Jairengtl geras du visur aplink garsiai plojant po padėkos.
1 keturkampėmis marmuro plokštėmis su įrašais ant jų.
Šios bažnyčios požemis jau buvo užrakintas, tai
us: vengu era gatvėmis, sur rų užraktus, telefonų knygoje
Pabaigoje visi galingai giedojo lotyniškai "Pater įrašai rodo, kad toje vietoje palaidota vienas ar keli negalėjome pamatyti abiejų šventųjų kapą.
nėra judėjimo, jeigu pastebima, ir užraše prie namų vengti mo- noster". Jau vien ta kalba jungė ir dar tebejungia mirusieji. Daugiau vaikščiojamose vietose ploštės
kad ima sekti vyras, pradėti ai-|tariikos vardo
visus katalikus. Gaila, kad Amerikos mokyklose, net , nunešiotos ir įrašai išdilę. įrašai sako, kad ten buvo
•. r ^•^Bss^daugiau)
.
—
b? k t

PRASMINGOS LIETUVIŠKOS DOVANUS

DEŠIMTS DIENTJ
ROMOJE

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 10 d.

i atmintį. Tą liūdną vardadieni; Iškilmingose pamaldose dalyvavo
atsiminė ne tik mama, bet ir Ma prezidentas A. Stulginskis su vy
ryte ir aš. Tik po daugelio metų riausybės nariais ir daug žymių
sužinojome, kad toji diena buvo asmenų. Bažnyčia buvo perpil
Vyto nužudymo diena. Ar gali dyta žmonių. Atsimenu, kaip
ma netikėti nujautimų mistika? smarkiai plakė mano širdis, kai
kan. J. Tumui šventinant šviesiai
1920 m. tėvas išvykęs atosto
pilko marmuro lentą su aukso
Žmogui tenka žengti ne I norėjau dar daugiau. "Ar tu gali gų į Lietuvą sužinojo apie siau
raidėmis įrašytomis pavardėmis
Šviesoje, o naktyje, kurios išgroti mano vardą?" paklausiau. bingą nelaimę. Bet savo širdgė,
,•
IL ~ * v T**"~ skambėjo jo žodžiai: "Kankiniai,
tamsą nušviečia tik jo paties Ir jo smuikas kelis kartus pakar lą šlepe savyje, mekam Varšuvo- i ^
^ ^
_
^
t g k ^
tojo mano vardą. Mano artimieji
taikomas žibintas.
je apie ją nepasisakęs. Dabar, kai žygiai liks m u m s ant visados sim
vadindavo mane "Hanka". Ta- aš galvoju apie savo tėvą, ma
A. Malrtua da Vytas pasirodė man esąs bur- į tau jį tvirtą, nepalūžtantį. Kaip boliu aukos paskirtos Lietuvo
nepriklausomybei". Tada pasiža
Gal tik aidas kartoja siaubin ūninkas iš pasakų. Šokinėdama : jis sugebėjo tiek metų tylėti ne
dėjau: jeigu ištekėsiu ir turėsiu
gą riksmą karžygių Sibiro lietu iš džiaugsmo išbėgau į kitą kam- išduodamas mamai paslapties
sūnų, tai jo vardas bus — Vytau
I apie jos pirmgimį numylėtą sūvių bataliono karių beribiuose barį.
tas. Kasmet toje bažnyčioje kan.
1915 m. mes vasarojome neto- , nų? Nežinojau ir aš, kad 1923 m.
sniego užklotuose plotuose? Gal
Tumas atnašaudavo gedulingas
alkani vilkai išnešiojo jų suka Ii Varšuvos, vasarvietėje pušų gruodžio 9 d. (tada jau gyvenoMišias gruodžio 9 d. Mama apie
potas ir suledėjusias kūno dalis ir miškelyje. Tą patį vakarą, kai me Kaune) pirmą kartą buvo pasavo mylimiausio sūnaus trage
liks tik išmėtyti jų kaulai? O gal Vytas atsisveikino su mumis, iŠ- j minėta Sibiro lietuvių bataliodiją sužinojo tik 1927 m. "Kodėl
iŠ viso nėra jau jų kapinių? O vykdamas į Bobruiską (Rusiją) i no tragedija, įgulos bažnyčioje
jūs m a n nepasakėte tada? Aš bū
gal tik sielos aimanuoja, besis- atlikti inžinieriaus praktiką prie didžiuliai žmonių miniai dalyčiau už jį meldusis".
kundžiančios prarasta jaunyste tiltų statybos, mama sušuko: vau j ant. Tik 1924 m. (tada bu"Žiūrėkit, žiūrėkit, ar matote tą į vau Aušros gimn. 7sios klasės
1936 m. Karo muziejuje ati
pairame jų žydėjime?
didelį šviesos kamuolį?" Jis slin- j mokinė) brolis Jurgis man atsklei- dengta niša Sibiro lietuvių ba
Mes augome penkiese: Vytau
ko lėtai arti mūsų pro medžius, | dė skaudžią tiesą, prašydamas ne talionui. Jame tarp kitų ekspona
tas, Marija, Jurgis, Kazys ir Ona.
didelis kaip mėnulis ir paskui nu-1 prasitarti apie tai mamai, ir da- tų (vėliavos, uniformos ir kt.)
Artimiausia Vytui buvo Marytė
sirito virš miško. Puikiai tą mo- į lyvauti pamaldose. Vytauto baž- buvo patalpintas ir Vytauto Ka
(jaunesnė už jį dvejais metais).
mentą atsimenu. Mama susijau- \ nyčioje gruodžio 9 d. buvo įmū- sakaičio portretas. Tamsiai viole
Ji yra parašiusi kelis straipsnius
dinusi pasakė: ' T a i kažkoks ženk I ryta paminklinė marmurinė lenta tinė šviesa ir tyla bylojo apie
apie Sibiro lietuvių bataliono
ias!" Galima tikėti ir netikėti. su 8-nių kankinių pavardėmis.
(Nukerta į 5 paL)
tragediją.
Gal tai buvo sutapimas, o gal
"Drauge" ir "Dirvoje" 1969 m. mistika? Gal tai buvo elektros
50-ties metų liūdnai sukakčiai kamuolys, kurio niekados neteko
paminėti, ji rašė: "Nors nei vie mums matyti nei prieš tai, nei
no ii tų aštuonių (turėtų būti vėliau gyvenime.
7-nių O. K. N . ) nužudytų mano
Pirmasis pasaulinis karas siau
brolio Vytauto Kasakaičio ginklo
Lithuankm
Codkery. Compiled fay Izabelė Sinkevičiūtė. 318
tėjo. Kai rusai traukėsi Rusijos gidraugu, nei jų šeimos narių ne
psl.
$8.00.
lumon, Vytas buvo karo veiksmu
pažinau, bet rašydama apie bro
priverstas trauktis su jais. Mano And There *xw the Moon — Throvomg Stone* at Biria, Poema
lį Vytautą, noriu priminti tuos
b y Danguolė Sadūnas. $3.00
sesuo Marytė rašė savo straipsny
visus jaunus Lietuvos patriotus,
je: "Iškeliavo į nedraugišką sau Vilnius Umversity Four Hundred Tears, b y Alberta* Bubraa.
kuriems teko šiurpi dalia — būti
$200
pasaulį vos 20 metų būdamas ir
pakirstiems pačiam gyvenimo žy-4
daugiau nebegrįžo. Likimas lė Lithuonions t* Multiethnic Chicago, b y D a v i d Painiuos. $20.00
dėjime ir tai baisia, siaubinga
mė, kad Vytas į pasaulį audrų Memotrs 0 / a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
mirtimi. 50 metų jau uždengė už
mėtytą išsinešė tik savo giedrią Noon at a Country Imt, by Antanas Vaičiulaiti*. $3.95
miršimo dulkės. Bet man ta pra
jaunystę ir karštą lietuvišką Šir Bobby Wishmgmore, b y Stepas Zobarakaa. $1.95
eitis dar gyva, gal todėl, kad vi
d į įsimaišė į karo pabėgėlių mi Lithuania tn Crisis, b y Leonas Sabaliūnas. $5.00
suomet širdy ją laikau".
nią su savo pasitikėjimu žmonė The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00
Būdama jauniausia šeimoje mis ir kilniais idealais".
The Thtrd Womcm, b y Aloyzas Baronas. $4.00
"Namuose pasidarė tuščia ir Bleven Lithuanian Artiste tn AustraUa, by Vaclovas Ratas. $5.00
apie Vytautą tiesioginių a t m i 
nimų nedaug teturiu. Daugiau i nyku, nebuvo jo linksmumo, jo The Baltic Statea m Peaee and War 1917-13+5. Bdited b y V.
sia jie surišti su mūsų mamos judrumo, nebuvo kas padainuo
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
Leokadijos Kasakaitienės pasako tų, pagrotų smuiku. Pasiliko tik
The Battle of Gruenvald, b y I. Sokolnikov, $3.00
jimais apie mažojo Vyto, pirmgi- jo smuikas juodame futliare pa
