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Padėtis Irane
Irano radikalai neklauso vyriausybes

Teheranas. — Ketvirtadienį, žuvo trys žmonės ir 48 buvo su
kairieji radikalai, kurie okupavo! žeisti. Baluchai reikalauja dau
Amerikos ambasadą ir laiko ame- į giau teisių, daugiau darbų. Jie
rikiečius įkaitus, taip aiškiai pa-| priklauso sunių sektai ir nepaten
sisakė prieš neseniai pareigas ga kinti, kad šijitų sekta paskelbta
vusį užsienio reikalų minsterį Irano valstybine religija. De
dalyvavo
apie
Ghotbzadeh, kad atrodė, jog jis monstracijose
pasitrauks iš pareigų. Ministeris 40,000 žmonių.
Stebėtojai tvirtina, kad ajatoišvyko į Quomo miestą pasiskųs
prieš
ti ajatolai Khomeiniui. Radika los Khomeinio išėjimas
lai paneigė ministerio pažadus, „imperialistus", prieš Ameriką,
kad per Kalėdas amerikiečiai ga sustiprino komunistų propagan
lės švęsti šventę su katalikų ir dą, nes jie jau daug metų kalba
protestantų dvasiškiais, galės at tuo pačiu žargonu, vartoja pa
važiuoti jų giminės. Nebus jokių našius šūkius. Ilgainiui iš ajasvečiu, nebus jokių kunigų, pa tolos pareiškimų naudos turės tik
reiškė „studentų" vadai ambasa komunizmas, žmonės ima tikėti
jų agitacijai, nes ir visų gerbia
doje.
Valstybės departamento kalbė mas ajatola panašiai kalba. Ira
tojas Hodding Carter pasmerkė nas kenčia vidurinės klasės tylą.
šitokį Irano „žaidimą su žmonių Politikoje reiškiasi tik kraštuti
jausmais ir .jų viltimis". Net ir niai radikalai: fanatiški musul
Irano vidaus reikalų ministeris monai ir kairiosios jėgosHashemi Rafisanjani buvo pasa
kęs, kad jis daro žygius, kad
Senatas prieme
amerikiečių giminaičiai galėtų at
rezoliuciją Nr. 54
vykti į Iraną.
Užsienio korespondentai tarp
Washingtona*», D. C — Dr.
įvairių Irano vadų pareiškimų St. Bačkio, Lietuvos atstovo
jaučiasi pasimetę, nežino ko klau Washingtone pranešimu, gruo
syti, kurias žinias perduoti. Net džio 20^—21 d. naktį JAV sena
Pirmosios Kalėdos Betliejuje
ir savo žiaurumu pasižymėjęs vy to plenumas priėmė Pabaltijo
riausias revoliucinis teisėjas aja- reikalu rezoliuciją — Rez. N r .
tola KliaBchali pareiškė Londo 54 (Atstovų rūmuose j i buvo
no Times laikraščiui, kad, jo priimta anksčiau kaip Rez. Nr.
nuomone, „amerikiečiai įkaitai i 200). Už rezoliucijos priėmimą
i
yra nekalti, jie yra mūsų svečiai Į kalbėjo senatoriai Church, Perk jis norėtų juos greit paleisti, cy ir Dole. Tai lyg i r Kalėdų
!
— Per trečią šių metų ketvir- nes, jei jie ir šnipinėjo, nėra
dovana visiems pabaltieciams.
įtį JAV užsienio prekyba i r ki pagrindo juos kalinti, nes visos
tos tarptautinės transakcijos ambasados turi šnipu".
Riaušes Panamoje
Vakarus pasiekė Lietuvos vi- aiškinti arešto priežastį.
davė 762 mil. doL perteklių.
Ajatola Khomeinis ketvirtadie
Panama. — Protestuoti prieš
suomeninės grupės Helsinkio su.,_ . . . . . .
, .
_
— Jordano karalius Hussei- nio pareiškime ipasakė, kad 55 Irano buvusio šacho įsileidimą į
:i .
ij
•
.. ,n •
Mūsų įsitikinimu Antano Ter
nas paskyrė nauju premjeru nuoŠ. amerikiečių yra priešingi Panamą išėjo ir Panamos uni
šitam m ų vykdymui remti 18-asis , ,
.Z
, •,. .
buvusį Jordano ambasadorių karinių jėgų panaudojimui prieš versiteto studentai. Jų demon
neseniai
atžymėtom
Terleckui.
, ,
"V Datuotas
, . . šių A .mėty. Iecko
areštas
glaudžiai keturiasde
susijęs su
Amerikoje Sharif Abdul Hamid Iraną. Jis patikino, kad niekas straciją vijosi specialūs kariuo
b
lapkričio 2-ą. Tekstas
ru šimtosiom Molotovo-Ribentropo
skirtas gautas
Antanui
Tarnauti žmogui
būti naudingesni Sovietų Sąjun dokumentas,
pakto
metinėm.
Sj
tarptautinį
są-!
Sharaf. Jo kabinete yra 6 nauji neketina „žudyti 50 šnipų".
menės riaušių daliniai, tačiau
su kalba.
Kolektyvizmas niekada ne gos statybai, negu kalinys Vik
mokslą
prieš
žmogiškumą,
prieš
j
ministeriai
i
r
pirmą
kartą
—
studentai
nuo ašarinių dujų pa
Irano ambasadorius Skandina
„1979 m. spalio 30, 12 valan
privalo užgniaužti
privačios toras Petkus, kuris jau 17 metų dą 30 minučių Vilniuje buvo su-, tautų
laisvę
ir
nepriklausomybę
j
viena
moteris.
Pats
premjeras
. „.
,.
,. v
vijoje: Švedijoje, Norvegijoje ir sislėpė katalikų bažnyčioje, i š
iniciatyvos, kaip lygiu būdu, pri yra iškentėjęs priverčiamųjų imtas Antanas Terleckas, plačiai viesai^pasmerjce geros valios zmo- bus ir užsienio reikalų bei gyny Danijoje, rezidavęs Stokholme, kurios kareiviai jų nedrįso išva
vati iniciatyva neprivalo pa darbų stovyklose.
žmomas lietuvis kovotojas už tau-i n e s T . ^ S ą ™
f™™ bos ministeris. Kabinete yra še grįžęs į Teheraną, tuoj buvo su ryti. Studentai sudegino 6 vy
.
»
<
•
.
.
i
pasaulyje.
Antanas
Terleckas
bū ši palestiniečiai.
kenkti bendruomeniniam inte
Kubos vyskupai
imtasAmbasadorius
Abbas riausybės automobilius.
/J
tos ir žmogaus teises.
i
._ . , . v . .
resui. Nė viena sistema nėra pri
—
Ukrainoje
teismas
nuteisė
Amir
Entezam
po
revoliucijos
Stebėtojų žiniomis, Panamos
T> v/-r> . . . » »• -r i Ivo tarpe tu 4D pabaltieeiu, kūne
Kubos katalikų
vyskupai,
Du KGB nanai įsveze Teriec L v , . *v • . • , i
» ,.
imtina, kai ji pavergia žmogų,
trim metais kalėjimo Juri Litvi buvo vicepremjeras. Jis „studen vyriausybė, kurios svarbiausias
,
•»
i
•
„
j
.
j
i
~
i
'
išdrįso
kreiptis
i
keletos
saliu
vysiekia jį paversti savo įrankiui bendrame pareiškime, kuris bu ką iš kino studijos sandelio, kur riausybes,
prašydami
panaikinti
'
K
t
*• / ną. Maskvoje korespondentams tų", kurie laiko JAV ambasadą, vadas yra Tautinės gvardijos
jis dirbo krovėju. Sekančią dieną
ar panaudoti savo interesam,' vo perskaitytas visose krašto
Molotovo-Ribentropo
pakto
pa- j a p i e Litvino teismą pranešė An- kaltinamas ryšiais su Amerika. viršininkas gen. Omar Torrijoe
KGB papulkininkis Kalakauskas
pažymėjo Popiežius, priimdamas į bažnyčiose, pagyrė krašto val
sekmes
—
suteikti
Pabaltijo
krašj d r e j U s Sacharovas, pavadinęs Per Teherano televiziją du jauni Herrera, sutiko priimti šachą,
pranešė Terlecko žmonai, kad
italų katalikų juristų sąjungos i džios nutarimą palaipsniui i š 
jos vyras suimtas, nenurodyda tams teisę apsispręsti. Antano j Litviną žmogaus teisių vei- revoliucionieriai skaitė ambasa norėdama atsidėkoti preziden
narius. Tiek kolektyvinės siste- j laisvinti tam tikrą skaičių po
doje rastus laiškus, kurie įrodo tui Carteriui už jo palankumą
mas, kuo jis kaltinamas ir pa Terlecko areštas ir neseniai ;per- i i^™
mos, tiek privačia iniciatyva be litinių belaisvių, drauge para
siritę per Lietuvą kratos ir tardy- j _ Teisingumo departamen- diplomato ryšius su Amerika. Jis už Panamos sutarties užbaigi
tardamas
visais
klausimais
kreip
siremiančios socialinės ir ekono gindami vyriausybę, humanita
tis į papulkininkį Markevičių. mai kol kas yra vienintelis atsa-1 tlia p a d a v ė teisman Hooker che- net pasisiūlęs dėti pastangas už mą Be to, Panamai gresia eko
minės santvarkos, kalbėjo Po riniais sumetimais, neversti bu
Pastarais taip pat atsisakė pa- kymas į minėtą pabaltieeiu me- j m į ] ^ bendrovę, reikalaudamas baigti Amerikos krizę su Iranu. nominė krizė. Ji skolinga užsie
piežius, privalo remtis prielaida, vusių belaisvių emigruoti į už
morandumą.
1 1 2 4 ^ d o L ieškinio už aplin- O tai jau esąs išdavimas, loja nio valstybėms apie 2 8 biL doL
jog žmogus yra sukurtas pagal sienį. Vyskupai taip p a t džiau
Tikimasi, kad, išvysčius šiltus
Nors mūsų grupė atskirai yra | kos teršimą. Dėl kenksmingų lumo stoka.
chato kunigų seminarijose šiuo
Dievo paveikslą ir todėl jis turi giasi valdžios nutarimu leisti
Irane
toliau
plečiasi
mažumų
santykius su Amerika, Panamai
išdėsčiusi
savo
poziciją
Molotoj
chemikalų
tūkstančiai
gyvento
metu
mokosi
790
studentų,
Gru
būti gerbiamas, pilnai apsaugo kiekvieną mėnesį apie dešim
neramumai.
Kada
į
Baluchistabus
lengviau gauti bankų kredi
jų
turėjo
palikti
namus.
Daug
zijos seminarijoje — 25 studen vo-Riberrtropo pakto klausimu,
jant jo orumą ir sudarant jam čiai tūkstančių emigrantų a p 
tai, o 780 studentų studijuoja bet šiuo atveju mes norime dar • žmonių susirgo. Įmonė priklau- no sostinę, rytiniame Irane, at tų ir gal n e t Amerikos pa
reikiamas sąlygas pilnai išvys lankyti savo tėvynę. Reikšda
kartą atkreipti dėmesį į tai, kaip j so Occidental Petroleum korpo- vyko centtrinės vyriausybės pa ramą.
teologiją neakivaizdiniu būdu.
tyti savo dvasinę asmenybę ir mi viltį, kad tai pagreitins Ku
siuntinys tbrahim. Yazdi, Zahedadviejų diktatorių sąmokslu gru- Į racijai
Įspėjo Vietnamą
patenkinti medžiaginius porei bos tautos moralinį i r dvasinį
Katalikai Indonezijoje
Kongresas paskyrė Ohrys- no mieste kilo riaušės, kuriose
biai
buvo
sutrypta
Lietuvos
ne
susivienijimą,
Kubos
vyskupai
kius. Tarnauti žmogui, o ne
Pekinas. — Kinijos vyriausy
Katalikai Indonezijoje išlai
lerio automobilių bendrovei fi
ideologijai — tai pirmutinė val pareiškime primena, jog religi ko apie tris tūkstančius septy priklausomybė".
bė apkaltino Vietnamą naujais
nansinę paramą 1.5 biL dol.
stybės pareiga ir esminis priva nis tikėjimas buvo pagrindinis nis šimtus pradžios ir vidurinių
Liaudies komisarų tarybos pir Laukiama, kad prie bendrovės
puolimais i r provokacijomis
Varšuvos
oakto
veiksnys amžių bėgyje padėjęs
čios iniciatyvos uždavinys.
mininkas
ir
Užsienio
reikalu
liau
Yunnan provincijoje, kur gruo
išeiviam apsaugoti savo tautinę mokyklų, kuriose šiuo metu mo dies komisaras Molotovas 1939 gelbėjimo prisidės privatūs ban
šalių
priekaištai
džio 13 d. žuvę keturi kinai.
kai, darbininkų unija ir benarti devynių šimtų tūksPasisiūlė dirbti
tapatybę ir svetimoje aplinkoje kosi
Vietnamiečiai
apšaudę kelis ūki
tančių mokinių. Beveik 11,000 m e t u ^ ^ 8 slaptame laiške Vo-1 d r Q v ė s a u t o m o b l i i ų
pardavėViena. — Derybose dėl ka
kieti
s
Federatyvinėje Vokietijoje po išlaikyti gyvą tautinę kultūrą.
mokinių lanko penkias katalikų j
J ° ambasadoriui Schulenbur- Į .^
riuomenių
sumažinimo Centri ninkus ir juos sužeidę, o vėliau
1 raše:
puliarus katalikų kunigas Winišlaikomas
aukštesniąsias
moS"
-Lietuvos
tentonja,
pa-'
— Į Rodeziją jau atvyko pir nėje Europoje Varšuvos sutar badę durtuvais iki mirties. P a Vizitas Prancūzijoje
m i n e t a 1 9 3 9 m ru
28 d
0
fried Pietrek, kurį žurnalistai
kyklas. Katalikų Bažnyčia In- ^°
- P/ " mieji "stebėtojų kariuomenės" ties valstybių atstovai pabrėžė, | našių užpuolimų buvę i r anks>
k
o
,
e
r
Minsko
ir
Gudijos
metropoli
paprastai vadina "Bildpost" dien
donezijoje taip p a t rūpinasi Į
į b r ė ž t a prie protoko- daliniai iš, Britanijos. Pabrėžia kad NATO nutarimas dislokuo j čiau, gruodžio 6 ir 7 dienomis.
J
rašcio klebonu, yra pasirengęs to Filareto vadovaujama Mask medicininės pagalbos teikimu ° į d ė t a m e žemėlapyje, nebus ma, kad tai nebus "taikos ka ti naujas raketas pakirto pag
drauge su kitais aštuoniais vo vos ortodoksų patriarcho dele gyventojam, kuria kiekvienais ° < u P u o t a t u ° a^eju jei raudo riuomenė". Britų kariuomenė rindus kariuomenių mažinimo
— Prie Ispanijos krantų aud
kiečiais vienerius metus savano gacija užbaigė vizitą Prancūzi metais pasinaudoja trys su puse noji armija bus dislokuota Lie tik prižiūrės karo paliaubų vyk deryboms. Amerika pasiūlė Vie roje sudužo danų prekinis lai
tuvoje".
riškai dirbti bet kurioje sovieti joje. Dvi savaites užtrukusio milijono ligoniu.
Septynis jūreivius pavy
dymą. Sukilėlių puolimai greit noje išvežti 13,000 savo karei vas.
nėje priverčiamųjų darbų sto vizito tikslas buvo — pagilinti
Po dviejų dieny, spalio 10, Ta- nesibaigs. Nuo Rodezijos dery- vių, jei Sovietų Sąjunga iš ko išgelbėti, du nuskendo.
Turizmo sielovada
vykloje, jeigu Maskvos valdžia Prancūzijos katalikų i r Rusijos
rybu Sąjunga gavo galimybę dis- j bų pradžios, per 100 dienų Ro- vežtų 30,000.
už tai grąžintų laisvę prieš pu ortodoksų Bažnyčių santykius.
Vatikane baigėsi turizmo sie lokuoti savo kariuomenę Lietuvo- dezijoje žuvo 1.888 žmonės,
KALENDORIUS
Derybos dėl jėgų mažinimo
santrų metų sovietinio teismo Rusų ortodoksų delegacija Pa lovados pasaulinis kongresas, je, o 1940 birželio 15 d. okupa-j — Panamos užsienio reikalų
prasidėjo prieš 6 metus. Nors
Gruodžio 22 d.: Floras, Denuteistam lietuviui katalikui ryžiuje dalyvavo Katalikų Insti kurio darbai tęsėsi keturias vo ne tik žemėlapyje apibrėžta i ministeris Carlos Ozores TypalVaršuvos paktas tvirtina, kad
| metrrja, Gedvilas, Dobile.
žmogaus teisių gynėjui Vikto tuto surengtame studijų susirin dienas. Kongresas suteikė pro teritoriją, bet ir visą likusią Lie-;dos pareiškė, kad Panama nieneįmanoma susitarti dėl NATO
seminarijų
auklėtinių gą plačiau apsvarstyti turistų j tuvos dali, kuri pagal susitarimus; kad neatiduos Iranui buvusio
Gruodžio 23 d.: Jonas K., Vik
rui Petkui. Kunigas Pietrek kime
kaltės, durys tolimesniems susi
torija, Velbutas, 2ibutė.
yra įsitikinęs — rašo dienraštis Prancūzijoje ir Sovietų Sąjun sielovados problemas įvairiuo
turėjo pereiti Vokietijai.
šacho, Panamos vyriausybė ži tikimams paliktos atviros. Ry i Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ado
"Neue Bildpost", — kad sovietų goje teologinio formavimo i r se pasaulio kraštuose bei kon
Iš to aiškiai seka, kad Lietu nojusi kad bus įvairių nemalo- tų Vokietijos atstovas Andre mas, Ieva, Jogaila, Minvidė.
ambasadorius Bonnoje, kaip ge paruošimo sielovadiniam darbui tinentuose, įskaitant ir Rytų
va
buvo svetimos valstybės oku numų dar prieš jsileiadama Wieland pasakė, kad Amerikos
ras sovietinis pilietis, jo pasiū klausimais. Studijų suvažiavi Europą. Apie turistų sielova
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
siūlymas bus nuodugniai ap
puota. Ką tokiu atveju turėjo da šachą.
lymą turėtų priimti be jokių mas suteikė progą taip pat pa dos galimybes Rytų Europoje
ORAS
ryti asmenys, atsidavę Lietuvos
— Ialijos policija suėmė Sar svarstytas. J i s tačiau kaltino
svyravimų! Juk — anot kunigo sikeisti religinėmis informacijo pranešimą skaitė Krokuvos ar-j nepriklausomybei, lietuviai patNATO
raketų
planą,
kaip
griau
dinijoje keturis teroristus ir
Debesuota su pragiedrėjimais,
Pietrek — grupė jaunų, sveikų, mis. Metropolitą" Filaretas pa- i kivyskupas
kardinolas
Ma-! riotai? Tiktai priešintis ir kovo- konfiskavo daug ginklų ir amu nantį pačius derybų pagrindus j temperatūra dieną 45 I., naktį
dirbti norinčių žmonių galėtų žymėjo, kad Maskvos Patriar-j charski.
j ti!
(Bus daugiau)
ir tikslus.
nicijos.
1 35 1 ai psniai.
Baltarusija

