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Gerbiamasis LTSR V. R. Ministre! sidariau tokį pasiryžimą, kurį aš
Vėl rašau dėl kelionės į USA realizuosiu, vedamas proto ir są
žinės:
reikalu.
Vasario 22 d. iš USA gavau 1. Atsako ir leidinio iš Jūsų
brolio Juozo laišką, kuriame jis lauksiu ligi šių metų kovo pabai
prašo detaliai paaiškinti prie gos. Jeigu leidimo nesulauksiu,
žastis, dėl ko manęs neleidžia jų arba vėl neigiamą, arba nesu
lauksiu ir jo, tuomet pagrįstai ir
aplankyti.
Kai Jūs mano nekaltus brolius teisėtai prileistu, kad Jūs manęs
apkaltinote didžiausiomis žmog vėl neišleisite, gal net neatsaky
žudystėmis raštu, kuris man bu site į mano raštą.
vo perskaitytas Radviliškyje, P a Tuomet:
sų Stale, 1978. DC 12, aš savo pa 2. Prašysiu savo draugus, kad
reiškimu, kurį Jums parašiau jie kuriuo nors būdu išsiųstų į
1978.XIL18, atskleidžiau, kad tie USA mano broliams mano raš
didžiausi kaltinimai absoliučiai tą, Jums rašytą 1978JOI.18, kad
neteisingi, kad todėl nėra kliū tuo būdu broliams ir seserims bū
ties mano kelionei į USA pas tų detaliai informuota apie visą;
brolius ir seseris ir iš naujo pra 3. Rašysiu skundą aukščiau
šau pas juos išleidžiamas.
siai Rusijos Vadovybei, kartu pra
Dėl kaltinimo nepaprasto di šydamas leidimo;
dumo ir pavojingumo aš įsitiki- 4. Pagalbos kreipsiuos į tarpnau turis rimtą pareigą brolius'tautines institucijas, į Šv. Sosto,
smulkiai informuoti apie viską, Nacijų Organizacijos ir Vakarų
kad žinotų, kaip elgtis, esant rei valstybių Vadovybes.
Man ir Jums būtų geriau, jei
kalui.
Jau pasibaigė du mėnesiai, kai gu šitas mūsų bendras reikalas
laukiu atsako į savo raštą, Jums būtų taikiai sutvarkytas ramybė
je, jo nekeliant į viešumą. Dėl
parašytą 1978. X E 18.
Jau dešimt metų, kai Jūs į vi to maloniai vėl iš naujo Jus pra
sos brolio formalius kvietimus ir šau leisti man aplankyti savuo
į mano visus prašymus vis atsa sius, remiantis Žmogaus teisių
kėte neigiamai, o į daugelį ma deklaracija ir Helsinkio pasitari
no prašymų, parašytų prieš kele mų Baigiamuoju aktu, kas rusų
tą metų, Jūs lig šiol man nieko Vadovybės garbingai ratifikuotai
ir padaryta Rusijos įstatymų es
neatsakėte
Si Jūsų elgsena su manimi man minga dalimi.
kelia rimtą prielaidą, kad ir da
Kurt. Pranas Masilionis, Jono
bar aš lauksiu mėnesiais, bet Sidabravas,
lauksiu vekui ir pagaliau vis 1979 m. kovo 1 d.
tiek nebūsiu išleistas.
Toks Jūsų elgesys su manimi I šį pareiškimą sovietinė vaimane apsprendė susidaryti ir su- džia neatsakė.

•

Daug kas nepritaria
Irano sankcijoms
Ajatola šaukia tautą mobilizuotis

Teheranas. — Irano ajatola nui ekonomines sankcijas, ameri
Khomeinis trečiadienį vėl pasa kiečiai įkaitai tikrai neišvengtų
kė piktą kalbą, ragindamas ira teismo už Šnipinėjimą.