Introduction to Modern IAthuanitm, b y L. Dambriūnaa, A , Kū
mk), numylėto sūnaus, vaikystę, dėtas matomoj vietoj, priminda
mas, W. Schmalatieg. A Grammar and Teactbook for the
vėliau apie pol'technikumo stu mas mums Vytą ir didindamas
lithuanian Language. $104)0
-*
dentą. Paskutinieji baimės ir lū ilgesį".
Bnglish-LVthuanian
Dictionary.
by
V.
Baravykas,
$10.00
kesčio ilgieji metai, mums Var
Nerimas, baimė dėl jo likimo
ViliusPėterartia, $ 1 0 0 0
šuvoje begyvenant, paliko giliau ir laukimas, begalinis laukimas Lithuanian-BnglishDictionary,by
Lithuania's
ievos
and
The
Holocaust,
by Dr. Juozas Prunakia
sius pėdsakus mano vaikystėje.
blaškė tėvų ir Marytės širdis. B
$1.00
jo nebuvo jokių žinių ir bet ko
Kai aš gimiau Lietuvoje, Sur kie pėdsakai apie jo gyvenimą bu Lithuanian Writere m the West, edited b y Alina Skrupskelis.
viliškyje, kur mūsų tėvas Anta vo dingę. Sužinojome tik tai,
$204)0
nas Kasakaitis buvo mokytojas, kad karo metu iškėlus Varšuvos Lithuanian Self-Taught, b y M. Variakojytė. $3.50
Vytas jau gyveno pas tetą Varšu politechnikumą į Maskvą, jis jį Namų-artimos aplinkos iodynėlia, b y R. Černius. $ 2 .50
voje Netrukus baigęs gimnaziją tenai baigė. Kurį laiką dirbo Mas Mano žodynas, by Riehard Carry. F o r children, Ittuatrated. $5.00
įstojo į Varšuvos politechniku kvos statybos skyriuje, bet ne The USSR-German Aggression ogoinst Lithuonia, b y B. Kasias.
mą studijuoti architektūrą. 1913 trukus buvo mobilizuotas. Bai
$15.00
m, tėvas buvo perkeltas į Lenki ges karo mokyklą išsiųstas į iroruĮ Lithuonions in America, by Dr. A. Kučas. 6.00
ją, netoli Varšuvos, o 1914 m. ga tą R ->1iucij»s metu ir frontui
The Lithuanian Short Story 50 Tearė, by S. Zobarakaa $12.50
vo mokytojo vietą Varšuvoje, pairus įsijungė į Sibiro lietuvių
Lithuania 700 Years, by A. Gerutia $ 1 2 0 0
kur apsigyveno ir visa šeima.
batalioną
. Fighters for Freedom, Lithuanian Partiaans, by-J. Daumantas.
Man — mažai mergaitei didžiau
1918 m. baigėsi karas. Laukė
$1000
sią įspūdį padarė Vytauto, poli
me Vyto v i s i Kai tik kas pasibels For Thoee SUŪ at Sea, b y S. Kudirka, $8.00
technikumo studento,
tamsiai
davo į duris, atrodė mums, kad Lithuania Minor, b y M. Brakaa $15.00
mėlyna uniforma su metaliniais
jis grižu. Tai buvo ilgų metų The Baltic Natione, by B. J. Kaslss. $12.00
ženklais munduro atlapų kamir mėnesių įtempus laukimas.
Sudiev; Good-bye, b y Eve B a t e a $10.00
puose ir antpečiais, apsiūUis bliz T a ( J a j a u i r ^ supratau, ką reiš
gančiu galionu. Man ne tik pati-, ^ j a u k t i . Vis jokių žinių. Tik Cultural Wėūšprmge of FoJktaleš, b y V. BagdanaviČiua $5.00
ko Jo uniforma, pasiūu į taliją,' ^ ^ 1949 m . a tėjo iš jo atviru- A Prieet in Stutthof, by Stasys Yla. $&00
bat ir jo lengva eisena ir grakš- ^
teUi lenkiškai, kurį Crosaea by V. Ramonas $4.00
rSįyx9s
tū» judesiai. Kai jis susilaukdavo. m e s saugojome kaip vienintelę re- The kO Tearė of Darhneee, by J. Vaišnora $2.00
komplimentų iš moterų, juo-, n^ają, rašytą jo ranka. Sui laiš The Brothers Domeika, b y L. Dovydėnas. $6.00
kaudamas sakydavo:
"Hrabia ko trumpas turinys:
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, b y J. Končius. $2.00
(grovaš) "Kossakowski" (Pagal
•'Novonikolajevskas.
Sibiras. Hietory of Lithuania, by J. Končiua $3.00
metrikus rusų laikais mūsų pa 1919 m. I. 31. Širdingai Jus svei Houee Upon the Sand, by J. Gliaudą $4.00
vardė buvo rašoma su dviem s ) . kinu ir turiu viltį, kad greitu lai- With Liberty and Juetice, b y P. L s o a a a $5.00
Prisimenu jo gražų balsą — įku Jus pamatysiu. Tikiuos, kad The War Agamet God m Lithuania, by J. Savasis. $2.00
tenorą, kai vasaros atostogų me- j tuo adresu laiškas pasieks Jus ir Stn At Baeter, by Vaižgantas. $5.95
tu Surviliškyje dainuodavo dar bent tokiu būdu nuraminsiu sa- The Foreet of Anykščiai, b y A Barananakaa. $4.00
man esant mažytei "Op, op, N e - | v o ilgesį ir laukimą. Išbučiuokit 100/)00,000 and Lithuania, by A Gustaitis. $ 1 0 0
mano mylimą motiną, tėvą ir We Wiū Conąuer the World, by U Dovydėnas. 5.00
munėli, ar tu mane šauki
mintimi, kad vi- ONA, by V. T. Belajus. $5.00
"Kaip umsi naktis juodas N e v ė visus. Gyvenu
_,
Bs",
"Karvelėli mėlynasis", o sus, kuriuos palikau, rasiu. Jei KI- The Sonata of loarue, by J. Gliaudą. $5.00
ypač vėliau jaudino mane jo taip, geriau būtų negrįžti! t s u Selected Poet-War Lithuanian Poetry, aaieetad and tranalated
smuikavimas, išspaudęs ne vieną I sveikas, likimas iki šiol man buby J. Zdanys. $12.00
graudžia ašarėlę ant vaikiško vo palankus; šiuo momentu jaus- Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, b y I. samius. $5.00
veidelio. Man buvo uždrausU čiausi gerai, jei galėčiau pamaty- Perfection by BxUe, 14 Contemporary Lathuanian W r i t e n , b y
įeiti į jo kambarį, kai jis smuikuo- j ti artimuosius ir nuvažiuoti \ Lie
Rimvydas Šilbajoris. $ 8 J 0
davo, kad jam netrukdyčiau. T a - ' tuvą. Esu susirūpinęs brangaus The Violations of Human Righte m Soviet Oocupied
Lithuania.
Čiau vieną kartą įsmukau pro du- tėvo likimu, ar turi darbą? Sibire
A Report for 72. 73, 74, 75, 76, 77. B a c h book $ 4 0 0 .
ris ir pasislėpiau jam nematant; esu JIUO 1917 m. Laike baisenyPofular Lithuanian Recipee. Compiled a a d edited by Josephine
Mano nepatogi padėtis, stoka bių buvau Sibiro taigoj prie keJ. Dauzvardis. 4.00
kvapo ir, žinoma, kantrybės iš-. lių tiesimo ties Lena",
Puzinas,
Oolor monograpby, album. $25.00
davė mane. Tada labai išsigan-| Vilties prošvaistė ir vėl tyla.
A
Color
Odyteey
- A Galdikas. $16.00
dau, kad manęs nenubaustų. Bet Dar vienas liūdnas priminimas.
m atvirkščiai, VyUs švelniai mane 1 1919 m. gruodžio 9 d. šventėme The Cathohe Church Diesent and NationaUty *» Soviet Lithua
nia., by V. S. Vardys. $15.00
pakUusė: "Ka gi tu čia veiki?" mamos vardines. Kaip paprastai,
Lithuanian Ouartet, by A Baronas, l t KatlHakia A Landsber
«AX_ ai noriu tik išgirsti, kaip susirinko mamos artimų giminių
gis, L Šeinius. $5.00
t a flufT• " O ką gi nori, kad tau būrelis. Susėdus mums prie stalo
pafrcčUu?" "Ar tu moki išgro- vakarieniauti, viešpauvo mirtiUžsakymus siusti: DRAUGAS, +5*5 W. 6Srd St., Chicago,
ti kaip vėjas pučia?" "Klausyk —' na tyla. Kalbos nesirišo, liūdesys Iū. 606t9.
įĮf gfcdi." * 0 kaip lietus lyja?" 1 buvo visus apgaubęs. Mama taKnygų užsakytojas moka p a l t o ir įpakavimo išlaidas. Dl.
"§t«t tai lietaus lašai". Kaip ste-, da pasakė: "Tai ne vardinės, bet gyventojai dar prideda vaksukui mokesčio 6%.
jis tai išreiškė. Bet aš šermenys". Tas žodis man įsmigo