tik vasarą, bet ir rudenį, žiemą,
Gervėčiai. 1978 m. rugsėjo nes valdžia sugriovė tikinčiųjų pa
mėn. mirė Gervėčių klebonas sistatytą bažnytėlę. 2monės siun
kun. Stanislovas Chodygo. Pats čia telegramas, maldaudami ku
būdamas lenkas, gerbė lietuvius nigą atvažiuoti pas mirštančius
ir pamaldų metu evangeliją pa ligonius arba palaidoti mirusius,
tačiau daugelis telegramų kažkur
skaitydavo ir lietuviškai.
dingsta.
Gervėčių, Rimdžiūnų, Giriu ir
Rybnicoje, Ivanovkoje ir kitur
kitu kaimų gyventojai dėjo pas
į
katalikų
prašymus leisti atvyk
tangų, kad gautų naują kunigą
iš Lietuvos. Atvyko kun. Petra ti kunigui valdžia atsako: „Grei
vičius, tačiau tuojau paaiškėjo, čiau baltąsias meškas pamatysi
kad apylinkė atsisako jį priregist te, o ne kunigą". Valdžios atsto
vai atsisako užregistruoti parapi
ruoti.
jas Belcuose, Andrijaševkoj, Pet1978 m. pabaigoje mirė kuni
ropavlovkoj, Tiraspolyje ir k t B
gas ir Rodunėje. Taip be kuni
tikinčiųjų tyšiojamasi:
„Galite
go liko ne tik Rodunė, bet ir Pe
kiekvienas melstis savo namuose,
lėtos lietuviškosios salos gyventojokių maldos namų nereikia".
fti.
1979 m. gegužės 25 d. Kamen1979 m. pradžioje, turėdamas
kos
valdžia leido kunigui atva
85 m. amžiaus,mirė Barimu kun.
žiuoti
palaidoti mirusį ir pažadė
Kozliovskis, aptarnavęs kelias pa
rapijas. Taip Baltarusijoje baigia jo, kad dabar kunigas laisvai ga
lės atvažiuoti į Roškovą. Tačiau
išmirti paskutinieji kunigai.
kunigui buvo įsakyta uždrausti
N. Dvor. 1979 m. balandžio žmonėms rinktis melstis tada,
23 d. Novego Dvor ir Vosiliškiu kai nėra kunigo ir niekada ne
klebonas kun. Antonij Chanko leisti pamaldose dalyvauti vai
rajone buvo perspėtas, kad Mi- kams ir jaunimui.
Liepos 6 d. Kišeniovo įgalio
lioše patarnauja vaikai.
tinis
išbarė kun. Zavalniuk, kad
Po kelių savaičių rajono val
džia nubaudė kun. A. Chanko į jis neįvykdęs valdžios reikalaviir N. Dvor bažnyčios komiteto \ mų ir uždraudė lankytis RoŠkove.
pirmininką po 20 rub. bauda, j Tą pačią dieną valdžios pareigū
kad Velykose vaikai dalyvavo nai atsivežė dvi mašinas darbiį ninku ir Roškove sugriovė žmoprocesijoje.
j nių pasistatytą altorių ir palapiMoldavija
Į nę, kur seneliai ir vaikai dargaShbodcaRcškovas. Nuo 1977 į notomis dienomis slėpdavosi nuo
m. Slobodoj-Roškove katalikai I lietaus.
(Buf daugiau)
meldžiasi po atviru dangumi ne
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Pareiškimas ok. Lietuvoj

dėl A . Terlecko suėmimo
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d.
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SVEIKI, SULAUKĘ

ŠVENTŲ

Sveikindami su Kristaus Gimimo švente visus ateitininkus,
Tarybą, Sąjungą ir kuopų bei skyrių valdybas, Šalpos Fondą,
'*Ateities" redakciją ir administraciją, "Ateities" leidyklą, Lite
ratūros hndą, Ateitininku namų Chicagoje steigėjus ir rėmėjus,
"Drcuzo" skyrių "Iš Ateitininkų gyvenimo", visus Ateitininkijai
prijaučiančius, visus Lietuvai ir religijai laisvės trokštančius ir
siekiančius,
linkime visiems viltingiausių 1980 metų, Dievo gausiomis
malonėmis palaimintų.
Moksleiviai ateitininkai, Neringos stovyklautojai demonstruoja prieš žmogaus teisių pažeidimą okupuotoje LieNuotr. Vidas Kuprytės
tuvoje. Vaidina Rimas Budrys ir Andrius Padleckas
Garbė Kristui.
ATEITININKŲ

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams >/2 m e t 1 3 mėn.
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

KALĖDŲ 1

FEDERACIJOS

Kitur

38.00

20.00

Savaitinis

25.00

15.00

• Administracija dirba kas- j
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta-1
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
!
_ _, , .
!
• Redakcja dirba kasdien |
8:30 — 4:00. šeštad.emais j
8:30
- l2:0a
j

13.00

# Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
neatsako. Skelskelbimų
turinį
gavus
w
k a į n o s prisiuneiamos
prašymą.

VALDYBA

MOŠŲ

SVEIKINA MAS

KOLONIJOSE

O kiek audinių, juostų, pa simas apie lietuvių kalbą, Ma
veikslų ir didelis puodas žalių rija buvo paprašyta pakviesti
MASCV sveikina visus mielus
j rūtų. 2monių eilės stovėjo prie publiką į festivalį lietuviškai.
praturtintų savo parodą.
draugus, dvasios vadus, kuopų
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE MONTREAUE
{šiaudinukų, margučių ir bulvi- J i tarė: "Prašome atsilankyti į
globėjus ir visus idėjos draugus, Syracuse, N. Y.
Lietuvių skyrius buvo turi-. n į ų W y n
Gruodžio 2 d. iškilmingai atPo paskaitos Arvydas dar suparie
kuri
sunMai
festivalį, ten mes turėsime savo
nuo Federacijos vado iki mažiau
mngiausias.
Prie
to,
ką
sunešė
|
^
^
^
šventėme Kristaus Karaliaus šven žindino Montrealio lietuvius su
d
y
i
m
kampelį, turėsime daug šiaudi
TAUTŲ FESTTVAUS
sio jaunučio ir linki, kad Kristaus
Į p p u j ą vietos hetuviaL gausiai Į ^ ^ ^ Q ^
te. Ateitininkai su vėliava daly- IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo taika ir ramybė būtu jūsų širdy
kepė
m ^ nukų, gražaus
gintaro, audi
vavo Aušros Vartų
bažnyčioje kongreso atstovu susitikimu su se per šias Šventas Kalėdas. Tegul
Tautų festivalis čia įvyksta i Praturtino parodą atvykusi is kuota 86 galionai, parduota nių, bulvinių blynų ir daug ki
Sv. Mišiose, po kuriu sekė minė- į Sv. Tėvu Romoje, parodydamas tas džiaugsmas lydi jus ir, 1980- kas metai
irTetai lapkričio
Anne
Marie 62 gal. blynų tešlos.
tokių skanumynų".
lapkričio 3—4
3—4 A
d ! Pennsylvanijos
jimas parapijos salėje. Paskaitą skaidres ir papasakodamas, kas šiais metais ir visuomet teikia I Šįmet dalyvavo 38 tautos. Vy- Margate. su puikia talkininke Savaitę prieš festivalį, tau
Dar kitą dieną atskirai pasi
'Kristus Karalius ir mes" skaitė I ten buvo sakyta.
jums laimės ir energijos moksluo- ! čių vadovas Frank Petrauskas A n n e , 5 * * * ^ * ^ A b l p m " toms buvo leista pasirodyti te- rodė televizijoj Izolina Gylienė
1 iU n a i u
MAS CV pirmininkas Arvydas j M e n i n ę p r 0 g r a m ą išpildė stu- se, darbuose ir visose gyvenimo neturi daug vargo organizuoti 1kiai
" kalba
* *W«-«*V«M"".
*<*» «*-1
Lietuvius atstovavo su dukra Viktutė, tautiniais
lietuviškai. «Jos
tu- levizijoj.
rej
a t v e z ę Kaiėd
2ygas iš Chicagos.
i d e n t a i a t e itininkai ir Montrealio šventėse.
. programas, čia, Syracuse, ne- j °
n
eglutę, šiau- ( M a r i ; J a vizgaitis, Marge Margo- rūbais pasipuošusios, jos taip
Prelegentas pabrėžė, kaip svar į m e r g a i č i u c horas, vadovaujamas
Mes sveikiname Lietuvos jau- ! daug yra lietuvių, dargi maišy- i d* 1 "**^ papuoštą, velykinių. rds i r j ^ ^ c ^ ^
Visos pa- pat demonstravo šiaudinukus.
bu suprarti kas yra tikėjimas ir s,e-s. .T. -e-r e s ė -s , k-u r i s p i r m ą kartą pa- nimą, prisimindami jus, kartu su : tos šeimos, bet kai reikia ką i m a rgucių, kūnuos Anme Mane Į s i p u o š ę tautiniais rūbais. De- Tautinius šokius puikiai šbko
tikras Kristaus pažinimas del to, s i r o d ė M o n t r e a l i o
visuomenei, j jumis simboliniai laužydami Kū- nors paruošti, tai visi vienin- ! M a r S a l i s
demonstravo
kaip m o n s t r a v o i i a u d i n u k u 8 t ^
^ Rochesterio Lazdynas, vadovau
kas
norė
kad tikėjimas yra dovana, kuri su- i J i e a d & Q m o n t a ž ą p a g a .i Nelės į čių paplotėlį ir meldžiamės, kad | g a i dirba, rūpinasi, neša ką tik ; m a r ^ n t i - V™*
J ° Marija Vizgaitis
atsakinėjo! jant Jadvygai Reginienei. J J
teiKia musv gyvenimui d v a s i n ę , M a z a i a i t e s "Legenda apie paukš-j Kristaus džiaugsmas ir meilė vi- tori liornviSUn
«r««»i«in ukad
^ P i r k t i margučius
lietuviško gražiausio,
klausimus. Kada iškilo klau
Marija
dalis j ^ „ Montažo pagrindinė mintis ! suomet degtų jūsų širdyse.
dimensiją. Tai yra svarbi
svarbi dalis
mūšy pilnutinės asmenybės. Dva I y ^ k a d a t g a i l a įgyjama g e r a is
Daina Sidrytė,
sinė mirtis gresia, jeigu tikėjimas; d a r b a i s . Dangaus paukštis nuside\tf=
Loreta Stončiūtė,
sukasdienėja arba stovi vienoje į d a ^ ^ ^ i r py kčio apimtas. DieTel. ofiso ir buto: Olympic 2 - 4 1 5 9
Rasa Soliūnaitė ir
vietoje, ir dėl to mes kaip tikin-J v a s ^ n u baudžia išvarydamas iš
DR. K. <S. BALUKAS
Arvydas 2ygas
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
tys žmonės ieškome atsinaujini dangaus. Kai išgelbsti tremtinį
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
i
Ginekologinė Chirurgija
mo ir būname atviri laiko dva- nuo savižudybės. Dievas vėl jį
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
SAS SVEIKINA
6449 So. Pulaski Road (Cravrford
šiai.
priima į dangų.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tei. LU 5-6446
Kristaus žodžiai, pasakyti ant
Studentų ateitininkų sąjun
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia skambinti 374-8004
Arvydui teko proga ir asmeniš gos centro valdyba sveikina visus i
- ' Kalno, kalba šiandien mūsų tauTel. REliance 5 - 1 8 1 1
Priima ligonius pagal susitarimą
" tai. Palaiminti tie, kurie yra per- kai susitikti su Montrealio jauni- -as studentus - es ir jų šeimas Sv. \
DR. WALTER J. KIRSTUK
sekiojami dėl tei;ybės, nes jų yra i mu. Jis papasakojo apie ateitinin- Kalėdų ir Naujų Metų šventė-!
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Lietuvis gydytojas
dangaus Karalystė. Mūsų bro- j ku veiklą kitur ir paskatino mus se. Linki Sv. Kalėdose pajusti tik- j
3925 West 59th Street
DR.
PETER
T.
BRAZIS
liai Lietuvoje gina savo tikėjimo j dirbti. Dėkojame Arvydui, kad rąjį Kūdikėlio užgimimo džiaugs- i
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
teises, paaukodami savo gyveni- į mus aplankė, suteikė nauju min- mą, o Naujuose Metuose daug j
vai popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
ateitininkiškoje sėkmės ateitininkiškoje veikloje ir į
mą. Mums svarbu yra jų nepa- čiu ir planų
Vai.; pirm,, antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
' miršti ir priminti šiuos faktus veikloje.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
j moksluose.
DR. IRENA KURAS
laisvajam pasauliui. Jis pasiūlė
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
Gruodžio 1 d. pas seseles, salė !
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
SVEIKINA "ATEITIS"
maldą kaip įrankį kovoje už tie
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS'"
je, jis mus dar supažindino su
DR. EDMUND E. CIARA
są, nes per ją galima laukti ir ti
SPECIALISTĖ
Žemėn į mūsų tarpą kūdikiu į
Punsko lietuvių gyvenimu. Skaid
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
kėtis to, kas yra neįmanoma.
atėjusio
Dievo
Sūnaus
šviesa,
i
rėse matyti vaizdai, dainos ir
2709 West 51st Street
3200 W 8 lst Street
Baigdamas, priminė, kad prieš
malonė
ir
viešpatavimas
teapi-;
Tel. - GR 6-2400
giesmės priminė daug kam Lietu
2,000 metų buvo žmogus, Jėzus
Vai.:
Kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
1
v.*p.p.
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 14 ir
voje praleistą jaunystę. Kadangi ma pilnai mus visus, Jo šviesa ap- j
Kristus, kuris gyveno mūsų tar
7-9: antrad. ir penkt. 10-4šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rend. 239-2919
ALGIRDO
ir
ALDONOS
BRAZIŲ
šviestus.
Jo
malone
paliestus
ir
j
buvo sunku atvykti, tai pensinin
pe, kentėjo ir numirė, bet nuga
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ku klubo nariai pakvietė Arvydą siekiančius Jo viešpatavimo savo;
lėjo mirtį ir padovanojo mums
Al/S
HILL
TOP
LOUHGE
širdyse,
aplinkoj,
išeivijoj
ir
pa-1
skaidres parodyti trečiadienį. Vi
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. t DECKYS
gyvenimą. Kristus taip paveikė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siems, jauniems ir vyresniems bu vergtoj tėvynėj.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
8514 So. Roberte Road — Justiec, Illinois
mūšy gyvenimą, kad mes apsis
Visus
idėjos
draugus,
-es
Kalėdų
\
Specialybė vidaus ligos
vo įdomu sužinoti apie daug gir
Specialybė — Nervų ir
prendėme jo žodžius sekti ir bū
2454 West 71st Street *
švenčių
ir
Naujųjų
1980
Metų;
Emocinės ligos
dėtą Punsko kraštą.
TEL
—
598
9661
ti paklusnus šiam Taikos Ka
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
CRAWF0RD
MEDICAL
BUILDING
proga sveikina ir gimusio Kris- \
Vai: pirmad .antrad . ketvirtad. irDe**tad.
6449 So. Pulaski Road
J. Adomaitytė taus palaimos linki
raliui.
3 iki 7 v p. p Tik susitarus.

Linkėjimai nuo...

MAS ŽIEMOS KURSAI
MAS ideologiniai kursai pra
sidės gruodžio 25 d. vakarą ir baig
sis sausio 1 dieną.
šiais metais bus futurologijos
kursas, kuriame bus nagrinėja
mi šie klausimai: 1. Kas yra lai
kas, 2. dabarties dvasia, 3. vieta
ir aplinka, 4. kultūra ir civilizaci
ja, 5.Technologija ir kūryba, 6 ko
vos dvasia, 7. elitas ir jo misija,
8. jaunimas ir jaunatvės dvasia ir
9. visa suderinti Kristaus dvasio
jeŠiuos klausimus aiškins: Arū
nas Čuberkis, Al mis Kuolas, Lo
reta Radvilaitė, Paulius Mališka,
mž. Antanas Sabalis, kun. St. Yla,
Saulius Jankauskas ir dr. Vytau
tas P. Vygantas.
Žiemos kursų dvasios vadu bus
kun. Juozas Bacevičius ir vado
vai - Kristina Rociūnaitė, Rita
Neverauskaitė, Dalia Sakaitė, Dai
na Sidrytė, Kristina Veselkaitė
Saulius Čyvas, Andrius Kazlaus
kas, Vidas Neverauskas, Rima,
Polikartis, Vytautas Bandžiulis ir
Arvydas 2ygas.
Per kursus įvyks MAS suvažia
vimas. Prašome atsivežti arba iš
anksto atsiysti parašytus kuopos
veiklos pranešimus. Taip pat nepamir&ite atsivežti uniformas,

"Ateities" redakcijos ir į
administracijos vardu
Kun. Kęstutis Trimakas j

kuopų vėliavas, miegmaišius, są
siuvinius užrašams, pačiūžas ir
CHICAGOS SENDRAUGIAI
daug šypsenų.
SVEIKINA
Dėl papildomų
informacijų
Kristaus
Gimimo išvakarėse
prašome 'kreiptis pas Arvydą 2ygą,
sveikiname Chicagos ir apylin
tel. (312) 652 - 4557.
kių
ateitininkus, jų šeimos na
Iki pasimatymo žiemos kursuo
rius
bei artimuosius, linkėdami
se!
Dievo palaimos, sveikatos, tyro
Moksleivių Ateitininkų džiaugsmo, ištvermės darbuose ir
sąjungos centro valdyba vilčių išsipildymo Naujuose Me
tuose.
G. DAMUSYTĖ — LEKTORĖ
Chicagos ateitininkų į
sendraugių skyriaus valdyba
Gintė Damušytė, šiuo metu
dirbanti Religinės šalpos centre SVEIKINA ŠALPOS FONDAS
New Yorke, per Padėkos savait
Kristaus Kūdikėlio šviesa te- j
galį buvo viena iš lektorių jau skleidžia Kalėdinę ramybę...
nųjų
moksleivių
ateitininkų Viltingų Naujų Metų... linkiį
kursuose.
Jums
Ateitininkų Šalpos Fondas j
SVEIKINA SENDRAUGIŲ
CENTRO VALDYBA
SVEIKINA SIO SKYRIAUS
REDAKTORIUS
Sveikiname ateitininkus ir vi
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų
sus plačiai išsklaidytus lietuvius,
linkėdami, kad Sv. Kalėdų žvaigž šventėse sveikina "Iš Ateitininkų
dė nuvestų mus prie Kristaus gyvenimo" skyriaus mielus ben
Prakartėlės ramybės ir tarkos dradarbius, skaitytojus,, JŪSŲ šei
šaltinio. Kviečiame visus, o ypa mas, "Draugo" redakciją ir ad
tingai ateitininkus parodyti, kad ministraciją.
Linkiu, kad užgimęs Kūdikėlis
esame verti liudyti Kristų ir sa
vąją Tautą šioje ramybės ir taikos pasiliktų jūsų asmeniniame ir
visuomeniniame
gyvenime, o
šventėje.
.pavergtiesiems broliams ir sesėms
Ateitininkų sendraugių vilties j laisvą Lietuvos rytojų.
centro valdyba
Jonas Žadeikis

T

j

f

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. -

J0KSA
VAIKŲ LIGOS
3656 West 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

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

linkime visiems
mūsų draugams ir pažįstamiems.

