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domąjį komitetą pas pirmininko
pavaduotoją Demenį. Ten buvau
verčiamas pasirašyti tendencin
gą protokolą ir be pagrindo kal
tinamas, kad 1978 m. liepos 12 d.
Saločių bažnyčioje organizavau
(cituoju) „vaiku spec. susirinki
mą tikslu mokyti religijos".
Mane mokė, kad pamokslo me
tu žmonės gali tik klausyti, o n e
atsakinėti, kad pamokslas turi
būti sakomas tik Mišių metu i r
kad per pamokslą būtinai turi
degti žvakės.
Pavaduotojas teigė, kad iki 18
Vilkaviškis. 1979 m. liepos 12 m. vaikams nevalia lankyti baž
d., kalbėdamas Vilkaviškio siu nyčios.
Pasvalio raj. Administracinės
vimo fabrike, rajono partijos ko
baudų
komisijos 1978 m, liepos
miteto sekretorius Tėvelis pareiš'kė, 'kad Vilkaviškio rajone tai vie 20 d. buvau nubaustas 50 rub.
nur, tai kitur statomi kryžiai. bauda.
Noriu atkreipti JŪSŲ, Prokuro
Nors kryžių statymas įstatymais
nėra uždraustas, bet kai jie pa re, dėmesį į elgesį mane neteisė
statomi „neleistinose" vietose, tai apkaltinusių asmenų, kurie tik
tuomet juos tenka pašalinti. Taip rai pažeidžia tarybinius įstaty
buvo padaryta ir mūsų rajone — mus.
Pamaldų metu jie įsibrovė į
vienas kryžius buvo pastatytas
ant „bandito" kapo (tai grynas bažnyčią rr sutrukdė pamaldas.
prasimanymas — Red.), todėl, Tai buvo Pasvalio milicininkas
kaip paminklą priešams, reikėjo V. Morkus, vykdomojo komiteto
jį pašalinti. Antras buvo pastaty pirmininko pavaduotojas V. Dė
tas ant seniai supilto kauburio, menis, Saločių apylinkės pirmi
ir Pa
esančio pusiaukelėje tarp Vilka ninkė D. Poškevičienė
svalio
raj.
religiniu
kultų
priežiū
viškio ir Kapsuko, šį kauburį
sekretorius Tėvelis pavadino „is ros narė V. Moteikienė. Jie pa
toriniu paminklu",kuT draudžia maldų metu vaikščiojo po bažny
ma daryti bet kokius kasinėjimus, čią, fotografavo kunigus, vaikus,
todėl ir šį kryžių reikėjo nuvers tuo erzindami tikinčiuosius. Iš
j bažnyčios išsinešdino tik dėl kilu
ti.
~*
Sie abu kryžiai buvo nuversti sio triukšmo. Jų elgesys labai pri
Vilkaviškio raj. vykdomojo komi minė hitlerininku elgesį bažny
teto pirmininko pavaduotojo Ur čiose.
Jus, Gerb. Prokurore, prašau
bono įsakymu, vykdant seną
panaikinti
Pasvalio raj. Administ
kompartijos programą —sunai
kinti krikščioniškąjį tautos veidą. racinių baudų komisijos 1978.
Saločiai. Kun. Antanas Balai- VII.20 sprendimą, sudrausminti
šis, Saločiu parapijos klebonas, asmenis, kurie 1978.VII.12 pikt
1978 m. gruodžio 8 d- kreipėsi naudžiavo savo tarnybine padė
į LTSR Prokurorą. Pateikiamo su timi ir diskriminavo tikinčiuosius
ir apsaugoti tikinčiųjų konstitu
trumpintą pareiškimo tekstą:
cines
teises.
„1978 m. liepos mėn. 13 d.
Kun. Antanas BalaKis"
mane iškvietė į Pasvalio raj. vyk

Kaunas. 1979 m. gegužės 29 d.
Kauno miesto Panemunės iraj.
milicijos skyriuje Liudui Simu
čiui pranešė, jog jis privaląs per
24 vai. apleisti Lietuvą.
Liudas Simutis, atkalėjęs 22 m.
Gulage už dalyvavimą pasiprie
šinimo judėjime prieš okupantus,
grįžo I Lietuvą ir sukūrė šeimą.
Deja, lietuvis neturi teisės gyven
ti savo Tėvynėje. Jo vietą turi
užimti svetimtautis okupantas.
Simutis išvykti iš Lietuvos at
sisakė. Milicija kol kas tyli.

Padėtis Irane
Pasaulinis teismas pradėjo posėdžius
tuoj užpirko Irano naftą, kuri li
ko, sustabdžius jos pardavimą
Amerikai. Japonijos bankai irgi
„persistengė" padėdami Iranui
nugalėti sunkumus, atsiradusius
po Irano indėlių Amerikos ban
kuose užšaldymo. Vakar sekreto
rius Vance tarėsi su Italijos ir
Vak. Vokietijos vadais.
Irano ajatola Khomeini pasa
kė kalbą per Irano televiziją. Jis
kaltino prezidentą Carterį bandy
mais perimti Iraną. Carteris yra
išdavikas, amerikiečiai turėtų tai
žinoti ir už jį daugiau nebalsuo
ti, kalbėjo ajatola. Nauja krizė
Tabrize irgi atsiradusi dėl Ame
rikos kaltės, nes ją sukėlė Ame
rikos šnipai, atsiųsti iš ambasa
dos. Ajatola, matyt, užmiršo, kad
tie „šnipai" jau 38 dienos laiko
mi surištomis rankomis ir kojo
mis.
Tabrize. Irano Azarbaidžano
provincijos sostinėje, toliau vyks
ta susikirtimai tarp autonomijos
reikalaujančių vietinių gyvento
ju ir centrinės valdžios atsiųstų
revoliucijos sargu. Per dvi dienas
kovose, oficialiomis Teherano ži
niomis, žuvo 12 žmonių. Iš Te
herano į Tabrizą atvyko trijų vy
riausybės vyrų delegacija, vado
vaujama finansų ministerio Bani
Sadro. Pats iš Azarbaidžano kilęs
įtakingas ajatola Shariat-Madari
paskelbė, jog neramumai Tabri
ze nėra sukelti „užsienio šnipų",
kaip kai kas tvirtina, bet kilo to
dėl, kad revoliucinės valdžios jė-
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NATO VALSTYBIŲ
GYNYBOS PLANAS

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Olandijoje JAV valstybės pro
kuroras Benjamin Civiletti apeliav.o į Tarptautinį teismą padė
ti išlaisvinti 50 amerikiečiu- Vie
nintelės tuščios kėdės teismo po
sėdžių salėje buvo skirtos Irano
delegacijai. Civiletti žodyje buvo
prašoma kuo skubiausiai imtis
veiksmu išvaduoti
barbariškai
suimtus kalinius. Skunde sakoma,
kad Iranas sulaužė keturias tarp
tautines sutartis. Teisme valsty
bės departamento legalinis pata
rėjas Robers Owen smulkiai išdės
tė Teherane susidariusią padėtį
ir atidengė, jog turimomis žinio
mis įkaitai yra perkelti iš am
basados į kitas vietas, tačiau ne
turima informacijų, kur.
Valstybės sekretorius Cyrus
Vance, lankydamasis Paryžiuje,
susitiko ir su Japonijos premjeru
Ohira, su kuriuo turėjo 55 min.
pasikalbėjimą. Departamento pa
reigūnai paskelbė, kad Amerika
nėra patenkinta Japonijos laiky
sena šios krizės atveju. Japonai
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Washingtonas. — Amerikos
vyriausybė įspėjo, kad jos kant
rybė baigiasi Irano atžvilgiu ir
bus imtasi naujų priemonių, jei
per 10 dienų Iranas nepaleis suim
tų amerikiečių, ambasados tar
nautojų. Neskelbiama, kokios tos
naujos priemonės bus, tačiau spė
jama, kad — ekonominės, ne ka
rinės. Greičiausia bus paskelbta
blokada, žemės ūkio gaminių par
davimo sustabdymas.
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Švaistomas naujų raketų klausimai
Briuselis. — šiandien Belgijoje apyvartos.
prasideda NATO valstybių gyny
Svarstant branduolinių ginklų
bos ir užsienio reikalų ministerių pusiausvyrą, strategai neįjungia
konferencija, kuri turi patvirtin į Europos gynybos arsenalą nei
ti istorinį nutarimą dislokuoti Amerikos povandeninių
laivų
Vakarų Europoje 464 „Toma- „Poseidono" raketų, nei britų
hauk" skraidančias raketas ir 108 „Polaris" jėgų.
Pershing 2" vidutinių nuotolių
Vienas stipriausių naujų rake
raketas. Pastarosios būtų išstaty tinių ginklų šalininkų yra Brita
tos Vakarų Vokietijoje, o skrai nijos gynybos ministeris Francis
dančiosios — Britanijoje, Belgi Pym. Jis kritikavo „plyšius" NA
Siaurės Atlanto sąjungos centras Briuselyje. Šiandien čia prasideda sąjungos valstybių gynybos ir užsienio reikalų joje, Italijoje ir Olandijoje. Visos TO gynyboje, sakydamas, kad
raketos su branduoliniais užtai „atbaidymas" nuo puolimo ir deministerių konferencija
sais galėtų pasiekti Sovietų Są tentė gali eiti greta, turi būti iš
jungos teritoriją. Dėl to sovietų laikyta karinių jėgų pusiausvyra,
propaganda išvystė didelį triukš kitaip sovietai ne tik bus vilio
mą, NATO valstybės atskirai jami pradėti puolimą, bet gali ir
spaudžiamos nepriimti naujų ra šantažu, bauginimais siekti savo
ketų. Didžiausia opozicija šioms tikslų Europoje. Jei Europa bus
— Gruodžio 10 d. Maskvoje raketoms kilo Olandijoje ir Belgi stipri, ji gali derėtis su sovietais
įvyko tradicinės disidentų de- joje.
dėl jėgų mažinimo, tačiau toks
monstracijos. Nors Puškino aikš- į NATO strategai pripažįsta, mažinimas turi būti abipusis, ne
Karalystes vietoje atsiras kelios "ajatolystes"?
tė ir gretima Gorkio gatvė buvo kad šių ginklų įsigijimas yra ne vienašališkas.
Teheranas. — Užsienio stebė sia naudos iš to turėtų Sovietų milicijos užtvertos, susirinko ne tik karinis, bet ir politinis Jau
Manoma, kad NATO konfe
tojai įžiūri paskutiniuose Irano Sąjunga. Įdomu, kad net ir tos mažai jaunų protesto dalyvių, ku- Į dveji metai, kai sovietai pakeičia rencija patvirtins naujų raketų
įvykiuose pavojų, kad Irano cent pačios sektos — šijitų tarpe atsi rių 24 nusitempė uniformuoti irisavo senesnes SS4 ir SS5 raketas i P^ną, jei į jį ir nesijungs marinė vyriausybė vis silpnės ir il rado nuomonių skirtumai. Šijitai civiliais rūbais apsirengę milici naujomis SS20, kurių įrengta jau žesnės sąjungos narės dėl vidaus
gainiui „islamo respublika" gali visame pasaulyje sudaro apie 10 ninkai.
apie 60. Vakarai savo strateginių politikos sumetimų,
suskilti į kelias „ajatolystes" — nuoš. musulmonų. Jie, paprastai,
— RCA korp. į erdves išmestas! ginklų nestiprino jau daug me
autonomines, nieko bendro netu linkę turėti centrinį vadą, kuriuo Satcom III satelitas sugedo ir din- į tų. Branduolinis atkirtis buvo pa
Mokytojai remia
rinčias valstybėles. Kurdai jau lai šiuo metu iškilo ajatola Khomei go erdvėje. Mokslininkai nežino, Į liktas Amerikoje išstatytoms tarpmėjo savo autonomijos reikala- ni, tačiau jau girdisi balsų, abe- kas su juo atsitiko. Apie 2,000 j kontinentinėms raketoms, tačiau
prezidentą Carterį
vimus, Teheranas buvo privers- • jojančių, ar jis tikrai laikosi isla- svarų komunikacijos satelitas kai- j jos apribojamos SALT sutarčių.
Washingtonas. — Tarp Ame
tas nusileisti. Belieka įgyvendinti mo įsakymų. Jis kursto smurtą, navo 20 mil. dol. Oro gynybos j Be t,o, vis dažniau keliamas klau
rikos
profesinių sąjungų geriausia
simas, ar Amerika panaudotų sakurdų savivaldos nuostatus. Kol ką Koranas draudžia. Daugiausia štabas padeda ieškoti satelito.
vo atominį arsenalą, jei sovietai Prezidento Carteno remeja yra
kas kurdai paskelbė karo paliau kritikuojamas jo kaltinimas, kad
— Salvadore įvyko didelė mo- i
bas, nes ajatola Khomeinis, ku dėl Mekos šventyklos užpuolimo terų demonstracija, reikalavusi pultų Europą? Prieš sovietų bran- | N a c l o n a h n e į j S
? & £ Z *
ri yra gan įtakinga demokratų
ris prieš kelis mėnesius buvo pa buvo kalta Amerika.
taikos ir ramybės. Moteris puolė duolines raketas NATO valsty
smerkęs kurdus, kaip Amerikos
Kalbant apie musulmonų suju komunistų grupės, septyni asme bės Europoje turėjo 170 Ameri partijoje. Demokratų partijos kon
agentus ir islamo priešus, dabar dimą prieš Ameriką, kuri išvežė nys žuvo, daug buvo sužeistų.
kos „F-111" bombonešių IT 56vencijoje 1976 m. dalyvavo 173
mokytojai, tos sąjungos nariai.
sutinka derėtis su kurdų organi savo diplomatų šeimas iš 11 mu
— šiaurės vakarų Kambodijoje Britanijos „Vulcan" bombone Ateinančių metų konvencijoje są
zacijomis.
sulmonų kraštų,
pripažįstama,
japonų korespondentai susitiko šius. Sovietams pradėjus atnau junga siekia turėti apie 400 de
Irakas ir Turkija susirūpinu kad musulmonai nusistatę prieš
su Kambodijos buvusi.o režimo jinti savo raketinius ginklus, ki legatų, kurie visi žada paremti
sios stebi kurdu laimėjimus Ira Ameriką daugiausia dėl Izraelio
(premjeru Pol Potu. Slaptoje sto lo reikalas sustiprinti ir NATO prez- Carterį, tuo labiau, kad jis
ne. Kurdams vadovauja n e tik
rėmimo. Tokiose musulmonų ša
vykloje Pol Potas paaiškino ko gynybą.
neseniai įsteigė atskirą švietimo
jų religinis vadas šeikas Hosseini, lyse kaip Indonezija ar Malaizi
Šiuo metu V Vokietijoje laiko
respondentams, kad jo vyriausybė
departamentą.
bet didelę įtaką turi ir Kurdų de ja Amerikos vardas yra minimas
padarė daug klaidų, tačiau ji ne mos „Pershing 1" raketos skren
mokratų partija, kuriai vadovau su pagarba, žmonės Amerikai ne
kalta dėl genocido, kuriuo jį kal da apie 450 mylių. Naujos rake
Milicija persekioja
ja Abdul Rahman Gassemlou, ku jaučia neapykantos. Ji daug dides
myliųtina Vietnamas ir jo rėmėjai. Jis tos galės skristi 1,250
ris dar neseniai buvo islamo teisn ė tose musulmonų šalyse, ku
latvius baptistus
sakė turįs 15,000 ginkluotų vyrų, Skraidančios raketos, kurių 160
mo už akių nuteistas mirti. Salia rios arčiau Viduriniųjų Rytų.
bus
įrengtos
Britanijoje,
palies
tai
kurie tęs kovas prieš vietnamie
Šveicarijoje leidžiamas infor
nuosaikių
nacionalistų kurdų
kinius už 1,500 mylių. Britanija macijų biuletenis vokiečių kalba
čių okupantus.
tarpe stipriai veikia ir komunisti
praėjusią savaitę paskelbė, kad „Tikėjimas antrajame pasauly
Artėja Stalino
— Afganistano sukilimo vadai
nės grupės.
jos „Vulcan" bombonešiai laiko je", informuoja apie latvių evan
paskelbė, jog nuo komunistų val
Šalia kurdų yra ir daugiau ma
mi pasenusiais ir bus išimti iš gelikų baptistų krikščionių bend
gimimo sukaktis
džios
įsteigimo ir nuo sukilimo
žumų, kurios reikalauja daugiau
ruomenės patiriamus persekioji
Maskva. — Gruodžio 2 1 d . pa pradžios kovose žuvo jau 500 so
teisių ir savivaldos galių. Irane
valstybės nepripažin
tik 63 nuoš. gyventojų yra per aiškės, kaip sovietų valdžia ver vietų patarėjų ir kareivių.
Prezidentas gerbia tamus.ir Nors
neregistruota, ši bendruo
—Motina Teresė, gavusi Nor
sai, pietiniame Irane, kur yra vi tina buvusį diktatorių Jozefą Sta
menė
dar
prieš kelerius metus ga
moterų
teises
si svarbiausi naftos šaltiniai, ne liną, nes sueina 100 metų nuo jo vegijoje Taikos premijos 191,000
lėjo
susitikti
bendrai maldai vie
rimauja arabai, kurių darbo uni gimimo. „U.S. News and World dol., šalia to dar gavo norvegų
vVashingtonas. — Senatoriui
Report"
bendradarbis
Robert suaukotus 72,000 dol., kuriuos ji Kemiedy pradėjus kritikuoti pre noje Rygos liuteronų bažnyčioje.
jose veikia daug komunistų.
Nors didelė dauguma musul Martin iš Maskvos praneša, kad naudos Indijos raupsuotųjų gio- zidentą Carterį, kad jis pakanka Šiandien latviai evangelikai bap
tistai jau nebeturi šios galimybės
monų Irane priklauso šijitų sektai, tarp paprastų rusų jis pastebėjęs į, "'
mai nerėmė moterų lygybės įsta
Britanijos Leyland automo tymo, vyriausybė išleido statisti — rašo šveicarų informacijų biu
apie 8 nuoš. yra sunių sektos na stipraus vado" ilgesį. Daug kas
riai. Šalia musulmonų yra Rytų tvirtina, kad Stalinas buvęs di bilių įmonė susitarė su japonų ką, kuri rodo, kad prezidentas letenis. Bendruomenės nariai
bažnyčios krikščionių, armėnų, desnis vadas ir už Leniną. Nese Honda bendrove statyti japonų moteris labai gerbia br jomis pa bandė rinktis už miestoribų,n e t
miškuose, bet ir čia milicija juos
yra žydų, bahaitų ir kitų tikybų niai sovietų valdininkai gavo atei automobilius Britanijoje.
sitiki. Leidinyje nurodoma, kad
susekė, išvaikydama susirinku
žmonių. Sakoma, kad skirtumai nančių metų stalinį kalendorių,
Narkotikų priežiūros agen Amerikos istorijoje moterys turė
tarp šijitų ir sunių yra didesni kuriame Stalinas vadinamas vie tūra paskelbė, kad daugiausia jo 6 ministerių rango vietas. Iš siuosius ir kai kuriuos jų suimda
ma.
negu skirtumai tarp katalikų ir n u iš žymesnių sovietų istorijos opiumo Amerikon ateina is Ira jų Carteris paskyrė tris. Iš 23
protestantų krikščionių tarpe. figūrų. Kalendorius mini „teore no, Afganistano ir Pakistano. moterų federalinių teisėjų net 19
Daugiausia sunių sektos narių ir tines ir asmenines klaidas", pri Irano vyriausybė praėjusią sa paskirtos prez. Carterio. Iš 25 — Pakistanas apkaltino Hong
yra tanp kurdų, arabų ir nerimau dėdamas, kad ,jpartija ryžtingai vaite uždraudė auginti opiumo moterų ambasadorių, Carteris pa Kongo žurnalo korespondentą,
jančių baluchų, kurių provincija pasmerkė Stalino asmenybės kul aguonas. Nesilaiką to uždraudi skyrė 10.
kuris siuntęs apie Pakistaną
yra prie Afganistano ir Pakistano tą".
neteisingas žinias. Jam gresia
mo bus baudžiami iki 15 metų
Libanas nenori
sienų.
Stalino portretai ir knygos iš kalėjimo.
nuplakimas ir kalėjimas.
Apžvalgininkai mano, kad Ira nyko iš įstaigų ir bibliotekų, iš
— Grupė prancūzų korespon
Irano pagalbos
nui pradėjus skaldytis, daugiau- skyrus Stalino gimtinę Gruziją.
dentų, sugrįžusi i i Kambodijos,
Pakeisti miestų: Stalingrad, StaNutarė mažiau
Beirutas. —Libano vyriausy paskelbė, kad daug maisto, siun
linabad,
Stalinsk,
Stalino
pavadi
bė uždarė sienas ir nutraukė Ira čiamo šalpos organizacijų, ne
gos nužudė kelis visai nekaltus
sunaudoti naftos
no lėktuvų skridimus į Libano oro pasiekia badaujančių Kambodi
žmones. Be to, Tabrizo gyvento nimai, tačiau žurnalas nurodo,
kad
Brežnevo
asmenybės
kultas
Paryžius.
—
Pramonės
valsty
erdvę, patyrusi, kad 700 Irano jos gyventojų, nes jį pagrobia
jai siekia politinių laisvių.
irgi
skaisčiai
spinduliuoja.
Brež
bių energijos ministerių konferen revoliucijonierių žada atvykti į Vietnamo kareiviai.
Irano vyriausybė ištrėmė Asso
nevas
turi
šešis
Lenino
ordinus,
cija nutarė mažinti naftos sunau- Libaną padėti kovoti prieš Izrae
ciated Press korespondentą už
kada
Stalinas
turėjo
tik
3B
r
e
ž
į ^ į ^ . pirmininkaujant V Vokie- lį. Aerodromai labai saugomi, Li
„provokuojančių ir neteisingų ži
KALENDORIUS
nevas tris kart tapo Sovietų Są- t i ] O S m j n isteriui Otto Lambsdorff, banas paskelbė, kad jam iranie
nių siuntimą".
Gruodžio 12 d.: Aleksandras,
Amerikiečiai pradėjo siųsti Ira jungos „herojum o Stalinas tik nustatytos importo normos. Atei čių paramos nereikia. Net ir Pa Marija S., Grlmmtas, Vainė.
ne laikomiems įkaitams Kalėdų vieną.
nančiais metais Amerika pažadė lestinos Laisvinimo organizacija
Gruodžio 13 d.: Orestas, Liu
sveikinimus. Pašto įstaiga Chicajo importuoti ne daugiau 436.2 oficialiai nieko nekalba apie Ira cija, Kastytis, Dulūnė.
— Valstybės departamento mil. tonu nevalytos naftos, Japo no paramą, tačiau privačiai pa
gos O'Hare aerodrome paskelbė,
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4 2 0 .
patarėjas
Marshall Schųlman nija — 265.3 mil. t , Vakarų Vo lestiniečių vadai pripažįsta, kad
jog normaliai per šią stotį į Ira
ORAS
ną eidavo apie 40 svarų laiškų, pasakė televiajoje, kad sovietų kietija — 143 mil. t. Dvidešimt jie irgi nenori tūkstančiu gink
o nuo šeštadienio
dabar eina kareiviai Kuboje jau nebelaiko pramonės valstybių nutarė veikti luotų iraniečių Libano teritorijoje,
Debesuota, šalčiau, laukiama
apie 5,000 svarų ir laiškų skai mi "kovos brigada", nors j ų solidariai, taupyti naftą ir ieško kur ginkluotų grupių ir taip per kritulių, temperatūra dieną 35 L,
skaičius nesumažintas.
čius kasdien didėja.
ti kitų energijos šaltinių.
daug
naktį 25 L