ITM. VYTAUTAS KASAKAITIS R B 60 METU
HU2UDYTA& SIBIRE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGUSH

CLASS f F I ED GUI D E
R E AL

E S T A T E

M I S C E L L A N EO U S

VYBAI

IB

MOTERYS

EXPERIENCEa>
S-fc aukštu Gcoraian. 8 kanu. 37 tiiiiiniiiiiiiiiiiillliiii
p. sklypas. 70 ir Fairficld. Numažinu
EUI0TT PLUMBING
KITOHEM SUPERYIS0R
kaina. $27,900.
For NortJiirest Suburbau Nvrssng
AU typea of ptambiag repaira.
Taverna ir 4 kamb. mOrinii. i rytus
Home.
Drain line* rodded.
nuo California Ave ir 71-os g-vJs. Nu
N o extra charge for weekenda
Muet
have
sanitation
certificate
žeminta kaina. $45.000.00.
or holidays.
by the Illinois Department of Pub
lic Health. Oall for appomtment:
BUTŲ NUOMAVIMAS
Phone — 847-6310
Namg pirkimas — Pardavimą* uiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuuiiiiim
Mr. Horvath 967-7000
Valdymas
Monday tJ'ru Friday
«sssss:
•MaaaaMajan
Draudimai — lneoma Tas

SIUNTINIAI 1 UETUV4
Ir kitus kraltus

NoUriata* — Vertiniai

BELL REALTY
J.

NEDZINSKAS, 405ff Archer Ava.

nry.aĮftį m. airii, tat m-siM

B A C E V I Č I U S

įsama saaejĮąejsaežaaaaaM įasaąsaeaaa

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

HELP WANTED — MOTERYS
EXCELLEXT BENEFTTS FOR

RN'S & LPN'S

EDUCATIONAL
REIMBURSEMENT
Sutturban Convalesoent Center
10% — so% — ao% pi«uu
Haa theae, aad the rewards of reu ž a p d n u i d ą n o o m n l i a ir aatomo- habllltaUori care to offer. Openios*
o o v on 1 to 11 and 11 to 7 ahlft
b i i l o P a mus.
CAIiJj 7&6-&200

PIRKLIO LAIMEI

FRANK

Apie $10,000 paModemiai patobulintas namas
Marquette Parke. Kaina $67,500.

ZAP0LIS

EXECUTIVE ASSISTANT

GA

y« w. $«k Street

2]u aukitų maras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuett* Parke. Ver
t u $46.900.

O V I NG

sklypas. Geroje vietoje in ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Ksinnhd praiau kalbėti lietuviukai pilna apdrauda.
ar snaiiikai ir paduoti savo telefoną
TeL — W A 5-806$
bei pavarde, kada jums patogu namus
apžiūrėti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiinimiutim

Valdis Real Estete

įvairią
brangiai

prekių
Ū
aėi

COSMOS PARCELS EXPRESS
SStl W. M S t , CUeago, IŪ. $$$»

2625 Wett 7lst Street
Tel. 737-7260 ar 737-8534

SIUNTINIAI I UETUY4

HOUSEKEEPER
Experience preferred, knowledge of
bospital or hotel training very helpful.
Full time. Flexible hours. For

PIOC-IISLE

•

Operating In The
BELL SYSTEMS CENTER
•$•* S. Rmtta SS, Usls» M.
MRS. GEBI BIHA St3-21fS

IaNTJOMOJAMA — FOR BENT
• •

— »••—

įįįįg*

Išnuomojamas 6 kambarių butas
Brighton Parke.
-.376-2397

Teiaf. - $25-2737
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiininimiiiiiii
Vytautas Valantinas
Laetoviikss restoranas so narna i r . IIIIIIUIIIIIIIII1IIIIIIIIIIU11U1UUIUIIIUUIU
ISNUOM. 3% kamb. butas 68MK ir
visais moderniais įrengimais — į
Taiznan
apyl
Marojaatte Parko eentze. Lengvos • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
Skambint 7$7-t228
pirkimo sąlygos. Labai geras Ux»
M.
A.
i
I
M
K
U
S
ata, Beta proga.
IMOOME TAX SERVICE
NOTARI PUBUC
DfeMESlO
ŠIMAITIS REALTY
4250 So. Mmpknrood, teL 254-7450
laaaranee — Income Taz
T a i p pat
daromi
VERTIMAI.
uiiiimitK
Notsry Public
U I M I N Ų Iškvietimai, pildomi
B U R K U S
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI Ir

2951 W. 63rdSt., 436-7878

kitokie blankai.
llllllllllHIHIIIIUIIIIIIIilIlIHIlIlUilHHHIIH

Tet 839-1784 arba 839-5568
illllllllllllllilIlIlIlIlIlHHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII

VALOME

ARTI TIKSLO
"Be iioa knygos neturėtų
būti nė vienos ieimos, iš kurios
k a s nors mirtimi y r a išvykęs
amžinybėn."

NsaĮssnh S-Jų miegamų bungalow.
K I L I M U S I B BALDUS
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
67-os ir Homan. $52^00.
Pjaunama ir vaškuojame
Iii aukšto mOras — S butai. Ge
visi} rūik} gi indis.
Iš autoriaus pratarmės
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
Nebrangus.
BMa Ir WbJpple. 6 kamb. puikiai
"Sttdavos" leidinys 1979 m.
prttiūreu mūro rezidencija. Gazo
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiit Spaudė Morkūno spaustuvė ChiKlimą. Rūsys. Nebrangus.
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
as-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
siuntimu $6.75. Ulinois gyvento
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
jai prideda 3 0 e t valstijos mo
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
$72.000.
kesčio.
Pardavimas ir Taisymas.

TELEVIZIJOS

NEIGHBORH0OD
Realty Group Ū.SJL
BUDRAITIS REALTY C0.
4243 W. 63rd Street
Tel. — 767-0600

M I G L I N A S TV
Užsakymus siųsti:
224$ W. gftfa SL, teL 77$-14$$
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiuiiiuiiiiiiiiini DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
Chicago, VL 60629
j iMiiiiiiiitmitiiiiiiiiiiiiitiiitiunuiiuiiHtf

PLUMBING

IHIItlIlIlIlMlIlHHlllll

'<

Lioensed, Bonded, Iasored
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
_
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
i"g I Q y K I T E D A B A R Piy^^ės. Giass bioeks. Sinkos vamz.— — • _ , — . — — — — . .
diiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
• I I I I I I I I I I I I M I I I I I H H I M I I H I l I l l l l l l l U l l l l t t * . ' nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
vakaro.
Tai p«Bd dovmaa — bet karia
SERAPINAS — 686-2960
proga!
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiusuujiUHim
!

Popuiar lithuanian
RE CI P E S

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
>vo

iiiiiiiiiiiiiiillllliiiliillililiillilllllllllillill

A.

VILIMAS
M OVING

Apdraustai pertaustymai
{•airių atstumi)

T e l . 376-1882 arba 576-5996
Šiom dienom Draugo spaustuve
išleido septintą laidą ino* "oit"*fl iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiimiiiiiiiiHiiiiii
rios virimo knygos. J. Dauivardien* vėl patikslino ir pagražino aią
p * ME S io
laidą naujais paruošimais.
Tai geriausia dovana naujoms
VIZITINIU KORTELIŲ
žmonoms ar marčioms. Daugelis
REIKALU
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
Vizitinių kortelių naudojimas yra
virimu. Si knyga yra sukėlusi la •ratus paprotys. Biznieriai jai sta
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki čiai naudoja. Bet tinka ir risų tas
tataučių darbo vietose ir organiza nų atstovams turėti gražias vis)
cijose.
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui.
Užsakymus siusti:

KTetpKitas |
•raciją visais panašiais reikalais.
DBAUOAA,
63rd St, Chicago, IL. 60629. Už
6646 W.
sakant pridėti $1.02 ui persiunti-

DRAUGAS, Knyga Skyriau
4546 W. €trd Street
CUeago, llHnot* aafjf

XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puoėni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bet kam: svetimtaučiui
ar lietuviui.

proc. mokesčių.
awssjaessjass>SMawaBasasjaaiSaaB
aktlbtls diea DRAUGE

Kaina su persiuntimu $4.75

įas jis plačiausiai skaitomas Ue.