6132 S Kedzie Ave Chicago
Tel 4451223 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS

Mr. & Mrs. Stanley P. Evans ir šeima
—u—
MRS. AGNĖS MA2EIKA

"Į—

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA';
Ofisai:
»»"
111 NO. WABASH AVE. .,.
4200 NO. CENTRAL AVE į į
Valandos pagal susitarimą. -

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius 9?
"Contact lenses"
yrį

2618 W 71$t St. - Tel. 737 5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tre£

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STATO CHIRURGIJA
2656 W 6 3 r d Street
~~
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak?*'

Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Tel - GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tel. 6521381

Ofiso tel. HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Mr# & Mrs. John G. Evans Jr. ir šeima

2824422

PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Telef. -

DR. V TUMAS0NIS

BENDROJI MEDICINA

CHIRURGAS
2454 West 71tt Street

1407 So. 49th Court. Cicero. III.

Vai: pirm . antrad . ketv ir penktad l ; 5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.
'---

Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago - 476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad l O i k i l v a l

, .

Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772:

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West63rd Street '_ „
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) Šeštadieniais pagal susitarimą.

Lmrume ramybes —
-

RAMYBE TIK GEROJE VALIOJE

BESIKEIČIANTI RYTU EUROPA
Piadeda atgyti Vakarų tradicijos

Rimties valandėlei

ŽMOGAUS SŪNUS DEBESYSE
IR KŪDIKIS 2EMEJE

Vėl sutinkame metinę šventę, šventovės saugotojai bei Šv. Raškuri primena laikų pasikeitimą, to aiškintojai, kurie pavertė dieJau tik kelios dienos iki Kris teismą. Panašiais vaizdais yra api
P. GAUCYS
tykių gerinimą su Vakarais. Jis
Pastaraisiais metais Rytų Eu
Kristaus gimimas ne iš karto, viską apreiškimą įrankiu savo ropoje pastebimi pakitimai, ku
triuškino žmoniško komunizmo taus užgimimo švenčių — Kalė pinta pranašų kalba apie Mesi
bet pamažu pakeitė metų skai- patogumams. Tačiau nesuny- rie po truputį lengvina Sovietų jams daugiau laisves savarankiš santvarką. Cia griežtai persekio dų. Liturginėje kalboje jaučiasi vi jo — Krtesus d ė j i m ą , ir todėl
I čiavimą, pakeitė daugelio žmo- ko erodiški žiaurumai pasaulyje, vyravimą. Jau eilę metų Lenkija kai tvarkytis. 1978 m. Vengrijos jami pogrindžio veikėjai, teisia sai kitas tonas. Pirmosios adven advento pradžioje tokie vaizdai
nių nuotaikas ir pasitikėjimą sa- nesunyko fariziejiška
veidmai- ir Vengrija mažina veržimo varž prekyba su Vakarais buvo žy mi ir baudžiami disidentai: mo to savaitės liturgijoje Dievo žo yra naudojami, belaukiant Kris
vimi. Kristaus atėjimas į pasaulį nystė, nesunyko ir žmogaus su tus, o Rumunija dažnai ir pla miai didesnė negu su Sovietų blo kytojai, studentai, darbininkai ir dis aidėjo apokaliptiniais antro taus užgimimo.
yra istorinis įvykis, bet jis nebu- gedimas ir savęs nuvertinimas, čiai iškrypsta nuo Maskvos nu ko šalimis. Jis labai palengvino dvasiškiai. Disidentai kunigai ša jo Kristaus atėjimo vaizdais: „Bus
Priartėjus Kristaus užgimimo
vo toks tuo metu, kai jis gimė ne- Jų yra daug istorijoje, jie veikia, žymėtų užsienio ir ūkinės poli turizmo sąlygas ir leido šimtams linami iš pareigų ar laikomi ka ženklų saulėje, mėnulyje
ir
žymiame Betliejaus miestelyje
kartais net pasiremdami dieviš- tikos gairių. Tuos pakitimus ska tūkstančiu vengrų keliauti po už lėjimuose, šimtai kitų disidentų, žvaigždėse, o žemėje tautos blaš šventėms, liturginės kalbos to
nas kinta. Paskutinę advento sa
tina du dideli veiksniai. Kasmet sienius. Ir ideologiniu atžvilgiu anksčiau buvusių aukštų pareigū kysis, gąsdinamos baisaus aud
Iš karto pajuto tik paprasti, kais žodžiais, dabartyje,
vaitę jau tiesiog juste juntama,
niekuo nepasižymį, jautrus pie- Nereikia erodų ir fariziejų to- vis beauganti prekyba, turizmas Vengrija labiausia liberališka ko nų, priversti dirbti sargais ar ringos jūros šniokštimo... Tuo kad Kristus yra veik čia pat. Pra
menys, bet to nepajuto karą- Ii ieškoti. Užtenka tik pažvelgti ir idėjų plitimas tarp Vakarų ir munistinė valstybė. Maskva tole šlavėjais, kad užsidirbtų pragy met žmonės išvys Žmogaus Sū siveržia džiaugsmo VP iždai, iš
liškas dvaras. Nepajuto net žiau- į komunizmo pavergtas tautas, Rytų Europos vis plečiasi. Tuo ruoja šį nukrypimą nuo jos prog venimą. Čekoslovakijos ūkinė ga nų, ateinantį debesyje su didžia nyksta apokaliptiniai aprašymai.
rusis Erodas, kuris dėl kiekvieno užtenka tik peržvelgti ateistinius tarpu lenko popiežiaus išrinki ramos, nes ji jau nebeįstengia myba yra viena našiausių Rytų galybe ir garbe. Tiems reiški Kalbama apie gimstančio kūdikio
pajudėjimo buvo pilnas baimės, įstatymus, kai tikėjimo ir doros mas pavergtoms tautoms žada nešti ūkinės naštos, kurią jos do Europoje. Režimas apramino če- niams prasidėjus, atsitieskite ir motiną, kuri netrukus duos pa
kad kas nepaveržtų jo laikinai mokymas išvaromas net iš mo- naujų vilčių, o komunistams nau minavimas Rytų Europoje jai už koslovakus, sudarydamas dides pakelkite galvas, nes jūsų išva sauliui išgelbėtoją. Vieton su
turimo karališko vainiko, nors ir kyklų, užtenka tik pamatyti tei- jų rūpesčių.
krovė. Dabar ji priversta savo ga nę gerovę ir žemomis kainomis davimas arti".
krečiančių
pasaulio
pabaigos
pateikdamas būtino reikalingu
rumėnu valia išlaikomo. Nepa- sių ir teisingumo saugotojus, kuminius
parduoti
aukštomis
kai
Atrodo
keisti
ir
sunkiai
supran
vaizdų, pasirodo būsimo džiaugs
Vakarietiškų idėjų plitimas
juto nei Jeruzalės didikai, kurie rie iškreipia įstatymus , kad pa
nomis, satelitams nebeduodama mo gaminių. T o nepaisant, žmo tami išsireiškimai, nes jie papras mo ženklai — mergelė motina,
Vakarietiškų idėjų plitimas ko nuolaidu. Todėl dabar ji palan nės labai nekenčia režimo, o ypač tai yra suprantami per daug žo kūdikis, vieton kažkur tolumos
žinojo pranašystes, bet jas jau matytume ano meto Erodą, ano
buvo pavertę tartum prietarais— meto žydų kunigus ir Rašto aiš- munistinėse šalyse susiduria su kiau žiūri į satelitų prekybos iš rusų okupantų.
diškai. Tuo tarpu tai yra anuo glūdumoje būsimų n«aiškių pa
didelėmis
kliūtimis.
Rytų
Euro
plėtimą su Vakarais.
dieviško Pasiuntinio laukė su ka- kintojus, ano meto farisiejus ir
Savo technologiniais sugebėji metinio laikotarpio pranašų ir saulio atbaigos įvykių, pasireiš
rališka galybe ir politine pasiun- žiaurius žmonių teisėjus. Tai nė- pos labiausia technologiškai pa
mais bei gamyba ^ytų Vokieti bendrai rytiečių vartojami vaiz kia čia pat arti, ant tos pačios
tinybe.
ra ramybės ieškojimas, bet jos žengusiose Šalyse — Rytų Vokie-/ Prieš" tuos, kurie nori Icdsrpės ja pralenkia visas kitas sovieti dai, kai reikia kalbėti apie būsi žemės, kurioje gyvename, beveik
•4*4 Tas istorinis įvykis, kai gimė drumstimas. Tai nėra evangeli- tijoje ir Čekoslovakijoje, kurios Tačiau iš tos tėkmės išsilen nio bloko šalis. Gyvenimo lygis mą Dievo pasirodymą, apie bū jau užčiuopiama, š'lta motinos,
pažadetasis Kristus, šiandien pri- nio mokslo gyvenime vykdy- Sovietams turi gyvybinę reikšme kia Čekoslovakija, kur 1968 m. ten irgi yra aukščiausias. Jos val simą pasaulio pabaigą. Aprašy besidžiaugiančios kūdikio malo
persekiojamas ir bau Sovietai su savo satelitais su- dytojas E. Honeckeris vykdo san- dami svarbius įvykius ant žemės, ne, tikrovė. Jau alsuojama Kris
simenamas taip pat labai įvairiai, mas, bet jo naikinimas, kad vėl griežtai
jie buvo įpratę vaizduoti dan taus artumu, a r t u m u to kūdikio,
Vieni nori matyti jame tik pra- žmogus žmogui taptų priešu, džiamas. Lenkijoje visą laiką
vyksta
atkaklus
nepritarimas
re
gaus kūnų reiškinius, kaip tai kurio nuo amžių buvo laukiama.
eitį, kuri jau nebeliečia dabar- kurį kaip tuos kūdikius reikia tik
saulės aptemimą, mėnulio švie Jis yra čia pat, n u o d ė m i ų naikin
ties. Kiti į jį žvelgia su neigiamu sunaikinti. Ir tai vaizdas, kai pa- žimui. Jau 1970 m. darbininkai
sos sumažėjimą ir panašiai, kad tojas, atpirkėjas, išgelbėtojas.
nusiteikimu ir nori patį įvykį iš- mirštama, kad Kristus jau atė- streikavo prieš aukštas maisto
kainas.
Tylus
pasipriešinimas
pa
tuo pasaulio pabaigos įvykis pa
j trinti iš istorijos. Bet taip pat mi- jo.
Kristaus užgimimo šventės —
siekė viršūnę su popiežiaus Jono
sirodytų svarbesnis. Tad tai yra Kalėdos — jau čia p a t T a i n e
lijonai žmonių net savo silpny•
kalbos papuošalas, kalbant apie tos Kalėdos, kuriomis blizga gat
bes valandose laukia jo veikimo
Krikščionybė yra gyvasis Kris- Pauliaus II apsilankymu Lenki
joje
kai
lenkai
ryškiai
parodė
pasaulio pabaigą, apie Dievo nu vės, blizgučiais išpuošti krautu
ir dabartyje, nes jis yra vienin- tus, gimęs žmogumi ir prisikėlęs
": telis, kuris sujungė dangų su dieviška
norą
pagerinti
gyvenimo
sąlygas.
žengimą ant žemės, apie Dievo vių langai, pirkinių pasiūla, kur
galybe. Krikščionybė
žeme ne kūdikyste, o savo žmo- daugelyje vietų sunaikinta, bet Jie nori daugiau medžiaginių gė
draudžiama
miestui
parodyti
nių gelbėjimo misija. Mirtimi ir nebuvo sunaikinta jos gyvybė, rybių, geresnių butų, geriau ap
rusus. Dabar svarbiausia Sovietų Kristaus prakartėlę..., bet tos, ku
prisikėlimu apsireiškęs kaip Die- kaip negali būti sunaikintas pats mokamų darbų. Palengvintos ke
padarė daug nuolaidų bažny rių yra laukiama iš advento pra
vas ir Žmogus, jis pakeitė pašau- Kristus. Pasipriešinimas jo į- lionės į Vakarus jiems atidarė
čioms ir dvasiškijai, kurios ir taip džios niūrumo, pereinant širdies
lį ir parodė tokius kelius, kurie statymams ir jo gyvenimo pavyz- akis. Jie nori savo gyvenimą tu
naudojosi daug didesniu pakan gilumoje prie būsimojo džiaugs
žmogų išaukština iki dieviškų dziui tik nuolat iš naujo karto- rėti panašų į vokiečių, prancūzų
tumu negu bet kur kitur sovieti mo — užgimstančio atpirkėjo ir
aukštumų
jasi. Dėlto ir Kalėdų šventės pa- ir net į amerikiečių. Tokie no
niam bloke. Rytų vokiečiams lei išgelbėtojo — vilties išsipildymo.
džiama gana plačiai ir keliauti. Toji viltis jau arti, jos išsipildy
Kalėdų šventė dabar tėra tik kartojimas,
laukimo
dvasia, rai režimui kelia rūpestį, nes ga
Praeitais metais apie 5 milijonai mo džiaugsmas skverbiasi litur
prisiminimas to pirmojo įvykio, džiaugsmas, kad Dievas atėjo į li privesti prie įtampos su Mask
turistų galėjo lankytis užsienyje, gijoje, skverbiasi per motiną su
kai Dievas nužengė žmonių tar- žmonių tarpą, tebesikartoja visa va. Jie gali iš Lenkijos persimes
daugiausia V. Vokietijoje.
pan, bet jos nesibaigia geros va- savo galybe, visu švelnumu ir vi ti į kitas Rytų Europos šalis ir
kūdikiu. Jį junta kiekvienas, ku
lios žmonėse, nuolat atnaujinda- su dievišku veikimu isrinktuo- sukelti visuotinį sąmyšį.
rio širdies nenustelbia švenčių
Sovietų bcdrnė
mos žmonių širdis ir mintis gėrio, šiuose, pajėgiančiuose ir norinRumunija irgi vykdo apgalvo
pavertimas prekyba, jį junta tas,
tiesos, meilės ir tobulybes sieki- čiuose suprasti savyje Kristaus tą pasipriešinimą Sovietų užma
Po II-jo pas. karo europiečiai kuris nestovi šalia, tik iš tolo
mo kryptimi. Ramybės laukė dvasią ir bykdančiuose jo meilės, čioms, tačiau vidaus politikoje
bijojo Sovietų antplūdžio į Euro žiūrėdamas, bet kuris išgyvena
žmonės, anais laikais, kai Kristaus taikos, tiesos ir nuolatinio atsi- laikydamasi beveik Stalino varto
pą. Buvo sudaryta NATO gyni ir jaučia, kad jis yra reikalingas
dar nebuvo žemėje
Ramybė naujinimo darbus žemėje,
mosi sąjunga, ir JAV laiko V. Vo ne švei tinių pirkinių gausybės,
tų metodų. Užsienio bei ūkio po
trokšta ir dabartinis žmogus, kai
Nebuvo laikotarpio, kuriame litikoje iššaukiamai žengia savo
kietijoje ir kitur 289,000 kariuo bet užgimsiančio kūdikio p? rai
Kristų jis turi savo gyvenime Ta t , ū t ų ^ 4 ^ ^iV* pasaulyje net tautiniu keliu. Gudraus ir sukto
menės, o Sovietai — R Vokieti bos, jo pasigailėjimo, jo atpii ki
Kristaus ramybė ateina kiekvie- ^ ^ ^ j ^ o vadinama "romė Vengrijos valdytojo Janos Kadaro
joje 386,000. Sąjungininkų eks mo, jo šviesos, jo pastiprinimo.
nam tik žmogaus geros valios ir niį^
taika". Nebuvo istorijoje vadovaujama Vengrija laikosi la
pertai įsitikinę, kad šiuo metu
Tas Išgelbėjimas ir atpirkimas
dvasinių troškimų būsenoje
laikotarpio, kad žmonėms ne- biau santūraus h* metodiško sa
Sovietų užpuolimo pavojus ma
jau netoli. N e t r u k u s išsipildys
žesnis, negu buvo anksčiau. Be
•
reikėtų kitų žmonių pagalbos, pa- varankiškumo. Kai kurie stebėto
pranašo
Izaijo pranašavimas:
to, Sovietai jau prarado ir savo
jai
Kadarą
laiko
vienu
gudriau
Kai kūdikis Jėzus gimė, nebuvo guodos, suraminimo, nes visuoideologinį patrauklumą. Dabar vi „Štai Mergelė nešios įsčioje ir
tikros ramybės, nes nebuvo tikrų met buvo ir vargšų, ir nuskriaus- siu Europos politiku.
si žino, kad ten yra diktatūra ir pagimdys sūny, ir jis vadinsis
Iškilęs 1956 m. Vengrijos re
vilčių žmogui kilti dvasinėmis tųjų, ir persekiojamų Kristaus
nėra jokios laisvės. Dabar Euro Emanuelis" (Iz 7,14). Tesidžiau
pakopomis. Nesidomėjęs jo gimi- žodžiais tariant, jeigu persekiojo voliucijos užgniaužimo metu, jis
pos komunistų partijos jau nebe gia kiekvienas: mergelė jau su
mu Erodas parodė savo žiauru- m a n e tai persekios ir jus, bet ne patylomis sudarė nuo Maskvos
gali to tvirtinti, kaip tai daryda kūdikiu, netrukus jis gims ir Die
iną, kai pagal pranašysčių aiški- bijokite — aš nugalėjau pasaulį, varžtų atsipalaidavimo progra
vas bus su mumis — Emanuelis.
vo anksčiau.
nimus patyrė kad gimė naujas Kristus nugalėjo blogį ir suteikė mą, kuri patenkina vengrus ir,
T o nepaisant, Vakarų Euro
karalius. Ir jo žiaurumas pasireiš- priemonių žmogui susikurti ra kas keisčiausia, taip pat ir rusus.
„Kaip ryto saulės laukia
pos ateitį aptemdo netikrumas
kę nekaltų vaikelių žudynėmis, mybę savo sieloje, savo mintyse 1963 m. jis paskelbė naują ūkinę
vėversėliai
dėl JAV įsipareigojimo ginti Eu
.tfrtum Dievas turėjo paklusti ir savo aplinkoje, jeigu tik jis turi programą, davusią įmonių vedėIr linksmai gieda lyg tie
ropą, reikalui esant, ir atomi
jam, pranašystes pavertusiam tą būtiną gerą valią, jeigu tik jis
kūdikėliai,
niais ginklais. Sovietų pasistūmė
prietaru ir iškreiptu tikėjimu.
eina Kristaus prieš beveik du Castelgandolfe, netoli nuo Ro
Taip ir mes l a u k i a m Kristaus
jimai Azijoje, Afrikoje ir Vidurio
,_„„ Vėliau prieš Kristų sukilo net tūkstančius metų nurodytais lai- mos, bus atidaryta nauja miužgimimo
Rytuose rodo, kad JAV prarado
tie kurie turėjo pranašystes ir kino gyvenimo keliais. Tais ke- sijonierių kolegija, kurioje 150
Ir
Dievą
meldžiam
kalčių
ryžtą. Dabar amerikiečiai ven
tradicijoje laikomus Dievo pažą- liais ėjo kankiniai ir šventieji, stipendininkų i i viso pasaulio
atleidimo".
gia
veiksmų, galinčių supykinti
dus saugoti. Jie nenorėjo nieko didvyriai ir skurdą kenčiantieji, t u r ė s galimybę pasirengti misi( B giesmės)
keisti, juo labiau savo pačiu gy- tais keliais turi eiti ir gyvojo jiniam darbui.
(Nukefla J 7 psU
J. D.
venimo. O jis nebuvo nei pagal Kristaus institucijos — gyvosios
dieviškus įsakymus, nei pagal krikščionybės dabartiniai krikšjų pačių skelbiamus moralinius čionys.
— Tėte, nors m a n ę s ir neklausei, kodėl "Madonos" nepardaviau. J a u iš r y t o g a l v o j a u , ką
dėsnius, nes suardė ateinančio
Kristaus Gimimo šventė suatvažiavome abu su Rasa, bet, manau, nujaučiate. galėčiau padovanoti vaikams. " M a d o n ą " ,
kilo
Pasiuntinio vaizdą.
teikia aiškesnę prasmę žmogaus
Mes susižadėjome, tik norėtumėme, kad tamsta tam mintis. Irena pritarė, kad tai būtų g r a ž i d o v a n a .
-Kalėdos teikia progą prisimin- gyvenimui. Jis žino, kad žemė
pritartum.
Girkšnojome kavą, ragavome
Irenos
keptus
ti" tuos, kurie mėgino sutrukdyti je jis yra tik laikinis gyventojas,
saldumynus ir tuo momentu įteikiau d o v a n ą . Ilgai
Tylėjau ir žiūrėjau gerą valandėlę į Andrių. Jis
dieviškus
planus,
bet kartu o jo kelias veda į nesibaigiančią
truputį sumišo dėl m a n o tylos. Tik po kelių abu žiūrėjo.
pažvelgti ir į visą dabartinį amžinybe, Kristaus gyvenimas
NERIMĄ NARUTĖ
sekundžių prabilau.
gyvenimą, kuris daugeliu požiū- skatina prisiminti, kad šis gyve— Mielas tėte, dėkojame jums už t a v o laukų
rių yra priešingas Kristaus skelb- nimas tėra tik savo paties, kaip
moterį,
kurią įamžinai į šią drobę. J i m u s lydės visą
2emė šaukia. Jis m a n ę s nesuprato.
tajam mokslui. Dažnai dabartis žmogaus, kaip tam tikros tautos
gyvenimą ir primins kad esu lietuvio s ū n u s . R a s a
— Taip, žemė šaukia, — kartojau, pastebėjęs jo spaudė ranką, dėkojo.
griauna tai, ką krikščionybė nario ir kaip krikščionio, pasiunsumišimą.
tukstantmečiais statė, nors ir pa- tinybė atlikti darbus, kurie būti}
— O aš pasižadu Andrių išmokyti lietuviškai.
ti slidinėdama, svyruodama ir verti dieviškos ramybės. O kad
—Mielas
Andriau,
kai
vedžiau
tavo
motiną,
Po mėnesio jie grįžo į Paryžių, k a r t u s u j a i s į savo
neretai pasiduodama
žmogiš- jis būtų to vertas, turi būti jo gyIlgai tą dieną šnekėjome iki vėlyvo vakaro. žemės meilė, prisirišimas stipriai priekaištavo. Kai namus ir "Madona".
koms silpnybėms.
venimas ir darbai atremti gera Įsisiūbavusios mintys dar vis tebeplaukė ir norėjau
tave sutikau, žemė šaukė, kad nemokiau lietuvių
Gyvenimas vėl riedėjo sena t ė k m e . Artėjo
""""Erodas, gyvenęs istorijoje mi- valia, kurią laimina gimęs Kris- gyvu žodžiu pasidalinti.
kalbos, kad palikau ir nutolau. Dabar žemė šaukia
žmonos gimimo diena. Galvojau apie d o v a n ą . Įėjęs į
re, jo vardas minimas kaip žiau- tus ir kurią primena jo gimimo
Prabėgo ruduo ir žiema. Pavasarį Andrius rašė, pasiilgimo džiaugsmu tavo išrinktajai Rasai. Kaip
raus tirono simbolis. Sunyko ir tie diena.
P>. Gr. k a d rengiasi aplankyti mus rugpiūčio mėnesį. aš galiu būti priešingas, sūnau. — Andrius suprato. savo kambarį dairiausi. Staiga šovė m i n t i s . N u o a n o
rudens dar vis stovėjo nebaigtas . a u l ė l y d i s . Trūko
Tvarkėmės, ruošėmės, kaip išmanėme, svečią
Mudu daug kalbėjome tą vakarą. Kalbėjo dvi kažin ko tam paveikslui, neprisiruošiau užbaigti.
EVAN0ELIZA0UO8
mos rėmuose, tarp daugeHo priimti. Kai beliko dvi savaitės, gavome net tris
Atsargiai atidengiau, sumaišiau d a ž u s i r pradėjau
širdys
— sūnaus ir tėvo...
rašė: "Mieli tėveliai, ar
KONFERENCIJA
įdomių referatų, bos •kaitomas laiškus. Viename
darbą. Dirbau be pertraukos, u ž m i r š a u viską,
įdomus pranešimas apie evan nesirūstinsite, jei atvažiuos su manim ir Rasa".
.c.
Buvo sužadėtinių vakaras, kurį norėjome gyvenau ten. ką mačiau, ką HeCiau — pievas.
Romoje vyko Tintų Evange- gelizacijos ir apaštalavimo ga Žinojome, kad jiedu draugauja, todėl laukėme kaip atšvęsti. Nors ir turėjome nemaža bičiulių, bet šį
Rankomis jaučiau rasą, žalius p u š y n u s . Tiesiau
lizadjoa kongregacijos visuoti limybes Kinijoje. Taip pat yra savų mieliausių vaikų.
brangų vakarą nusprendėme pabūti tik keturiese. Už minkštą kelią. Tai buvo mano t ė v i š k ė s m i š k a i ,
nė asamblėja, kurios darbai apžvelgiamos Bažnyčios pastan
Atėjo ir l a u k i a m o j i diena. Susitikimo vaišingo stalo, kurį kruopščiai paruošė žmona, mano vaikystės pėdomis bėgiotas t a k a s . T u o keliu
telkėsi prie temos "Misiūne gos, siekiant padėti Vietnamo džiaugsmas. Kai jau buvo praėjusios kelios dienos kėlėme taures, sveikinome, linkėjome geriausios ėjo moteris, balta skarele a p s i g a u b u s galvą,
katekizacija".
Septynioliktojo pabėgėliams. Kongregacijos ži poilsio, aplankėme dėdę, kuris vaišino kaip kloties, o jie mums pasakojo netolimos ateities sulėlydžio spalvos nušviestu veidu. J o s žvilgsni
šimtmečio pradžioje įsteigta nioje veikia ateistinių studiją beišmanė. Namuose rodžiau savo sodybą, darbo vestuvių planus ir visų susitikimą Paryžiuje.
puošė ramybė. Užbaigiau ilfai š i r d y j e nešiotą
Tautu Evangelizacijos kongre institutas, kuris ateinančiais k a m p ą , paveikslus. Viskuo jis domėjosi, labiausia,
"Madoną" laikiau savo kambaryje. Daugelį "Saulėlydžio Madoną".
gacija rūpinasi Bažnyčios misi- metais rengia tarptautini kon kas lietė lietuvių dailę. Rasa buvo miela, kaip duktė. kartų I^-ena prašė, kad kabinčiau salone, bet
Mielai žmonai Irenai.
jlne veikla visame pasaulyje. gresą, tema: "Evangelizacija ir B u v o j a u p r a š v i l p u s i o s dvi savaitės nuo neišdaviau savo širdyje paslėptos paslapties, k a m jis
Kongregacijos visuotinėje asam ateizmas". Kongregacijos vi- atvažiavimo. Vieną popietę Andrius įėjo į mano buvo skirtas. Nenorėjau skaudinti jos. Daugelį kartų
kambarį ir tarė.
blėjoje, bendroaion darbų te
buvau išstatęs parodose. Daug kas norėjo pirkti, bet
(Pabaiga)