Irane silpnėja
centro valdžia

TRUMPAI
1$ VISUR
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus i i jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO | W — W i i mokama U anksto
metams Vo metų 3 men.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00
$15.00
Kanadoje
U . S A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

ŽIEMINES IŠKYLOS AR STOVYKLOS
APRANGA
BkyLaujant ar stovyklaujant kaito garavimą. Svarbu nepearšaltame ore, reikia daug dėme šlampamus drabužius dėvėti lais
sio kreipti į aprangą. Prastai ap vai, o ne (lamstus į kitas apransirengęs skautas gaH greit sušalti, I gos dalis. Neperšlampami maršsusirgti ir neturėti malonumo išky-! kiniai ar švarkelis neturėtu būti
loję. Gerai pasiruošęs žieminis sukimštas neperšlamipamas kel Įdėmiai klausomasi pasiautos funrmfoku suvažiavime
iškylautojas gali džiaugtis gam- į nes. Neperšlampamos kelnės netos grožiu, sportuoti ir sveikas! turėtu būti sukimštos į botus. vimo, o dabar jau antras- Minti 203 kambaryje. Sueiga bus pradė Nerijos tunto seses — jaunas ir
grįžti namo. Todėl pasiskaitykite i Rankovės turėtu būti užleistos mis perbėgau rūbų spintą, kas ta 9:30 vai. iryto Sv. Mišiomis, vyresnes. Kviečiamos visos jūrų
kurias atnašaus tunto kapelio skautininkės, tunto rėmėjai ir bi
sekančias mintis ir patarimus žie- j ant pirštiniu, ne sukištos į jas. dar liko, ko negaila atiduoti.
mos stovyklautojams IT gerai pa- Tuo būdu prakaitui paliekami
— Gerai, —sakau, — darom. nas v.s. kun. A. Saulaitis. Po pa čiuliai.
siruoškite. šaltas oras neturėtu' plyšiukai, per kuriuos jis gali iš—Na, ne, čia tik juokais, — maldų — šventinė sueiga ir kuk
MELSIMĖS U 2
sulaikyti skautavimo veiklą gam- ; garuoti ir drabužiai pasiliks šau aiškino sesė Valė, ir man ant dū lios vaišės. Visoms tunto sesėms
aSAULATTIENĘ
dalyvavimas privalomas. Dėvime
toje, jei jam visi yra pasiruošę i si.
šios ramiau pasidarė.
pilnomis
žieminėmis
unifor
LS Seserijos vadovybė kviečia
Geriau
einam
į
parodą.
Ir
po
Vėjas yra iškylautojo priešas, | Daugelis marškiniu yra tokie,
kurie
momis.
Sueigon
atsilankyti
ir
su
visas Chicagoje ir apylinkėse gy
o sniegas yra draugas. Sniegas i
pasilenkus
išsitrau- trumpo pasikalbėjimo .paaiškėjo,
parūpina apsaugos n u o vėjo, o į *•• ir palieka nuoga
ir susalu- kad organizuoja išvyką į meno mumis plotkele ir kalėdine nuo venančias Seserijos naires — skau
audiros atveju, net gali (parūpinti I • — nugara. Svarbu į žiemi- institutą, kur tuo laiku vyko H. taika pasidalinti kviečiame sesių tes, skautininkės, o taip pat visus
prieglaudą sniego namo formoje. nes iškylas pasiimti marškinius, Toulouse - Lautrec darbų paroda. tėvelius ir visas šiuo mttu iš ak Brolijos narius ir visas skautiš
Vienas iš svarbiausiu dalykų kurie sunkiai išsitraukia iš kel
Lapkričio 6 dienos vakare rin tyvaus skautavimo pasitraukusias kas šeimas atsilankyti į š.m.
nių.
atsiminti, norint apsisaugoti nuo
kosi vyr. skautės - židinietės su
Didžiausias procentas kūno ši vyrais ir vaikais ir pavieniui į
šalčio, yra vengti drėgmės. Dra
bužiams sušlapus, tuoj pat dings lumos išgaruoja per galvą. Už- meno institutą. Susirinko visai
ta izoliacija nuo vėjo IT šalto oro | tat gan svarbu nešioti kepurę. nemažai, apie 40. Matėsi "Kerna
ir darosi šalta. Reikia stengtis ne-1 Kartais galva nejaučia šalčio, bet vės", "Aušros Vartų" ir "Nerijos"
sušlapti, arba sušlapus tuo pat iš j koJos pradeda šalti ar .pradeda tuntų narės. Pasigedau savo "Mi
Sv. Kalėdų proga sveikiname visas mūsų prfeteihis
džiūti ar pasikeisti rūbus.
| loštis nuovargis. Tas gali atsi- nijos" būrelio sesių.
Pagrindinis dalykas yra atsi- ; tikti, jei per daug šilumos išgaPradžioj turėjom informacinio
ir pažįstamus ir linkime sveikatos ir sakmės.
mdnti, kad drabužiai veikia kaip j TVO)^ P*1" gartvą.
pobūdžio paskaitėlę apie Tou
Nuoširdus mano ačiū ponui daktarui Tumasoniui už gydymą ir rūpi
šiluminė
izoliacija. Drabužiai j "Tutrtleneck" megstukai ar šil- louse - Lautrec modelius ir kas
nimąsi m a n o sveikata. Ta pačia proga dėkoju visiems, kurie mane lankė li
prilaiko kūno šilumą IT neleidžia ti marškiniai yra labai tinkami pozavo jo kūriniams. Aiškino
goninėje — atnešė gėlių ir dovanų: ponams Zaurams, Gaižučiams, Milušausjai išgaruoti į orą.
šalto oro iškylavimui, nes jie už jaunas amerikietis, turįs doktora kams, Mackaičiams, Juskaičiams, Erčiams, Ambraziejams ir ponioms: Kavaliūnienei, Naujalienei, Markonienei, Genienei, Pušneraitienei, BabickieNejudantis oras yra gera izo dengia kaklą rr sulaiko šilumos tą mene.
Po
paskaitos
išskubėjom
visi
nei, Daunienei. P-nui pulk. K. Dabulevičiui, maj. Vilučiui, kap. Klimavičiui,
išgaravimą.
"Turtleneck",
su
ge
liacija. Dėvint du ar tris plonus
p. Sutkui ir p. Bagdžiui. Ypatinga mano padėka poniai Barauskienei, kuri
apžiūrinėti
parodą,
kuri
užėmė
ra
kepure,
kuri
dengia
visą
galvą
megztukus sulaiko daugiau oro
lankė ir operacijos dieną anksti rytą atsirado prie mano lovos ir palydėjo
sluoksniu negu vilkėdamas vienu iki kaulo, sulaiko didžiausią pro keletą didelių kambarių. Daili iki operacinės, ir tiems, kurie mane prisiminė ir siuntė užuojautas. Dar
storu megztuku. Tie oro sluoks centą šilumos, kuri dingtų per ninkas, miręs turėdamas tik kartą ačiū visiems, visiems.
niai sulaiko kūno šilumą ir ne galvą. Jei labai šaltas oras pasi 36 m., .paliko nuostabiai daug sa
KAZIMIERA IR KAZIMIERAS LEKNICKAI
leidžia jai išgaruoti- Pradėjus taiko, geriau pasirinkti paltą, ku vo kūrinau. Paroda buvo labai įdo
mi, turtinga eksponatais ir verta
dirbti ar sportuoti, galima vieną, ris turi kapišoną.
pamatyti.
paskiau kitą megztuką ar švar
Atsikėlus ryte, labai nemalo
Jei ne sesė V. Plepdenė, kažin
ką nusivilkti ir taip reguliuoti nu apsiauti batus ar iškylavimo
ar
daug kas iš dalyvavusių būtų tir
temperatūrą.
botus, kurie yra sušalę, aprasoję
prisiruošę nuvažiuoti į parodą.
Visi drabužiai turi svorį. Iš ir sušlapę nuo prakaito. Kai ku
Neseniai perėmusi pareigas se
kylaujant trumpus nuotolius tas rie pataria juos įdėti į poperinį
sė
Valė jau spėjo suruošti, kaip
svoris visai nejaučiamas. Norint maišą (kad nieko nesupurvintu)
Tuo atveju Jums idealiausias vadovas — mūsų
pradžioje
minėjau, senų rūbų 2toliau pakeliauti, svarbu stengtis j ir pasiimti juos kartu į miegrnaididelio formato, 72 psl. spalvotas
rasti lengviausius drabužius, ku- | šį. Ryte atsikėlus galima juos iš pardavimą (pelnas nuėjo skau
tiškiems reikalams), dabar išvy
rie duoda daugiausiai šilumos. miegmaišio išsiimti ir šiltus ap ką į parodą, ir kiek girdėjau, sau
Geriausią lengvą izoliaciją parū siauti. (Žinoma, to negalima da sio vidury numato dar vieną
pina drabužiai, kurie yra iškimš ryti, jei jie yra purvini, šlapi). staigmeną — apie tai išgirsite
Jame rasite netoli 1,000 (taip, tūkstančio!) įvairiausių suvenyru,
gintaro, aukso, sidabro, alavo, krištolo, odos, keramikos ir kt. išdirbinių
ti paukščiu plunksnom. Plunks
Lengvi vilnoniai drabužiai ge vėliau.
Al. Likanderienė
(Žiedų, karolių, auskarų, sagčių, diržų, albumų, vazų, puodų ir 1.1.) puoš
nos yra lanksčios ir stumiasi vie riausiai tinka šaltom iškylom.
niais
lietuviškais- motyvais, margų audeklų (tautinių drabužių, juostų,
na nuo kitos. Susidaro daug oro Geriausiai vilkėti tokius, kurie y- ' KERNAVĖS T U N T O KŪČIOS
takelių), medžio drožinių, lietuviškais simboliais antspauduotų žiurstų,
duobelių, kurios prilaiko kūno ši- j Ta dviejų dailiu (marškiniai ir
krepSių, lietsargių, marškinėlių ir kt.. rašomųjų mašinėlių lietuvišku šrif
lumą. Žinoma, jei plunksnos su kelnės), nes daug lengviau juos Tradicinės Kernavės tunto Kūtu, knygų, plokštelių, magnetofono juostelių, net lietuviško maisto d e 
čios šiemet įvyks sekmadienį,
šlampa, dingsta ju izoliacija. To nusivilkti reikalui esant
likatesų ir milžinišką daugybe kitų retų gėrybių, surinktų iŠ v i s o laisvojo
gruodžio mėn. 16 d., 5 vai. ivak.
kie drabužiai tinka tik sausame
pasaulio lietuvių dirbėjų, menininkų, leidėjų ir kitų lietuviškų reikme
Dvi poros vilnonių kojiniu tin Jaunimo centro didžiojoj salėj.
nų kūrėjų.
ore.
kamai apšildo kojas, jei jos nesu Kviečiame visus sesių tėvelius ir
Kai yra šlapia ir šalta, geriau šlampa. Kelniy apačias reikia nu
Sj katalogą galima užsisakyti, prisiimtus $2.00 (arba $3.00), jei
sia yra vilna. Ant vilnoniu dra leisti ant kojiniu, kad jos nesu kitus ju šeimos narius, buvusias
norima jj gauti greitu pirmosios klases paštu) sekančiu adresu:
kernavietes, tunto rėmėjus rr
bužiu reikia dar užsidėti neper- šlaptų nuo sniego ar lietaus.
draugus
prisijungti prie bendro
šlampamus , kad vanduo nepa
siektu vilnos. Bet, vilnai su IŠVYKA į MENO INSTITUTĄ mūsų skautiškos šeimos KŪČIŲ
stalo.
šlapus, galima greit ją išdžiovin
Prieš keletą savaičių suskam
Visos sesės Kūčiose dalyvauja
ti prie lauželio ar pečiuko. Tik bėjo namuose telefonas. Nieko
pilnose, tvarkingose uniformose.
svarbu atsiminti, kad vilna su ypatingo, jis dažnai skamba.
sitraukia bedžiūdama ir ją rei
— Labas, sesei — pasigirdo se
Be to, katalogą galima gauti pas šiuos atstovus:
kia ištempti džiovinant ar iš sės V. Plepienės balsas ragelyje. NERIJOS T U N T O KALĖDINĖ
BALTTMOHŽJ: Algirdą* Vestame, 11S Stenėsi
$ t l — 744-2*44
SUEIGA
džiūvus.
— Darom naują senu irūbu išparB O m t J N E : BaMe Ftorists, G A B i o s s t s u j , Se.
•17 —
Nerijos jūrų skaučių tunto ka
Žmogaus kūnas visą laiką pra- davimą!
CHICAGOJ: Batye TV eesf Badio, 2444 W. 71et S t ; $12 — 77S-H74
kaituoja. Jei kas dėvi neperšlam- j Net aiktelėjau, neseniai išsi- lėdinė sueiga įvyks sekmadieni,
Balzakas Mnseum, 4012 Aeeber Ave^ 847,2441
gruodžio
16
d.
Jaunimo
centro
pamus drabužius, jie sulaiko pra-1 kapstėm iš vieno tokio Sparda-