Ulinois gyventojai pridėkite dar
20 centų mokesčiams.

tuvių dienraštis gi skelbimų ksi•oa yra

Perskaitė "Draugą" duokit*
n kltJema pasiskaityti.
apsimoka skelbtis

I *BajNSjBBBSa«)BajBBBBBBBBBBBBRB

#»l^f

*

mus ir juose aktyviai reiškėsi. | komiteto pirminkAė, centre am- dainavo solo dvi dainas, akom DRAUGAS, pirmadieni*, U * m. groodiio g j f c 10 dRašė spaudoje. 1913 m. „Drauge" roji vicepirm., o nuo 1977 m- pir panuojant jos mamytei. Solistas,
ir „Darbininke" įvedė Moterų sky moji vicepirm. Tose pareigose ir baritonas F. Blazis padainavo ke
rių. Organizacijai daug pasidarba dabar. Buvo Pasaulio Lietuvių ka letą dainų, iš kurių dvi sukurtas
MOTERŲ SĄJUNGOJ
tas su žmona. Pirmininkas tarė
vo būdama literatūrinės komisi talikių moterų organizacijos vice jo žmonos Magdutės, kuri taip
sveikinimo žodį ir kuopos vardu
Lapkričio 28 d. Maironio Par-{
, , , . ...
,
* jos nare ir „Moterų dirvos" bend pirm. ir atstovė kongrese Romo pat priklauso kuopai ir dainuoja
radarbe. 1929 m. seime buvo pa je. Priklauso ir aktyviai reiškia chore. Choro dkektpre G. K*
kelta į garbės nares, pagerbta ir si svetimtaučių organizacijose. neb su dukrele Kristina padaina
-tos kuopos pirm. Rita Pinkienė su apdovanota už nuopelnus Mote
rikos Lietuvių Romos katalikių
Kuopos chorui vadovauja ir da vo duetą: O atsimenu namelį.
vyru, Worcesterio apylinkės LB rų sąjungai
| Damos skambėjo labai gražiai,
moterų sąjungos įkūrimo 65 me
bar.
pirm. P. Babickas, Sv. Kazimie
Mirusios garbės narės: a.a. Ona Į ypatingai choro.
Veronika Liutkienė entuzias
tų sukaktį.
ro parapijos vyru klubo pirm. St.
tingai sutiko Motery sąjungos Sidabrienė, Marcelė Watkins ir I Programos vedėja pabrėžė, kad
Paminėjimą
kuopos
« UU*M.J««~^ atidarė
nvjuoiv
» » y w i Valinskas su žmona Ona, k u r i . . .
. . .
. . .
Magdelena Delionienė. Serga Ma-! didelią dalį choro sudaro čia gi
0
pirm. P. Hassett, programą ves-' akompanavo kuopos chorui, Sv. h"**"* m m * ir stojo i j o s pir- ri ja Žemaitienė. Dėkojame joms musios, augusios ir niekada Lieti perdavė kuopos sekr. J. Mi- Kazimiero seselių rėmėjų skyriausi m v « u ^ f ^ o n ų eiles. Nw> pat už jų darbą, atliktą Moterų są- tuvos nemačiusios sąjungietės.
pirmų įstojimo dienų garsino
fiauskienei, kuri priminė, kad pirm. Ona Bender, Moterų są- Moterų sąjungos tikslus. Jos pa jungai.
| Garbė ir padėka joms, kad išlaiUendien švenčiant šią sukaktį, jungos 15-tos kp. iš Brocktono stangomis įrašyta daug naujų na
Skaityti gauti sveikinimai iš kė lietuvių kalbą ir meilę lietu
visas nares, bet ypa pirm. O. Eikinienė, selcr. Susierių, įsteigta keletą kuopų. Kuo centro valdybos sekretorės Meri- viškai kalbai h* dainai.
tingai tas, kurios mirę, serga ar dielienė, E. Ribokienė, E. Litkepoje valdyboje ėjo įvairias parei lan Harding ir iš buvusio Mo
Padėkojo Maironio Parko va
dtl kitų aplinkybių negali būti vičienė. Moterų sąjungos 60-tos
gas. Buvo centro valdybos šeš terų sąjungos centro valdybos dovybei už patalpas, virtuvės per
Bandien kartu.'Jų visų prisimi kuopos Simonienė. Svečius pri
toji pirmininkė. Keturis metus dvasios vado preL P. Juro.
sonalui su vyriausia šeimininke
nimui pakvietė kuopos pirm. P. ėmė Elena Lindstrom, kuri pri
ėjo Massaehusetts, Maine ir New Centro valdybos pirm. Julia E. Kauševičiene už pietus, minė
Hissett uždegti tris žvakes: už klauso ne tik Moterų sąjungos
Hampshire valstijų
direktorės Mack kalbėjo apie Moterų sąjun jimo vedėjoms E. Karberienei ir
mirusias nares, sergančias ir už 5-tai kuopai^ bet yra pirm. Lie
J pareigas. Dalyvavo daugely sei gos veiklą šiuose laikuose. PrimiJ. Sepavičienei, finansinius reikaMoterų sąjungą.
tuvių Moterų socialinio klubo.
mų, aktyviai juose reiškėsi. Atli nė šių metų seimo nutarimus pa- J J į f T v a ^ S r n i " Elenai7" Banis,
ALRK
Moterų
sąjungos
istori
Invokaciją sukalbėjo Aušros
ko daug darbų Moterų sąjungos
fa^ų
Vartų parapijos kleb. kun. A. ją skaitė A. Garsiene, kuri yra gerovei. 1947 m. seime pakelta gerbti Sibire^k^enčiančią^N.Sa-1 E U z a b e t a i A l a v o š i e n e i )
dūnaitę ir išrinkti ją iškiliausia laimėjimu besirūpinančiai O. Kil
Volungis. Pasivaišinus pietumis, kuopos pirmoji vicepirm. Atvyku į garbės nares.
šių metų moterimi,
apmokėti dišienei su padėjėjomis, svečius
programos vedėja pristatė sve si į JAV po antrojo karo, vos spė
Julia Mack į Moterų sąjungos anglų kalba vieno leidinio iš priėmusiai E. Lindstrom su pačius: vieną iš pirmųjų ALRK Mo jo susipažinti su gyvenimu nau
5-tą
kp. įstojo 1944 m. Ji greitai spausdinimą LKB Kronikos, su- gelbininkėmis ir visiems, kurie
terų sąjungos įsteigėjų Uršulę jame knotinente, tuojau įsijungė
įsijungė
į kuopos veiklą. Buvo Į daryti_ Maldų kalendorių, pra- prisidėjo darbu ar atsilankė į pa
Daukantienę, Aušros Vartų para į Moterų sąjungos 5-tos kp. ei
pijos kleb. kun. A. Volungį, šv. les, kuriai priklauso jau 30 m. apskrities pirmininkė. Centro vai šant Dievą, kad ark. Jurgis Ma rengimą.
Kazimiero parapijos kleb. ir AL- Trys metai eina vicepirm. parei dybos pareigose iš eilės išbuvo tulaitis būtų greičiau paskelbtas
J.M.
&K Motėm sąjungos centro val gas ir dainuoja kuopos chore. Is 6 metus. Illinois valstijos ap- šventuoju. Kvietė moteris stoti
dybos dvasias vadą kun. A. Mi- toriją pi. rašė buvusi žymi Mote draudos skyriui reikalaujant, pa narėmis į Moterų sąjungą.
Meninę programos dalį atliko | MESTO PASKOLOS — 10%
effaą, M C Į kuris tarė ir trum rų sąjungos veikėja Matilda Pau grindinai pertvarkė Moterų sąjun
kuopos
choras, vadovaujamas di
gos įstatus, lėšų fondus, įvedė pa
p i svetrirjfctio žodį, Sv. Kazimiero lukonienė.
Chieagoe miesto finansinė ta
parapijos asistentą kun. B. Už
Programos vedėja perskaitė sąra- lengvinimus naujų narių įsirašy rektorės Genovaitės Kaneb h* so ryba nusprendė, kad mieetaa už
davinį, ALRK Moterų sąjungos >ą Moterų sąjungos 5-tos kuopos mui. Ji nenuilstama veikėja ir ki listas. Choras pagiedojo Moterų savo paskolas gali mokėti iki
centro valdybos pirm. Julią Mack, narių, kurios praeityje ėjo kuo tose socialinio, religinio ir kul sąjungos himną ir padainavo pen 10% palūkanų. Dri šiol riba bu
centro pirmąją vicepirm. Geno poje ar centre įvairias pareigas tūrinio gyveninio srityse, ne trk kias dainas. Akompanavo kuopos vo 7%.
vaitę Kaneb, 5-tos kp. pirm. Pris- ir garbės nares trumpai supažin lietuvių bet ir svetimtaučų tar narė Onutė Valinskienė, kuri var
dla Hassett, pirmąją vicepirm. dindama publiką su jų darbais. pe. Aktyviai reiškiasi ir politi gonuoja šv. Kazimiero parapijos
FILMAS KOLEGIJOJE
A. Garsiene, J. Sepavičienę, E. Matilda Paulukonienė, Ona Bruo- niam gyvenime. Rūpinasi ir pa bažnyčioje per anglų kalba vyskSt. Xavier kolegijoje, 3700 W.
Karberienę, iždo globėją. Buvo lienė, Margarita Sinkevičienė, vergtos Lietuvos reikalais. 1973 tančias šv. Mišias. Per lietuvių
103rd
S t , Chicagoje, penkta
pristatyta visa valdyba ir įvairių Marija Šidlauskienė, Julia Mack- m. vėl išrinkta 5 kp. pirminin kalba šv. Mišias vargonuoja taip
organizacijų atstovai Worcesterio .iabartinė centro valdybos pirm. ke, išvystė aktyvią veiklą, kar pat kuopos narė Olgutė Keršytė- dienių ir šeštadienių vakarais
Lietuvių organizacijų tarybos pirm. Nellie Thompson, Angelą Gailiū- todama, kad visos esame lietuvės, Kuopos narės Sofijos Biekšienės rodomi filmai, į kuriuos gali atP. Molis, vicepirm. W. Karrytais liienė, Priscilla Hassett — dabar nėra jokio skirtumo kada, kuri at anūkėlė apie 8 metų amžiaus .pa- silankyti ir pašaliečiai
su žmona, Dr. Vinco Kudirkos tinė kuopos pirmininkė, Uršulė vykome į šį kraštą. 1977 m. sei
saulių kuopos pirm V. Gedmin- Daukantienė, Veronika Liutkienė, me vėl išrinkta centro valdybos
lfrances Bačinskienė,
Petronė, pirmininke h* šių metų įvykusia
Sitoškienė, Marcelė Watkins. Ge- me seime Chicagoje vėl perinkta
JHJITOMTAS SBHBT.
LaNtotanriiį Direktoriai
uovaitė Kaneb, Marijona Žemai toms pačioms pareigoms. 1955
tienė, Joanna Sepavičienė. Sekan m. seime pakelta į garbės nares.
fpeL).
B$45 SOUTH WESTiMJ Mt
čios narės yra 85 metų ir MoteMatilda Paulukonienė, Veroni
jaunų Lietuvos
patrio*; triušių 'amžino d J I J f c i ! V « g ^ t f f r S * J * ^ kos Liutkienės dukra, ėjo įvairias
T
T* .
«!__ t.
1_ C ; luip 40 metų: V. Liutkienė, K. pareigas. Savo iškalba ir raštais
Vietą Ceriomuškmo kapuose, Si
Trys Moderniškos Koplyčios
Grigienė, V. Lozoraitienė, M. išjudino ir patraukė kitas į dar
bire, Altajaus krašte.
Ulevičienė, E. čiginskienė, M Gi- bą. Davė daug praktiškų nuro
Mašinoms Vieta
1940 m pirmą sykį rusams *aitienė, M. Kiselauskienė, A.
dymų
ir
patarimų
centro
valdy
okupavus Lietuvą paminklinė
Kirminaitienė, M. Galeckienė, O. bai. Vadovavo ir puikiai pravedė
lenta buvo dingusi iš Vytauto
Tęl. 737-8600
Sturgaitienė, A. Adamskienė.
keletą
seimų.
Suorganizavo
ir
pra
bažnyčios. Kur ji dabar yra —
Tel. 737-8601
Garbės narės: Uršulė Daukan vedė pirmąją lietuvių Katalikių
nėra žinių. Žvelgiant 60 me
tų perspektyvoje atgal į Sibiro tienė — viena S pirmųjų ALRK moterų ikonferenciją Putname,
Mieliems
lietuvių bataliono likimą, iškyla Moterų sąjungos įkūrėjų. Ji pir Conn. Keturis metus buvo „Mo
mūsų kuopą. Wor- terų dirvos" redaktore. Dažnai
ne vienas ^ m ^ * pulk.K. ] miausia įsteigė
M
važinėjo su paskaitomis po kitas
Ališauskas ir tos traged^osda^
^ . ^
kolonijas, keldama Moterų sąjun
brangiam BROLIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžią
tyviai P K™?X%}J°?^"
| lankioms aplinkybėms mūsų kuo- gos organizacijos reikšmę, 27P UnkuvUnkevi&us, j e n m t e J ^ j ^
užuojautą reiškia
u
D a u .
-tame seime pakelta į garbės na
TĖVAS IR SŪNUS
Us gyvas Amerikoje gyvenantis j kantienė
£ „ , _ buvo
C Z \ 2 ~ H ~«*~ - J
pirmoji centro val res.
Urą iauliu Mmęm "Kbipidi"
liudininkas, yra rašęs Lietuvoje
dybos pirmininkė ir „Moterų dir
Genovaitė Kaneb, Moterų sąj.
PtanMikas, Valdyba Ir Nariai
MARQUETTE FUNERAL HOME
ir išeivijoje apie ją.
vos" žurnalo redaktorė. Orga 5-tai kp. priklauso nuo 1935
Paskutiniame laiške rašytame
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
nizavimo darbą pradėjo 1913 m. m. Nuo įstojimo dienos suorgamano broliui Jurgiui š m. lap
Kalbomis ir raštu skatino Mote- ] nizavo kuopos chorą, kuris su per2533 Wast 71 St., Chicago
kričio m. P. linkus rašo: "Mūsų
ris burtis i centrinę Amerikos Lie-1 traukomis veikia ir dabar. Kuogalvojimu, Rumšą tiesioginiu ar
1410 Se. 50th A v.. Cicero
tuvių Romos katalikių moterų są-1 ppje daugeli metų aktyviai reSnetiesioginiu būdu prisidėjo prie
Tel. 476-2345
jungą. Nuo pat pirmųjų dienų kėsi. Dirbo kaip įvairių komisijų
tos tragedijos, iškeldamas batal
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
ioną ne į rytus, bet į pietus, kur daug dirbo centro, apskrities ir pirmininkė. Buvo valstijoje di
nebuvo, mano manymu, jokios kuopos valdybose. Organizavo sei rektorė ir konferencijų rengimo