Jungtinėse Tautose girdisi bal
niečius mobilizuotis, nes Iranas
sų,
kad reikėtų reformuoti pačią
jau pradėjęs politinį ir ekonomi
nį karą, jis galįs virsti ir kari JT struktūrą, nes dabartinė siste
niu konfliktu. Kalbėdamas apie ma turi privilegijuotas penkias
narkotikus ir jaunimo vergystę valstybes: Ameriką, Sovietų Są
narkotikams jis ir tą problemą jungą, Prancūziją, Britaniją ir Ki
vadino „didžiųjų galybių sąmoks niją. Indija jau pasiūlė padidin
ti dvi JT tarybas: saugumo ir
lu prieš Iraną".
ekonominių
reikalų. Libija pasiū
Komentatoriai Jungtinėse Tau
tose mato didelių sunkumų pa-'lė panaikinti „penkių didžiųjų
skelbti Iranui ekonomines sankci veto teisę Saugumo taryboje
Ekonomistai tvirtina, kad eko
jas. Amerikos delegacija daro žy
gių paveikti Saugumo tarybos nominės sankcijos Iranui nebū
narius, tačiau tai nelengvas už tų mirtinas smūgis, o sukeltų tik
Teherano gatvėse demonstruoja "pasderano" — islamo revoliucijos sargybinių dalinys, Dvasinis Irano vadas davinys. Daug kas nenori supy- nepatogumų. Šiuo metu Irano
Khomeinis skelbia, kad ekonominis, politinis karas jau prasidėjęs, o karinis konfliktas dar ateisiąs.
kinti naftos galybės. Ekonomi- į miestuose jaučiama
kiaušinių,
nes sankcijos pasireikštų kreditų į automobilių padangų, baterijų,
Iianui sustabdymu, jo lėšų kito vandens šildymo krosnių stoka,
tačiau dėl to kaltas biurokratų,
se valstybėse užšaldymu. Iš 15
Saugumo tarybos narių Amerikai prekybininkų neapdairumas, o ne
reikėtų gauti nors 9 valstybių pri lėšų stoka. Iranas per dieną u i
tarimą, tačiau paskutiniu metu savo naftą gauna apie 60 mil.
— Maskvoje sovietų disidentų turima tik 5.
dol. Per metus būtiniausių maisto
sluoksniai paskelbė, kad ok. Es Trečiojo pasaulio šalys: Bolivi produktų importui Iranas išlei
tijoje gruodžio 24 d. naktį buvo ja, Jamaika, Kuwaitas, Nigerija, džia 1 bilijoną dol. Kada dėl uos
Per dvi dienas atvyko 5,000 karių
suimtas žinomas kovotojas už ti Zambija,
Gavonas
nepritaria tų darbininkų boikoto užkliuvo
1
sankcijoms. Kuwaito delegatas Ab- Amerikos ryžių pristatymas, Ira
Washingtonas. — Valstybės , Indijoje irgi paskelbta apie so- kinčiųjų teises Lev. Regelson.
— Tel Avivo dienraštis paskel dalla Bishara tiesiog metė klausi nas gavo ryžių Tailandijoje. Ira
departamentas trečiadienį pakar- Įvirtų kariuomenės judėjimą. Kai
tojo kaltinimus Sovietų Sąjungai, I kurie keleiviai, atvykę iš Kabulo bė, kad Izraelio geologai mano, mą: O kur jūs buvote, kai ara no valstybinės prekybos įstaigos
kuri pradėjo gabenti į Afganis-į į New Delhi, pasakojo matę so- jog Izraelio teritorijoje gali bū bai siekė ekonominių sankcijų Iz direktorius pareiškė, kad Iranas
taną kariuomenę. Departamento vietų kareivius aerodrome. Vieti- ti dideli naftos šaltiniai, ypač raeliui? Tada Amerika pasiū galėtų 10 mėnesių kęsti visišką
kalbėtojas Hodding Carter pa niai afganai net verkę, matyda Mirties jūros apylinkėse. Energi lymą vetavo, nors klausimas lie blokadą ir tai nepristigtų pagrin
reiškė spaudai, kad antradienį ir mi savo žemėje svetimus karei- jos ministerija atsiliepė nieko ne tė 4 milijonus palestiniečių, o dinių maisto produktų: kviečių,
ir valgomo alie
trečiadienį apie 150 sovietų ka- vius.
girdėjusi apie tokius žemės tur dabar — tik 50 amerikiečių. Af cukraus, ryžių
jaus.
O
vėliau
būtų
rasti nauji
rikos
šalys
prisimena,
kad
1977
rinio transporto lėktuvų nusileido
tus.