MADONOS

4

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d. tas, tačiau bene daugiausia už
straipsnį, kuriame jis iškėlė, kad,
nepaisant, kokio gerumo būtų
kūrinys, jis turi būti ir moralus.
Kun. Baltinis mirė staiga savo
staigiai mirusias lietums kunigus prisimenant kambaryje, naktį, matyt, pasiju
tes blogai, eidamas prie telefono
šauktis pagalbos.
ALOYZAS BARONAS

PLUNKSNOS IR PANAŠAUS LIKIMO BROLIAI
Septynis

didelės pagarbos nusipelniusius
šalpos darbus. Daugeliu atvejų
nebūtų žinoma, ką reikia be Lie
tuvos Dukterų pagalbos bedary
ti.
Ktm.

St santaros

vyklos, gimnazijos ir sargybų kuo
pos kapelionas, 1948 m. — 1949
m. Seligenstadto stovyklos ir gimazijos kapelionas, 1949 m. Dormstadto stovyklos komiteto pirm.
ir kapelionas, 1950 m. darbo kuo
pos
kapelionas
Stuttgardte.
Vakary Vokietijoje dar studi
javo VVuerzburgo universitete. I
JAV atvyko 1950 m. Lietuvoje
su skautais, ateitininkais, ange
laičiais, sportininkais, o į Ameri
ką atvažiavęs tuoj pat įsijungė į
visuomeninę veiklą. 1955 — 1960
m. Chicagoje buvo Balfo apskri
ties pirm., JAV LB trečiosios ta

Kun. santaras kaip ir kun. Bal
tinis ar kun. Gureckas — Telšių
Kun. dr. F. Gureckas
kunigų seminarijos auklėtinis.
1940 m. rusams okupavus Lie
Jie vis septyni buvo kunigai, vi
Kun. dr. F. Gureckas gimė Už- Gimė Plaštakos" kaime, Balnin
suomenininkai, spaudos bendra tuvą, kun Barauskas kaip spau
darbiai, aktyvūs lietuviai, puikūs dos žmogus turėjo pasitraukti į paliuose, Utenos apskrityje, ūki-|kų valsč., Ukmergės apskrityje.
savo pašaukimo vykdytojai. Ir, užsienį. Pradžioje gyveno Vokieti ninku šeimoje. 1930 m. baigė Mokėsi Ukmergės gimnazijoj, o
atrodo, kas juos galėjo jungti. joj, po to Portugalijoj, vėliau Bra Rokiškio gimnaziją, tais pačiais Telšių kunigu seminariją baigė
Vienas ju vyriausias, kun. K. Ba zilijoj. I Ameriką iš ten atvyko metais įstojo į Telšių kunigų se- 1934 m. ir tų mėty gegužės 26 d.
rauskas, buvo beveik dar dešimt 1941 m. balandžio 21 d. Cia jam' minariją ir ją baigė 1935 m. Ka- įšventintas kunigu. 1934 m. —
mečiu vyresnis už kun. Zigmą teko gyventi šv. Kryžiaus parapi-1 dangi buvo per jaunas amžiumi 1937 m. buvo Plungėje ketvirto
Ramanauską, o visi kiti gimė tarp joj, vėliau gyveno pas marijonus < gauti kunigo šventimus, tai turė- artilerijos pulko kapelionas. 1937
T A I S O
jų abiejų gimimo datų. Jie vi ir dar vėliau persikėlė į šv Petro jo pora mėnesių palaukti ir atski — 39 m. Renavos klebonas, 1939
SKALBIMO
IB D2IO VDttMO
si turėjo daug bendro ne todėl, ir Povilo parapiją Chicagoje, kur rai vysk. K. Paltarokas jį įšven — 43 m. Užvenčio parapijos kle
MASINAS
Ir
ŠALDYTUVUS
kad jie buvo kunigai, ne todėl, Sv. Mišias belaikydamas ir mirė tino Panevėžyje. Vikaravo Kra bonas, 1944 m. Tryškių klebo
Kreipti*
į
1
I M I — ą DeekJ
kad buvo žurnalistai, rašytojai, 1972 m. lapkričio 5 d- Velionis be žiuose, o iš ten buvo pakviestas į nas, pasitraukęs į Vokietiją 1944
Tai. 585-0024 po 5 v. n k .
spaudos bendradarbiai, bet ir to veik visą laiką dirbo "Draugo" Telšius redaguoti <*2emaičiu 45 m. buvo vikaru Obersbache,
Kalbėti lietuviškai
dėl, kad jie visi mirė širdies smū redakcijoj. Redagavo įvairius sky Prietelio". Po metų paskirtas 1945 — 1948 m. Wuerzburgo sto
giais, išskyrus paskutinį kun. dr. rius, bet bene ilgiausiai pirmą Telšių gimnazijos ir mokytojų
A. Jušką , kuris, lyg nenorėda puslapį.Pasitraukęs į pensiją 1967 seminarijos kapelionu. Velionis
mas išsiskirti nuo bendro likimo m. redagavo "Laivo" žurnalą. buvo parinktas studijoms Ro
brolių, susitrenkė ir, sąmonės ne Taip pat "Drauge" rašė vadina moje, bet prasidėjęs karas tai su
atgavęs, mirė. Tie septyni Kris mas "Rimties valandėles". JŲ pa trukdė ir toliau tęsė studijas Kau
taus vynuogyno ir lietuviškos rašė keletą šimtu.
ne, kur 1940 m. gavo teologijos
spaudos žmonės yra kun. Jonas Tik dabar, kai perskaitėme at fakultete licenciato laipsnį. 1940
Petrėnas (1911. IV. 7 — 1967. skiroje knygoje "Prisikėlimo žmo m., lapkričio mėnesį, taigi ru
XII. 17), kun. Kazimieras Baraus nės" išleistus kun. K. Baro para sams Lietuvoje jau viešpatavus
kas (1904. III. 28—1972. XI. 5.), šytus Rimties valandėlei skirtus keletą mėnesių, išbėgo į Vokieti
kun. dr. Andrius Baltinis (1907. straipsnius, pamatėme, kokio vis ją. Čia tęsė studijas Breslau mies
XI. 12 — 1975. DC 9), kun. dr. dėlto gilaus ir mokančio valdyti te, vėliau buvo Austrijos lietuvių
Feliksas Gureckas (1912. VL 18 plunksną būta kunigo Barausko. kapelionu.
— 1977. 11. 4.), kun. Stasys Velionis mirė staiga, laikyda
Kun. dr. F. Gureckas, Vokieti
Santaras (1909.1. 25— 1976. VI. mas šv. Mišias.
joj dirbęs daugelį lietuviams svar
19), kun. dr. Antanas
Juška
biu visuomenišku darbų, 1949
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
Kun. dr. A. Baltinis
(1913. V. 13 — 1977. I. 23),
m. atvyko į JAV ir čia gyveno
kun. Zigmas Ramanauskas (1922
Kun. dr. Andrius Baltinis bu Chicagoje. Šiame krašte dirbo
XI. 20 — 1975. Xn. 22).
ŠVENČIŲ
vo ne tik kunigas, ne tik filosofas, įvairiose parapijose, įskaitant ir
Kanadą,
buvo
amerikiečių
gim
bet ir puikiai plunksna mokąs sa
Kun. J. Petrinas
vo žinias kitiems perteikti asmuo. nazijos kapelionu, persikėlęs vi
LINKIME VISIEMS
Kun. J. Petrėnas buvo gimęs Jis parašė straipsnių ne tik turin karauti į Sv. Julianos parapiją,
Pabiržės valsčiuje. 1930 m. baigė čių laikinos reikšmės, bet tiesiog aktyviai dirbo lietuviu visuome
Biržų gimnaziją, o kunigu se studijų, nepaisant, ar tai lietė nėj ir įsteigė Lietuvos Dukterų
MŪSŲ DRAUGAMS
minariją 1935 m. Vikaru buvo moralę, literatūrą ar filosofiją. draugiją. Sv. Tomo kolegijoje ga
Anykščiuose, Panevėžyje. Rokiš Jis parašė ir knygų recenzijų, ir vo daktaro laipsnį iš filosofijos.
kyje, buvo kapelionu Linkuvoj. jos buvo gana apdairios ir dau Velionis paraše šimtus straips
IR P A Ž Į S T A M I E M S
Pirmosios Sovietų okupacijos giau žvelgiančios į kūrinį ne pa niu, buvo darbštus lietuviškoj
metais buvo suimtas ir kalin viršutiniškai, bet iš gilesnio taš visuomeninėj veikloj, net ir Balfe.
tas. Pasitraukęs i Vakarus, Frei- ko. Kun. Baltinis, baigęs 1929 m. Jo darbai ir platesnė biografija
burge buvo lietuvių kolonijos ka Pasvalio komercinę gimnaziją, yra sudėta į VI. Būtėno redaguo
pelionas, vėliau studijavo Romo įstojo į kun seminariją Telšiuose, tą leidinį "Esame nemarus". Cha
je, atvykęs į Ameriką vikaru bu kurią baigė 1936 m. įšventintas rakteringa, kad tiek daug labda
vo Chicagoje, vėliau Brooklyne. kunigu vikaravo Mosėdyje, Rie rybei davęs kun. F. Gureckas
Kun. J. Petrėnas daug dirbo su tave, Švėkšnoje ir kitur. Vokietijo mirė Lietuvos Dukterų susirinki
jaunimu, Vokietijoje buvo skau je kapelionavo Schw. Gmuende me, kaip tik kalbėdamas šalpos
čių seserijos dvasios vadas, Ame lietuvių gimnazijoj. Dar 1948 m. reikalais. Šiandien jo įsteigtos
rikoje stud. ateitininkų dvasios kun. Baltinis gavo Wuerzburgo Lietuvos Dukterys ne tik Chica
vadas. 1957 m. buvo išrinktas i universitete filosofijos daktaro goje, bet ir kitur atliko ir atlieka
laipsnį už mokslo darbą apie
ateitininkų tarybą.
Max Schelerio filosofiją.
Spaudoje reiškėsi nuo anksty
vų gimnazijos metu. Gimnazi
Kun. A. Baltinis prieš mirti pa
joj sugebėjo rašyti linksmus fel rašė knygą apie vysk. V. BoriseTtFEWKH'EK8 AND
jetonus, o vėliau jau bendradar vičiu, kurios korektūrą pats per
ADDINO MACHINES
biavo įvairioj katalikiškoj spau skaitė, tačiau pačios knygos j
doj, buvo "Drauge" ateitininkų nespėjo pamatyti. Iš studijų mi
Viri 90 matų patfkhnss jfuma
skyriaus redaktorius, vėliau "Atei nėtinos "Religija ir mokslas", "At
patarnavimas,
ties" žurnalo redaktorius, o nuo gaila ir prisikėlimas", "Literatū
5810 S.
Frank D. Savickas
Frank J. Rcady
1957 m. ligi mirties kunigų lei ros nusikalstamumas". Kun. Bal
— 5*1-4111
džiamo žurnalo "Lux Cnristi". tinis dėl savo tiesaus nusistaty
Senatorius Illinois
AMermanas 15-tojo
Jis taip pat suredagavo knygą mo buvo ne kartą spaudoje pulJK3K
wardo
valstybės 27-tos apylinkės
"Sv. Pijus X"., kuri iš spaudos iš
ėjo 1958 m. Kun. J. Petrėnas bu
vo veiklos žmogus, kalbėdavo su
humoristiniu atspalviu, dirbo kur
tik buvo paprašytas, mirė stai
ga, lyg taip jau lemties buvo skir
ta, "Darbininko" laikraščio re
dakcijoj.
•