LIETUVIAI WORCESTERY

*

Mažeika & Evans
•* + -

VYTAUTUI ir MONIKAI STRA2NICKAMS,

1959 m. keturiasdešimties me
tų kruviną sukaktį minint, mū
sų tėvas ir Marija buvo dar sy
ki išstudijavę visą esamą medžia
gą, iki tol parašytą. Nemaža ras
ta žinių apie Sibiro lietuvių ba
talioną lenkų šaltiniuose, apie
lenkų V-ją diviziją Sibirą Bet
niekur nerasta atsakymų, kodėl
lietuviai ir lenkai buvo nustum
ti į ariergardą apsaugoti čekus ir
trauktis paskutinieji? Kodėl toks
didelis skaičius bataliono karių
pasidavė 30-čtai išdavikų lietu
vių bolševikų? Kas buvo kaltas,
kad batalionas buvo priverstas
trauktis į Rusijos pietų vakarus
ir pakliuv/i i akligatvį.
Gal but ateityje atsiras koks
nors karo istorikas, kuris sugebės
atsakyti į tuos skaudžius klausi
mus?
Marija savo straipsnyje 'Tėvy
nei pareiga — įstatymas" (Drau
gas 1969 m.) atsakymą rado Ho
mero kūryboje. "Pasakyk, kodėl
verki ir kodėl tavo širdyje kyla
sielvartas, kada klausaisi apie Argivų. Danajų, Ilionų likimą?
Dievai, kurie verpia žmogaus liki
mą, sukėlė tas visas nelaimes, kad
apie jas butų sukurta daina kar
te kaitoms".
0 * * Kuakaitytk-NaJamė
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VLADAS JUODEIKA

DIDŽIOJI ILIUZIJA
(Marksizmas teorijoje ir tikrovėje)
II-sis tomas

Lietuviu Laidotsviu Direktorių Asociacijos Nariai

Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų
spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pusi.
Kaina su persiuntimu $16.05. Dlinojaus gyventojai dar 1
prideda 90 et. valstijos mokesčių.
S
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street,
Chicago, DL 00629, UJ&A.

|
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Garlaatla Kalidiai Daftaaa likfHaMSias MB$V

SOL. DANOS STANKAITYTfiS
({dainuota liehmlkai)

OPERŲ

ARIJOS

Simfonijos Orkestras Su Uetuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitis
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LDOMO GALIA,
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
Kama m persiuntimu $10.75. Uiaakj/mua siusti:
DRAUGAS, ĄStf W. 63rd 8t., Chicago, lū. 606Ž9.
UI. gyventojai dar prideda, 00 e t valstijos mokesčio.

|

U A . IGNAS POCIUS
Gyveno 6320 South Frandaco Avenue, Chicago, Dlinoia.
ICre gruodžio 7 d., 1979 m., 8:30 vai. vakare, lulankes
75 metų amtiaua
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iiayvaa*> 31 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime poetais Wubam fiuUivan,
marti Dialaon, 4 saikai: Tamtny. Gregory, Patrick ir Christopher, kiti giminės, draugai ir psjjstsrni
Velionis buvo vyras a. a. Susan.
Kūnas pašarvotas Petkaus Msxquette koplyčioje, 2533 W.
71st Street.
Laidotuvės įvyks antradieni, gniodSo 11 d. ii koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėtas į svenč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje ivyks gedulingos pamaldos ui ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į sv. Kaauniero lietu
vių kapines.
Nuoiird3si kviečiame visus: gimines, draugus ir patisu
mus dalyvauti iiose laidotuvėse.
Nuliode: Poitsti, marti ir aaftkaL

Laid. direkt. Dooald A. Petkus — Tel. 476-2345.