Pentagono
žiniomis,
Afganista
produktų
šaltiniai.
Kabulo aerodrome. B jų išlipo
— Federalinė vyriausybė tre m. spalio mėn. Amerika, Brita
no sukilimas prieš marksistinę čiadienį pradėjo siuntinėti paja nija ir Prancūzija vetavo pasiūly
apie 5,000 sovietų kareivių.
Amino vyriausybę vis plečiasi. mų mokesčių formas, kurias pi mą uždrausti kapitalo investavi
Anksčiau prie Sovietų Sąjungos
Turku diplomatai
.,
.
^ .. Praėjusi rugsėjo mėnesį į Afganis- liečiams teks užpildyti ir grąžin mus Pietų Afrikos respublikoje.
Af
Afganistano sienos ^ C j t a n T b u v o ^ k ę s sovietų gynytrys sovietų divizijos, o dabar jų ,
.
. .A .
„ «./»
grįžta iš Irano
ti iki balandžio 15 d. Formų siun Daug Jungtinių Tautų narių ma
. .-.
j . , . : ' .,[t . ,. bos vicemmistens
generolas Ivan
no,
kad
sankcijos
tik
padidins
kainuoja
skaičius padidintas ik, penkių d i - l p ^ , ^ p<) J o ^
^ tinėjimas vyriausybei
Istanbulas. — Turkijos vyriau
konfliktą ir išplės krizę, o Ira
7.7 mil. dol.
vizijų. Manoma, kad Kremliaus
sybė
įsakė savo diplomatų šei
Nurodoma,
vadovybė nutarė panaudoti bet vyriausybė nutarusi mesti į Af — Kongreso narys George Han- nui jos nepakenks.
kurią karinę jėgą numalšinti af ganistaną stipresnes karo jėgas. sen, respublikonas iš Idaho, vėl kad ilgus metus sankcijas kentė moms sugrįžti iš Irano, jau par
ganų sukilimą prieš komunistinį Tuo labiau, kad sukilimo auko
skrido apie 30 šeimų nariu, o
Hafizulla Amino režimą. Sukili mis tapo vis daugiau sovietų ka išvyko į Iraną, nežiūrint valsty Rodeziją, įvairūs boikotai buvo turkų konsulatų tarnautojai Tabmas vyksta
visose 28-se Afganis-. , , .
• • • • « . „ J ^ ^ O bės departamento ir kongreso na skelbiami Izraeliui, tačiau tos
7
rize ir Rezaieh miestuose parva
rinių patarėjų.
. .. n A. A I 6 .
sutrauktos
sovietųPrie
jėgosAfganistano
primena
valstybės nesugriuvo.
Sunkus kelias į demokratiją
tano provincijose. Pati Afganista-,, ,
«.. V V : *.— ;«, rQ ^: a rių tokių kelionių kritikos. Jis ^
žiavo automobiliais.
Salisburis. — Tūkstančiai juo pės, vadovaujamos Nkomo ir Mu, Z. - i v - -i • ^ Vakarų žvalgybai rusų invaziją bandysiąs išvaduoti Irane laiko Irano užsienio reikalų ministeTurkijos vyriausybė ir spauda
~„ kariuomenė
i,„_.,,~.~«~~ i„u„.
mus amerikiečius įkaitus.
ris Ghotbzadeh pasakė ABC ži- labai įsižeidė dėl Irano ajatolos
dųjų Rodezijos gyventojų džiaugs- gabės. T a r p jų yra gilių politinių no
labai susilpninta
į Čekoslovakiją 1968 m.