A.

*

•:•'.-,

i

K. Baras

Kun.
Kazimieras Barauskas
(Kazys Baras) buvo gimęs 1904
m. kovo 28 d. Panevėžio apskri
tyje, Ramygalos valsčiuje, 2udžių kaime. 1918 m. įstojo į Pa
nevėžio gimnaziją, o 1922 m. į
Kauno kunigu seminariją, kuni-j
gu įšventintas 1929 m. Vėliau
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, kur 1930 m. gavo baž
nytinės teisės licenciatą. Vikaru
ir kapelionu buvo Užpaliuos,
Anykščiuos, Pasvaly, Biržuose,
1938 m., buvo paskirtas Katali
ku spaudos biuro direktorium, o
nuo 1939 m. buvo kataliku savaitraščio
daktorius.

'Mūsų laikraščio"

re-

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti n u o 1927 m.,
rašydamas

"Ryte", Tiesos kelyje", "Naujo
joje vaidilutėje", "Ateity" ir ei
lėj kitų laikraščių. 1938 m. su
redagavo knygą "Krikščionybė
Lietuvoje", o išeivijoje gyvenda
mas parašė "Bolševizmo siaubas
Lietuvoje", 1941 m., "Tremtinio
pergyvenimai", 1942 m., "Sv
Kryžiaus parapijos istorija", 1954

r^

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGOS VALDYBA

linki įkyrių valdyboms, nariams ir visiems
aukotojams
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir Laimingų Naujųjų 1980 metų.
t{r

.
•

Sveikiname mielus Bičiulius ir visus geros >
valios lietuvius švenčių proga, kad naujieji
1980 m. sujungtų visus lietuvius darnesniam
darbui, už šviesesnę tautos ir tėvynes ateitį.

I

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
CENTRO VALDYBA

V! 6 "*

WAGNER and SONS {

Kun.

vavo visoje lietuvių veikloje, dir
bo mokykloje,
darbuodamasis
Melrose Parke Šv. Jėzaus Širdies
parapijoj rūpinosi lituanistine
mokykla. Mirė staiga, grįžęs į na
mus iš Cicero parapijos bažny(Nukelta į 5 psL)

rybos narys, Kultūros fondo pirm.
ir veikė visur kur kitur. Kun. St.
Santaras buvo spaudos žmogus,
bendradarbiavo Lietuvoje "Že
maičių prietelyje",
išeivijoje
"Drauge" ir kitoje spaudoje
Kun. St Santaras aktyviai daly

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų progra sveikina
savo mielus klijenfus
TRANS - ATLANTIC TRAVa SERVICE, INC.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
llftftlM
saro klientams, draugams ir pažįstamiems
HEALTHY FOOD RESTAURANT
Julija

BiHanienė

L l a f u v i II V a l g y k l a
3236 S. HALSTED ST. TEL 737-5263 ir 326-2724
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
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i D E M E S I O f e R A D I J O K L A U SYT 0 J A I ! |
I
Klausykitės kas v a k a r ę !
-į

L I E T U V O S A I D A I - 1490 KC Į
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
KAZfi B R A Z D 2 I O N Y T Ė
M46 West 71st St, Chicago, m. — TeL 778-5374
St. Peteraborg, Fla. — 12:30 vai. popiet
Stotis WT1S — 1110 KC

S
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'Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 1980
m. sėkmingai organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ
ir į kitas pasaulio šalis.

393 Wtst Brotdway, M . dex 116
St. teta, Mass. 02127
TaitfSMs: 617-268-8764
ALDONA ADOMONIENĖ
ALBINA RUDZICNIENfc ir Tarnautojai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems

Linki

Lietuviams, Klientams ir Draugams.

BORMANN FUNERAL HOME
• l t H. I6tti Ava. aria Chlcags Ava.

<!r
*

%

%

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
st?o klientams ir draugams linki

SAINT CASBMIR MONUMENT
COMPANY
3914 West l l l t h Street
Vienas blokas nuo ftv. Kazimiero kapinių.

MELBOSE PABK, HA.

PHONE Fl 4*714

SAX TIEOEMAH FUNERAL HOME
M M Išimant Avinus
ISANSUN PABK, U * , S01S1, TEL, 678-1050

Tiesiog ten, kur busai sustoja.

BUNSTRUBŲ SEIMĄ
CICEB0 UQU0fi HOUSE
4016 West 1 4 * Street, Cleero,

— T«L Ms-rros

DB Grasesnio. Geresnio Paminklo
Kreipiatės Prie l i r .

Abiejų laidojimų ištaigų:
MCHARD IACZAK, MtiMgtf
OLYDE DAWS0N, prasltfaat

Telefonas — CEdarcrest 5-6335
•

J

pasimatė su Bulgarijos užsienio garijoje, atsiekdamas kai kurių
reikalų vice-ministru ir kultų teigiamų rezultatų. Arkivys
komiteto pirmininku Popovu, kupas Poggi Rusė mieste daly
(Atkelta i i 4 paL).
jos direktorius ir Kapelionas. Stai
Apaitalsikasis nuncijus ne su kuriuo dalykiškai apsvarstė vavo naujojo Nikopolio vysku
gi mirtis buvo didelis nuostolis, ir paprastiem reikalam arkivysku katalikų Bažnyčios padėtį Bul po Djundrino ingreso iškilmėse.
čios, kur buvo prisimintas miręs
šios parapijos vikaras kun. Anta jau dabar sukanka treji metai, pas Luigi Poggi, užbaigęs dau
kai taip reikalingas lietuvis ir ku
nas Vilkaitis.
giau negu savaitę užtrukusį vi
nigas iškeliavo amžinybėn.
zitą Bulgarijoj, sugrįžo atgal į
Kun. Zigmas
Ramanauskas
Romą. Būdamas Bulgarijoj arVisi broliai
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
~~
. . ,. ,.
. .
.x ,
kivyskupas Poggi aplankė šiais
"Kun. Zigmas Ramanauskas, gi
Tie visi širdies smūgiu, issky-i
f . v ~ ^T
—V_
•
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
męs 1922 m. lapkričio 20 d., Vai rus užsimušusi kun. Jrfka, mirei.™ 1 " 8 ^ S ^ J JT
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
nute. Dėl karo sąlygų kunigu kunigai tam tikra prasme buvo «•?»** S0*** ' P l o v d l v "**»'
Atdara Šiokiadieniais nuo i vaL ryto Od 10 vai. vakarą
įiventintas 1949 m. vasario 18 d. broliai, jie buvo kunigai, visi štai-, P 1 * * I*0*** a P * * 1 * ^ <**""
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro
Bamberge. Primicijos įvyko Mem- giai mirė, visi buvo veiklūs lietu-į katą slavų - bizantinų apeigų
vių
visuomenės
žmonės.
Jų
ne
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
katalikam, susitikdamas su dau
mingene. Atvykęs į Ameriką il
reikėjo
ieškoti
uždarose
kleboni
gesni laiką dirbo Waukegano Sv.
geliu tikinčiųjų. Apaštalų Sos
Baltramiejaus parapijoje, kur visi jose, jie buvo salėse, jie buvo pas to atstovas Sofijoje taip pat
parapiečiai jį mėgo. Kai buvo su kaitininkai ir klausytojai, jie buvo
ruošta jo sidabrinės kunigystės vadovai ir nariai, jie buvo visur
jubiliejus, iškilmėse dalyvavo la ten, kur tik reikėjo lietuvio ir ku
nigo. Jie buvo mūsų spaudos ben
bai daug žmonių.
dradarbiai, žurnalų redaktoriai,
Velionis mirė vairuodamas au knygų autoriai Tai buvo gyvo
tomašiną, kuria vežė savo moti sios išeivijos asmenys, kurie buvo
ną, Jis buvo parašęs recenciją labai reikalingi, kaip nuoširdūs
apie kun. A. Baltinio parašytą veikėjai ir žmonės. Juos galėjai su
knygą "Vysk. V. Borisevičius", ta tikti paprastose salėse, žmonių
čiau tos recenzijos jau nebepa būry bediskutuojančius, aktyviai
matė, kai ją 'Tėviškės Žiburiai" besiginčijančius aktualiomis te
išspausdino. Apie kun. Z. Rama momis. Jie buvo gyvojo tikėjimo
nauską 1976 m. sausio 16 d. ir gyvosios lietuvybės žmonės.
"Drauge" kun. dr. Juška rašyta
Juos kartu čia surašiau todėl,
me nekrologe pažymi, kad velio
kad jie visi buvo daugiau ar ma
nis kun. Zigmas buvo nepapras
žiau tarpusavy labai glaudžiai
tai draugiškas, malonus, gailes
vienu ar kitu laikotarpiu bendra
tingas, savo motiną labai mylė
vę. Čia sudėjau tik grubiai jų gy
jęs žmogus. Tame nekrologe kun.
venimo bruožus, kad, reikalui
Juška rašo apie du vienas po kito
esant būtų prisimintos ir leng
mirusius savo gerus bičiulius —
viau surandamos jų turiningo
kun. Baltinį ir kun. Ramanauską.
gyvenimo datos. Tebūna šis raš
Pasiskundė, kad iš trijų tokių ge
tas šiems puikiems į amžinybę iš
rų draugų likęs vienas ir jau po
keliavusiems bendro likimo bro
metų, sausio 23 d., mirė ir pats
liams tik maža gėlytė ant jų ka
kun. dr. A. Juška.
pų.
Kun. dr. A. Juška

PLUNKSNOS IR PANAŠAUS LIKIMO BROLIAI

POPIEŽIAUS ATSTOVAS
BULGARIJOJE

JAY DRUGS VAISTINĖ

Kun. dr. Ant Juška iš tų sep
tynių kunigų mirė vėliausiai, bet
jis mirė taip pat staigiai, nors ne
širdies liga, tyg įsijungdamas į sa
vo' plunksnos ir kunigystės bro
lių šeimą ir savo mirtimi. Mirė
po susitrenkimo neatgavęs sąmo
nės.
Kun. Ant Juška gimė Gelažių
kaime, Vadoklių valsč., Panevėžicr.ispskr. Mokėsi Panevėžio ber
niukų gimnazijoje ir vėliau ku
nigų seminarijoj Kaune. Kunigu
įšventintas 1940 m. Ligi 1944m.
kapelionavo Šeduvos gimnazijoj.
Išvykęs į Vokietiją po mėtį pra
dėjo studijas Romoje ir ten Gregonanumo universitete gavo dak
taro laipsnį už disertaciją apie
Mindaugo santykius sušv. Sostu.
Atvykęs į JAV dirbo įvairiose
parapijose, bet niekad nesišalino
jokios lietuviškos veiklos. Būda
mas "Draugo" bendradarbių klu
bo pirmininku, įsteigė romano
konkursą, buvo Balfo direktorius,
Kunigų
Vienybės sekretorius,
X£RK federacijos gen. sekr., JAV
LB tarybos narys. Buvo daugelio
lietuvių laikraščių ir žurnalų
bendradarbis. Vėliausiai darbavo
si Cicero Sv. Antano parapijoj,
kwr daug jėgų skyrė parapijos li
tuanistinei mokyklai, būdamas

• — Mes visi turim paties Die
vo mums duotą teisę siekti lai
mės. Tačiau siekti laimės dar
reiškia stengtis dirbti ir paski
rai ir kartu su kitais.
K.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Mieli Draugai ir Kaimynai:

Skambinant Kalėdiniams Varpams, ir girdint linksmas Ka
lėdų giesmes, Chicago Taupymo Bendrovės Valdyba, Direkto
riai ir visas personalas linki Jums linksmu Kalėdy ir laimingu
Nauju Metu. Mes tikimės, kad Jus leisite ir ateityje Jums pa
tarnauti.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

RHILOMEJM D. PAKO, Prtildtirti

IR MĖGĖJAMS

CENTRAS
Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togia planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
far ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

6245 S. Western Ave., Chicago, II60636, Tel: 476-7575
SKYRIAI:
DRTVE tJP, 6201 South Western Avenue
DES PLAPTES, 1064 Oakton St, Des Plaines, IL 60016, Tel. 297-0720
NORTH AVENUE, 3 4 3 4 W. North Ave., Chicago, IL 60647, Tel. 489-3113
DARIKN — 8301 Soot Caff Ave., Oarien, IL 60559, Tel. 960-0600

3314 West 63rd Street

OAK LAWN skyrius bus atidarytas 1980 metu pradžioje.

Tel. — PRospect 6-8998

1 9 8 0 M. EKSKURSIJOS

Ekskursijos i TaatiRf Dainy ir tokių šventę, kuri bus biritlio 26 - 29 d.

Išskirtinas 14 karatu
fališko Aukso
—

MEDALIS

23 - Liepos S d, II dienų, Uetsvoje ir Lenkijoje.

BALTIC
TOURS

•»

JO eVJENTJCNTMS FOPIE2IAUS
MaPritniifljamam prisiminimui bran
gs*! visą gyvenimą.

"

Del daugiau informacijų ir re
zervacijų prašome keiptii į

Puikiai tinka lėšų teikimams.
Skubėkite užsisakyti. Siuskite čekį
ar Money Orderi vardu:

IB.T. JEWELRY COBfPJUTT
„VFJO.

•°*

Box «4t — Depe, L

Csseago, m. OMOO
TeL (Slt)

961-7447

4 d. — !• dienų, Lietuve* ir Kurijoje:
I naktis; VOnluje, • dienos k 5 naktys;
Frankfurte, 1 naktis
ribotos. Susidomėję

vietas tori rezervuoti kuo greičiausiai.

7-10 d. — 10 dienų, Lietavoje ir Rusijdje; gegužes 15-25 d.
11 dienų, Lietavoje ir Lenkijoje.

Apytikris

Nelaukite — užsisakykite dabar,
koT dar jų turime.

— Variavote 1 naktis; keDoe4 po Varšuvą, per naktj miegamajam skyriuje
| Vladų; Vilniuje •
kr f naktys; per nakt} traukiniu J Varšuvą;

RITOS EKSKURSIJOS — Marintai tie patys, kaip viiftuj nurodyti.

JONO PATJLIAUS n

H50 vertė tik už $1».
dydis kaip pusdoleris.

| LIETUVĄ

BALTIC

TOURS

8 ffhltt Oak Rotd
N£WT0N. MA 62168

TEL:

(617)^969-1190

II -22 d. — 12 dienų, Lietavoje ir Lenkijoje
1 - 1 * d. — 11 dienų, Lietavoje ir Lenkijoje; rugsėjo 17-20 di e dienų, Lietuvoje ir Rusijoje.
« - 10 d. — 11 dienų, Lietuvoje Ir Lenki joje.
• Ekskursijos per Maskvą yra su TWA ir Lufthansa, išskridimai iš
San Prancisco ir Bostono.
• Ekskursijos per Varšuvą yra su Swinsair, išskridimai ii Chicagos
(minimum 5 asmenys) ir Bostono.

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d.

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiau Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
VVheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflera
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and fflters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wtst 59th Strttt -

Tai. 6K 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet.
aaEnBUBBaBBBuaEanvaasmBBaaBBsVBUi

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS 1N ENGLISH
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00
Lithuanian
Codkery.
Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
psl. $8.00.
And There u>as the Moon — Throtcing Stoties at Birds, Poema
by Danguolė Sadūnas. $3.00
Vilnius University
Four Hundred Years, by Albertas Bubras.