Ar Reikia lietuviškų Dovani \

• Administracija dirba k a s - j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais n u o 8:30 iki 12:00.
f nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
j anl'-to susitarus. Redakcija už
•
Redakcija dirba kasdien j s k ė l i m ų turinį neatsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j ^ ^ l u i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 12:00.
|
?r]^mą^

gruodžio 23 d., 11 vai. ryto Jau
nimo centro Čiurlionio galerijoj
atnašaujamas Sv. Mišias už lapk
ričio 15 d. iš mūsų tarpo išsis
kyrusią a.a. v.s. Oną SaulaitiencPrisiminkime ir pasimelskime už
didelę savo gyvenimo dalį ir dar

F i l i . 2SS4 W. tSth S t ; TX1-4M2

CLEVBLANDC: Ptatarta. 7M E. 1 8 4 * S t ; 21$ — $ $ 1 4 7 2 $
— p . t t l n s s s , 17SM Esat Pat* Dr.
• k AL
HAsTTFOKJCt D M

7$t

B.VJC; 717 — $744t$2
St, t l — l i i / . C t ;

S9$ — «f 1-81M
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JO RŲ

N.

Yi

N. Y. 11217;
l t l S Wa

i St;

fayce HsnisHa, 2217 BUksty S t ; 4 1 2 — 4S1447B
D C n o m : Mftmšm fclnakae, l t $ 4 S M S t ; $1$ — $ $ 4 - l M l
•OCHESTEBY: H l * i M l i w Ge&u. 741 V a . Voorhta A m ;
71$ — 188-2472
WASHINGTONE: Kegmn Pl>Wllml, 7417
Helghts, Md.; $$1 —
WATEBBUBYJE: • i m l u , 18 Jok* S t ; 2$$ — 7 B M 1 7 $

%

'SmtrijM" ir TevUkės" tuntų vasMksi 30 metų jubiliejau*

KELIAIS

(Jūrų kapitono atiminimai)
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siusti:
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd Street, Chicago, /B. 60629
ūlinojaus gyventojai d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio
IIIIIIUIItHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIUiraHRt

DR. K. G. BALUKAS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford
Medical B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel.

o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
2 4 3 4 VVest 71 st Street
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Dr.

A n t . R u d o k o kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 VVest 51 s t Street

Tel.

— GR 6-2400

Vai. pagal susitarime: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai.
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos.
CRAVVFORD M E D I C A L B L D G .
6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road

Tel.

o f i s o ir buto: O L y m p i c 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 5 0 t h A ve.. Cicero
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak išskyrus
treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Tel.

REliance 5 - 1 8 1 1

DR. WALTER J. KIRSTUM
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm . antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šest.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
.
KŪDIKiy IR VA1KV LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki 1 vai popiet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
Ofs.

HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
( 7 1 - m o s ir Campbell A v e . kampas)
Vai.: pirmad .antrad . ketvirtad. įrpenktad.
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. — BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė Akių ligos
3 9 0 7 VVest 103rd Street
V a l a n d o s pagal susitarimą

AKIU LIGOS - CHIRURGIIA

Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

O f i s o t e l . — PR 8 - 2 2 2 0

DR. JANINA JAKSEVICIUS
J O K S A
V A I K Ų LIGOS
2 6 5 6 VVest 6 3 r d Street
V a l a n d o s pagal
susitarimą

Of

P O 7-6O00, R e z . GA 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street

Valandos pagal susitarimą

O D O S LIGOS -

.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st S t . — Tel. 737-5149
Vai pagal susitanm.v Uždarvta treč

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
O f i s o t e l . 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. K. A. JUČAS

N E W Y O U * VTsnyba, 1*2

212 — 277-7217
Dssblssnkasv M l
212 — 827-1181
•v- AfldrUts
21$ — 748-2*22

KRIKSTOP A m S

1002 N . VVestern Ave., C h i c a g o
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1

LOB ANGELES: Ustartų

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVIŠKU REIKMENŲ KATALOGAS

BALTIC ASSOCIATES, Led.
P. O. Box 8248
Boston, MA 02114

b u lietuviškai skautybei pasky
rusią sesę. Savo dalyvavimu fSreikšime užuojautą IT skaudaus
liūdesio prislėgtiems velionės na
riams.

Tel. — G R 6-0617
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.

CHIRURGIJA

V a l a n d o s pagal susitarimą
Į s t a i g o s ir b u t o t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1

O f i s o tel. HF 4-2123, namu C l 8-6195

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. V. TUMAS0NIS
C H I R U R G A S
2454 VVest 7 l s t Street

, BENDROJI M E D I C I N A
1 4 0 7 S o . 4 9 t h C o u r t , Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tre^ ir šešt

DR. IRENA KYRAS
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blemų, nekelia religinių klausi
mų.
Darbininkų išlaisvinimo
klausimas

MOKSLO PROGRESAS
Gamtos ir technikos masalai,
t. y. eksperimentiniai, labai tei
giamai pradėjo formuotis maž
daug nuo XVII a. vidurio. Ta
čiau tik 1655 metais buvo įs
teigtas pirmasis pasauly perio
dinis mokslo žurnalas. Iki tol
mokslininkai savo darbus ir
mintis skelbdavo tik knygose.
Nuo 1660 metų buvo pradėtos
organizuoti
nūdieninio tipo
draugijos. Pamažu išsilaisvin
damas iš vidurinių amžių varž
tų ir įstojęs į objektyvų stebė
jimų ir bandymų kelią, mokslase greit ėmė plėstis visose žmo
gaus pažinimo srityse. Šiuolai
kinio mokslo vystymosi tempus
dabartinė mokslotyra bando
pavaizduoti įvairiais būdais —
mokslininkų skaičiaus augimu,
mokslinės literatūros apimties
didėjimu, mokslo ir technikos
žinių gausėjimu, asignavimų
mokslui didinimu ir t. t.
Statistiniai duomenys rodo,
kad 1800 m. pasauly buvo tik
apie 1000 mokslininkų, o jau
1850 m. jų skaičius pakilo iki
10 tūkstančių 1900 m. — iki 100
tūkstančių ir 1950 m. iki 1 mi
lijono. Dabar gi visame pa
saulyje yra daugiau 4 milijonų.
Pasak žinovų, jei mokslinin
kų augimo tempas nemažės,
2000 m. jų skaičius pasauly pa
kils iki 10 milijonų. Žodžiu,
mokslininkų pasaulyje dabar vi
dutiniškai padvigubėja kas 10
metų. Vakarų Europoje vidu
tiniškai kas 15 metų. Gi JAV
— kas 10-12 metų. Maždaug
tokiais pat tempais auga moks*
nė literatūra ir mokslo bei tech
nikos žinios. Be to, kur kas
greičiau didėja asignavimai
mokslui — jų suma padvigubė
ja maždaug per 5-7 metas.
Pavyzdžiui, JAV biudžeto ir pri
vačių kompanijų asignuojamos
sumos mokslui nuo 1954 Ori 1968
metų augo 2.4 karto greičiau
už bendras kapitalines investi
cijas.
J. Mik.