— Per keturias dienas Kalėdi r i ų tarnybai, jos paskelbus Iramingai susirinko Salisburio aero nesutarimų. Jei jos į parlamento ilgų kovų ir dezertyrų
Khomeinio pareiškimo. Jis pasa
Sovietų „Pravda" gruodžio 23 nio savaitgalio Amerikos vieške
drome, kuriame nusileido lėktu rinkimus išeis su savo atskirais Valstybės departamentas jau
kė, kad Irako, Egipto ir Turkijos
Soviettj Sąjungos
vas su sukilėlių Patriotinio franto 'kandidatais, gali kilti ginčų ir praėjusią savaitę pareiškė
kelis d. paskelbė savo bendradarbio liuose žuvo 713 žmonių.
režimai išsilaiko tik kareivių dur
karininkais. Jie padės surinkti net kovų. RinCcimai turi įvykti už protestus dėl sovietų kariuome Arkadi Maslenikov straipsnį, ku — Gruodžio 26 d. pietinę Ško
tuvų
pagalba. Kai nebus durtuvų,
gyventojų skaičius tai liaudis
tūkstančius savo kareivių į spe dviejų mėnesių. iKonkurencija tarp nės gabenimo į Afganistaną. Tai riame jis žinias apie sovietų ka tiją sukrėtė gan stiprus žemės
seksianti Irano pėdo
Maskva. — Sovietų Sąjungos mis. Turkijos valdžia laikėsi Ira
cialias karines stovyklas. Grupei dviejų Patriotinio fronto grupių esąs neleistinas svetimų jėgų kiši- reivius Afganistane vadina „gry drebėjimai, kokio nebuvo jau 200
karininkų vadovavo „(komendan gali padėti buvusiam premjerui masis \ nepriklausomos, suvere nu prasimanymu". Straipsnyje metų. Žmonių aukų nebuvo, kai gyventojų surašymas, pravestas no atžvilgiu labai atsargiai ir
sausio 17 d., parodė, kad per 10 nuosaikiai. Dėl to turkų spauda
vyskupui Muzcr,o'wai.
ninės valstybės reikalus. Pirmadie-, pabrėžiama, kad Sovietų Sąjunga Vur sugriuvo dūmtraukiai.
tas Mafela Masuku".
— Zaires vyriausybė uždarė metų
gyventojų
padaugėjo 9 labai karštai reagavo į ajatolos
_„.,
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,
.
_
.
_
„
,
„
„
.
„
.
nį
buvo
gautos
žinios,
kad
sovie™ekad
nesikiša
į
kaimyninių
ša/
T a r p baltųjų Rodezijos 0gyvenBritanijos gubernatorius Rodesavo
valstybės
sienas,
nes
bijoma
1
nuoš.
ir
dabar
siekia
262.4 mi žodžius. „Hurroyet"
laikraštis
zijoje 'lordas Soames paskelbė ke tojų manoma, kad jokia politinė tai lėktuvais atvežė 1,500 para- "'** vidaus reikalus. Pripažįstama spekuliacijos veiksmų. Iki šių me
lijonus.
Centrinė
statistikos
įstai rašo, kad Irano nelaimė pirma
grupė
nelaimės
parlamento
daušiutininkų
į
Bargano
aviacijos
^čiau,
kad
sovietai
padeda
drau
lis dekretus. Anksčiau buvę „su
giškai Afganistano valstybei pa tų pabaigos Zaire įveda naują pi ga nurodo, jog miestų gyventojų
kilėliai", „teroristai", „sovietu gumos ir ateityje teks bendradar bazę, apie 60 mylių į šiaurės ry ruošti specialistų naujiems gink niginę sistemą, naujus bankno skaičius padidėjo iš 136 milijo buvo šacbas, o dabar — Khomei
nis,
imperializmo agentai" dabar ta biauti įvairiose koalicijose. Daug tus nuo sostinės Kabulo. Tuo me lams aptarnauti.
tus.
n
ų
iki
164
mil.
Sovietų
gyvento
tu
sovietai
turėjo
Afganistane
po Rodezijos politinės sistemos da įpriklausys nuo to, kaip laikysis
— Buvęs NATO kariuomenės jų nuošimtis miestuose pakilo iš Turkija turi nemažai kurdų sa
apie
3,500
karinių
patarėjų,
ta
Rodezijos
baltieji,
ypač
karinin
lis, partijos, kurios galės laisvai
vadas gen. Meksander Haig buvo 56 iki 62. Kalbėdama apie gyven vo teritorijoje, todėl vengiama
čiau
vėliausios
siuntos
pakėlė
so
kai,
vadovaujami
generolo
Peter
dalyvauti organizuojamuose deišrinktas United Technologies tojų švietimą, įstaiga nurodo, santykius su Iranu gadinti,^ kad
Kinija
prisiminė
vietų
karių
skaičių
iki
9,500.