$200
Lithuanians in MtUtiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95
Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00
Eleven Lithuanian Artists in Australia, by Vaclovas Ratas. $6.00
The Baltic States in Peace and War 19*7-19*5. Edited by V.
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00
Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli
mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the
Lithuanian Language. $10.00
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
Lithuanian-EnglisK Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10.00
Lithuanians Jetos and The Hoiocaust, by Dr. Juozas Prunskis.
$1.00
Lithuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis.
$2000
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, Illustrated. $6.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.
$15.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 6.00
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. $12.00
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas.
$10.00
For Those Stiū at Sea, by S. Kudirka, $8.00
Lithuania Minor, by M Brakas. $15.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Cultural WeUsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius. $6.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla $8-00
Crosses. by V. Ramonas. $4.00
The Jfi Years of Darkness, by J. Vaišnora $2.00
The Brothers Domeika, by L Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
Stn At Easter, by Vaižgantas. $5.95
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
200000,000 and Lithuania, by A. Gustaitis. $1.50
We Wiū Conauer the World, by L Dovydėnae. 5.00
ONA, by V. T. Belajus. $5.00
The Sonata of Icarvs, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and tranalated
by J. Zdanys. $12.00
Rejuvenation of Siegfried Imnvtrselbe, by I. Šeinius. $5.00
PerfecHon by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writera, by
Rimvydas Šilbajoris. $850
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania.
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $400.
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Joaephine
J. Dauzvardis. 4.00
Puzinas, Color monography, album. $25.00
A Color Odytsey — A. Galdikas. $16.00
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
nia., by V. S. Vardys. $15.00
Lithuanian Ouartet, by A. Baronas, M. Katiliškis, A. Landsber
gis, L šeinius. $5.00
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, ±5+5 W. 6Srd St, Chicago,
IU. 606*9.
Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. HL
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%.

• Visos kelionės lydimos prityrimo kelionių palydovo pagal Birutes Mitkienės
nurodymą.
• Pilnos dienos ekskursija Kaune, pusė dienos Trakuose, ir kitos ekskursijos
apžiūrėjimui įžymybių.

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge".

gyventojai
jautresni
DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d. sričių
krypčiai, negu pusiaujo.

K C R E N S ANGLIMIS

C L A S S I Fl ED G U I D E

Illinois Edisono bendrovės jė
Orbitinės ir kosminės kelio gainės,
gaminančios
elektrą
nės padės tiksliau
ištirti tiek Morris ir Stickney miesteliuose,
bendrąjį, tiek
ir
individuali bus pradėtos kūrenti anglimis.
K E A L
E S T A T E
D 1 M E S lO
M I S CĘ L L A N E P U S
• •
jautrumą
žemės
bei
kitų
pla
Stickney
jėgainė
anksčiau
bu
Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos pasisakymas
iiiiiiisimiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiimiiiiitiiiiii
netų magnetiniam
laukui.
O vo varoma anglimis, bet 1970
Žmogaus prigimties Kūrėjo nu- Į šventėms. Šia proga visiems lie- kol kas besiskundžiantiems blo m. buvo perkeista naudoti s k y s 
ELLIOTT PLUMBIHG
statyta tvarka moteryste pradeda- i tuviams linkime visokios Dievo gu miegu galima patarti s e n ą tąjį kurą — žibalą, ir tas pa
Ali types of phimbing repairs.
Puikiausio mūro 22-jų metų bunmas šeimos gyvenimas yra esmi šviesos ir palaimos
. lietuvių liaudies p r i e m o n ę — keitimas tada kainavo 10 mil. galovv. 2 miegami. Pušų sausas beisDrain Įmes rodded.
nės reikšmės šeimos narių ugdy
No
extra
charge for weekenda
mentas.
Graži
vonia
ir
ekstra
tuale-1
Pasaulio Lietuvių U i
j j ^ ^ p a s u k t į lovą.
Mšk.
Nauja statyba ir bet koks
doL
mui, ju kasdienio gyvenimo lai
or holidays.
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.;
bendrijos valdyba
namo remontas.
mei ir darnumui ir amžinam ju
Karpeta. 2 auto. garažas. Tuoj ga- j
Pasinaudokite
žiemos sezono
Phone
—
847-6310
^IMIIIIIIIIIlllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf
lite
užimti. Marąuette Parke. —!
likimui. Seimą savo paskirtimi
Vidaus
remontams.
$52.500.
į innmiiiiuiiinniiiimiinmminniiimiiii
yra pirmoji socialinė institucija
LOVOS KRYPTIS
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
ir pirmoji mokykla, kurioje tė
Puiku* mūrinis. Apie $10,000 pa į
VYTENIS ZYGAS
Labai seniai pastebėta,
kad
UBUVI
vai rūpinasi savo ir vaikų išlaiky
jamų. Moderniai patobulintas nama»
Skambint po 6 vai. vak. 448-7871
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
mu ir jų parošimu gyvenimui. vieni naujagimiai užmiega bet
ir kitus kraštus
kai
Vyresnieji šeimos nariai moko
P paguldyti, kiti stengiasi I
NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave.
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
jaunesniuosius būtinu gyvenimui' pasisukti rytų-vakarų kryptimi, j
$7,000 pajamų. Marquette Parke. Ver
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980
tas $46,900.
PACKAGE E I P B E S S AGENCT
principų, jiems perduoda savo iš- Yra nemažai žmonių, kuriems •
MARMA N O R E U U E N *
mintį ir gyvenimo patirtį. Jau-į lovos kryptis visai neturi reikš- į
Platus sklypas. Geroje vietoje in
10%
—
20%
—
30<&
pigiau
mokėsit
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
nesnioji karta, pasiremdama iš rnės, tačiau yra ir mėgstančių į E
l i n k i m e
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
už apdrauda nuo ugnies ir automo:
Utbai
paceidautamoa peroa r a i t o
,,IUo
tėvų įgyta išmintimi ir patirtimi, atsigulti galva j rytus arba j
S j Maloniai prašau kalbėti lietuviškai į
P* ">us.
prekes. Maistas ii Europos aanlCUu.
Chloaco, IU. S0SSS
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
vysto tuos visus klausimus ir prob- • vakarus. Dažnai jie taip įsitai- I
FRANK Z A P 0 L I S 2608 W.T ESLt. St.,
— WA 5-S7S1
bei pavarde, kada jums patogu namus
lemas toliau. Čia yra pažangos \ so, net nepastebėdami pasaulio
Telef. GA 44654
apžiūrėti.
pagrindas šio pasaulio progresui i šalių krypties, nes taip jiems,'
$208»/2 W. 95th Street
ir laidas mūsų visų siekiamai lai-' esą, jaukiau.
Priversti kitaip:
1
PUSMEČIUI
mei amžinybėje. Šitie pagrindai: gulėti, pvz., kitokio plano bute, i |
LIETUVOS VYČIŲ 79-TA KUOPA
$103.00 Chieagoje
žymiai susilpnėja arba ir visai nu- Į vieni apsipranta, kiti ima skųs2625 West 71 si Street
Dievo Apvaizdos Parapija
stojami išsiskyrusiose šeimose ar-. tis nemiga.
Jie vėl normaliai Į
• i i*>^ i o ( i «
™ i OEQ4 ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
$77.00
ba šeimose, kuriose nėra damos miega, atsigulę jiems normalia
T
e
l
.
7
3
f
7
Z
U
U
a
r
7
3
I
o
O
o
4
daiktus.
Ir
iš
toli
miesto
leidimai
ir
|
Scuthfield, Michigan
j
S
Cletr•J •
tarp vaikų ir tėvų.
pilna apdrauda.
kryptimi.
(10/20/5/UM)
IV2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii?
Tel. — WA 5-806S
Tautų ir valstybių nebuvo,
i ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
Pensininkams auto apdrauda
Kai kurie šiaurės gyventojai
bet šeimos ir gentys jau buvo. (eskimai nencai, indėnai) gerai ^iiiiiliiliiiiiiilliilliiiiiillllllliililllllllllllllllliiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimilllilillllį šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
Amžius 62 iki 80 m.
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiimiii
E Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik
ra tOS ir Val ty
susikū rė ir
(vairių
prekių
pasirinkimas
ne
? "
. ,!
' ,^ t
. _ i orientuojasi tamsoje ar m i g i o - 1 |
6529 So. Kedzie Aveane
= I $24,900.00.
brangiai iš mūsų sandelio.
kuriasi tokios, kokios buvo ir yra je, kai matomumas blogas, vė- S
J. BACEVIČIUS — 778-2233
E
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
COSMOS PARCELS EXPRESS
šeimos. Ir tolesnis tautos ir vals jas kintamas arba jo nėra. i s
LAIKRODŽIAI IR B R A N G E N Y B E S
S j p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
2501 W. 61 St., Chicago, 111.
tybės likimas ar išlikimas priklau Manoma, kad orientuotis pade-!S
Pardavimas ir
Taisymas
5 kaina. $27.900.
so nuo principingos darnios rir!r i ^ y p a t i n g a s jautrumas m a g - į § 5*46 W 69th Street - TeL R E 7-1941
SIUNTINIAI | LIETUVA
BUTŲ NUOMAVIMAS
religingos šeimos Vatikano II
E L E K T B O S
šiaurinių | ^lllllllillllllIlIlllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilliiillHiiiiiiiilllimilllllllllliT
n e t i n i a m laukui, kad
Telef. — 925-2737
konstitucija "Bažnyčia dabarti-1
Namų pirkimas — Pardavimą* ;
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Vytautas Valantinas
Turiu Cbloasos ml«*o Ul*lm%.
niame pasaulyje" nr. 47 sakoj
—
Valdymą*
Dirbu ir utmiaaty. Dirbu greitai, ga
MinimiiniiiniHiniimiiiuiiiiniiiiiuiiiii
kad šiais laikais moterystę ir šei ąillUMIlIHIUIIIIimmimilllMlllllllllllllimiM^
rantuotai ir •vialncal.
Draudimai — lncome T a s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 4514 S. TsJman Ave. 927-3550
y
mą temdo daugpatystė, skyrybų j S
Nutartalaa — Vertimai
KLAUDIJUI PUMPUTIS
M. A. $ I M K U S
maras, vadinamoji laisvoji m e i l ė j
INCOME TAX S E R V I C E
ir kiti iškrypimai
NOTARY PUBLIC

Šiandieninėmis šeimos problemomis

KOGI LAUKTI '

Z-M Construction Co.
mc.

sMnmij

s

LINKSMŲ

S V. KALĖDŲ

| LIETUVOS VYČIAMS IR VISIEMS
|
LIETUVIAMS.

Valdis Real Estate

M OVI N G

A.

T V E R A S

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Šiandien seksualiniais klausi
mais literatūros, seminarų ir f i l - i S
~mų yra daugiau, negu psichologi- "
niais ar doros ir vaiko auklėjimo;
problemomis. Seksualiniai klausi
mai ir problemos šeimoje y r a , I
svarbios, tačiau vaiko auklėjimas S
ir jo ateitis yra svarbesnė ir dau-! £
; giau akcentuotina. Kristaus atėji- j
5
m o būdas į šį pasaulį ir jo au- | j
girnas ir brendimas šeimoje aiš-1S
kiai mums pasako ugdymo funkci- į S
jos svarbą.
5

i

B E L L REALTY į
J.

Linki klientams, draugams ir visiems lietimams

B A C E V I Č I U S

TRYS BALZEKŲ ŠEIMOS GENERACIJOS

|Į 8 BUTŲ MŪRINIS
Į

IDEALUS INVESTAVIMUI

Ruošiamės

S A L E S . INC:

I

•

! 2951 W. 63rd St., 436-7878

L I N K S M Ų
K A L Ė D Ų
ŠVENČIŲ

1i n k i me
VISIEMS GEROS VALIOS
LIETUVIAMS

TeL 839-1784 arba 839-5568
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimi

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

M IGLINAS

P L U M B I NG

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiim

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
įneš korteles.

yrs
pla
luo
visi

Kreipkitės \ "Draugo" admiaisLicensed, Bonded, Insored
(raciją visais panašiais reikalais.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
DRAUGAS,
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
4545
W. 63rd 8tr n
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
Ckleago,
IDL 60629
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII
vakaro.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

SERAPINAS — 636-2960
ninnnnmiiinniiniin""*"f»""Hmuim

VALO M E

VLADAS ŠLAITAS

Nesu Yejo Malonėje

•

Suskirstyta: Rudenio saules rau
donas ratas, Lietuviški debesys,
Vandens žolė, Esu pozityvus i r
praktiškas svajotojas. 110 pusi.
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS
1978 Aplankas Vilijos Eivaites.
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
su persiuntimu $5.73.
iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiuiiiii
Cl. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių. Užsakymus siųsti —
DRAUGO adresu.
KILIMUS m BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. B E 7-5168

A.

VILIMAS
M OV I NG

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

»

itiiimiiiiimimiiimiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiii

in p

\VANTED

- Monatrs

Reikalinga patikima moteris
prižiūrėti, mūsų namuose, 6 mė
nesių mergaitę. 5 dienas savai
tėj. Marąuette Pko. apylinkėj.
Skambint — 778-6385

PA R D U 0 D A M I

NBGHBORHOOD
REALTY GROUP
U.S.A:

F R A N K ZOGAS, President

lietuviški audiniai: staltiesės, ta
keliai, rankšluosčiai, juosteles; ii
gintaro špilkos, karoliai, žiedai;
medžio drožiniai ir lietuviškos lė
les. Susitarimui skambint 737-1843.

HELP WANTED

VYBAI

SET-UP MAN
Machine NC. Top wages.
SS Houri Per Week
Tel. — 982-9797

Biznieriams apsimoka skelbtis
Naujesnis 3-Jų miegamų bunga)ow.
Centr. vėsinimus. Pilnas rūsys. Prie
dienraštyje "Drauge".
67-os ir Homan. $52,900.
2H aukšto marai — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
H E L P
W A N T E D — V T E A 1
Nebrangus.
St-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
BL0W M0LDING SUPERVIS0RS
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
Immediate openings for lst and 2nd shift supervisors experienced in
šilima. Rūsys. Nebrangus.
Blow Moldmg produetion; mechanical aptitude with Blow Molding
•9-ta ir Keeler. Stiprus 1 % aukš
machinery U helpful.
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
ar ilnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb
MAINTENANCE SUPERYISOR
$72,000.

L O A N ASS'N
L O A N ASS'N

4949 S. Archtf Awt* OMo** III. 69982 — Tol. 2844478

MIDLAND SAVINGS A N D

IIIIMIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIIII1IUIIIIII

P A R D A V I M U I

8929 South Narltm A f i , I r i d g t v i m , IN. 69498. Ttl. 898-9498

MIDLAND SAVINGS A N D

2344 W. 6tth St., tel. 778-1486

iiHiiiiiiimiiiiiiHiiimitiiiimiimiimmii

iimiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimi

We'M heip you m o k ė me right movė.

MIDLAND SAVINGS A N D

TV

Tel. 376-1882 a r t e 376-5996

L O A N ASS'N

BUDRAITIS REALTY CO.
8600 S. Putoki Road

2887 W. OOt* St., CM««t, "». 66928 — Tol, 928-7488

Kristaus Gimimo,

^
Šventosios Šeimos, Naujųjų Metų "!N

TELEVIZIJOS

i

f

moms ir į jas besiruošiantiems.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiit

5 Virš $16,000. brutto pajamų. Pil
is | nas rūsys. Arti 65-os ir California
Ave. A-1587
WOLSKI REALTY CO.
TeL — 586-0340

8-FLAT BRICK

Apsimoka skalbtis diss. DRAUGK,
aas jis plačiausiai skaitom** lie
tuvių dienraštis, gi skelbiau kai
tos yra

initmiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiHmuiuimiiiiiH

;

B A L Z E K A S MOTOR

Tegu Dievas padeda mūsų šei

T a i p pat daromi V E R T I M A I .
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

Seimą yra socialinė, visuome- S
IDEAL INVESTMENT
Stanley m
S t » n l e y J r.
Stanley Sr.
Bobert
^ninė, bet kartu ir labai privati i r ; s
Gross income over $16,000.00.
intymi institucija. Kaip kiekvie- \ s
Full basement. Near 65 & California.
A-Ue7.
na institucija, taip ir šeima r e i - | §
kalinga globos, puoselėjimo, ug-1 §
WOLSKl KEAL1Y Oo.
dymo ir tobulėjimo. Šitame pro- s
l e l . 586-0340
**U WILL LEKE U S "
cese gali padėti viena kitai drau-1 s
C H B T S L E B — IMPEBIAJL P L Y M O U T H — VALIANT
giškos šeimos ir organizacijos. =
Parduodamas mūrinis 5 kamb.
D i i t f i b i t o r
Reikalą supratusi ir gražų pa
namas Marąuette Parke.
Dėl
vyzdį yra parodžiusi ateitininkų
informacijos skambint dienos
P h o n e Vlrginia 7-1515 1
organizacija, jau nuo 1953 m. i 4030 Archer A v e n u e , Chicago
metu (iki 3:30 v.).
laisvame pasaulyje
ruošdama
Tel. 436-9410
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiumiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiif
kasmet Šeimos šventę. Panašiai
galėtų padaryti ir kitos organiiiiiiiiuiiiliiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii
acijos. Lietuviai galėtų imtis
^ i i Lietuviškas restoranas *>u narnu ir
konkrečios misijos gaivinti ir stip
\ visais moderniais įrengimais —
Marąuette Parko centre. Lengvos
rinti šeimos ryšius, įvairiomis
i
pirkimo sąlygos. Labai geras bizprogomis susirinkdami draugėn
' nis. R e t a proga.
tos šeimos visos generacijos, tą
dieną visi kartu dalyvauti pamal
i
ŠIMAITIS REALTY
dose bažnyčioje, praleisti dieną
Insurance — Income Tax
šventiškoje ir šeimyniškai jau
Notary Public
kioje nuotaikoje
Šeimos šventė, o dar daugiau
bendra ir dažna šeimos malda
yra priemonė šeimos stabilumui,
jos tobulėjimui ir laidas išlikti
gera integraline visuomenės ir
tautos dalimi.
Lietuvių tautoje
seimą, kaimas ir parapija yra
praktikavę bendrą maldą gegu
žės mėnesio maldomis ir spalio
mėnesį rožančiumi. Tradicijos,
geri papročiai, kultūra ir religi
ja tautą išlaiko gyvą ir kovingą
savo siekimuose. Lietuvių tautos
seimų ir jos narių išsiblaškymas
visuose kontinentuose reikalau
Ja iš mūsų stabtelėti, susimąsty
ti, apgalvoti, pasiryžti ir veikti,
siekiant savo ir savo šeimos lai
mės ir darnumo šiame pasaulyje,
nupelnyto atpildo amžinybėje ir
tap pat savo tautos išlikimo ir
jos laisvės. Visi siti? principai ir
siekiai yra svarbūs ne tik šeimos,
bet ir šeimas sukurti besiruošian
tiems, nes šeimos laimė ir darnu
mas labai daug priklauso nuo jai
pasiruošimo.