Tik ką iš spaudos išėjusiame, riais būdais represuotas, griežtai
1978 m. vasario mėn. iškilo
Lietuviu žurnalistų sąjungos iš- apribotos jo darbo galimybės, aviešai
Sov. Sąjungos darbinin
leistame, Rūtos Klevos Vidžių- timti pragyvenimo šaltiniai, apkai disidentai. Jungt Tautų pa
nienės redaguotame "Lietuvio ribotas jo susižinojimas su kitais
Disidentai Sovietų Sąjungoje
dalinys
Genevoje — Tarptautinė
žurnalisto" 8 numeryje yra at- asmenimis. Bolševikiai darė visDarbo
organizacija
gavo 45 so
spausdinta keletas įdomių rasi- ką, kad iškilųjį solistą suniekin- Stalino laikais nebuvo galima griežtos, propagandos akcija bus kų tarpe. Dailininkai, skulpto
nių. Iš jų išskirtinai minėtinas tų, "užmuštų". Iš kitos pusės lie- net pagalvoti apie bet kokį po bejėgė. Tokia padėtis yra ir kito riai, nepajėgdami ar nenorėdami vietinių piliečių raštą, kur skun
Vytauto Alanto, žinomo rašyto- tuvių išeivijos spaudoje, buvo vė litinio pobūdžio disidentinį judė se Rytų bloko valstybėse. Ten prisitaikyti prie valstybinės meno džiamasi dėl neteisybės, daromos
darbininkams. Atleidimas iš dar
jo, buvusio "Lietuvos aido" (ofi- dama akcija už V. Daunorą. Ra- jimą. Kas išdrįso kitaip galvoti, einama Maskvos pavyzdžiu.
linijos, bando surengti mažas pa bo, algų mažumas, sunkios darbo
ciozo), išeivijoje buv. L2S pir- šiniuose buvo iškeltos jam pada- negu partips nustatyta, grėsė kon
veikslų ir skulptūrų parodas sąlygos. Drauge teigiama ,kad so
mininko, tautininkų veikėjo, ra- rytos nuoskaudos,
Rusų literatūra Vakaruose
centraaijos lageris arba fizinis su
1978 m. tokias parodas policija vietinės prof. sąjungos negina sa
šinys antrašte "Pasalkandžių Tačiau V. Daunoras "užmuš- naikinimas. Bet pasaulis keičiasi,
tuojau likviduodavo, išardydavo,
antpuolis".
tas" nebuvo. Kaip tokiuose reika- viskas kinta. Palaipsniui ir tota Po 1970 m. imta spausdinti už nes privatinė iniciatyva yra ne vo narių darbininkų reikalų.
Gal ne visi skaitytojai, ypač luose dažnai būna, pasiekta litarinėje Sovietų sistemoje, iš sienyje rusų rašytojų knygas, pripažįstama, parodos negavusios Įsteigto laisvų prof. sąjungų ko
jaunesnio amžiaus, žino, ką reiš- "kompromiso": solistui leista iš- saugojant savo struktūrą, represi kurių turinys nėra antisovietinis, leidimo. Tačiau 1979 m. vasario miteto nariai prašė, kad metų
tačiau patys rašytojai yra "nepa mėn. privačia iniciatyva buvo laikotarpyje tarptautinės prof. są
kia šis sudėtinis žodis. Didysis vykti užsienin koncertuoti, palie- jų sistema šiek tiek pasikeitė.
jungų organizacijos juos pripa
togūs" .Tokie rašytojai Sov. Sąjun
Lietuvių kalbos žodynas (DC t , kant okup. Lietuvoje įkaitais
suruošta
tokia
paroda
ir
policija
žintų ir suteiktų moralinės bei
goje yra šiaip taip toleruojami,
Pe Chruščiovo tiesos žodžio
451 pusi.) aiškina, kad pasai- žmoną ir vaikus. Iš kitos pusės
nesikišo.
materialinės paramos. Pripažini
bet
jų
knygos
ten
negali
būti
kandis ar pasalkanda yra šuo, bolševikų agentams išeivijoje bu- Pasikeitimas įvyko po to, kai
mo
nesulaukė, bet susilaukė griež
Slaptoji spauda
kuris iš pasalų kanda. Bet ši są- vo duotas įsakymas daryti viską, XX partijos suvažiavime 1956 m. spausdinamos, kad nedrumstų
tos reakcijos iš valstybės pusės.
voką išplečiama ir žmonėms: kad koncertai nebūtų suruošti, Chruščiovas atskleidė Stalino ramių piliečių sąžinės.
Bet sėkmingiausia disidentiz Komiteto nariai pateko į teismą.
"Žmogus, kuris už akių kitus pei- o jei ruošiami — kad nepasisek- metodus ir nekaltų žmonių žu
mo forma yra slaptoji spauda,
kia ir šmeižia, blogesnis už pa- tų, kad jų lankytojų skaičius būtų dymą. Prie to reikia paminėti ir Salia tokių reiškinių, kurie at dažnai rašyta ranka arba rašo Grupės vadas kalnakasys Chlebasalkandį šunį". Tiek apie patį labai mažas ir tokiu būdu solistas kitus svarbius veiksnius: norą iš rodo lyg atolydis, kurie klaidina mąja mašinėle (samizdat), kuri novas buvo uždarytas į pamišėlių
terminą.
būtų "užmuštas" pačių lietuvių laikyti pasaulio viešojoje opini Vakarų sovietologus, tvirtinan kursuoja tarp disidentų. Joje rei ligoninę. O Maskva pagrasino iš
čius, kad Sov. Sąjungoje režimas
stosianti iš Tarptautinės Darbo
Dabar pasiskaitykime ką Vy- išeivių rankomis,
joje Sov. Sąjungos pastangas siek pamažu silpnėja, kad priemonės kalaujama laisvės, teisių, garan organizacijos dėl to, kad ši pa
tautas Alantas rašo: "Pasalkan- Tačiau rezultatai buvo prie- ti atolydžio, nes vis labiau visur
tuotų konstitucijoje. Tačiau pa
džio šmeižiko fizionomija, deja, šingi. V. Daunoro koncertas a- Vakaruose imta smerkti policinė švelnėja, ten ima reikštis įvai skleidimas tokios spaudos yra ga prašė paaiškinimų dėl gautojo
jau nuo senų laikų kyšo iš mū- me ikiečių visuomenei garsioje Soc Sąjungos sistema; kritišką rios "neprisiderinimo" formos, na ribotas. Viena yra naudinga, sovietų darbininkų rašto —
sų spaudos puslapių. Turėjome to Carnegie salėje susilaukė daug nusiteikimą beveik visų Vakarų apie kurias anksčiau nebūtų bu kad ji patenka į demokratinių skundo. Bet darbininkų sąjūdis
gaivalo laisvoje Lietuvoje, ne- klausytojų ir palankių recenzijų valstybių komunistų, vis labiau vę galima nė pagalvoti. Pvz. tiek kraštų žurnalistų ir diplomatų nesibaigė 1979 m. birželio mėn.
trūksta ir išeivijoje. Aplamai pa- (jų tarpe „New York Times"), p besireiškiančių po 1968 m. Pra Maskvoje, tiek kituose dideliuo rankas- Jei tokia spauda plačiai buvo nuteistas geologas Skvirsėmus. mūsų spauda yra padori ir lietuviškoje Chicagoje bilietai į hos įvykių, smerkimą politinio se Sov. Sąjungos miestuose, kaip paplistų masėse, policija visa ener kis, "Interprofesinės laisvų dar
Leningradas, kartais pasirodo ma gija stengtųsi ją užgniaužti.
bininkų unijos" vadas, bandęs
kultūringa, bet vietomis Bend- koncertą buvo greitai išparduoti, pobūdžio represijų.
žos protestuojančių grupės. Daž
aiškinti, kad prof. sąjungų lais
ruomenės kūne išaugusieji gry- Pats koncertas buvo labai sėkniausiai
tai
žydai,
reikalaują
lei
vė
yra suderinama su sovietų
1979
metų
pradžioje
susidarė
bai gadina orą, tarpdami pasis- mingas. čikagiškiai labai šiltai Sovietinė valdžia gali ignoruo
dimo
išvykti
į
Izraelį*
Kitais
at
konstitucija.
"1979 metų rinkimų" grupė.
lėpę landynėse. Tokių 'spaudos sutiko svečią iš ok. tėvynės ir ne- ti italų, prancūzų, ispanų ko
darbsjotojų' fizionomija jau bus gailėjo jam karštų plojimų. V. munistų nusistatymus ir pažiū vejais tautinių grupių atstovai, Ji bandė pasiūlyti į Aukščiausios i Sovietų valdžia pakenčia sflp
pakankamai išryškėjusi. Jų svar- Daunoro asmenyje mūsų tautie- ras, tačiau negali nepaisyti jų protestuoją, kodėl jų tautiečiai tarybos rinkimus du disidentus: | nes nes disidentizmo manifestabiaustas bruožas — slapukavi- čiai pažino ne bolševiką, ne en- neigiamų pasisakymų prieš disi yra išmesti iš savo žemės (toto istoriką Roy Medvedev ir Lud- d } ^ n e s jos nesančios pavojinmas. Jie nedrįsta iškišti vambros kavedistą, bet savo tėvynės sūnų. dentų persekiojimą. Maskvai riai, Volgos vokiečiai). Dažniau milą Agapovą, pasinaudodami go, režimui, juoba, kad spauda
iš savo kiauto ir loja pasislėpę.
*
svarbu išlaikyti bent tarptautinį siai yra politiniai disidentai, ku rinkimų nuostatais. Abu kan- jas visiškai ignoruoja ir piliečiai
Jų net negalima lyginti su šuni- Savaime aišku, kad tam tikriem proletariato solidarumą. Taigi rie randa progos reikalauti civi didatai buvo atmesti dėl "juridi-: apje j ^ n iek 0 nežino, išskyrus
mis pasalkandžiais, nes šuo, agentams išeivijoje reikėjo im- reikia kiek švelninti režimo varž linių ir žmogaus teisių, garan nių trūkumų".
mažus būrelius, kurie skaito
tuotų Sov. Sąjungos konstituci
griebdamas tau už blauzdos, tis jau "griežtesnių priemonių", tus.
Kai kurie drąsūs disidentai Mas "Samizdat" spaudą ir klauso Va
vis tiek. turi parodyti savo snukį, Nieko naujo šioje srityje nebuvo Yra ir kitas veiksnys: tai nesu joje. Tokias manifestacijas polici kvoj susitinka su užsienio žurna karų radijo laidas. Tačiau drąses
o spaudos slapukai iš savo lindy- išrasta — nutarta pakartoti ly- laikomas ir vis plintąs sriautas ja kaip matant išsklaido. Jas listais, pasiskundžia jiems laisvės ni disidentizmo reiškiniai yra
nių niekad ilčių neiškiša. Juk ge- giai prieš trejus metus (il976.Xn. informacijų iš Vakarų oro ban pastebi tik maža saujelė piliečių, varžymais. Kiti pasiunčia į užsie persekiojami visu griežtumu.
rai žinome, kad banditas puola 12) įvykdytą užpuolimą prieš gomis. Žinios iš Vakarų atiden kurie stengiasi pranykti nepaste nį savo raštus, kurie yra Vaka
Religinė propaganda
patamsyje ir dar pasislėpęs po Jaunimo centrą, štai kaip visa tai gia ir sovietų kovą su disiden bėti. O demonstrantus policija ruose atspausdinti. Tokiuose lei
suima ir nubaudžia už "chuliga diniuose aprašoma sovietinės sis
kauke." (L2, 8 p.).
vyko.
Religinė propaganda laikoma
tais. Dėl to sovietinė propaganda
nizmą"
gana
lengvomis
bausmė
Toliau str. autorius užsimena Į beveik tuo pačiu metu vyks- stengiasi tokią kovą pateisinti, aiš
temos neigiamosios pusės. Jų au pavojinga disidentizmo forma.
vieną įvykį. Dabartinis L2S-gos tančius du parengimus Jaunimo kindama, kad tai kova ne prieš įsi mis. Seniau už tai būtų mirties toriai sakosi esą marksistais (iš Nors sovietinė konstitucija leidžia
pirmininkas prof. J. * Kuprionis centre — V. Daunoro koncertą ir tikinimus, bet prieš eilinius nusi bausmė.
skyrus Solženicyną), jie tiesiogiai išpažinti tikėjimą, tačiau drau
nuvažiavo į okupuotąją Lietuvą, sol. D. Kučėnienės plokštelės pri- kaltėlius Aišku, jei dėl pplitinių
Savotiška dlsidentizmo rūšis nepuola sovietinio režimo, nelie- džia jo skelbimą, nes tai esanti jos laureatas. Jis yra visaip vargi
Nuvažiavo ne kaip LŽS pirmi- statymą — einančius lietuvius "nusikaltėlių" bausmės bus labai reiškiasi Sov. Sąjungos menini n-[čia kolektyvinės nuosavybės pro- neleistina propaganda, priešin namas, kankinamas, tačiau ne
ninkas, bet kaip privatus asmuo pasitiko "piketuotojai", nešdaga komunistiniam ateizmui. To areštuojamas, nebaudžiamas adir ten susitiko su kolegomis miš- mi kandžiais ir užgauliojančiais
dėl, kai religiniai vadai (ypač ministrcinėmis
priemonėmis.
kininkais, daugiausia jo bu- bei šmeižiančiais įrašais plaka
protestantų įvairių sektų) da Toks liberalizmas Sacharovo at
vusiais studentais. Už tai grįžęs į tus. Jų buvo daug mažiau, kaip
lina religinio turinio knygas, žvilgiu aiškinamas tuo, kad jo —
Ameriką jis buvo tam tikros mū- 1976 m., pirmojo JC užpuolimo
verbuoja narius, policija juos per pasaulinio garso mokslininko —
sų spaudos dalies iškoneveiktas, metu. Neseniai iš Rodezrjos misisekioja visu griežtumu. Katalikų baudimas iššauktų nepageidauja
apšauktas bolševikų agentu. At- jų grįžęs ir ten juodųjų užpuolireligijos kraštuose, kaip Lietuva mą reakciją Vakaruose ir Sov.
siliepdamas į šmeižtus prieš L2S mus prieš krikščionių misijas
ir vakarinė Ukraina, bet kokios Sąjunga turėtų nemalonių pasek
pirmininką, V. Alantas pastebi: pergyvenęs vienas jėzuitų broliureliginės apraiškos yra draudžia mių santykiuose su kitais kraš
"Ar mūsų smegenys jau taip sus- kas suskaitė 28 plakatus ir 43 jų
mos, persekiojamos. Tačiau visa tai. Kita išimtis — rašytojas
kystėjo, kad nebeatskiriame pelų nešėjus bei palydovus, kurie,
tai nepalaužia katalikų. Juos Roy Medvedevas. Jis užsienyje
nuo grūdų? Juk ne visi trys mili- vaikščiodami šaligatviu, vieni
neįmanoma pavergti, kaip įvyko spausdina savo istorinio ir politi
jonai nužygiavo su Maskvai Te- kitiems ant kulnų lipdami, truksu ortodoksais.
nio turinio knygas, kuriose tei
gul visi tie taip bijantieji savo dė patekti į parengimus. Tačiau
Atvejai, kada viešas ir polemi giamai vertina Lenino revoliuciją
patriotinę nekaltybę sutepti pasis- niekas iš ėjusiųjų neišsigando ir
nis disidentizmas yra toleruoja ir laukia, kad įvyksianti dabarti
kaito Lietuvos pogrindžio spau- namo negrįžo. Jeigu kuo jie skun
mas, galima suskaityti ant vie nės sistemos liberalinė evoliuci
dą: gal jie tada praregės, kad lie- dėsi, tai tiktai vietos stoka — salė,
nos rankos pirštų. Bet tokie "to ja, nors tos sistemos varžančią
tuvių tauta toli gražu ne visa y- erdvus balkonas ir koridoriai buleruojamieji" yra visaip vargina sias priemones ir pakritikuoja. Jį
ra užnuodyta raudonais dažais, vo perpildyti.
mi. Tipingas pavyzdys — Sovie gelbsti santūrumas ir garsas, ku
Jei kada lietuvių tautai reikėjo sa- Piketuotojai įvairūs. Pirmoje
tų atominės bombos tėvas, fizikas rį Vakaruose jau yra įsigijęs.
vitarpio broliškos meilės, solida- eilėje žinomo atentatininko ir jo
Sacharovas, Nobelio taikos premiKomunistines Kinijos kariniai pamilai prie Kinijos — Sovietų Sąjungos
J. V.
rūmo, vienybės, tai niekad tų do- artimiausio bendradarbio Svilorybių jai taip nereikėjo kaip šian- nio (jį dabar marketparkiečiai
dien, kada išgyvename žiauriau- "ajatola" vadina) patikimieji,
kuriuos aukštuosius mokslus baigusius asmenis. Mes istorija tokia. A. a. arkivyskupas Skvireckas ir daug
sią, sakyčiau, žūtbūtinę savo is- bendraminčiai, reorgų grupelė,
ir taip pat italai asilą laiko kvailu, bet Artimuosiuose kunigų buvo nuomonės, kad Lietuvai reikės kunigų,
torifos gadyne**.
beveik išimtinai seno amžiaus
Rytuose jis laikomas išminčium. Per nežinomas tai jie ir sumanė Romoje įkurti seminariją kunigams
dykumas
kupranugarių karavanus veda vienas ar keli paruošti. Prel A. Briška nupirko kolegijai namus ir
*
žmonės, kariuos einantieji į paasilai.
turėjo planus statyti viešbutį Palestinoje. To
Tačiau būna momentų, kai rengimus "volkšturmu" vadina
pasalkandžių veidas išryškėja, .žymiųjų" reorgų vadų piketuoBent trumpai ir labai paviršutiniai yra toki mano atsisakius, jo palikimas buvo panaudotas išplėsti Sv.
Kazimiero lietuvių kolegijos nuosavybę. Buvo
Vienas jų kaip tik buvo pereito tojų eilėje kaip ir nebuvo matyti,
įspūdžiai iš lankymosi Romoje.
nupirkti
dar dveji namai, Salia kolegijos namų, ir
šeštadienio vakare Chicagoje, kai Atrodo, kad jie išstūmė priekin
DR
JUOZAS
KRIAUČIŪNAS
Dar noriu šį tą pridėti apie apsistojimą Romoje ir įsteigtas Villa Lituana pensionatas. Jį aptarnauti
pilnutėlė Jaunimo centro salė jų suklaidintus šiaip jau geros
Villa Lituana. Roma nėra tokia, kaip kiti didmiesčiai. sutiko vienuolės seselės iŠ Brazilijos, nes neatsirado
(daugiau kaip 700 asmenų) su- valios "patriotus", patys pasilikČia perkrauta ir pamatoma, kas to nori, kultūros, lietuvių.
sirinko pasiklausyti iš okup. Lie- darni užpečkyje.
civilizacijos ir krikščionybės augimas, nuo lopšio Ugi
tuvos atvykusio solisto Vaclovo
*
Pensijonate dabar gyvena vienas kitas kunigas ir
dabartinio laiko. Visam tam apžvelgti, bent
Daunoro koncerto, kuri suruošė Demonstracija, turėjusi pa*
11
paviršutiniškai, reikia kelių mėnesių ar metų. kai koks civilis asmuo, o didžioji jo dalis nuolat
jo profesijos kolegos.
kenkti parengimui, savo tikslo neį Romą atvykstančių ekskursantų iš įvairių
Ne pro Salį žinoti istorijos, geografijos ir nors truputį užpildoma
V. Daunoras (gimęs 1937 m. pasiekė. Tačiau ji turėjo palikti
kraštų,
ypač
vokiečių, austrų, šveicarų ir kitų vokiškai
Netoli nuo šios vietos ir koliziejus, kur liejosi pažinti meną. Tada apžiūrimi dalykai įgis savo vietąir kalbančių. Pavasarį,
Žagarėje) yra, rodos, iškiliau- ženklą. Ir jis buvo paliktas. Konvasarą ir rudenį pensijonatas
sias Akademinio operos ir baleto certo programos pradžioje į salę krikščionių kraujas, kai Romos gyventojai nuolat darysis įdomesni. Jei kas sako, kad matė Romą per 2-3 dažnai nepajėgia talpinti visų norinčių jame sustoti.
teatro Vilniuje solistas (bosas), per langą, jį išmušdamas, įkrito reikalavo: "Panem et circenses" — duonos ir žaidimų. dienas, tai save ir kitus apgaudinėja. Toks tik nakvojo Taigi manantiems juo pasinaudoti patariama gerokai
kartu, žinomas, ir kaip ambicin- plytgalis. Krisdami stiklo gabalai Kolizėjus dalinai apgriautas, kai kur net naujais Romoje.
iš anksto užsisakyti vietą, nurodant aiškias datas.
gas pasaulinio garso dainininkas kiek sužeidė keleto arčiau lango mūrais paramstytas, kad negriūtų. Nuo jo per gatvę
Turistams Romoje nepatarčiau išsinuomoti Patalpos nėra liuksusinės, bet pakankamos, maistas
Apie jo pastangas atsirasti Vaka- sėdėjusių klausytojų rankas. VTe- yra senosios Romos lenktynių ir visokių varžybų automobilio, nes sankryžos daugumoje be Šviesų geras, nors tik nustatytu laiku paduodamas. Galima
ruose daugiau žinių ėmė atsirasti na moteris net ištryškusius krau- aikštė, kurios kitame šone išlikusios imperatorių reguliavimo, Romos automobilistai beveik nesilaiko susitarti maistą gauti ir kitu metu, tik reikia iš anksto
nuo pereitų metų, kai koncertuo- jo lašus Šluostėsi. Vadinasi, tiks- kareivių kareivinės, labai apgriuvusios, ir imperatorių važiavimo taisyklių, važiuoja greitai, net ne savo puse pranešti. Kainos, palyginti su viešbučių kainomis,
damas Vakarų Europoje nuo sa- las pasiektas: "priešo, kraujas pra- rūmų griuvėsiai. Toliau matomos senosios Romos kelio, lenda į automobilių tarpus, neparodydami tikrai neaukštos.
vo būrio atsiskyrė ir politinio pa- lietas". Gal todėl vienas humorą bibliotekos kolonos, prieš ją istorinės Romos rinka, sustoja viduryje kelio ir tt. Gerai, kad automobiliai
Kolegija daugiausia ir išsilaiko iš pensijonato
bėgėlio teisių paprašė jo brolis mėgstąs tautietis pasiūlė atenta- kitų apgriuvusių pastatų atkastos liekanos ir kita.
maži ir iŠ vairuotojo sėdynės gerai matomi
pelno,
nes lietuvių aukos jai labai sumažėjo. Lietuvių
Ričardas Daunoras. Vaclovas tininkų įmestą plytgalį, kaip
Važiuojant gatvėmis, matai Romos aptvėrimus, važiuojamo automobiUo šonai ir galai. Tačiau
sustojimas pensijonate laukiamas ir pagal išgales
Daunoras, nežiūrėdamas labai svarbią mūsų iševijoje vestų vartus, senus pastatus su nišomis, kai kuriose tų susidūrimų nepastebėjau,
susiranda vadovas, net automobiliu vežąs, Romos
gerų medžiaginių darbo sąlygų "laisvės kovų" trofėją, padėti i freskos ar mozaikos su įvairių Šventųjų, bet ypač Sv.
„,
,
_ _.
,. , .
Vilniuje, taip pat ryžosi pasiekti tame pačiame JC esanti Laisvės Mergelės Marijos su Kristumi atvaizdais. Prie tų „ J u o terpu • " • v a < į o v ą *>*****» ^ v i e n a m įžymybes parodyti. Tam ypač paslankus yra prel. A.
ir
Vakarus, tiktai šiam reikalui pa- kovų muziejų ir tai, kaip siūlė pa atvaizdų daug kur dega žvakelės ar padėtos gėlės, *** n e 8 *"! * * d*u« k * C ^ £ j
\ £°P?~ n € " Jonušas ir kiti. Susirišti galima per kurį nors ten
nuve9tl
sirinko legalų išvažiavimo kelią, ra mūsų karininkų, kapitono Pra- matyti, kas nors rūpinasi juo. puoSti ir garbinti.
™*"
^ « Imančiojo dėmesį j kai kūnas gyvenantį kunigą.
smulkmenas atkreipti.
Tai be galo nepatiko okupacinei no Gudyno portreto vietoje,
Pravažiavome ir pro neseniai atkastus Asilų
valdžiai: V. Daunoras buvo įvaib. ko.
vartus. Dabar Romoje mėginama per juos pravesti kai
Sv. Kazimiero kolegijos ir Villa lituana atsiradimo
(Pabaiga)

DEŠIMTS D I E N Ų
ROMOJE

•

Dvi jaunos mergelės
I bažnyčią ėjo.

DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m- gruodžio mėn. 12 d.

BOSTONO
l

,
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KAIP PAŽINTI fcMOGŲ?
Lietuvių Mpteru klubu federa
cijos Bostono klubo susirinkime,
gruodžio 1 d., kuris įvyko Lietu
viu Piliečių d-jos patalpose So.
Bostone, klubo pirmininkė Ele
na Vasyliūnienė skaitė paskaitą
tema: Kaip pažinti
žmogų-

LIETUVOS PRAEITIS IR APLINKOS ATSPINDŽIAI
Motinos pasakojimai ir dainos
GRAŽINA KRIVICKIENE
Toliau dainoje sakoma, kad
ateina močiutė, atsineša baltų
drobelių, brolelis atsiveda bėrą
žirgelį, seselė auksp žiedelį, bet
vis brolelio neišvaduoja, pagaliau
ateina jauna mmergelė, atsineša
porą šimtelių ir brolelį išva
duoja.
Net h- iš dainų sužinome, kad
Lietuvoje baudžiava:
Susisėdę baudžiauninkai
Karčemėlėj gėrė.
— Gerkit, gerkit,
baudžiauninkai,
Kuo jūs užmokėsit,
Jūrios, marios nežvejotos,
Pelnai nepelnyti.

O poručiks m a n mielesnis
Iš pačios Lietuvos.

Ėjo per miškelį,
Sutiko prūselį,
Meiliai labą tarė,
Greit susipažino.
Meiliai labą tarė,
Greit susipažino,
I rūtų darželį
Myluotis vadina

CLASSIFIED
MISCELLAN

B E A L E S T A T E
2-Jų aukitų GeorgUn. S kamb. 37
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
kaina. $27,900.
Taverna ir 4 kamb. marinis. J rytu
nuo California Ave ir 71-os g-vSs Nu
teminta kaina. $45.000.00.

Pasakykie dūšia mano,
Rožiut mylima mano,
Kuo priėmei tuos svetelius,
Tą vakarą pas save?

GUIDE
V Y H Al IR MOTERYS

EO D 8
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ELLI0TT PLUMBING

!

Ali types of prombtng repairs.
Drain lines rodded.
No extra charge for weekenda
or holidays.

TELEPHONE SALES
PEOPLE

Kaip matyti, atsiranda kartais
Fast growlng pharmaceuttcal co. a»
BUTC NUOMAVIMAS
PhOM — 847-6310
in need of aggreasiva phone order
"narsių lietuvaičių" ir ant Še
\aniu pirkimą* — Pardavimą* llllllliliilllllllllllilllllllllilllillllllllllllllll people to aollcit prospective custošupės kranto.
me>rs by phone. iStper. not necesaaValdymą*
ry;
we will train reallable conacienN e visos čia pateiktos dainos
tious people. You will eajoy workDraudimai — locome Tas
here. Steady employment. good
yra liaudies dainų perlai, kai ku
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ ingStarting salary, excell. pd. co. bene
Kapitoną, poną — šuniena,
rios nežymių rašytojų sukurtos,
Notariataa — Vertimai
fits.
ir kitus kraštus
O jo brolį poną —katiniena,
bet kaime buvo dainuojamos ati-!
7125 N. LINCOLN AVENUE
Paskaitą pradėjo 'klausimais,
NEDZINSKAS, 405t Archer Ave.
O paručiks man mielesnis
tinkamai nuotaikai esant. Daugu
kodėl daroma tas ar tas ir pan.
Chicago, m. IMS, tel. »27-58*)
UNCOLNWOOD, ILU
Su manim — vištiena.
mas tų. mano motinos pasakoji
i.
B A C E V I Č I U S
Ieškodama tiem klausimam at
Arba ir šitoji šokįo daina:
mų ar dainų nebuvo dar mano
Phone — 674-4280
sakymo, priėjo prie psichologijos.
Tu rusas (arba gudas) tu rusas, niekur paskelbtos, tačiau kelios 6529 S. Kedzie A v . — 778-2238
Psichologija: du graikiški žo
Ask for MARLA or RAY
Aš ne rusaitė,
yra paimtos iš Vokietijoje 1948
10% — 20% — 30% pigiau raofcftdt
džiai: — psyche - siela ir logos už
a
p
d
r
a
u
d
ę
n
u
o
ugnies
ir
a
u
t
o
m
o

Už tavęs aš neisiu,
metais išleistų manp motinos
bilio pa m u s .
mokslas. Psichologija yra sena
Aš lietuvaitė.
dainų rinkinio Dainos — Vieux
FRANK Z A P 0 L I S
mokslo šaka, tirianti ryšį tarp
HELP WANTED
VYBAI
Puikai marini*. Apie $10,000 pa
chants lituaniens, ar 1970 m.
T u lenkas, tu lenkas ir 1.1.
• —.— •
—
— • — • • ••—•—•»
fiziologinių kūno procesų ir elgse
Tdef. GA
Chicagoje, Knygos klubo išleis jamų. Moderniai patobulintas namas
Tu prūsas, tu prūsas ir Lt.
nos apraiškų. Pirmasis, kuris dau
— Oi, mergele, lelijėle,
W. SSth Street
tų — Vilnius lietuvių liaudies Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Baigiantis I pasauliniam karui,
giau pradėjęs nagrinėti šią moks
Ko taip mandTav^iji?
dainose.
Svaru* 2jų aukštų mūras. Apie
Wanted J&nitorial Person.
vokiečiai dar kurį laiką, atstūmę
lo šaką, buvęs Austrijos žydas
$7,000
pajamų. Marąuette Parke. Ver
Lietuvai nepriklausomybę at
rusus,
šeimininkavo
Lietuvoje.
Iš
Sigmund Freud, psichiatras ir
PART TIME
Jeigu savo razumėliu, —
gavus ir bolševikų bei vokie tas $46,900.
ūkininkų
jie
ėmė
sunkias
maisto
psichologas, psichonalizės kūrė
Evening hrs. 4 p.m. until finishedTaip Dievulis davė,
čių okupacijos laikotarpyje atsi
Platus sklypas. Geroje vietoje in ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
pyliavas, kartais nepalikdami šei
jas. Prelegentė supažindino su
Semi or rėtired person considered.
rado daug naujų gražių dainų, vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Jei tėvelio didžiais turtais —
mai kuo maitintis. Ir štai dai
Freudo išsimokslinimu ir jo dar
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai pilna apdrauda.
WEST CHEMICAL PRODUCTS
pasakojimų, bet tai jau kita tema.
Lik sveika, mergele.
bais. Kalbėjo apie neurologiją ir
ar
angliškai
ir
paduoti
savo
telefoną
COMPANY, INC.
na:
TeL — WA 5-8063
Niemcai, prūsokai, Lietuvą
(Pabaiga)
bei pavardę, kada jums patogu namus
jos gydymą seniau net ir hipno
Lietuviai rusų
priespaudoje
4742 S. Kedzie, TeL 847-6565
apžiurtu.
zės būdu, apie temperamento te buvo imami kariuomenėn ir va
užėmę
tmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiitnit
oriją, kaip žmonės į tuos pačius romi. Daina sako: "Rytoj treiks
Kankina brolius, į plieną
l \ airių
p r e k i ų pasirinkimas neUOŠVES
VIEŠNAGE
įvykius reaguoja. Temperamen m a n joti į svetimą šalį, į masko
užėmę,
HELP WANTED — MOTERYS
i brangiai
iš
muso
sandelio.
tas esąs įgimtas. Tik šventieji lių žemę", ir savo nergužėlei tik J Diena irūsti, diena sugraudinta,
COSMOS PARCELS E X P R E S S
Uošvė, po ilgesnio vizito, ruo
mokėję prilaikyti savo tempera laiškelį parašys.
| Kad mūsų Lietuva tapo
2RS « r t lįst S t e l
wmwimm.mmm»
šėsi apleisti žento šeimą. Prieš
mentą. Žmonių temperamento
sunaikinta. važiuojant, ji žentą klausia:
Kai Napoleono kariuomenė žy |
Tai. 737-7200 m 731-8534Į $|0||TIMIAI | UETMV*
yra keturios rūšys. Flegmatikas giavo per Lietuvą į Rusiją, prie j
HOME HOUSE AIDĖS FOR
Tetef. — 125-2737
WESTERN SUBURBS
Niemcai, prūsokai rugius
—lėtas, mažai aktyvus, sunkiai ^
-r
..,..-.
.-v „
— Ar tu, sūneli, neatmeni,
»&.. j•-.„.»
~i l
- prancūze prisidėjo lietuviai. Bu
illlilllllilllllliillllllllllllllilllillliiilllliui
Į
Vytautas
Valantinas
kviečius
ima,
sujaudinamas, nuodugnus, ais, T. ,._/ . . _ . .
kurią valandą mano artimiau
Mušt have 1 year hospital experiLietuviškas restoranas su namu ir i iuiuiilllliiiiiillliliiiiilliuuuiillilliutiu ence. Eacellent salary, insurance,
._ i vo sudaryti lietuvių batalionai
Už
pusę
svaro
į
kozą
sodina.
sias
traukinys
išvažiuoja?
kus, be didelių reikalavimų,
iš
Kilo viltis drauge su lenkais nu
visais moderniais įrenginiais — Į
—
į car allowance, many other fringe
Diena rūsti, diena sugraudinta,
tvermingas. Cholerikas —karš sikratyti rusų jungo. Motina dai
—
P
o
šešiolikos
valandų,
pen
Marąuette
Parko
centre.
Lengvos
llllimiillllllllllll|||||||||||||lllllllllllllli||
benefits. Hours 9 to 5.
Kad mūs Lietuva tapo
tas, staigus, kritiškas, nejausmin navo tuos laikus primenančią kapirkimo
sąlygos.
Labai
geras
bizM
A
Š
I
M
K
U
S
kiolikos
minučių
ir
trisdešimt
sunaikinta.
CALL 562-7160 For Appomtment
gas, dažnai atstumiantis ir nepa TO dainą, kad tėvelio trys sūneliai
Beta proga,
I N J O M E TAX S E R V I C E
vienos sekundės, — atpylė žen nis.
NOTARY PUBLIC
sitikintis, bet jeigu kas patiko, nebus artojėliai ,tik jie bus kara
Žmones slėpdavo tarpe sienų, tas, kaip iš kulkosvydžio.
ŠIMAITIS REALTY
4250 So. Maplewoodf teL 254-7450 Į
tada galis būti nuoširdus, susilai liaus kareivėliai. Toliau sakoma: rūsiuose miltus, lašinius, kiauši
Experlenced
Insurance — Income Tas
T a i p pat
daromi
VERTIMAI,
kantis ir gilus, bet taip pat at
nius ir kartais vežime pakasę po
Kai mes jojom vieškelėliu,
Notary Public
O I M I N Ų iškvietimai, p i l d o m i
kaklus ir pasiryžęs, pareigingas
šiaudais veždavo į miestą parduo- tllllllUltMHmilIlIUIIIIlIUllIlIlIlIlllIllIllIi
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir
Vieškelėliu,
ir t.L Sangvinikas —šiltas, opti
2951 W. 63rd St.f 436-7878
|ti, kad pasidarytų kiek pinigų.
jisiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiuiuiiiii j "AY vuit & Evening shiit.
Susitikom
su
prancūzais,
mistiškas, lengvai užsidegantis,
Motina pasakodavo, kad viena
TeL 839-1784 arba 839-5568
Su prancūzais.
bet h* greitai atsiieidžiantis. Me
Salary, including benefits
ūkininkė, į šiaudų kūlį įdėjusi po
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiliiliiiiiiiiliillliliiiiii !
Susimušėm su maskoliais,
Jonas
K.
Karys
lancholikas — daug mąstantis,
and I free meal.
rą kumpių, medaus puodynę, ant
Su maskoliais.
j linkęs sielvartauti, geros šir
Naujesnis
3-jų
miegamų
bungalow.
kūlio atsisėdusi važiuoja į miestą.
Žodynas, raitai. 340 pusi.
TEL — 478KILIMUS IB B A L D U S
dies, pateisinantis kitus, p sau pa Dūzgė kulkos kai bitelės,
Netoli miesto sulaikė ją vokiečių Kieti viršeliai. Kaina su per Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
Kai bitelės,
Plauname ir vaškuojame
67-os
ir
Homan.
$52,900.
čiam labai negailestingas. Be to,
žandaras ir paklausė, ar ji kol siuntimu $16.00. Spausdino Imvisų rūšių grindis.
2tt aukšto maras — 3 butai Ge
esą žmonių maišytų tempera
nors paslėpusi neveža? Ji išsigan maculata Press, Putnam, Conn. ros pajamos. Prie 44-os ir California.
Krito
kariai
kai
muselės,
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
mentų tarp tų keturių rūšių. Kar
dusi "praskėtė kojas ,viena ranka
Nebrangus.
Kai muselės.
tais kuri nors iŠ tų rūšių esanti
5S-U ir Wbippte. 6 kamb. puikiai
Nemėgiami lietuvių skriaudė pliaukštelėjo sau per šlaunį, kita N E P R I K L A U S O M O S
dominuojanti. Vėliau atsiradę tų
prižiūrėta muro rezidencija. Gazo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint
per kitą ir sako: čia kumpis, čia
SAUUIY TO $14,500 ;
teorijų kūrėjų ir daugiau, kurie jai, rusai, prūsai, lenkai:
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
kumpis. Vokietis nusijuokė, pa
L
I
E
T
U
V
OS
Pasakykie dūšia mano,
65-ta ir Keeler. Stiprus 1% aukš
skirstę žmones į mėsėdžius ir žo
mojo ranka i r nuėjo.
Medium lized Noithbrook
P
I
N
I
G
A
I
Rožiut
mylima
mano,
to
mūras. Tinka giminingom šeimom
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
lėdžius, kiti pagal galvos ir kūno
CPA firm needs a secretary.
ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb.
Kokie buvo tie sveteliai
Tačiau kartais merginos pasiStereo ir Oro Vėsintuvai.
Jonas K. Karys
formas. įvairios teorijos keičia
$72,000.
Pardavimas ir Taisymas.
Tą vakarą pas tave?
meilikaudavo su vokiečiais, pa
si, tik dokmos
nesikeičiančios.
Pleasant snrroundings, exOstrublis, Ostmarkė, Auksi
miršusios
visus
dorovinius
prin
Pagal Freudą, apie kurį daugiau
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
NEIGHB0RH00D
nas, Litas. Istorija ir NumianaKapitonas ponas iš Maskvos,
cipus:
23M W. Sftb St, teL 77f-14»
' C ? ^ { ll0UfI & ^ C 6 b e n 6 "
sia kalbėjo, žmogus turįs savąjį
tika (su 1 6 0 pav.) 255 pusi.,
Ir ]p brolis ponas iš Rygos,
Realty
Group
Ū.S.A.
"aš". Tai ir esąs žmogaus charak
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'uiiiiiiiiuiiiiii i iits including proiit sharAnt Šešupės kranto,
Spausdino Tėvų Pranciškonų
•
»Į •
teris.
BUDRAITIS REALTY C0. illllllIlHlllliUIIMIIIIIIIIIIIIIIUIllllllMIIIII
Prie Šunskų giraitės,
tė M. Bizrnkauskaitė, akomp. y *
spaustuvė. Kaina s u persiunti
I ^ 9 *
Prelegentė savo paskaitą baigė tėveliui P. Bizinkauskui, ir pia
Tenai gyveno
CALL MII. MALINA
mu $5.75. Užsakymus siųsti:
4243 W. 63rd Street
žodžiais, kad žmogaus pažinimas
Narsios
lietuvaitės.
nistas G. Dausa.
Tel. — 767-0600
Licensed, Bonded, Insored
504-8200
DRAUGAS, 4545 W. 63 S t ,
yra labai svarbus ne tik asmeni
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuvės
PARENGIMAI
niam gyvenime, bet ir plačiau.
Nedėlios rytelį
Chicago, IL 60629
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Jeigu pažintume žmones, tai labai
Saulutė
tekėjo,
Kalėdinė vakaronė gruodžio
Į
S
I
G
Y
K
I
T
E
D
A
B
A
R
plyteles. Glass blocks. Sinkos vamz
uiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii
daug ko išvengtume. Net ir ame 16 d. 4 vai- Tautinės s-gos na
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
milHIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHMIIllIfv
rikiečiai, jeigu pažintų žmones, muose, 484 E. 4-ji gatvė, So Bos
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
DĖMESIO
nedarytų tų klaidų ir neturėtų tone. Rengia Lietuvių Moterų klu
Tai paiki dovana — bet karia vakaro.
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiitiiiiiiit
t ų problemų, kurių tiek daug turi. bų federacijos Bostono klubas.
SERAPINAS — 636-2960
progai
Paskaitos moterys klausėsi labai Kviečia visus į šią vakaronę.
imiiiiinniiiiimimiiiiiiiiiiiHMiHimiiiHt
2759 W. 71st St., Chicago. m. 60629
atidžiai.
Tautinių šokių sambūrio vaka
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii
Tikrai, psichologijos mokslas ras kovo 8 d. Lietuvių Pil. d-joj,
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
yra labai svarbus. Pažinti žmo So Bostone.
Atdara šiokiadieniais nuo 5 «aL ryto fld 10 vai. vakaro.
gaus vidų, jo galvoseną, yra ne
Vasyliūnų sonatų vakaras kovo
JUOZAS FRtJNSHS
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
paprastai sunku, nes pagal aukš 9 d. 3 v. po pietų First and SePATIKSLINTA
IR
PAGRAŽINTA
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Leidinys gausiai iliustruotas tar
čiau aptartus
temperamentus, cond Church, Bostone
LAIDA
Apdraustas
perkraustymas
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
dar
kaip ,įeiti
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
. _, nėra tikrų
. . įrodymų,
__
Minku radijo valandos 46 memais ir su sąrašu nužudytųjų.
Suredagavo
Įvairių atstumų
I žmogaus sielą. Nepaisant, k a i p . t ų N a k t i e s koncertas ir N.
Juozaplna Daufvardiene
Išleido Jūrų saulių Kuopa Klai
Tel. 376-1882 arba 376-5996
psichologai galvoja, kad jie yra Anglijos Miss Iithuania
ba
pėda, Chicago, 1579, 240 psl. Spau
Šiom
dienom
Draugo
spaustuve
atsiekę labai daug, vis tiek tur būt lius kovo 23 d. Lietuviu Piliečiu
išleido septintą laidą šios populia imimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii de Draugo spaustuvė. Viršelis ir
reikėtų sutikti, kad šis mokslas, d-jos salėje So. Bostone.
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina
rios virimo knygos. J. Daužvardiekaip ir prieš tūkstančius metų,
su persiuntimu $6.73.
Laisvės Varpo radijo valandos
nė vėl patikslino ir pagražino šią
dar yra tik savo vaikystėje. Žino pavasarinis koncertas balandžio
D e MES io
laidą naujais paruošimais.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
ma, psichologai su tu/> nesutiks. 13 d., per Atvelykį, Lietuviu Pi
4545 W. 6Srd SL. Chicago, m.
Tai geriausia dovana naujoms
Tačiau manykime, kad ateis lai liečiu s-jos salėje So Bostone.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
žmonoms ar marčioms. Daugelis
VIZITINIŲ KORTELIŲ
kas ir žmogus bus atpažintas, pa
Naujų Metų sutikimas rengia
apdovanojo kitataučius supažindin
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
UI. gyventojai prideda 30 centų
žįstant jo sielą ir jo galvoseną ir mas Lietuvių Piliečių d-jos So.
dami juos su lietuvišku maistu ir
valstijos
mokesčio.
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
REIKALŲ
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
kodėl jis vienaip ar antraip el Bostone įvyks gruodžio 3 1 d . Pra
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
miiiiimiiiiiiiiiiimiiiiuiuiiiiHuuuimii
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
Vizitinių kortelių naudojimas yra
giasi. Ir, žinoma, kaip prelegen džia 8:30 vai. iki 1:30 ryto.
VVheel alignment and balancing.
tataučių darbo vietose ir organiza grafus paprotys. Biznieriai jas pla •••4oinr*
tė sakė, tada daug blogybių iš Bus skani vakarienė, gera muzi
cijose.
Brakes.
Shock
absorbers.
Mufflers
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
nyks. Bet dabar tas mokslas dar ka gros šokiams ir gėrimai veltui.
and
pipes.
Tune-ups.
Lubrication.
Knyga yra labai gražiai įrišta ir mų atstovams turėti gražias visi
yra savo vaikystėje ir turi daug Kadangi nesigirdi, kad kas nors
•u spalvotomis iliustracijomis. La Ines korteles.
Change of oil and filters.
keliauti h* mokytis.
augiau rengtų Naujų Mėty sutiki
Amerikiečių premijuota PAU
bai patogi vartojimui.
Kreipkitės j "Draugo" admiaisLIAUS
LEONO knyga, kurio
Po paskaitos buvo pereita prie mą, tad norintieji patekti į šį
traciją visais panašiais reikalais.
Uisakymus siųsti:
organizacinių reikalų. Pasitrau- • turi bilietus užsisakyti iš anksto
je atvirsi ir drąsiai nagrinėja
DBACGAS,
DRAUGAS, Knygų Skyrfcss
kus kluhp vicepirm. A. Moriarty, pas vedėją Algį Smitą tel. 268iio krašto negeroves bei pavo
4546 W.
nauja vicepirm. sutiko būti Ire -9058 ir pas valdybos narius.
jus ir tiesia keliu* | saugų visų
4545 W. ttrd
Klubo
valdybos
rinkimai
vyks
na Rasienė. Buvo apsvartyta ka
Keibuvf,
2423 W«t 5tfh Strttt
Tai. « 6-7777
m.
ima«4s
lėdinė vakaronė, kurią klubas gruodžio 16 d.
Knygų gaunama u*
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Kaina su persiuntimu $4.75
įrengia gruodžio 16 d. 4 vai. Tau
Visi kviečiami gausiai da
Perskaitė "Draugą** duokrU minketsis — I M S .
Šventadieniais uždaryta — Ssv. MIKAS CESAS
tinės s-gos namuose, So. Bostone. lyvauti valdybos rinkimuose, nes
Illinois gyventojai prldškiU dar
Kaina kastais viršeliais
4 kitiems pasiskaityti.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto Ori 4 vai. popiet.
20 centų mokssčiams.
Bus programa, kurią atliks akto nuo valdybos priklauso ir visa
rė - režasorė A. Gustaitienė, solis- klubo veikla.
II