neramumai iš Irano nepersimesmokratmiuose rinkimuose. K ka Walls.Turės reikšmės ir tai, kaip
Corp. prezidentu.
kad 139^ milijonai yra turėję šiek ^ . Turkiją, tačiau vyriausybė
į
Rodezijos
naują
valstybę
pažiū
Stalino
sukakti
lėjimų paleisti ten kalinti sukrlė— Filipinų prezidentas Ferdi- tiek aukštojo ar viduriniojo moks
rės
kaimyninės
šalys:
Mozambi
nand Marcos nustebino savo po lo. Žmonių, kurie gerai naudoja pripažįsta, kad pagerinti ryšius
ihai- Paskelbta amnestija ne tik
Japonų
komunistai
Pekinas.
—
Kinijos
spauda
pri
su dabartiniu Iranu nėra lengva.
juodiesiems kaliniams, bet ir bu ką, Zambija ir Tanzanija. Eko
siminė Stalino 100 metų gimimo litinius priešus Kalėdų proga pa rusų kalbą, skaičius padidėjo 20
nominių
sunkumų
spaudžiamos,
vusiai Ian Smhho vyriausybei,
susitaikė su Maskva sukaktį. Keliuose partijos laikraš- leisdamas juos iš kalėjimų dviejų milijonų ir siekia 61.3 mil.
Somali ja paneigė
jos
ragino
sukilėlius
ieškoti
susi
savaičių
atostogų.
kuri buvo atskyrusi Rodeziją nuo
Metinis žmonių skaičiaus augi
Maskva. — Japonijos komu-Įčiuose buvo apie Staliną straipsžinią apie bazę
Britanijos. Gubernatorius vėd lei tarimo, nes Rodezijos civilinis nistų partijos vadai gruodžio 17 niai, paštų valdyba išleido du — Izraelio premjeras Mena- mas siekia 0.92 nuoš.
karas
darė
sunkių
nuostolių
ir
chem
Begin
buvo
labai
nedrau
Mogadishu. — Somalijos infor
do spausdinti tris prieš vyriausy
kaimyninė d. buvo Maskvoje, kur juos pri- pašto ženklus, o knygų leidykla giškai sutiktas naujame
žydų
macijos
ministeris Abdisalam Hubę leidžiamus laikraščius, panai kaimynams. Svarbi
prezidentas Brežnevas ir ki-1 išleidžia du tomus Stalino raštų .
, _ n ..
valstybė, nuo kurios daug pri ėmė
.
v
i
J
•
r.
.
.
nr
i
iv
o
'
^
.
K
»
—
i
J
c*-u
mieste
Kiryat
Arba,
20
mylių
nuo
ssein
paneigė
JAV spaudos žinias,
kinti karo lauko teismai, sekma
„JĮ^ZI,
u ^ ^,. m ^Aai
klausys ateities Rodezijos išsivys ti Kremliaus vadai. Gruodžio 25 ir kalbų. Pripažįstama, kad Stali- TJeruzalės,
či
a
žydai,
susirinkę
į
kad Somalija pasiūlė Amerikai ka
dieniais vėl leista turėti politi
tymas, yra ir Pietų Afrika, kuri d. paskelbtame bendrame komu- ; nas yra padaręs daug klaidų, ta- naujos mokyklos atidarymą, va
rinę bazę Berberos uoste, Adeno
nius mitingus. Gubernatorius ta
tikriausiai darys viską, kad Rode nikate sakoma, kad „nuoširdžiai jČiau, apskritai, jis buvęs didelis dino premjerą „išdaviku" ir „me
įlankoje. Žinia esanti nepagrįsta.
čiau įspėjo, kad jis nepakęs smur
zijos valdžia nepakliūtų į sufkilė- ir draugiškai vykusio susitikimo .žmogus.
lagiu".