4258 So. Maplewood, tel. 254-7450

Ttl. — 767-0000
j>

Responsible for maintenance and repair of filling and packaging
machinery, including supervision of 10-15 packaging mechanies. Supervisory experience easential.

B0YLE MIDVVAY, 5151 Wnt 73nl
Bfdford Park, llllntit 514-1100

J

Į ar parnešei eglutę ? Vaikučiai, \
jūsų tėvelį Dievulis pasisaukė.
Visi, verkdami krito ant žemės.
Aš jau nebeverkiau.
Šv. Kalėdų rytą visur skam
_ 1959 metų gruodžio 24 d
bėjo Linksmos giesmės, o mums
Loretos ligoninėje dr. P. Kisie
Lachavičiaus koplyčioje — Reliaus ir dr. K. Bobelio priežiū
quiem aeternam".
roje po trumpos, bet skaudžios
Namas ką tik nupirktas —
inkstų ligos mirė a. a. Pijus
14,000 dol. skolos. Vyras gyvy
Stočius, sulaukęs vos 43 metų
bės
draudimo darbe neturėjo.
amžiaus.
Čia jau tik Dievo ranka sutei
Pijus Stončius gimė Gargž
kė nepaprastos jėgos.
Tuoj
duose, 5 vaikų šeimoje. Lankė
gaunu darbą dr. L. Griniūtės
Marijampolės Marijonų gimna
darbo klinikoje, vėliau Hektoen
ziją, baigė Pagėgių. Studijavo
institute. Atlieku praktiką LoKauno u-teto Technikos fakul
yolos universitete. Pereinu dirb
tete ir Pabaltijo universitete,
ti į Illinois universitetą ir čia,
Pinneberge. Chicagoje dirbo
išlaikius dvejus egzaminus, įgySąuare Manufacturing Co. inži
ju elektroninio mikroskopo fo- •
nierium. Nuo gimnazijos laikų
tografijų technikės laipsni. Čia]
— ateitininkas.
dabar dirbu jau 14 metai.
Vaikai baigia visas lituanisti
Su Pijum susipažinau dar
nes mokyklas. Pedag. institutą,
A. a. Pijus Stončius
jam būnant gimnazistu. Pažin
taip pat ir universitetus. Dr.
tis atsinaujino man lankant
P. Kisieliaus dėka buvo Įrašyti
Prekybos mokyklą Šiauliuose. Dievo rankos vedami, atsidū j Cicero ateitininkus. Ten jie
Pijus buvo labai gražus, ramaus rėm Chicagoje.
ateitininkiškoj dvasioj užaugo į
būdo, didelės inteligencijos žmo1950 metais vienoje operoje į ir subrendo.
gus. K pirmo žvilgsnio • * - Į a į į ^ P Į j ,
m***. ar vie- į šiandien po 20 metų turiu pa
žavėjau, bet tada nė nepagal '
na, ar netekėjus?" "O tu ar vie- j dėkoti pirmiausia. Dievui už
vojau, kad likimas suves mus
nas " "Taip". Pirmos meilės i stebuklingą mūsų globą ir už
į vieną šeimą. Mūsų artimes
vedami greitai sukūrėme šeimą. S davimą mums tokių žmonių kaip
nė pažintis tęsėsi 10 metų.
Pradžios gyvenimo nepriteklių Į dr. P. Kisielius, R. ir T. RudaiKaro audros išblokšti, neti
sukūry susilaukėme trijų vai- j čiai, kurie išskirtinai mus mykėtai susitikom Vokietijoje, Bikučių. Vargų kapojami kant- j Įėjo, o mano broliui Vincui La. tavo mieste. Palydėjo jis mane
riai nešėme mums Dievo suteik- zauskui už tėvišką pagalbą,
toli į traukinio stotį, svetimoje
tą šeimos laimę.
Dėkodama visiems, sveikinu
• žemėje ir tamsią naktį į nežinią,
su
Tik štai baisi 1959 m. Kūčių
*'**?*!*
* *vtečiu dalyatsisveikinome. Vos įlipus į
,.
„..
.
. .
,
vauti sv. Mišių aukoje, kuri bus
Z. .
.
„.
. „
^traukinį, rudmarškiniai tikrino diena, Pijus jau tns paras ken-1
. j . , . . • .atnašauta uz a. a. Pijų, šv. Kacia
nuo
uremijos
ir
didžiausioj
,
.
.
,.
„.,
,
.
, . ,.
-dokumentus ir paprašė darbo
r a
11 9L
* J
**?****,
v j pažymėjimo, bet aš jo neturė kančioj miršta. Vaikai n a m u o s e ' ^ *
.
:.,
,. j . , ; koplyčioje, kur smuiku grosi
^T
, x J*. . I
jau. Jie mane areštavo, nuve vieni, tik vienos vienuolės dėka .._*!. ,
. . . .
.
- . . i Matiukas. Nerandu žodžių, ko- i
žė toli į tardymo punktą, iš ku yra lankomi ir saugomi — P i - ! , . .
, 1X .
-—^Z . .
. .
.
_ °
,.
-1 kiais galėčiau
padėkoti visiems i
, *z
rio vieno lietuvio vertėjo dėka jukas 08 metų, Danguole — 7i . ._*
prieteliams, kurie man padėjo
pasisekė ištrūkti. Taip per karo ir Loreta — 3 m.
mielai nešti savo dalią. Vietoj \
audras Pomeranijoje, per deKūčių vakarą grįžtu iš ligo-,
-.
vaift
•jgantį
Berlyną
Vokietijoje, ninės, Pijukas klausia: Mama, į . . . , . . a. a. Pijaus at
minimui skiriu auką 200 dol.
ateitininkų namams ir 25 dol.
"Draugui".
Šį atminimą baigiu: Amžiną
atilsį duok mirusiam, Viešpatie,
o mus ir toliau laikyk savo glo
i
boje.
|

1 A. Pijaus Stončiaus 20 metų mirties
sukakčiai paminėti

Izabelė StončJenė'

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki visiems savo Mietams, draugams
ir pažįstamiems

KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

JULIJA LIUTIKAS

SKAUTŲ KOČIOS

Ruošiame ekskursijas į Lietuvą ir sutvarkome pavienių
asmenų keliones į visus pasaulio kraštus.

Bendros Hamiltono skaučių ir
skautų kūčios, kartu dalyvau
jant tėveliams ir seneliams, bu
vo gruodžio 2 d. Kalėdinių gies
mių giedojimas, žvakučių užde
gimas ir plotkelių pasidalini
mas sujungė į vieną šeimą ir
linkėjome vieni kitiems laimės.
"Nemuno"
tunto
skautų
bendras gerasis kalėdų darbe
lis — tai surinkimas ir perdavi
mas rūbų atvykusiai į Hamilto
ną trijų asmenų seimai (boat
people). Jie čia atvyko kelių
lietuvių iniciatorių dėka. Ačiū
visiems
tėveliams ir gerada
riams, kurie taip gražiai parė
mė skautų pastangas.
"Nemuno" tunto eiles papildė
sk. vytis Br. Mačys, perėmęs
draugininko pareigas.

VEGA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
201 N. WeUs Street, Chfcago, Illinois 60606
TeL — 460-3824
arba
332-7211
^

f

i i

t

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI

DŪCTOR W A L T E R

SWIATEK

0PT0METRIST
2209 Wtft Ctrmk Rd.
TtL Ylrglila 7-B592
CHIGAGO, nimois. 60608

Tėveliai, turnitieji berniukus
jau sesių metų ir norintieji kad
jų sūneliai priklausytų skautų
organizacijai, prašomi skam
binti R. Bagdonienei, telef.
385-0441.
(b).

^
%

DRAUGAS, ?eštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 22 d.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Brangiai Mamytei Lietuvoįe mirus,

ALGIUI

ir jo ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.
Vanda ir Antanas Urbonai
su stirna

J9 f*
A.

A.

Muzik.
ADOLFAS MONDEIKA

A. f

STEPONAS C

II

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo,
šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvelis
Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo palaidotas Queen of
Heaven mauzolėjuje.
Jo bangu atminimą minint, penkiolikos metų mirties sukak
ties proga, gruodžio mėn. 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo dieną gruo
džio mėn. 31 d. 8 valandą ryto, Sv. Antano parapijos bažnyčioje. Ci
cero bei kitose bažnyčiose už velionies sielą bus atnašaujamos šv.
Mišios.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti Sv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už mūsų mylimo vyro
ir tėvelio Adolfo Mondeikos sielą.
Nuliūdę: žmona Antanina, dukros Marija ir Terese,
žentas Steponas, brolio Antano seimą
ir kiU giminės.

LACKAWICZ

IK S I R • S
Laidotuvių direktoriai
2424 W«t MHi Strett
Ttl. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Plact
Ttl. Vlrfinla 7-6672
11626 Stitlmtt Hl{h«ayy Ntot Hllls, III.
Ttl. — 1744416

•i

grėsmė yra ne jų galima invazi
ja, bet noras Europa neutralizuo
ti ir tuo būdu ją padaryti labiau
priklausančią nuo Sovietų. Nū
dien Europa išgyvena įvairius
sunkumus: infliaciją,
energijos
krizę, nedarbą, gamybos sumažė
jimą, kuris gali atsiliepti j sąjun
gininkų santykius.
Aplamai imant, abi Europos
dalys artėja viena prie kitos. Su
artėjimui vykstant, atgimsta va
karietiškos vertybės ir tradicijos
siekti laisvės ir gerovės.

seseriai ADELEI ČIBIENEI su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Balys ir Genovaitė Narbutai

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 K O P L Y Č I O S

P A D
Viešpaties valia staigia mirtimi 1979 m. lapkričio 26 d. atsky
rė nuo mūsų mylimą vyrą ir tėvą

A. t A. dipl. inž. KAZIMIERA GASPARENĄ
Mirė Delran, N. J. savo namuose, kuriuos sunkiu darbu pats
pastatė. Palaidotas 1979 m. lapkričio 29 d. Prisikėlimo kapinėse,
Benselem, Pa.
Nuoširdžiai dėkojame Philadelphijos ir New Jersey lietuviams
gausiai atsilankiusiems atsisveikinimo budynėse ir sukalbėjusiems
Rožinį.
Mums ilgai liks atmintyje šv. Andriejaus bažnyčia, gedulingų
šv. Mišių metu užpildyta draugų ir pažįstamų ir ilga ir graudi pa
lyda į kapines.
Dėkojame kunigams kleb. J. Degučiui, dr. B. Šimkui .- K.
Sakalauskui už šv. Mišių aukojimą bažnyčioje ir kun. Sakalauskui
už Rožinį ir maldas prie kapo.
Esame giliai dėkingi solistėms Juozei Augaitytei ir Onai Salčiūmenei už jautrų giedojimą šv. Mišių metu.
Atminty niekad neišdils dr. A. Šmulkščio, B. Raugo, inž. J.
Rimkevičiaus, dr, R. Zolubo, inž. V. Volerto Sr. ir V. šalfiūno
jautrūs žodžiai, tarti prie karsto.
Skausmą lengvina gausios šv. Mišių aukos už mirusiojo sielą,
užuojautos, pareikštos žodžiu, laiškais ir spaudoje, ir aukos jo atmi
nimą pratęsusios įnašu j Lietuvių Fondą.
Už paskutinį patarnavimą, nešant karstą dėkojame J. Mingailai, J. Paštukui, B. Raugui, J. Rimkevičiui, dr. A. Juzaičiui, Virgui
ir Vytautui, Jr. Volertams.
Mirusiojo Lietuvoje liūdi: sesuo Adelė, Kazytė su vyru, brolis
Juozas su žmona ir kiti gimines. Chicagoje liko pusseserė Onutė
Bundelienė, žmonos sūnėnas Kornelijus Jazbutis ir dukterėčia dr.
Gražina Jazbutytė - Jensen, Šveicarijoje.
Nuliūdusi žmona Bronė (bov. Jazbutytė), duktė Milda
ir sūnus Tomas.

4330-34 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
+ :-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
-

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

-I

PETKUS

i

TĖVAS IR S Ū N U S
MARQUETTE FUNERAL H O M E
TRYS MODERNIŠKOS K O P I Y C l O S

Vienerių Metų Mirties

2 5 * 3 VVest 71 S t , C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 470-2345
AIKSI F AUTOMOBILIAMS S T A T Y T !
.•r^ĘĘ^'--'-'

Vaclovas Vitas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Plioplys

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Jau penktos Kalėdos, kai iš mūsų tarpo išsiskyrė
mylimas vyras ir tėtis.
Jo prisiminimui Sv. Mišios bus atnašaujamos gruo
džio 23 d., 8 vai. r. švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
ir 10 vai. T. Jėzuitų koplyčioje.
Prašome prisiminti maldose.
žmona ir jo S vaikai

RYTŲ EUROPA
(Atkelta Ii 3 pat)

A.

VERONIKAI DODATTEI mirus,

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkimt
visiems Lietuviams

DARGUŽIUI

Brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui

A. f A.

P U . LTH. JONUI BU2ENUI,
Vyčio kryžiaus kavalieriui ir Sibiro kankiniui,
Lietuvoje mirus, jo žmonai BRONEI, sūnums RAM0NUI, ARŪNUI ir dukrai VIOLETAI bei jų šei
moms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdi
me.
Vanda ir Valentinas Šulinskai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330" SO. LITL \ \ I C A AVI

T e l YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd Pt A( F
2424 \N t-oth SIRf \ I
1102^ Soutrmest Highvvay. Palos Hills, 111.

Tel. Vlrsęinia 7-©t>72
Tel. REpublic 7-1213
Tel o~4-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO C \1 IFORMA A\ F.

Tel. I Afavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331« SO l ITIAMCA A\ F.

Tel YArds 7-1138-3*

POVILAS J. RIDIKAS
3354SO H M M i n S I R H I

Tel VArds 7-1*11

VASAITIS - BUTKUS
144*, So. fflth \ » . . ( ICLRO, ILL.

T e l . O I ympic 2-1003

I
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CHICAGOS 2INIOS

x Margarita ir Vacys Moni
kai sveikina visus gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
dų šventėmis ir visiems linki
sėkmingų Naujųjų Metų, vietoj
kalėdinių atvirukų skirdami au
ką Jaunimo centrui ir "Drau-

MOKYTOJŲ ALGOS
Mere Byrne pareiškė, kad
48,000 Švietimo tarybos tarnau
tojų gaus algas gruodžio 21 dį,
bet gubernatorius Thompson
pranešė, kad jis nepatvirtini
plano užtraukti 41.5 mil. doL
mokyklų reikalams, parduodant
bonus.