BELL REALTY

PIRKĖJO LAIMEI

JANITORIAL

OVI

NG

Valdis Real Esfale

NURSES AIDĖS

L P N'S

NUMIZMATIKA

VALO

SECRETARY

TELEVIZIJOS

P L U M B I N G

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

Popular Lithuanian
R E C I P E S A. V I L I M A S

Lietuvi bolševikų
okupacijoje

M OV I NG

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

į

I

VVith Liberty & Justice

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

JUOZAS PAUTIENIUS — GAMTOS
ŽMOGUS IR DAILININKAS

LIETUVIAI FLORIDOJE
Gulfport, Fla

NELEGALŪS NEGRAI

, DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m- gruodžio mėn. 12 d.

Chicagos universitete sociologas Piere de Vise nustatė, kad ganizuota palyda. Yra nupirk- \ kur pasireiškia užpuolimų. PaChicagoje 62 procentai negrų' tas automobilis gautomis
iš Į vežami tarp 9 v. ryto ir 12 v.
gimsta nelegaliai. Baltųjų nele- j Teisingumo departamento lėšo-1 dieną. Reikia užsiprašyti augalių gimimų Chicagoje yra : mis. Šiuo automobiliu pavėži-' tomobilj prieš 48 valandas, šau14%.
Nuolat auga
skaičiusį narni senesni piliečiai gatvėmis, I kiant telefonu 776-5207.
merginų, kurios susilaukia pa-į
vainikio kūdikio ir ima gyventi
iš šalpos.