PHIIUPS - LABANAUSKAS

3307 SO LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. 4A6K (UCKAWICZ) ir S0N0S
2314 W 23rd PLACE
2424 VV. t>*th STREET

Tel. VInci»»ia 7-64>72
Tel. RCpuHk 7-1213

11029 Southwe^» Hinhw#y, Palos H i l U , III.

T H . f74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORMA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JUtSIS F. RUOMIN
3319 SO. L I T L A N I C A AVE.

Tel. Y A r d s 7-1138-39

P0HUS l RIDIKAS
3354 SO . H A L S T E D STREET

Tel. Y A r d s 7 -1911

-

f ASAiTIS - SUTKUS
1446 Su. 50th \»e.. C K I R O , I L L .

Tel . O L y m p i c 2-1003

Perskaitę "ūnysi", duokite į kitiems.

• r'

»

IŠ ARTI IR TOLI

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 10 d-

buvo rusai Sovietai lietuviui
X Kratė Vindašienė atsto
L 4, VALSTYBIŲ
yra
ne "tautiečiai, bet okupan
vauja JAV LB Vidurio Vakarų
—
Arvydo
Jurašiaus
pastan
tai ir pavergėjai".
apygardos valdybai, palaikyda
gomis
Denveryje,
Coio.,
buvo
— JAV senatorius Robert
ma ryšius su 8-to distrikto
atgaivinta
lituanistinė
mokyk
Dole, įtakingas senato užsienio
Lowndale policijos ištaiga. Da
la.
Pamokos
vyksta
jo
namuo
komisijos narys ir kandidatas
lyvauja informaciniuose susi
se ir mokinių daugumą sudaro į JAV prezidento postą, pakvie
rinkimuose, kur svarstoma se
"Rūtos" tautinių šokių grupės tė JAV LB krašto valdybos
nesnių piliečių būklė, saugumas
šokėjai. Šokėjai btuanistines buv. pirmininką inž. Algimantą
x Stasys ir Ona Kežai žie- gatvėse ir kiti įvairūs socialižinias siekia padidinti, ypač Gečį ir LB Visuom. reik. tary
mos sezono metui yra išvykę į|niai reikalai Paskutiniame suprieš vykstant į VI-ją Tautinių
bos pirm. Aušrą Zerr įeiti į jo
Sun City, Arizonoje. Iš čia at- Į sirinkime buvo pranešta, kad
šokių šventę Chicagoje. A. Ja
sudaromą tautinių — etninių
siuntė "Draugo" redakcijai nuo- Chicagos miesto vadovybė yra
rašius yra baigęs West Point
mt
reikalų patariamąją komisija.
širdžiausius sveikinimus ir šven-! " ^ i pasiruošusi sutikti gikaro akademiją, yra atsargos
tinius linkėjimus. Gyvendami I "*- » '*&* * e m s l S e r i a u * tvar
— JAV LB Visuom. reik. ta
Savanoriai kūrėjai Lietuve kariuomenės atkūrimo minė jime Los Angeles. Calif.: Tomas Sereika, puūdnmkas, Pet kapitonas, su dideliu talen
teli nuo didesnių lietuvių kolo-Į kingiau negu pernai,
ras
Starevičius,
majoras,
Vyčio
kryžiaus
kav.,
Bronius
Basiulis.
pulk.
Itn.,
Vyčio
kr.
kav.,
Jonas
Andrašiimas
puik.,
ryba
gauna daug laiškų i i ame
tu
jaunimą
užimti
ir
jo
entu-1
nijų, džiaugiasi "Draugo" dien- \ x Aleksandra ir Juozas Mor- Vyčio kr kav E. Raštikiene (atstovavusi sergantį gen. Rastikę). Juozas Andrius, pulk. Itn., Greg. Radvems. kapitonas. ziazmą žadinti lietuviškiems rei rikiečių.
Vieni informacijos
ligos negalėjo da
raščiu ir jo įdomiais rašiniais, i kūn^ & Ottawos, Kanados, lan Vladas Baialis', viršila, Jonas Čekanauskas, grandinis. Mykolas Barauskas, eilinis Susirinkime d«
prašymai
standartiniai,
tačiau
J
P
na
kalams.
Mokyklą
jis
numato
kosi pas savo gimines Chicago- lyvauti sekantieji: Jurgis Tumas-Tumavičius, kapitonas, VyCio kr. kav., Jurgis Gedaugas. Itn* f ^ ^ f į ' ' £ ;
Nuotr. A. GUBMBSKO plėsti, į ją įjungiant ir mažuo pasitaiko ir įdomesnių. Prieš
x Ingrida Bublienė iš Cleve- je. šia proga jie, lydimi savo joras. Nedalyvavusieji karių Šventėje buvo prezidiumo pasveikinti namuose.
sius. Lituanistinę mokyklą re mėnesį kreipėsi asmuo, rašąs
lando, Ohio, buvo savaitgaUui | g i m i n a i t ė g ^ ^ N u t a u t i e n ė s ,
mia Colorado LB apylinkės vai- i romaną apie "Holocaustą". Ja
atskridus į Chicagą dalyvauti aplankė "Draugą", susipažino
dyba, kuriai vadovauja Stepas me vienas iš veikėjų bus lietuLietuvių fondo procentų pa su spaudos darbais ir painfor
yra kandidatas teologijos dakta
Steikūnas.
skirstymo komisijos posėdyje. mavo apie Kanados lietuvių vei
— Antenas Masionis, JAV torius turis problemą rasti bib
Ta proga ji aplankė "Draugo" klą.
pranešė, kad ateinantiems su
Į
vakarus
nuo
N.
Dakotos
liografinės medžiagos apie lie
redakciją ir pasikalbėjo apie
x Hamiltono lietuvių Pensi LIET. ISTORIJOS DR-JOS yra Montana, kurioj daugybė sirinkimams paskaitininkai jau LB tarybos narys iš New Jer- tuvių SS dalinius. Ar negautu
SUSIRINKIMAS
sey valstijos, laišku redakcijai
savo būsimus darbus LB Kul ninkų klubas šiomis dienomis
yra pakviesti A. P. Bagdonas
naftai
pumpuoti
bokštų.
Mon
JAV LB jam padėti? Atsaky
tūros taryboje.
išleido savo biuletenio "Siety- Mėnesinį susirinkimą spalio tana tuo garsi, kad pirmoji iš pakvietė visus į Jaunimo centre reagavo į "Paterson News" ve mą autoriui paruošė JAV LB
damąjį, kurie, prisimindamas
X "Southwest News-Herald" no" 2-jį numerį, kurio 1 egz.; 21 d. atidarė dr-jos reikalų ve- leido 1923 m. pensijų įstatymą. įvykstančius 2 parengimus: į Simo Kudirkos tragediją, Ku krašto valdybos vicepirm. dr.
savaitraštyje, gruodžio 6 d. lai pasiekė "Draugą". Redaguoja ^ėja Al. Rūgytė ir prelegente Taipgi turi garsias vario ka "Land of Crosses" knygos pri dirką vadina "sovietų jūrinin Algirdas Budreckis. Budreckia
doje, yra gražiai paminėta sol. P. Enskaitis, administratorius pakvietė Emiliją Gorėnienę. Ji syklas. Nors paviršius kalnuo- statymą ir į Mažosios Lietuvos ku" ir JAV pakrančių sargybos paaiškino, kad iš trijų HitleDalia Kučėnienė, kuri šiomis die M. Mingėla. Adresas: "Siety- yr a giedrininkė, dirbusi mokyk- tas, daug nenaudingos žemės, atsiskyrimo nuo Vokietijos pa pareigūnų elgesį su Kudirka va- rio užimtų valstybių tik lietttnomis išleido plokštelę. Straips nas", P. O. Box 1046, Hamilton, lose, o dabar dirbanti Marąue- augina daug galvijų ir avių.. skelbimo akto minėjimą.
dina atidavimu "savo tautie- viai, l e n k a i *r graikai nesudaOnt,
Canada
L8N
3R4.
24
pusnyje, kuris iliustruotas solistės
tte Parko liet. parapinėje litua- Gamta labai graži, užtat susi-j Susirinkimas užsibaigė šeimi- čiams". Minėto laikraščio rug rė SS legionų. Savo teigimui
nuotrauka, paminėta, kad pir lapių leidinyje pateikta rasinė- j njstinėje mokykloje.
laukia daug turistų iš viso pa-|ninkės paruošta kavute ir pyra- sėjo 10 d. laidoje išspausdinta patvirtinti nurodė visą eilę bib
lių
bei
žinelių
iš
pensininkų
gy
Jos
paskaitos
tema
—
"Įspū
madienį ji plokštelių albumą
saulio. Daug dykumų, nes ne- ga», kur dar buvo jaukiai pa^ me laiške A. Masionis atitaiso liografinių duomenų.
džiai iš kelionės po Vidurio va daug lietaus. Sodybos labai re bendrauta.