AUTOBUSAI JAU EINA
x "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti NeriTeismas įsakė šoferių unijai
mos Narutės apsakymą "Ma
nutraukti streiką, ir unija nu
donos". Pirmadieni pradėsime
sprendė paklausyti. Streikas at
spausdinti J. Katino atsimini
šauktas, autobusai ir traukiniai
mų pobūdžio pasakojimą "Mū gui .
Chicagoje jau eina. Teismo
sų dėdė Petras".
sprendimu šoferiai gaus 24 cen
x Nijolė ir Tomas Remeltais daugiau už tarnybos valan
x švč. M. M. Gimimo para- kiai sveikina savo bičiulius šv.
dą, o galutinai atlyginimo klau
x "Draugo" redakcija ir ad- p j j ^ choras, ved. muz. Ant. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
ministracija šiandien, gruodžio Lj n o atliks kalėdinių giesmių Kalėdinių atviručių išlaidas au
simas bus išspręstas arbitražo Advokatas JONAS GIBAITIS
22 d., dirba iki 12 vai. Pirma- koncertą prieš Bernelių Mišias koja lietuviškai spaudai ir jau
keliu.
6247 So. Kedzie Avenue
dienį — Kūčių dieną redakcija gruodžio 24 d. 11:30 vaL vak. nimo veiklai paremti.
TeL — 776-8700
Omahos LB valdybos ir studentų suruošto Vilniaus ua4o 400 metų minė
KAVA NEMOKAMAI
bus uždaryta, administracija i §olo partijas giedos solistai M.
jimo prezidiumas. Kalba Vilniaus un-tą baigės J. Jonyla. Sėdi minėjimo
Chicago, Illinois 60629
x Linksmo Kalėdų ir laimin pravedėja Kristina Kartanienė - Jonykaitė, apie Sių laikų universitetą kal
dirbs iki 12 vai. Kalėdų antrą Į Momkienė. V. Momkus ir G.
Indianos apmokamame kely
dieną, gruodžio 26 d., "Draugas" i Mažeikienė. Ta pati programa gų Naujų Metų linki visiems bėjęs ktž. Jonas Milašius, pagrindinę kalbą pasakęs prof. dr. M. Trautn- Kalėdų ir Naujų Metų išvaka Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d
neišeis. Pokalėdinis numeris iš- i b u s pakartota ir Kalėdų dieną draugams.
mas ir invokaciią skaitės kun. P. 2arkauskas.
rėse bus nemokamai vairuoto
„
_
j
Sartas
eis ketvirtadienį, gruodžio 2 7 ! p r i e š 1 0 : 3 0 v a l
& Mišias,
Kęstutis ir Meilutė Budriai.
*
*g^==
jams dalinama kava, kad va II
d., bet gruodžio 26 d. "Draugo" | Vargonuoja Kazys Skaisgirys.
žiuodami neužsimuštų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii
x Religinis pasikalbėjimas
redakcija ir administracija dirbs i
x J u z e l ė ir K a z v s
Advokatas
kaip paprastomis dienomis.
Laukaičiai apie Kristaus gimimą bus sek
to
Kosmonų
iš
jų
"Lee"
mote
X Cbicagos mere Jane Byrne! •»• Kalėdų ir Naujųjų Metų madienio vakare per WCEV ra
GINTARAS P. ČEPĖNAS 8
seselės. Dalyvavo Rūtos rate rų drabužių krautuvės ir kai
RCTIEČIŲ KALĖDOS
ir jos šeima prisiuntė sveiki-' P r o S a sveikina gimines, drau- diją nuo 8:05 vai. iki 10 vaL
Darbo
vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. f.
lio prižiūrėtoja ses. Cyril ir dvi myninės "Lee Jr.'s" vaikų dra
Pokalbyje dalyvaus
nimą "Draugui", linkėdama lai- S^3' pažįstamus, LB instituci vakaro.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. dMarijos aukšt. mokyklos prie
mingų Kalėdų švenčių ir Nau-! M pareigūnus bei jų šeimas, lin- Į kun. Saulaitis, kun. Dilys ir angyje stovi lietuviškais šiaudi-įĮ jos draugės — ses. Hermanu ir bužėlių krautuvės. Kosmonai
ir pagal susitarimą.
\\
jųjų Metų.
I kėdami laimės gyvenime ir ne-j kun. Bagdanavičius. Pokalbiui nukais išpuošta didžiulė Kalėdų ses. Josefa, kurios anksčiau yra taip pat paaukojo laimėjimams TeL 776-5162 arba 776-5163
kiškio kailio švarkelį, kurį lai
x Dail. Regina Jautokaitė! palaužiamos ištvermės Lietu- į vadovaus A. Siutas. Bus priima- eglė. Eglę papuošė Rūtos ra dirbusios su Rūtos rateliu.
2649 W. 63 Street
mėjo Zita Adickienė.
B . T.
rni ir atsakomi klausytojų pa telio narės, pradėdamos naują
paguldyta Šv. Kryžiaus ligoni vių Bendruomenės darbuose.
Chicago, BĮ. 60629
Modeliavimui muziką parinko iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii
nėje. Po operacijos ji pamažu
x Kun. dr. Pavalkis, Milpi- teikti klausimais. Banga 1450 tradiciją iš lietuviškos sėklos Į MOKYKLA IR MALDOS
AM.
Marija
Bernotavičienė ir ją tech
išaugusioje mokykloje. Po eg
sveiksta ir tikisi šventėms grįž tas, Calif., mus pasveikino šven
Kr. Donelaičio lituanistinės
niškai
tvarkė
Marius ir Andrius
ti namo.
čių proga, atnaujino prenume
x Kalėdos bus minimos lie lės puošimo mergaitės susibūrė mokyklos ruošiamą madų paro
x Ieva ir Vytautas Kasniūnai ratą ir pridėjo 62 dolerių auką tuvio sodyboje šį sekmadienį, kasmet ruošiamose Kalėdų vai dą gruodžio 2 d. Tautiniuose na Bemotavičiai. Stalus papuošė
sveikina gimines, draugus, ko dienraščio spaudos darbams pa nuo 2 vai. po pietų Užkandis. šėse, kurios šiemet įvyko pir muose stebėjo pilnutėlė salė mo Žiemos pasidabruotom šakom
madienį, gruodžio 10 d., mokyk kyklos rėmėjų, jų tarpe nema Rugilė šlapkauskienė, o prie jų
legas, bičiulius, pažįstamus Šv. remti. Už didelę paramą malo Visi laukiami.
Kūdikiams ii vaikams
patarnavo Kr. Donelaičio mo
los valgykloje.
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. niai dėkojame ir skelbiame jį
žai mokinių, tėvelių ir močiukyklos abiturientės.
rūbų krautuve
x Cicero šv. Antano parapi
Rūtos ratelio vicepirmininkė «•
Sveikiname "Draugo" leidėjus Garbės prenumeratorium.
!—*.•»>
!»
t-i
S i
1
"
jos bažnyčioj Kalėdų šv. Mi Ginta Remeikytė pravedė bur
ir redaktorius.
6237 S. Kodzio Avo.
Parodą atidarė tėvų komite Paroda gražiai pasisekė dar
X Lietuvių Dailės institutas
šios bus naktį 12 vai. Kitos šv. tus, kurie atbudino kiekvienos to vicepirmininkė Birutė Sas niu tėvų, mokytojų, mokinių ir
Tol. 436-4184
X George W. Dunne, Cook Vasario 16-sios, Lietuvos ne
Mišios Kalėdų dieną bus sek juoko gyslelę. Iždininkei Rūtai nauskienė, pakviesdama moky rėmėjų sutarimu ir finansiškai
apskr. tarybos prezidentas, at priklausomybės šventės proga,
Sav. Stasė Bacevičieiiė
Sudeikytei vadovaujant, rūtie- toją Reginą Kučienę komenta sustiprino Kr. Donelaičio mo
madienių tvarka.
siuntė "Draugui" šventinius ruošia dailininkų kūrinių parotės sugiedojo įvairių kalėdinių
kyklą.
J. N.
sveikinimus, linkėdamas visam J dą Čiurlionio galerijoj, jaunimo x "Draugas" visuomet mūsų giesmių ir susikaupė maldai, torės pareigoms. Pagal "disco"
muzikos
tempą
grakščiai
sukio
centre, Chicagoje, 1980 m. va laukiamas. Sveikiname garbin kurią parašė ir perskaitė pir
štabui sveikatos ir laimes.
josi modelės Marija Bernotavigos sukakties sulaukusį ir lin mininkė Neris Pupiūtė.
Jr
x Onutė Gintautienė, "Drau sario 22 d. ugi kovo 2 d.
čienė, mokytojos Vida Kazlaus
kime
dar
daug
daug
metų
lan
Ne be reikalo mergaitės ne kaitė ir Ina Končiūtė, Irena Kex Leokadija Sutkus - Aquino,
go" spaustuvės tarnautoja, nusipirko "Drauge" naudingų lie- į čikagiškė, palinkėjo "Draugui" kyti mūsų namus", — rašo kantravo, nes vaišių stalas tie relienė, Lisa Kosmonaitė, Vik
mums Jonas ir Lidija Litvai- siog lūžo apkrautas visokio lie
tuviškų knygų už didesnę su malonių švenčių, pasidžiaugė
torija Kučaitė, Nijolė Macėniečiai, savo sveikinimus paremda tuviško
maisto. Skanumynų nė, Rūta Simėnienė, Zita Širmą.
kortelėmis ir atsiuntė 20 dole
mi auka. Ačiū.
tarpe buvo balto sūrio, karštos kienė ir Nijolė Vengrienė. Pir
x Dalė ir Vytas Aukštinai- rių auką. Esame jai labai dė
arbatos katilas, kisielius, aguon- moje parodos dalyje jos de
x Elena Jucevičienė, čikagiš
čiai, savininkai Tropical Paims kingi.
pienis su šližikais, medžioklines
motelio, 1317 Federal Highway
x Sveikindami švenčių proga* kė, padėkojo "Draugui" u i at dešrelės, juoda duona, medau- monstravo sportines eilutes su
U.S. 1, Fort Lauderdale, Fla., malonūs skaitytojai atsiuntė siųstas korteles ir įteikė 10 do ninkas ir ŽagarėliaL Maistą gražiai suderintom skrybėlai
33316, sveikina gimines, drau aukų. Po 5 dol. aukojo. Vai. lerių auką. Maloniai dėkojame. parūpino Rūtos ratelio valdy tėm, šalikais, kailiukais. Antro
je parodos dalyje pasirodė su
gus ir pažįstamus Kalėdų šven Balčiūnas, P. Bagdonas, K.
ba ir kelios rūpestingos narės. i£eiginėm suknelėm, "disco"
x Antanas Lembergas, čikačių ir Naujųjų Metų proga. Vie Daugirdas, Brunonas Dapkus,
Dalia gėrybių buvo nugabenta
Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
toje kortelių skiria dienraščiui Donatas Uogintas, Romanas giškis, atsiuntė Garbės prenu į vienuolyną pavaišinti sese kelnėm su blizgančiais švarkais.
Vyravo šių metų madingos spal
"Draugas" 30 dol.
Stropus; 3 doL — Balys Augi- meratos mokestį. Labai ačiū.
tuviams ir visiems bičiuliams Čikagoje ir kitur
les, kurios retai turi progos vos — juoda ir raudona.
x Rimas Bakaitis, čikagiškis, valgyti lietuviškų gaminių X
x šv. Kalėdų ir Naoju Metui n a s A č i Ū
Publika negailėjo plojimų val
x D
odanB
proga visus gimines, draugus ir
ėk
™t kortele*, po prie prenumeratos mokesčio vaišes buvo pakviestos kelios kams modeliams: Janinai Adicpacientus sveikina Romualdas 5 d o L aukojo: Ida Waller, Sta- pridėjo 10 dol. auką Ačiū.
SV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI:
kaitei, Jonui Adickui, Dainai
ir MDda Povilaičiai su šeima.! 5 * i r Petras Miliauskai, J. Ba
X Sofija Plenienė, Oak Lawn, Ancevičiutei, Andrėjai KleinaiKlebonas J. STANKEVIČIUS
x Alfonsas Tumas, Newbu- BĮ., savo šventinius sveikini
Vieton kalėdinių atviručių pa į taitis, Rita ir V. Gecevičiai, B.
tytei, Andrėjai Mackevičiūtei,
Užusienis, V. Žukauskas, Elena ry Pk., Calif., aukojo 10 doL mus "Draugui" parėmė 10 dol. Tomui Marchertui ir Gailei Sa
siuntė įnašą Skautų Fondui.
Kva, A. RUTKAUSKU
auka. Maloniai dėkojame.
(sv.). Vilutienė, Vincas Simaška, My Ačiū.
baliauskaitei. Jie pirma pasiro
!
kolas Bucelevičius. Visiems esa
x Jonus Jodelė, Culver City, dė sportinėm eilutėm ir jūreivio
x Nesukite galvos — Kalėdų me dėkingi.
X Aukų atsiuntė: 5 dol. — Calif., prie prenumeratos mo stiliaus suknelėm, o vėliau su
proga pasiųskite gėlių. Azali
x Dr. Br. Kastos, Wyoming, Ignas Ozalas; 4 dol. — Jadvy kesčio pridėjo 12 dol. auką. išeiginiais drabužėliais, tinkan ^
ja, cyclmen, poinsettia, amaryPa., žinomas profesorius, tarp ga Poškienė; po 3 doL — A. Labai ačiū.
čiais ir Kalėdų šventėms. Mo
lis — tai graži dovana. Persiun
tautinės teisės žinovas, daugelio Bružas, A Pakeltis, F. J. Šešto
delius
padrąsino ir pamokė Ni
X Julija šaldnskienė, čika
čiame gėles į. kitus miestus.
studijų autorius, pasveikino sa kas, L. Matvekas, Aid. Vaso- giškė, kartu su saviškiais žie jolė Vengrienė, ir vaikai pavys
Baltic Blossoms, HE 4-2036.
vo dienraščio darbuotojus ir nis, K. Šalkauskas, K. Jokša, mos metui išvažiavo į Floridą, t dingai pasirodė.
(sk.) atsiuntė auką. Ačiū.
J. Kubiliūnas, Jonas Mulokas; Pakeisdama adresą, atsiuntė 101 Visi drabužiai šiai parodai
po 2 dol. — K. Miškinis, Ona dol. auką. Dėkojame.
X 1980 m. grupinės kelionės
}buvo parūpinti Vidos ir RoberX Nijolė ir Arnoldas Vokeį Lietuvą. Pasirinkite jums pa taičiai švenčių proga sveikina šilienė, O. Dailidienė. Visiems
togų bet kurį metų laiką. Ne savo artimuosius ir pažįstamus. dėkojame.
Kūdikėlio Jėzaus gimimo Šventei proga
aukštos kainos, malonus patar Vietoje kortelių skiria auką
x Dr. K. Bobelis, St. Peteronavimas. Užpildomi kvietimai Lietuvos Dukterų draugijai.
name visą Aušros Vartų parapiją, parapijiečius ir
burg, Fl., padėkojo už jam nu
giminėms į JAV arba jūsų pra
Tisas draugijas. Tegul gimęs Jėzus suteikia Jums
siųstas
šventines
korteles
ir
at
(sv.)
šymai keliauti į Lietuvą ilges
dangiškų malonių, palaimos ir didžių vilčių išsi
X Sveikiname su šv. Kalė siuntė 10 dol. auką. Dėkojame.
MIDLAND taupymo ir skolinimo bendrovė, vadovaujama
niam laikui su giminių kvieti
pildymo. Kalėdų šventes tesuteikia visiems tyro
doms ir Naujais Metais gimi
sumanių lietuvių direktorių, kurių pirmininkas yra žinomas
x Dr. Adolfas Ir Marija Del
mais. Kreiptis: Danutė Žilisdžiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos.
nes ir draugus. Vietoj kalėdi
finansininkas adv. Frank Zogas, plečia banko operacijas ir
tai sveikina savo
prietelhis,
fllevlčienė, 6833 S. Maplewood
lengvina taupytojams. Banko centre, Bridgeview baigti
nių kortelių skiriame Margučiui
A ve., Chicago, UL 60629. TeL
draugus ir pažįstamus su šv.
DRIVE IN įrengimai ir pradedamos operacijos. Oficialus ati
20 dol., Brazdžionytei 10 dol.
(312) 476-3803.
(sk.)
Kalėdom ir linki laimingų Nau
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI
Karte ir Albina Mickai jųjų Metų. Vietoj sveikinimų darymas įvyks 1980 metų pirmomis sausio mėnesio dienomis.
Praplėstose automobiliams statyti aikštėse telpa 125 masinos.
X Avalon Galeries, 4243 So.
(sv.) 60643. TeL 312—238-9787. (sk.)
Kun* Bonifacas VeJiaeraSj MtltC*
MIDLANDtaup. ir skol. b-vė, prieš trejetą metų atidarė
Archer Ave., turi porcelianinių
x Julius ir LigJja Bardauslėlių iš Dresdeno, keramikos
x Veronika ir Alfonsas Gai banko skyrių Marquette Parke, gražiausioj ir turtingiausioj
K i l t ienas Savukynas, M.I.C.
kai
linki
draugams
bei
pažįsta
lietuvių kolonijoje. Tuo laiku gyventojai buvo išsigandę atplūs
dirbinių iš Vokietijos, Anri —
lisi
Cicero,
B.,
sveikina
savo
medžio drožinių, ispaniško por miems džiaugsmingų šv. Kalė gimines ir prietelius su Šventė tančių nepageidaujamų kaimynų, pusvelčiui pardavinėjo turi
celiano — Lladro figūrėlių, kris dų ir laimingų Naujųjų Metų, mis, ir vietoje sveikinimo kor mas nuosavybes ir bėgo į užmiesčius. MIDLAND taup. ir skol.
b-vės vadovybė pradėjo duoti paskolas ir tuo būdų pakėlė namų tf
talo iš įvairių Europos kraštų, vietoje sveikinimų aukoja Jau telių skiria auką Balfui.
(sv.)
vertę. Žmonės atgavo pasitikėjimą, bėgimas sustojo, nuo
nimo
centrui.
muzikos dėžučių, šiaudinių pa
x NAMAMS PIRKTI PA savybių vertė pakilo, prekyba pagyvėjo.
puošalų kalėdinėms eglutėms,
x Vidai ir Robertui KozmoMIDLAND taup. ir skol. b-vės ryžtas ir apdairumas
cinko dirbinių — pewter, didelį i nams, "Lee" moterų drabužių SKOLOS duodamos maiais mė išgelbėjo gražiausią lietuvių koloniją nuo sunykimo, o žmo
pasirinkimą įvairių gintaro ir! krautuvės savininkams, Kr. Do- nesiniais ĮiDokėjmuds ir priei nėms sudarė patogias sąlygas taupymui. Per trejus metus vien
aukflo dirbinių. Sav. Dalia ir j nelaičio lituanistinės mokyklos namais nuošimčiais.
tik Marųuette Parko skyriuje santaupos prašoko 12 milijonų
Romas Daukšai, sveikindami vi-1 tėvų komitetas nuoširdžiai de Mutual Federal Savings, 2212 dol., o visi banko indėliai pasiekė 52 milijonus dol.
gus su šventėmis, maloniai kvie- j koja po gražiai pasisekusios West Cermak Road — Tdef.
MIDLAND taup. ir skol. b-vės visos taupymo sąskaitos yra
(sk.)
čia šiomis prekėmis prieš šven madų parodos. Ponai Kozmo- VI 7-7747
apdraustos iki 40.000 dol. Federalinės valdžios agentūroje.
tes pasinaudoti.
(sk.). nai parūpino parodai drabužius,
MIDLAND taup. ir skol. b-vė už indėlius moka aukš
x Akiniai sJasttatss | IJeta>
paaukojo
loterijai
kiškio
kailio
čiausias
valdžios leistas palūkanas, o investavimai daromi
linkime visiems parapijonams, draugystėms,
va. Kreipkitės } V. Karossitf.
X A. a. Birutės Kiborienės,
sumaniai
ir
saugiai.
švarkelį
ir
prisidėjo
prie
ruošos
Optical Studio, 7061 S. Wasbteir parapijos draugams. Taipgi sveikiname
vienerių metų mirties sukakties
MIDLAND
taup.
ir
skol.
b-vės
vadovybė
sveikina
visus
darbų.
(sk.)
naw
Ave.,
Chicago,
m
.
60629.
proga sv. Mišios bus atnašau
"Draugą" su visu štabu ir visos "Draugo" ri
taupytojus bei klijentus artėjančių Švenčių proga, dėkoja užtei
(sk.)
jamos Šį sekmadienį, gruodžio
x Dėmesio, slidininkai! Dar Tel. 778-6768.
me jus.
kiamą dėmesį ir kviečia ateityje santaupas laikyti lietuvių
23 d.. 12 vai. Tėvų Jėzuitų ko yra laisvų vietų išvykoje j
X BAIOM0S1OS
vadovaujamame banke.
plyčioje. Gimines, draugus ir Steamboat Springs. Dėl infor rsMvaa, vison kalbom, GAIDOM, Vi
MIDLAND S a v i n g s a n d Loan A s s n . adresai: centrus
NEKALTO PRASID PARAPIJOS KUNIGAI
pažįstamus prašome, kurie gali. macijų kreipkitės į American tuose modeliuose gaunamos CHICA — 8 9 2 9 S o Harlem A v e . , Bridgevievv, IL. 6 0 4 5 5 , skyriai
GOJE:
Draugu
4545
W.
Ord
St..
dalyvauti Mišiose ir prisiminti TravH Service Bareau, 9727 S.
— 4040 Archer A v e . , B r i g h t o n P a r k e (Chicago, IL.
PftEL D. MOZERIS
T O M U KASPUTIS
velione savo maldose.
Western Ave., Chicago, Dl. ir vakaraia pu A. Daugirdą, tel. 478- 60632) ir 2 6 5 7 W. 6 9 t h St., Marquette P a r k e (Chicago,
im arba aulai ii SPARTA aavinnv
P. KUKIUS
60643. Tel. 312—238-9787.
to: 1. I. asUsma, II larry Dr, E. IL. 60629).
(pr.).
(sk.).
M. V. lim.
(a%.)
(aj)

CHICAG0J IR APYLINKĖSE

STASE'S FASHIONS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

•

Plečiasi ir auga
MIDLAND Taupymo Bendrovė

l

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