Gulfporte gyveną lietuviai savo
veikla jungiasi į bendrą St. PetersJo mirties metinių proga
burgo lietuvių organizacinį gy
JSPODINGAS LIETUVIU
venimą.
Juozą Pautienių
pažinojau kalbėjo, vedžiojo, rodė. Jam buvo
KONCERTAS
Gulfporto bibliotekos rėmėjų
Kaune, kur mudu dažnai susitik gerai žinomas kiekvienas takelis,
draugija pakvietė St. Petersburgo
davome. Kad jis dailininkas, bai medis, krūmas, gėlės, žolė, Nemu
Gulfportas tai nedidelis tarp lietuvių klubo chorą atlikti kalė
gęs Kauno meno mokyklą, dėstė no pakrantės, vanduo, debesys,
paišybą gimnazijoje, bent mano paukščiai, žuvys, žvėreliai. Būda žaliuojančių medžių bei marga dinę programą. Koncertas įvyko
aplinkoje sutinkamų žmonių ne mas lakios vaizduotės, jis, rodos, spalviu žydinčių krūmų sken- gruodžio 4 d., 7 vai. Gulfporto
P A L Y D A SENESNIEMS
daug kas žinojo. Bet kad Pautie piešė vaizdus, vaizdelius. Pasako- dįs miestas, suaugęs su S t Peters- miesto salėje. Koncertą pradėjo
burgu, net gatvių numeracija yra vyrų choras skambiuoju RomuChicagos pietvakariuose, g y - i
nius yra laikraščių bendradarbis, j ja taip sklandžiai, įdomiai, rodos,
tęsinys pietinės jo dalies. Gulf vėnų maršu, St. Gailevičiaus. venantiems tarp 45 gatvės šiau-.
kaip jis pats save vadino —repor- lyg knygos lapus vartai.
portas galėtų būti St. Petersbur- Stiprūs kariški vyrų balsai suža rėj, 7 4 gatvės pietuose, tarp'
teris, visi žinojo, kas tik skaitė
Juozui mirus, jo žmona man
go priemiesčiu, tačiau jis turi at dino publikos dėmesį. Po to sva Western gatvės rytuose ir tarp
spaudą, nes po ilgesniu rašiniu laiške rašė: "Nuo pat pirmųjų
skirą savo administraciją, malo jingai nuteikė mišrus choras, niu Cicero gatvės vakaruose, suorpasirašydavo savo pavardę, nors mūsų pažinties dienų (mes su
nų, lietuviams bičiulišką bur ansuotai atlikdamas V. Paulausko
dažniausiai — tik inicialais bei situokėm 1942 m. rudenj) aš pa
mistrą, erdvią biblioteką, kurios Miškų gėlė. Gausus moterų cho darytam iš 26 įvairių instrumen- i
slapyvardžiais. O kad jis didelis stebėjau jo pamėgimą būti gam
gražioje aikštėje Vasario 16 lietu
profesionaliai
pasiruošusių
gamtos mylėtojas, kaip rašyt. toje, stebėti visas jos apraiškas, vių pastangomis plevėsuoja mū ras gražiai padainavo Rūta ža tų
lia,
V.
Budrevičiaus.
P
o
to
mišrus
muzikų,
šiuo
metu
numatytuose
Pulgis Andriušis sakydavo, visi džiaugtis ir žavėtis visa matoma sų trispalvė vėliava. Modernioje
choras darniai sudainavo Klestėk, penkiuose koncertuose, kurių vie
žvirbliai čirškėdavo. Jie abu su
Gulfporto Šv. Vardo katalikų
Tėvyne Lietuva — V . Budrevi- i nas įvyks Lietuviu klube 1980 m.
Pulgiu lankė meno mokyklą, abu
bažnyčioje yra prisiglaudusi lie
čiaus,
Suaidės vėl laisvės dainos— sausio 30 d., bus atliekami Bacho
buvo pametę teptukus ir juos iš
tuvių pranciškonų
vadovauja
Broniaus Jonušo, Pajūriais, pa Griego, Naujalio ir kitų kompozi
keitę į plunksnas, abu, kaip sa
ma Šv. Kazimiero misija, kur sek
mariais — V. Kuprevičiaus. Pa torių kūriniai.
ve vadino, buvo gamtos vaikai.
madieniais ir kitomis šventėmis
baigai Tyli naktis — Gruberio,
Vr. Klb.
laikomos lietuviškos
pamaldos,
Jei laikraščių skaitytojai suži
choro sugiedota lietuviškai po to
kuriose dalyvauja apsčiai lietu
nodavo apie pirmuosius viever
drauge su publika angliškai n u  iiunimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimi
vių
ir
iš
tolimesnių
apylinkių.
sėlius, sugrįžusius į tėviškės pa
teikė visus
Kalėdų
šventiška Kelias į altoriaus garbę
dangę, apie atskridusias pempes,
nuotaika. Koncerto dalyviai karš
J. VAIŠNORA, MIC
policijos reporteris, jis tikėjo, kad tais plojimais reiškė savo padekur daugiausia yra lakštingalų,
iškeliant blogybes, yra gera kovos ką.
tai pranešdavo Juozas. Jis pirmas
Ark. Jurgio Matulaičio beati
priemonė prieš jas.
pasipuošdavo pavasario gėlėmis
Kadangi dauguma publikos bu fikacijos bylos apžvalga. Gene
ir jų puokštėmis papuošdavo re
Kai kartą Pienocentro valgyk vo amerikiečiai, A. Kamiene ang- ralinės Postuliacijos leidinys
dakcijų stalus. O kai saulė Ne
loje jis man parodė savo piešinio ' liškai aptarė kiekvienos dainos 1969 m.
mune ledus pradėdavo laužyti ir
projektą, paruoštą dalyvavimui Į turinį, plačiau atskleisdama lieKaina s u persiuntimu $1.00.
upės potvynio daug kas bijodavo,
Svedų degtukų fabriko paskelb- tuviškus papročius. Ypač įdomiai
Pautienius ir Andriušis pirmieji
tame konkurse, nustebau ir juo- supažindino su simboline lietuvių
Gaunama DRAUGEparašydavo. Ir kai Pulgis ilgais li
kaudamas paklausiau, kur jis jį rūta, kuri ir šiame krašte auginateratūriniais reportažais visa tai
rado. Projektas buvo gražus, ver- į ma, ir net trečios — ketvirtos kar 4ttMlltUH1IIUUlllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIlllll
Aprašydavo, Juozas pasitenkinda
tingas, bet Juozas jo nebaigė. Ta tos lietuvaitės tekėdamos puošia ĮemtemaoaĮtaaaeeaseBasaaaaaeteeaB
vo tik informaciniais praneši
da jis man daugiau papasakojo savo galvas rūtų vainikais ir
A. a> dail. Juozas Pautienius
YOUft 0WN
mais. Ir sakydavo atėjęs į redak
apie savo, kaip dailininko, nuei praktikuoja su rūta susijusius pap NAKE
aplinka.
Jam
patiko
visi
metų
ciją, kad Pulgis rašytojas, o jis —
tą kelią. Jis skaudžiai išgyveno, ročius.
laikai,
bet
ypatingai
žavėjosi
žy
reporteriskai Kaune rengiant pirmąją me
Chorui energingai
dirigavo
Juozą Pautienių sutikdavai vi dinčiu pavasariu, ar spalvingu no parodą, kurioje jis dalyvavo, prityręs jo vadovas Petras Armosados skubantį. Atrodė, lyg jį var liepsnojančiu rudeniu, o taip pat spauda rašė, kam leidžiama mo nas, akompanavo Margaret Sulžiemos pusnynais, sniego baltu kyklos mokiniui dalyvauti paro
žė miesto aplinka. Atidavęs redak
livan, choristų vadinama "adop
m u ant skarotų pušų. Jis sekė doje. Negi diplomas nusveria kū
cijoms savo rašinius, jis skubėda
_ b y tuota lietuvaite".
debesų judėjimus bei jų nuosta rinio vertę, jis nuogąstavo. Taip
vo išnykti iš miesto dulkių. Jo
KBLEN PIUS
P. Armonas, įsikūręs Gulfporte,
bias formacijas įvairiu dienos lai pat jam nepatiko visados karšti,
niekados nematei kavinėse ar res
FRANK ZAPOUS
ku, ar vandens virpėjimus nuo bereikalingi, nedraugiški daili-< plačiai reiškiasi muzikos srityje
toranuose laisvai
laiką
pra
ne
tiktai
lietuvių,
bet
ir
ameri
Iliustruotos
knygos ksios —
vėjelio palietimo, ar audringus,
. ninku pasisakymai, kivirčai. T o - kiečių tarpe. Be įvairių įsiparei
leidžiant, jo neviliojo ir bohemi
sa persiuntimu $2.59
nis gyvenimas. Jis gyveno sava putotus bangavimus ežere. Jis me k l Q S n u o t a i k o s b u v o t a d a i r ^ { o . gojimų Lietuvių
klubui, eina
Uinakymus siųsti DRAUGO ad
me uždarame pasaulyje, pami go saulės properšas ir spalvų j g M e n o m o k y k l o j e
vargonininko pareigas lietuvių
resu: 4545 W. 63rd St., Chicago,
žaidimą
šviesoje
bei
šešėliuose
^
^
buK
o
d
ė
l
j
j
s
t
e
p
t
u
k
4
lęs žemę ir dangų, visą aplinkos
pamaldose, rengia koncertus su Illinois €0629. Illinois gyventojai
jis mėgo gamtos detales, matomas I y o m u m s n ^ n o r s j o p i m * * amerikiečiais,
. . , ^ ^ ^
vvadovauja
< , U U V d U j a a iameriI1
gyvūniją.
prideda 6% taksų.
visumos
grožyje.^
Jis
mėgo
***
Karo
muziejus,
turėjo
kiečių
kameriniam
orkestrui,
t%m
įsigijęs
su
Kaune gyvendamas jis jautėsi
kas buvo gražu, harmoninga - Ų i r m e n Q m ė g ė ] - a L Nudžiūvo
lyg svečias ir čia praleisdavo tik
gamtoje. Ir mūsų pasivaikščio- dažai paletėje, nudžiūvo ir nežiemą. Pavasario saulei sušvitus,
jimuose jis daug kalbėjo, rodė ir b a i g t u o s e paveiksluose. Juozas pa
Juozas ątsisveikindaivo su miestu
žavėjo savo pastabumu bei mei sirinko nerūpestingą, laisvą gyve
c«,r"^i
ir iki vėlybo rudens gyvendavo
le gamtos grožiui".
nimą, gaivalingai pasidavęs gam
Birštone, kur jis buvo, kaip save
"Visus
tuos
patyrimus
jis
sten
tos grožio jėgų veikimui.
juokaudamas vadino, vasarvietės
gėsi
sudėti
į
savo
tapybines
dro
ir gydyklos (propagandos ministeGyvenimo atrama buvo jam
...^ %\
riu. Nors žurnalisto vardo kratė bes. Jis turėjo nuostabią atmintį, laimingos meilės vainikais apipin-!
si ir jų būryje per daug nesimaišė, kuri išsilaikė iki pat jo mirties. tos vedybos, sulaukus 4 2 metų J
4+ ! • ' • ' < "
save vadindamas tik reporteriu, Nors užklupusios ligos laužė jo amžiaus. Jis atgimė naujam gyve
jis daug prisidėjo prie Birštono užsimojimus be vilties, ilgesnį lai nimui, nerūpestingą dieną pakeigarsinimo, nes apie šią vietovę ką bandė nepasiduoti ir vis K c k Į ^ į j j n a n a u j a i s užair^imais.
*vu daug,
u«uS, Iinformuodamas
, „ U , I » U V , « . » . « , Pajėgdamas dirbo, tapė m a ž e s n e s . T a d a
pertraukos, jis
2 0 metų
rašydavo
(Chicago* policininkas)
visą spaudą. Dr. Matulionis, Birš, apimties darbelius. Juozas, buda^j a p s v a i g Q n u Q d a ž ų ^
^
fc
Mirt gruodžio 10 d., 1979, sulaukės 28 m. amžiaus.
tono gydyklos direktorius, šaky- m a s labai jautrus gamtos gro- d ė ] - 0 Kobėje lieti spalvų grožį.
Gimė Chicago, Illinois.
davo, kad Juozas jo dešinioji ran žiui, buvo jautrus ir savo seimai, Gamtos grožiui pavaizduoti ne
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Deborah, motina Ida (našlė
savoi artimiesiems, draugams, bi- beužteko realistinių vaizdų, ir
ka.
a. a. Edward Churo), seneli Veronika Shalna, sesuo Cindy Evans,
! j j s ėmėsi naujo ipresionistinio
tvogeris John (Whitey), dukterėčia Lisa Evans, 2 sūnėnai Christian ir
Ir kai vasarą nuvažiuodavome čiuliams .
Kur
Juozas
Kaune
gyveno,
mes
^
„
^
pamėgęs
tapybinę
peilio
Jason Evans, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
į Birštoną, Pautienius būdavo ne
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 3 vai. popiet Mažeikos-Evans
nežinojome
ir
redakcijos
jo
adrehniką.
Taip
prasidėjo
naujas
t
e
c
pamainomas vadovas. Po pasis
koplyčioje, 9837 S. Kedzie Ave.. Evergreen Paik, 111.
so
niūrėjo.
Rankraščius
visados
kūrybingas
laikotarpis,
kuris
tęsėveikinimo daugiau žodžių nė ne
Laidotuvės įvyks ketvirtai, gruodžio 13 d. IS koplyčios 9:30 vai.
mėgink pasakyti. Jis kalbėjo ir atnešdavo ir honorarą atsiimda- s i 2 5 motus, ir jis nutapė apie
ryto bus atlydėtas į St. John Fisher parapijos bažnyčią, 10234 S.
vo. Pinigų jis, atrodė, lyg nieką 70Q paveikslų. Dirbo kruopščiai,
Washtenaw Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
dos neturėjo, ir neteko girdėti kiekvienam dailės kūriniui skirlą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
skundžiantis dėl jų. Tik nugirdo famas <} a u g v a landų. Dalyvavo
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
mis sužinodavome, kad jis rem grupinėse parodose, rengė jas vie
lyvauti
Šiose laidotuvėse.
(Atkelta i i 2 paL)
i davo vargstančius, ypatingai žur nas — individualines. Taip pat
Nuliūdę: Žmona, motina, seneli, sesuo, tvogeris Ir kiti giminės.
nalistus, kurie skurdo.
UTUANICOS T U N T O
buvo kviečiamas dalyvauti ame
Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans Tel. 422-200 ir
SKAUTU TĖVELIAMS IR
Visados kukliai, tvarkingai ap rikiečių rengiamose parodose ir
737-8600.
VADOVAMS
sirengęs, skrybėlėtas, ramaus bū laimėjo keletą premijų.
taikingas,
džentelmenas,
Užverčiame Juozo Pautieniaus
Tunto darbai paruošti Kaziu do,
ko mugei eksponatus jau prasi draugų buvo mėgiamas. Turėjo 78 metų gyvenimo knygos la
dėjo. Kviečiame visus aktyviai daug pažįstamų ir, dėl to, leng pus, pilnus meilės grožiui. Jis m i  <f
GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYGYNAMS
prisidėti ir tuntui pagelbėti. Ka vai gaudavo spaudai reikalingas rė 1978 m. gruodžio 17 d.
Gruodžio 16 d. 12 vai., mirties
ziuko mugės darbai vyksta tunti- informacijas.
I
viską
jis
žiūrėjo
giedriai,
metinių
proga, jėzuitų koply
ninko namu rūsyje, 6333 South
džiaugsmingai
ir
viltingai.
Ne
čioje
bus
atnašaujamos Sv. Mišios.
Campbell Avenue, įėjimas iš kie
?. Peteraičio
mo pusės. Šiais metais darbams mėgo apkalbų, bet jas išgirdęs, Jų metu vargonais gros Motekainumodavo
ranka.
Žmoguje
jis
tis,
smuiku
—
Matiukas.
IMHlikai - McHtktt itdyito
vadovauja j.b. ,ps. Rimantas Pa
Vytautas Kąsnis
matė tik grožį ir gėrį. Jei Kaune
lūkininkas ir Švitrius GotceiA. Baravyko
jis buvo žinomas taip pat kaip
tas. Darbams irenkamės kiekvie
A*(fUkai - llttuviiku žtdyiat
ną penktadienį 7 vai. vakaro.
MiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^
Jei kas gali kitokiais būdais
Šie du iodynai yra naujai perspausdinti didssnimk rai
dėmis,
didelio formato ( 9 x 6 colių). 580 ir 590 puslapių, la
mums padėti, dirbdami savo pa
bai
lengvai
skaitomos raidės aat ryškiai balto popierisus, su
čių namuose, prašome susisiekti
stipriais kietais viršeliais.
(Lithuanian Heritage - |igsaw Puzzle)
su tuntininku ar Kaziuko mu
Tikrai grasi dovana jaunom Ustuvilkoms ar maišytoms
gės darbų vadovais. Jūsų ivtsu paSudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio
šeimos.
Kiekvienas lietuviška* knygynas turėtų didsiuotis
galba ir talka mums labai reika
formoje. Išleido BaJtic Asaociate, Boston, Mass.
iiais tomais.
linga!
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $1800 (pastas ir
riją,
atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais
persiuntimas $1.25 u i tomą ir pridedami mokančiai Dlinois
Dėl smulkesnių informacijų j
žmonėmis.
Sis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
valstybės pirkėjams).
kreipkitės į tuntininiką: 737-5408
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra
arba mugės darbų vedėją, j. b.
už persiuntimą. Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos moDRAUGO KNYGYNAS
ps Rimantą Parakininką: 839- S kescio. Užsakymus siusti:
4146 W. N M S«rwt
- 5682.
DRAUGAS, 4848 W. 63rd St., Chlctfft, IL 60629
j.b.ps. Kazys Miecevičius I
eklMf* IIU 61626
T j^i^pifog tunto tuntininkfff

Lifhuanian Christmas
Tree Ornamente

ALAM

A . f A.
EMILIJA SEREIKA
Gyveno Geneva. Illmote.
Mirė gruodžio 6 d., 1979 m., sulaukus 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pirmadieni, gruodžio 10 d. šv. Petro bažnyčioje, Geneva,
Illinois, 10 vai. ryto įvyko ged. pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų buvo palaidotas Oak Hill kapinėse.
Nuliūdę liko:
Sumos Danielius, marti Sopinę ir 2 anūkai.
Laidotuvių direktorius Malone. Telef. (312) 232-8233

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonai — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
+

•

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH tVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS

CHURAS

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 50th Av.. C i c e r o
Tel. 176-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

SKAUTAI

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330" SO. LITU A N K A AVE.

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
2314 VV 23rd PI ACE
2424 VV tsoth STREET
1102" Southvsest Higrma\. Palos Hills. 111.

.S

Tel. Vlrginia 7-t>«>72
Tel. REpublic '-1213
Tel. «74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. C ALIFORM A AVE.

LIETUVIŠKAS GALVOSŪKIS

I

Tel. YArds --3401

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3310 SO. LIT LANKA AVE.

Tel YArds 7-113«-3o

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HM STEI) STRFET

Tel. YArds 7 - i a i l

VASAITIS - BUTKUS
1446 S.

50»h \„,... ( ICLKO. ILL.

Tel. OI vmpic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m- gruodžio mėn. 12 d.