A. P. B.
įteiks Pick-Congress viešbutyje venimo, yra iliustracijų.
klaidas, paminėdamas, kad Ku
x
Beverly
Shores,
Sv.
Onos
karų
valstijas".
Pradėjo
nuo
besilankaičiam sen. E. KenneAUSTRALIJOJE
tos, tad ir mokyklų maža. Sė^ SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA dirką yra lietuvis, paskirtas į
džiui. Toje pačioje laidoje il šv. Mišios lietuvių kalba gruo- į šiaurinių valstijų — N. Dako- jama ir daug kviečių, ypač pa— Kun.
Chicagos Lietuvių suvalkie Sov. Sąjungos laivą, kurio ka
gesnis straipsnis yra apie kun. džio 16 d. 12 vai. Mišias laikys! t os, kurios plotas 70,000 kv. ežeriais ir paupiais, taipgi mie
pitonas ir 85 procentai įgulos "Tėviškės aidų" savaitraščio re
A. Kezio meniškas nuotraukas kun. dr. Jonas Borevičius, SJ. \ m y iių, o gyventojų vos 700,000. žių ir auginama soduose raudo čių draugijos susirinkimas įvy
daktorius, nežiūrint daugybės
Bismarkas su apie nų obuolių bei vyšnių. Daro- ko spalio 26 d. Vyčių salėj. Va
ir apie Balzeko Liet. kultūros Prieš pamaldas bus klausoma gostinė
pareigų, enrgingai dirba moks
muziejaus šiaudinukus. Taip pat išpažinčių.
'30,000 gyventojų, o antras di- rnos užtvankos, ir vanduo n a u - j ^ a v o pirm. Leonas VasUevas. vaišių, įteikdamas auką. Visi lo srityje, ruošdamasis daktaro
iliustruota nuotraukomis.
x Kun. P. Butkus iš Sydney, dėsnis miestas — Fargo su 20,- dojamas laistymui. Pastatytos ! Pranešta, kad mirė du draugi- už tai reiškė- padėką.
laipsniui. Jau kuris laikas jis
Paskirta Sv. Kalėdų ir Naujų atlieka mokslinius tyrintus MelAustralijos, atsiuntė kalėdinį 000 gyv. Gyventojų dauguma hidroelektrinės jėgainės duoda jos nariai — Julija Petraitis ir
X Marųuette Parko Namų sveikinimo atviruką su gražiu
užfriimą žemės ūkiu, auginda kraštui elektrą. Ypač išsivys Jonas Markauskas. Abu pa Metų proga dovanos spaudai, bourno universiteto teologijos
savininkų draugijos susirinki eiliuotu įrašu, pabrėžiančiu, kad
gerbti susikaupimu. Šeimoms radijo vai., Balfui ir sergan skyriuje. Neseniai profesūros
mi kviečius, nes 90% viso že
mas įvyks gruodžio 21 d., penk iš čia jau sveikina trisdešimtą mės ploto naudojama javų au čiusi metalurgija, nes iškasa išreikšta užuojauta.
tiems kareiviams ligoninėse.
ma vario, švino, cinko, aukso,
posėdis pripažino jo atliktus
tadienį, 7 vai. vak. parapijos kartą Kalėdų proga.
Nutarimų
rast
E.
Strugys
Suvalkiečių draugija jau pra darbus ir su anksčiau įgytais
ginimui. Auginami ir galvijai, sidabro, anglies ir gaunamos
salėje. Bus renkama nauja
perskaitė iš praeities nutarimus dėjo 42 metų veiklą ir vis dir- moksliniais laipsniais prilygino
X Dirbę Vokietijos privers kurie ištisus metus būna lau
1980-tiems metams valdyba, tiniuose darbuose gali gauti ke, nors ir šalčiausiame ore. nat. dujos. Pati valstija labai ir mirusių šeimų padėkos laiš
ba lietuviškus, gražius darbus, j į d o į j o T maestrui Dekanaa
Nariai prašomi gausiai daly padidintas pensijas naujo psta- Yra ir nedirbamos žemės, va retai apgyventa, vos 702,000 kus. Ligonių lankytojos H. Vil Padėka tiems, kurie remia drauk^ y ^
^į^
jam
praneSė>
gyventojų, o turistų susilaukia
vauti.
kelis ir J. Gudonis pranešė, kad &&'
tymo numatytais atvejais. Apie Į dinamos badland, tai molio ir apie 4 milijonus per metus.
Įtruotas į doktorantų kursą ir
atlankė sergančius narius, do- Visiems Uetuviams, rėmėjams • y ^
x Rašyt. Kristijono Donelai tai skelbia "Chieago Tribūne" akmens kalvos. Valstijoje daug
k a n d i d a t a 8 teologijos daktaSalia yra ir vom ro vals- !
x
«.- ivrnnn 1™ ™«n„ vanas gavo C. Chinston, A. Po- ir namams geros sveikatos iv.
čio 200 metų mirties sukakčiai gruodžio 3 d. numery. Skaity gyvena indėnų. Baltieji imi
^
^ 0 ! . Kartu buvo pam
skirtas mėnesinis kaledorius, tojams pageidaujant, skelbiame grantai čia net iš 42 tautybių, tua, užimanti 97,000 ^ m ^ ! r y s , E . Str ungys, jr., O. Mala- Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me tvirtinta ir jo disertacijos te
plotą, o gyventojų vos
kauskas. Visiems kitiems lin- tų linki valdyba ir korespon
išleistas 'Tėviškės aidų" savait kur galima kreiptis. Chicagoj į bet dauguma iš Skandinavijos,
ma: "Komunizmo persekiojama
lijono. Garsi savo Nationaliniu Irime geros sveiiu»t-»«
Vakarų
Vokietijos
konsulatą,
dentė. Po susirinkimo buvo gra religija Lietuvoje. Mokslinis ty
žemės turtai ignitas, alyva, nat.
raščio
Australijoje,
pasiekė
Yellowstone parku, įkurtu 1872
Real Estateninkas Marquei.ee li:::: "aišės ir pasikalbėjimas. rinėjimas Lietuvos Katalikų
"Draugą". Leidinyje pateikta tel. 263-0850, kitur į William dujos, agatai, opalai ir kiti
metais. Labai daug karštų gei Parko Namų savininkų orga
M.
Yoffee,
Sočiai
Security
AdKitas draugijos :r.'°*^kimas Bažnyčios jos herojinėje kovoje
brangakmeniai
,
kalendorinių žinių ir šiek tiek
zerių (30,000). Parkas pilnas nizacijos pirm. Juozas Bacevi
ministration, 1875 Connecticut
įvyks gruodžio 28 d. 7 vai. vak. dėi religijos laisvės ir jos išŪduomenų apie rašytoją.
ave., N. W., Washington, DC
X Kun. Juozas Tautkus, Put- vulkaninės kilmės kalnų. Dėl čius kalbėjo apie apylinkės rei Vyčių salėj. Bus valdybos rin.Įfcįjno..
r*. Dauknys ruošiasi
x Čičinsku susidomėjo mū 20009.
nam, Conn., mus pasveikino ar plono dirvožemio sluoksnio me kalus ir kvietė į savininkų ban kimas po to bus ir vaišės.
disertacijoje moksliniu būdu iš
sų
menininkai — Anatolijus
x East Chicagos Lietuvių tėjančių švenčių proga, atnau džių šaknys siekia negiliai, to ketą. Kalbėtojas prisidėjo prie
Ona Svinnickas kelti Lietuvos kančias ir jos reKairys ir Aloyzas Jurgutis. Pir Medžiotojų ir meškeriotojų klu jino prenumeratą ir aukojo 10 dėl daugybė išverstų medžių.
risteciją.
Vasarą suvažiuoja daugybė tu
masis parašė libretą linksmo bas pasveikino "Draugą" artė dolerių. Už viską dėkojame.
ristų ir sargų iš visos Ameri
pobūdžio, antrasis sukūrė taip jančių švenčių proga ir įteikė 25
x
Kun.
A.
Račkauskas,
kos.
Pristatyta stovyklaviečių
pat linksmos ir lengvos nuotai dolerių auką dienraščiui stiprin
Brooklyn,
N.
Y.,
savo
sveikini— "The Toronto Star" 1979.
kos muziką. "Dainavos" an ti. Labai ačiū.
. mus "Draugui" palydėjo 10 dol. atostogautojams. Ten veisiasi
X1.16 išspausdino ilgoką rasini
įvairiausių žvėrių ir paukščių:
SEIFAI
UPĖJE
samblis šį veikalą jau pradėjo
PRISIUVO praarus
x Ad, Balūnas, žinomas eko- a u k a
Ači^
apie pirtį (sauna), kuriame
stumbrų, briedžių, elnių, stir
repetuoti. Jis bus pastatytas
Poilcija
ketvirtadienį
iš
Chi
nonustas, "Draugo" bendradar
Darbininkui Douglas W. Bur- perspėjama apie jos pavojingu
x Bronius Rasakaitis, čika- nų, vilkų ir kitų. Yra nemaža
1980 metų rudenį. Reikia dide
bis, savo sveikinimus "Draugui" giškis, artėjančių švenčių pro ir viešbučių, pastatytų iš me cagos upės ištraukė septynis dick, 22 m., dirbusiam Streator
mą širdininkams. Miesto svei
lio choro, todėl ansamblis pra
palydėjo 15 doL auka. Malo ga įteikė "Draugui" 15 doL au džio, kuriuos aptarnauja moks seifus, kuriuos banditai buvo iš Manufactorinng bendrovės fa
katos pareigūnas pareiškė, kad
šo visų balsų dainininkus jung
plėšę ir įmetę į upę. Seifai bu brike, mašina nukirto keturis
niai dėkojame.
ką.
Labai
ačiū.
leiviai,
norėdami
užsidirbti
pini
persikaitinęs
pirtyje mirė Juo
tis į chorą šiam veikalui pasta
vo iškelti, kad būtų sustiprinti pirštus. Jis tuoj buvo nugaben
x Justina Larsen, Dav/son,
x
Aukų
po
5
doL
atsiuntė:
gų. Auginami kviečiai ir iška
tyti. Registracija vyksta repe
zas Skėrius, 56 m. amžiaus ir
BĮ., švenčių proga aukojo 10 Andrius Masevičius, Julius Pau- sama daug akmens anglių, auk įrodymai prieš plėšikų gaują, tas į to miestelio Sv. Marijos
ticijų metu kiekvieną savaitės
turėjęs kietėjančias arterijas.
dolerių. Labai ačiū.
lėnas, K. Brazas, Jurgis G. so, uranijaus ir brangakmenių. kuri buvo sugauta rugsėjo 4 d. ligoninį, kur jo nukirsti pirštai Buvo rastas širdies priepuolis,
antradienį 8 vai. vakare Jauni
Homewood priemiesty. Teismo buvo padėti į šaldytuvą. Greit
x Dėkodami ui korteles, au Baublys, Br. Burba, M. PisareDar trumpai paminėjo ir Pie
mo centre.
sukeltas pirties kaitros.
kų po 3 dol. atsiuntė: V. Dėdi- vas, Algirdas Manvydas, Oska tų Dakotą, kur uoliniuose kal laukia 5 plėšikai. Vienas jų —I jis buvo su nukirstais ant ledo
x "The New Star" laikraš nienė, Pr. Ramonaitis, dr. Jonas ras Kremeris, E. Juknevičienė, nuose iškalti anie garsieji ke Sam Cianco, 52, gyvena 3327 laikomais pirštais atgabentas į
tis gruodžio 9 d. numery išspau Balys, U. Leone, Br. Kriščiūnas, T. Balčiūnas, W. Mazūraitis, Jo turių Amerikos prezidentų bius So. Lituanica.
Billings ligoninę, Chicagoje. čia
sdino kun. J. Prunskio straips Gražutė ir Aloyzas Siručiai, nas Motiejūnas, J. Dunčia, Jur tai.
chirurgijos profesorius J. D. Adtckittt JONAS GIBAITIS
NUTEISĖ GROBIKUS
ni apie okupantų priespaudą ses. S. M. Josephine-Bukšaitė, gis Genčius, Vladas Mieželis.
Schlenker, 35 m., su penkiais
6247 So. Kedrie Avesse
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Lietuvoje, Gudijoje ir Moldavi
gydytojais
ir
8
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seserims,
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TeL — 7764766
nenuobodi ir susilaukė nemaža
jame.
skutinius du mėnesius buvo nu tris pirštus prigydė.
joje.
x Alv. GedaminaA, Chieago, klausimų, į kuriuos prelegentė
Chieago, IBhMto 66626
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X
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MAISTAS IR VAISTAI
x R. Giedraitis ii Anglijos
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
nariai. Jie, prie šviesų gatvėse
Reikalų vedėja A. Rūgytė
IRANUI
ieško Juozo L'rbonaičio-L'rbona- kortelių užsisakė ir aukų atsiun siuntė 10 dolerių auką. Ačiū.
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
sustojus automobiliui, kuriuo
vičiaus, kilusio iš Garliavos, tė: J. V. Petkūnas, S. ir B. Alivažiuodavo moterys, pradaužKalbėdamas Chicagoje, vice
gyv. Chicagos pietryčių apyl. šiai, Dona Dapkienė, V. Petraus
davo automobilio langą ir pa prezidentas Mondale pareiškė,
Jis pats ar žinantieji apie jį kas.
grobdavo ant sėdynės padėtus kad Amerika nenutrauks mais iiiiniimiuiiiiii!
x Eglė Juodvalkytė yra iš
prašomi skambinti tel. (312)
rankinukus.
Adftkatas
to ir vaistų siuntų Iranui.
T78-7825.
(ak.) Muencheno, Vak. Vokietijos,
kur ji nuolat gyvena ir dirba,
GHITARAS P. ftENIAS
MOKYTOJŲ ALGOS
A K S T I S AUTOMOBILIAMS
X Terros prekyba iki Kalėda į Chicagą atostogų atvykusi.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • .
Illinois valstijos iždas, neno
Chicagos gatvių ir sanitarijos Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
atdara ir sekmadieniais nuo 12 Lankėsi "Drauge", domėjosi lie
rėdamas, kad Chicagos miesto departamentas paskelbė sąrašą
iki 4 vai. vak. Gausiuose gra tuviškomis knygomis ir nusi
ir pagal susitarimą.
mokytojai liktų be algų prieš 415 mokyklų skaičių, kur bus
žiausių Kalėdoms dovaninių pre pirko jų už 58 dolerius. Dėko
Kalėdas, paskyrė šiam reika-j g a iįma pastatyti 22,000 auto- TeL 776-5162 arba 7764168
kių rinkiniuose žymią vietą už jame.
2648 W. 68 Street
ltri 37 mil. dol. Iš viso švieti- aine, gatves palikti laisvas anie
ima dail. A. Petrikonio paveiks
x Lietuvišku knygų "Drau
Chieago,
HL
mo tarnautojams algomis bus go valymui.
lai ir puikios medžio inkrusta ge" didesnį kiekį nusipirko:
iimmtiiiiiiiiuimii
išmokėta 41.5 mil. dol. Illinois
cijos, išpuoštos įvairiais tauti Jadvyga Povilaitienė, Lorraine
valstija vėliau žada suteikti dar
niais
motyvais. Adresas — Kelley, Viktoras Lesniauskas.
200 mil. dol. paskolą.
8886-87 W. 6Srd S t , Chieago,
B. KBIKATOPArnS
x lietuvių Prekybos rūmų
DIDINS
PAPLŪDIMĮ
DL 60629. teL 812—434-4660. vadovybė pasveikino "Draugą"
(sk.) artėjančių švenčių proga ir per
Chicagos parkų distriktas už
(Jūrų kapitono atsiminimai)
valdybos
vicepirm.
Juozą
Bace
450,000 dol. perka 2.06 akro
X NAMAMS PIRKTI PAIšleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
7401 S. South Shores Dr. ir už
SKOLOS duodamos mažais mė- vičių atsiuntė 25 dolerių auką.
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
435,000 dol. perka 2.44 akro
nesmiais {mokėjimais ir priei Maloniai dėkojame.
timu $11.10- Užsakymus siųsti:
7501 S. South Shore Dr., kur
x Vladas Velia, Chieago, 01.,
namais nuoUmčiais.
, yra Thunderbird motelis. Abi
DRAUGAS, ĄSAS W. 6Srd 8treet, Chieago, /B. 606t9
Mutual Federal Savin gs. 2212 palinkėjo linksmų švenčių, at
dvi
nuosavybes
panaudos
padi
Dlinojaus
gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio
West Cerraak Road — Telef. naujino prenumeratą ir atsiun- Sol. D. Stankairjtės ptufctoaU sutiktuvėse. Kalba komiteto pirm. Irena Pem
dinti
parką
ir
paplūdimį.
Nuotr. V. A
n 1*1*1
(sk.) tė 10 dolerių auką. Labai ačiū ! kuvieoė. deiinėj soL Danutė Stankattyt*
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