IŠ ARTI
IR TOLI I

X Lietuvių krikščionių de
mokratų Cicero skyriaus narių
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 16 d., šv. An
ITALIJOJ
tano parapijos salėje po lietu
— A. a. arkivyskupo Juozapo
viškų Mišių 11:30 vai. Skyriaus
Skvirecko, prieš 20 metų miru
k
nariai kviečiami dalyvauti.
J J
" *
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus
sio Zamze, Austrijoje, preL Kle
x ALRK Moterų sąjungos 46
Redaguoja J. Plaėa*. Medžiagą siųsti: 3*06 W. 65th Place, Chkago, IL 60629
menso Razmino, buvusio ilga
kuopos Kalėdų susirinkimas
Kun. Juozas
mečio
arkivyskupo sekreto
- ,
kas, MIC, Marijonų provincio- j įvyksta šį šeštadienį, gruodžio riaus, iniciatyva mirties minėji
las, kelias savaites išbuvęs Ar-i 15 d., 2:30 v. p. p. pirmininkės mas buvo surengtas gruodžio 3
MANO KATfc
JEIGU AŠ GAUBČIAU
I ŠALTAI HEMAI ATEINANT
gentinoje, kur lankė marijonų į Jean Pargauskienės namuose, d. šv. Kazimiero lietuvių kole
NUVYKTI l LIETUVA
Nukrito visi lapeliai
Mano katės vardas yra Pūke.
vienuolijos namus ir apžiūrėjo Į (8411 So. Komensky Ave.) Ti gijoje, šv. Mišias laikė kard.
PAIŠYTOJA
Ir
išskrido maži paukšteliai.
visus jų darbus, po to dar ap kimasi, kad visos sąjungietės Antonio Samorė, dalyvaujant Jos kailis, ausys ir akys yra Pirmiausia norėčiau aplanky
Voverytės prisikrovė
Redos bėgu pas Jftratę lankęs Marinapolio mokyklą, dalyvaus, nes bus eglutė, dova visiems kolegijos gyventojams. juodos. Jinai turi draugą, kuris ti savo pusseserę, tetą, dėdę,
RieŠutukų
visą
duobę.
atrodo
kaip
ji,
bet
daug
stores
nėlių
pasikeitimas
ir
gražus
lie
Tik
baigiau paByu katę,
kurie gyvena Vilkaviškio mies
grįžo vėl į Chicagą prie savo
Po pamaldų buvo priėmimas ir
Kai
papūtė
šaltas
vėjelis,
Lygiai
tokią, kaip ir mūsų,
nis.
Kartais
ji
miega
lauke.
tuviškas
Kalėdų
stalas.
te. Paskiau važiuočiau į Ketur
trumpas Lietuvai ir katalikų
darbų.
Tik,
kol
kas, ji dar be fisu.
Nušalo
mažas
zuikelis.
Kai
Pūke
žiovauja,
jos
kvapas
x Profesorius Balys Vitkus Bažnyčiai daug nusipelniusio
valakius,
į
mano
mamos
tėviš
x "Draugo" atkarpoje šian artėjančių Kalėdų švenčių pro
Bėgo
namo
visiems
pasakyt'
yra
kaip
žuvies.
Kailinėliai
punšuos,
žvilga,
kę. Ten ji užaugo ir ėjo į mo
dieną baigiame spausdinti dr. ga maloniai sveikina visus savo arkivyskupo paminėjimas.
kad laikas žiemai neužilgo
Uodegytę turi ilgą.
Mano katė yra labai graži, kyklą. Tada aš būtinai važiuo
Juozo Kriaučiūno kelionių ap Amines, draugus bei artimuo
Aky*
fiba,ausys stačtos...
/atvykt*.
bet kartais ji eina prie mūsų čiau į Palangą prie Baltijos ju
J. A. VALSTYBĖSE
Džiaugsis
Jūra, Ją pamatu*.
rašymą "Dešimt dienų Romo sius, linkėdamas geriausios klo
vandens švirkšto (dušo) ir sa ros pamatyti tą gražią vasar
Vilija
Lukoševičiutė,
—
Dail.
Vlado
Vaitiekūno
je". Rytoj pradėsime spausdin ties ir laimingų Naujų Metų.
vo kojas susišlapina. Aš myliu vietę, apie kurią visi rašo. Gal
Kas minko—
Montrealio lit. m-los mokinė,
ti Nerimos Narutės apysaką Vietoje sveikinimo kortelių ski dailės meno paroda įvyksta savo katytę.
Nė nebaigę krimst pupelės?
smėlyje rasčiau išplauto ginta
Kanada, "Liepsna".
1980 m. sausio 26 ir 27 d. Lie
Zvirbusi ar«kU.--botut matę,
"Madona".
ria auką "Draugui".
Saulė Kttorytė, ro. Iš ten važiuočiau į Kauną.
Jie
piktai sutikę kate.
tuvių
klubo
mažojoje
salėje
St.
SNIEGO SENIS
x lietuvių paštininkų są
x Ses. Regina Mane DubicKauno
mieste
aplankyčiau
vi
Los Angeles lit. m-los
Petersburg, Fla.
kas, aukštuosius mokslo laips jungos narių kalėdinis pobūvis
Berniukas pastatė sniego se
mokinė, "Saulutė". sus žymesnius pastatus; pavyz
JV Rokiškis ir Šeduva.
įvyks
gruodžio
16
d.
Jėzuitų
džiui, Vytauto Didžiojo muzie nį. Jis buvo su didele kepure.
nius įsigijusi Gregorianumo unix
B.
ir
V.
Aušrotai
sveikina
V Bėgikas už ūkininką grei
jų, kuris rusų pavadintas isto Rankose laikė didelę šluotą. Iš
versitette Romoje ir dabar ei koplyčioje 2 vai. p. p. bus pa- su Šv. Kalėdomis ir ateinančiais
nanti šv. Kazimiero vienuolijos j maldos už gyvus ir mirusius są
riniu muziejumi Jame yra Da anglių padarytos sagos ir akys. čiau nubėgo per 1 vai. 7 minu
Naujais Metais visus savo ar
centriniame name ir Marijos Į jungos narius bei jų šeimas.
riaus ir Girėno "Lituanikos" lie Senis pastatytas prie medžio. tes. Už dviratininką greičiau
timuosius, bičiulius ir pažįsta
aukšt. mokykloje atsakingas pa- Tuojau po pamaldų Repšių nakanos.
Aplankyčiau gražius Berniukas apsirengęs gražiu per 27 min.
.
mus visame pasaulyje. Kitokių
reigas, kalbėjo apie susitikimą • muose (6608 So. Richmond)
parkus ir Vytauto bažnyčią, ku tautiniu kostiumėliu. Prie snie
sveikinimų nesiųsią. šia proga
su popiežium ir vienuolijos veik j įvyks metinis narių susirinkiri uždaryta. Važiuojant į Vil go senia bėgioja katinėlis. Ber
; paskyrė "Draugui" auką.
GALVOSŪKIAI NB. 11
lą per Amerikos Balsą į oku-įmas ir bendros kūčios. Valdynių, pamatyčiau gražius Lietu niukas su kastuvėliu dailina
puotą Lietuvą. Pasikalbėjimą į ba kviečia visus pastininkus su i X J. Bersenas, Hamilton,
vos kalnus ir laukus. Vilniuje aikštelę apie sniego senį. Jis
1
įrašė AB atstovas Romas Sa-\ šeimomis bei pažįstamais gau-,Ont., Kanadoje, artėjančių Sven
įlipčiau į Gedimino kalną, iš ku-i džiaugiasi savo darbu ir žaidžia
Kas pirmas padarė sprendi
kadolskis. įdomu, kad jau gau- šiai dalyvauti pamaldose, susi- j čių proga sveikina artimuosius,
rio galėčiau matyti visą Vii-j su katinėliu. Jis laukia savo
mą
naudoti kare atominę bom
niaus vaizdą Taip pat nueičiau! draugų ir nori jiems parodyti
draugus kaimynus ir linki genarna atsiliepimų iš ok. Lietu- rinkime ir kūčiose.
bą?
(5 taškai)
x J. P. Kedys yra pasiuntęs riausios kloties.
Sveikinimo
vos ir jos pranešimo labai tei
ir padaryčiau nuotrauką Trijų savo gražiai pastatytą sniego
telegramą prez. Karteriui, iš kortelių vietoje skiria 15 doL
giamų įvertinimų.
Kryžių kalno, nors kryžiai ir senį.
R. T. Gaišatis
skaičiuodamas Sovietų Sąjungos auką "Draugui".
(Žiūrėkite piešinėlį). Sukarpy
nugriauti.
Labiausiai
norėčiau
x Kristijono Donelaičio li sulaužytas sutartis ir raginda
ŠV. TfcVAS CHICAGOJE
kite šiuos 12 piešinėlių, kurie
aplankyti garsius Aušros Var
x Aukų po 3 doL atsiuntė:
tuanistinių mokyklų Kalėdų eg- mas nepriimti SALT sutarties,
Niekad
nepamiršiu
to
šalto
j
yra nupiešti keturkampiuose ir
tus su stebuklinguoju Dievo
E. Vainauskienė, E. Mankus,
lutė įvyks šeštadienį, gruodžio I § i ą telegramą išspausdino AusMotinos paveikslu. Tada nu ryto ir didelio rūko, kuris den- j sudarykite vieną ištisinį piešinį,
Aldona Dulaitienė, Jonas Švoba,
15 d. Pradžia — 10:30 vai. ry tralijos "News Digest", o da
eičiau į Vilniaus universitetą, gė parką. Californijos gatvėje (5 taškai). Kas atsiųs nuspalVyt. Valys, A. Tamošaitis, 2
to. Tėveliai ir svečiai laukiami. bar ją perspausdino dr. A. Ronvotą piešinį, gaus ekstra dar
kuriame studijavo daug garsių buvome vieni iš pirmųjų.
dol. — dr. L. J. Trečiokas, Vi
nett
Chicagoje
leidžiamas
geo
Lietuvos
žmonių.
Gal
čia
dau
X šv. Kryžiaus ligoninėje
siems dėkojame.
Vienas studentas man davė (5 taškus).
giau sužinočiau apie Lietuvos didelę dėže trispalvių ir liepė
gruodžio 21 d,
penktadienį, politinis žurnalas "Potomac".
x Barbara ir Antanas Zobax Dr. Dona Mazinaualdenė,
praeit} ir dabartinės Lietuvos tas vėliavėles padalinti lietu
11:45 vai. prieš pietus kalėdini
vičiai
iš Hot Springso, Šv. Ka
atvykstanti
iš
Montrealio,
daly
gyvenimą bei jos žmonių var viams. Sunkiai dirbau dvi va
koncertą atliks Marąuette uni
lėdų ir Naujųjų 1980 metų pro
vaus
Santaros
Šviesos
ruošia
gus. Prieš grįžtant atgal į Ka landas.
versiteto iš Milwaukee, Wis.,
ga sveikina visus savo draugus
moje
vakaronėje
ir
skaitys
pa
nadą, būtų labai sunku atsi
ehoras. Koncertas bus šiauri
Slaptoji policija visur maišė
skaitą, "Lietuvių romano link ir pažįstamus, gyvenančius Hot
sveikinti su šia gražia Lietuvos
nės dalies koplyčioje. Tai pui
si. Net helikopteriai burzgė viri
me" Vakaronė įvyks Jaunimo Springse, Ark., ir Chicagoje.
šalimi. Vėl laukčiau to laiko,
kus choras, kurio galės pasi
parko.
Linki
visiems
linksmų
švenčių
centro kavinėje, gruodžio 14., 8
kada vėl galėčiau ten nuvykti.
klausyti tarnautojai ir sveikesPopiežius Chicagoje paliko
v. v. Visus kviečiame dalyvauti. ir laimingų Naujųjų Metų. šia
nieji ligoniai.
Kristina
Aušrotattė,
man didelį įspūdį. Sekdamas jo
Cicero Sv. Kazimiero sese- j Proga skiria "Draugui" 15 do
Hamiltono
"Vysk.
M.
Valan
kiekvieną žingsnį, didžiavausi,
lerių
auką.
X Rita Kapočhttė, Marijos ru rėmėjų susirinkimas ir Ka
(Žiūrėkite piešinėlį). Kurio
čiaus"
lit
m-los
mokinė,
kad esu katalikas. Jo sveikini je JAV valstybėje yra šios vie
aukšt. mokyklos mokinė, laimė- lėdų vaišės įvyks šį trečiadienį,
X Juozas Grabys, Winnipeg,
Kanada, "Jaunystės Aidai". mas lietuviams mane paskatino tovės?
jo Chicagos miesto paskelbtą į gruodžio 13 d., 6 vai. vak. pa- Man., Kanadoje, savo sveikini
(5 talkai)
niekur ir niekada nesigėdinti
konkursą nupiešti miesto Ženk- rapijos salėje.
TV
mus "Draugui" švenčių proga
savo kilmės, bet visur ir visada
KALAKUTO LIKIMAS
Suraskite bent dešimt dvilėlį tema "Miestas, mūsų gyve
X Dr. V. Dabinskas, čika- palydėjo didesne auka. Ačiū.
pabrėžti, kad esu lietuvis.
reikšmių
ar daugiareikšmių žo
nimo vieta". R. Kapočiutė lai giškis, dažnai savo aukomis pa
Ūkininko dvare gyveno daug
X Aridvysk. Fulton J. Sheen
mėjo pirmą ir vienintelį pripaži remia lietuviškus kultūrinius mirus, atkreipiame knygos mė
gyvulių ir paukščių. Tarp viš
Audrius Pofikaftts, džių, kurių rašyba nesiskiria.
Piešė Vydas Rekašius
nimą iš dešimties finalisčių, ku reikalus, jų tarpe ir "Draugą". gėjų dėmesį į vieną šio žyniaus
tų, gaidžių, ančių, avių, karvių
Marquette Parko lit. m-los Pvz. Kelias. Tiesus kelias. Jis
anksti kelias. Kiekvienam žo
rių septynios buvo iš Marijos Šiomis dienomis, pratęsdamas Amerikos filosofo knygą, "Sū
ir kiaulių buvo ir kalakutas. Jis
8 sk. mokinys.
"NEBULA"
džiui pritaikykite trumpą saki
aukšt. mokyklos. Jos pasveikin prenumeratą, atsiuntė šventi nus palaidūnas", kuri buvo iš
buvo labai išdidus ir nedrau
GALVOSŪKIU
NR
8
Aš
ir
du
mano
draugai
turi
nį. Už gerai atliktą darbą (10
ti buvo atvykęs miesto atsto nius sveikinimus ir 25 dolerių leista Liet Kn. klubo 1952 me
giškas. Kiti paukščiai jo ne
ATSAKYMAI
taškų). Atsiuntė V. Matulaitis.
vas Watler Kozubowski ir asis auką. Jį skelbiame Garbės pre tais. Tai yra studija apie Va me muzikantų grupę. Grupės mėgdavo ir vis iš jo juokdavos.
V
tentas Daniel Burke. Gruodžio numeratorium ir nuoširdžiai dė karų civilizacijos krizę. Knyga vardas yra -"Nebula". Vienas
I Light Amplification by StiArtinosi Padėkos diena. Ka
draugas
groja
elektrine
gitara,
20 d. Miesto tarybos posėdyje kojame.
Kas sugalvojo
kalėdinius
įdomi Šių dienų įvykių fone.
lakutas pradėjo jausti jam gre mulated Emission of Radiation.
antras
skambina
eelktriniu
pia
laimėjusia jai mere Jane Byrne
siantį pavojų. Jis pradėjo slap II Tryliktoji laida. Šimtas ap ženklelius, kurie perkami ge
x Kun. Antanas Sabas, Sud- Knygos aplankas yra padary
įteiks specialų atžymėjimą ir bury, Ont., artėjančių švenčių tas šiandien garsaus Amerikos ninu, kuris vadinamas "key- stytis ir ieškoti draugų pagal sakymėlių. 20,000 pėdų jūros riems tikslams remti, ir kada?
boards". Aš groju būgnais. Ši
50 dol. vertės boną. Jos pieši proga
Atsiuntė Tauras Bublys.
nuoširdžiai
sveikina dailininko Romo Viesulo. Kaina ta grupė yra jau antra vardu bos. Kadangi jis buvo nedrau dugne ir t. t.
nys su pavarde ir Marijos mo
2
dol
(10 taškų)
giškas,
paukščiai
nenorėjo
jam
HL Kalanta.
"Draugą", linki jam lankyti vi
"Nebula". Pirmoji grupė bu
kyklos vardu bus pažymėtas ant
padėti. Kalakutui pasislėpti ne
same pasaulyje esančius lietu
X Algis Jonušas1, Miami, Fl., vo sudaryta iš kitų draugų. Vie
visų ženkliukų.
vius, stiprinti religinėje ir tau atnaujindamas prenumeratą au nas grojo gitara, jo brolis mu pavyko ir ūkininkas jį sugavo.
Atėjo Padžkos diena. Paukš
X G. J. ZaborskLs, San Jose, tinėje dvasioje, šia proga siun kojo 10 dolerių. Labai ačiū.
šamais instrumentais, o aš —
čiai
pasigedo kalakuto. Tik vė
Calif., atsiuntė Garbės prenu čia "Draugui" 30 dol. auką ir
x Inž. Gasparas Kazlauskas, būgnais. Toji grupė nelabai il liau pastebėjo, kai ūkininkas su
meratos mokestį. Už paramą garbės prenumeratos mokestį. Los Angeles, Calif., atnaujinda gai išsilaikė ir dainos nebuvo
šeima sėdo prie stalo, o jo žmo
Nuoširdžiai dėkojame.
esame labai dėkingi.
mas prenumeratą pridėjo 20 do tokios geros.
na i i krosnies traukė skaniai
x Vitalis ir Modestas Um lerių auką Maloniai dėkojame
X J. šepetys, detroitiškis, at
Dabartinė grupė susiorganiza iškeptą kalakutą.
siuntė Garbės prenumeratos brasai, lemontiškiai, sveikina vi ir skelbiame Garbes prenume vo pereitą gegužės mėnesį. Dai
Audronė Povilaitytė,
sus mielus gimines, draugus bei ratorium.
mokestį. Labai ačiū.
nos dabar yra daug geresnėm.
x Petras Vėbra, žinomas či- Mes turime h* vadovą, kuris vis Lemento "Maironio" lit. m-los
x Feliksas Sereičikas, čika- P * ^ m u s . š v KąlMų proga
mokinė, "Perkūno vėjas".
,-L.
, ,,T^
H" bnki visiems laimingų Nau- kagiškis kultūrininkas, palinkė ką sutvarko. Jis sukūrė mūsų
giškis dažnai paremia 'Drau-I jųjų
. . metų. šia
.. proga skiria
u- • jo
"Draugo"
darbuotojams ženklą, išspausdino vizitines
gą". Ir dabar gavome jo dides
A* IR BEGALVIS
"Draugui" 20 dolerių auką.
linksmų švenčių ir savo sveiki korteles.
nę auką. Ačiū.
x Jonas ir Joana K. Kariai, nimą palydėjo 10 dol. auka. La i Sausio mėnesio kurią nors Vieną kartą begalvis keliavo
x Brighton Parko lituanis Bridgeport, Conn., žiemos šven bai ačiū.
į dieną rengsim koncertą mūsų tvora. Aš stovėjau prie atidaro
tines mokyklos Kalėdų eglute čių proga sveikina savo bičrux Alberta G. Astraite-Singh, j senojoje pradžios mokykloje. lango. Jis užgirdo mane ir pra
įvyks šį sekmadienį, gruodžio į i i u s & ^s^ pažįstamus bei ži žinomos tautodailininkės Uršu Pirmas koncertas bus tik paty dėjo lipti pro langą Viduj jis
16 d., 2 vai. popiet mokyklos; n 0 mus lietuvius, širdingai lin- lės Astrienės duktė, buvo iš Ca- rimui. Mes manom, kad pirmam mane gaudė po namą ir aplin
salėje. Visi kviečiami dalyvauti, kėdami jiems nuotaikingų Ka- lifornijos į Chicagą atvykusį, koncertui pasisekus, gal grosi kui gatves. Aš bėgau ir sutikau
(Pr-) • ledų ir sėkmingų bei laimingų padėjo savo motinai įruošti me ir kitose mūsų rajono pra savo draugus. Jie man padėjo.
gražią parodą.
Užsukusi
į džios mokyklose.
Mes įbėgome į kiemą Begalvis
X Juzė Prenskienė s v e i k i n a ! 1 9 8 0 " ^ M «1-„ Užuot siunti- "Draugą" domėjosi spaudos
irgi įbėgo. Ten buvo mūrinė
Daugelį
mūsų
dainų
mes
pa
aavo draugus ir pažįstamus s u | " e f k o r t e l e s ' J i e d u
***** darbais, paliko auką Ačiū.
tys sukūrėm. Iš viso jau pen siena. Jis mus sugavo, nuvedė
lietuviškajai spaudai 100 dole
iv. Kalėdom ir linki laimingų
x
Dr.
V.
Lėkštas,
detroitiš
kias tokias dainas parašėm, bet į seną namą ir užrakino maža
paskirstę
Naujų Metų. Vietoje sveikini-, rių,. _,
. „po ..25 dol.:. Dir„ kis. atsiuntė Garbės prenume tik viena daina yra su gaido me kambaryje. Jis nieko ne
mų kortelių aukoja Lietuvos | ^ ^Draugu^Naujienoms ir Pa- ratos mokestį. Maloniai dėko mis. Kitas dainas grojam i i ki paleido, nes mus kaltino, kad
šaulio lietuviui.
Dukterų draugijai 15 dol. (sv.)
jame už paramą
tų grupių. Grojam "Monkey mes paėmėme jo galvą Kam
x Dėkodami už korteles, au
X NAMAMS PIRKTI PA
x Dr. A. A. Kudirka, La Island" ir "Somebody", J. Geils baryje buvo mažas langelis, pro
kų po 5 dol. atsiuntė: A. Bukparašytas. Dabar galvojam pra kurį mes išlipome. Perbėgome
SKOLOS duodamos mažais mėnis, Emilija Grušienė, Janina Crescenta, Calif., prie prenume dėti repetuoti "We will Rock
namo ir užsirakinome duris.
MSiniais imokėjimais ir priei
Praninskienė, Povilas Karosas, ratos mokesčio pridėjo 12 do You", parašytą Queen.
namais nuošimčiais.
K. Prelgauskas, Petras Putrius, lerių auką Labai ačiū.

ZVAIGZDUIt

n

m

Mutual Federal Savings. 2212 J. Jokūbaitis, Cecilija StulgaiX A. Iipsklenė, La Grange,
tienė,
Gr.
Meilus.
Visiems
maTU.. įteikė "Draugai" 10 dol.
Weat Cermak Road — Telef.
auką Maloniai dėkojame.
(sk.) loniai dėkojame.
VI 7-7747

Paulius Dainora,
Vinco Krėvės lit. mokykla,
Philadelphia, Pa., "Malūnas".

Los Angeles Sv. Kazimiero
šeštadieninės mokyklos
5 skyr. mokinys.