Anksčiau tame uoste būdavo įlei
to veiksmų, netvarkos ir grasini
Hų, ypač į Roberto Mugabės, metu išryškėjo, kad abiejų parti Užsienio korespondentai pri
džiami sovietų karo laivai.
mų.
rankas, nes jis laikomas Maskvos jų pažiūros dėl pagrindinių dabar mena, kad Pekine dar dabar Tien
Turkijoje neramu
Stebėtojai pripažįsta, kad Roties problemų yra vienodos". Ja An Men aikštėje kaba didžiuliai
tarnu.
dezrjoje bus dar daug neramumų.
ponų ir sovietų partijų ginčai Markso, Engelso, Lenino ir Stali
KALENDORTUS
Ankara. — Turkijoje trečiadie
Nors sukilėlių vadai pasirašė ka
truko 15 metų, nes 1964 m. japo- no portretai, kada Maskvoje Sta nį žuvo dar penki asmenys, jų
Gruodžio 28 d.: Nekalti Ber
ro paliaubas, tačiau daug jų ka
—• Nepalio karalius Birendra nų partija išmetė kelis Maskvai linas ignoruojamas naujųjų vadų tarpe vienas policininkas. Su
neliai, Rimas, Vyga.
reivių džiunglėse nieko negirdėjo paskelbė, kad jis leis išrinkti tau- atsidavusius partijos vadus. Po — „revizionistų".
sprogdinta vienos dešiniųjų orga
Gruodžio 29 d.: Tomas Beck,
apie taiką. Sukilėliai, jei ir turi tinį parlamentą, tačiau valstybės to buvo bandoma išlaikyti pu- Kinijos komunistų vadai, minė nizacijos įstaiga. Nuo pirmadie
Agapė, Survilas, Gajutė.
radijo aparatus, netiki, kad sukili galia toliau liks jo rankose. Atei- 'siausvyrą tarp Maskvos ir Pekino. dami Staliną, neslepia, kad ir
nio riaušių pradžios jau žuvo 16
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
mas prieš Rodezijos valdžią jau nančiais metais bus pravestas re
Po paskutinio pasitarimo, kur „didysis kinų vairuotojas" Mao žmonių, daugiau keturių tūkstan
baigtas, manydami, kad tai tik ferendumas, kuris nutars ta rei japonų delegacijai vadovavo cent- neišvengė klaidų ir asmenybės čių buvo suimta. Komunistinės Pietų Korėjoje iškilo armijos saugu
ORAS
„baltųjų propaganda".
kia įvesti kelių politinių partijų ro komiteto pirm. Mijamoto, bu-Įkulto, kaip Stalinas, tačiau jo grupės pradėjo smurto veiksmus mo dalinių generolas Chon Too Hwan. Debesuota, su pragiedruliais,
padaręs kariuomenės vadovybėje va
Neaišku, kaip ateities rinki sistemą, ar toliau tęsti valdymą jvo pasmerktas Kinijos puolimas niekas už tai nepasmerkė, nesprieš mokyklas ir dešiniųjų spau lymą, pakeitęs svarbesnių daMnių vir- temperatūra dieną 40 1., naktį
muose laikysis dvi sukilėlių gru be jokių partijų.
Iprieš Vietnamą.
(„visi daro klaidas".
dą bei veikėjus.
30 1,

Rodezijon grįžta
sukilėlių vadai

Afganistane daugiau
rusų

TRUMPAI
1$ VISUR
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Kelių šimtmečių istorija kalba, kad sportinis pasi
ruošimas daug padėjo tautų išsilaikymui, todėl ir mūsų
fiz. lavinimo ir auklėjimo linkme privalo diegti lietuvy
bės apraiškų naudingumą.
A P M Ą S T Y M A I PRIE 1980 M E T Ų
SLENKSČIO
BR. KETURAKIS
Šv. Kalėdos, kaip Kristaus sį į vieną statutinį paragrafą
gimimo šventė ir paskutinės kurs sako, kad sąjunga į savo
dienos praeinančių metu, kiek suvažiavimą kviečia sporto dar
vienam iš mūsų sukelia įvairių buotojus, spaudos žmones ir ki
žmoniško gyvenimo apmąstymų. tus talkininkus, bet be balsavi
Tai natūrali ir sveikos minties mo teisės, o tik stebėtojais.
apraiška, persijojant atliktų Ne vienas tokių darbuotojų daž
darbų vertę, artinantis prie nai atvyksta į suvažiavimus, jie
N. M. pakopos. Plačios apim nėra atitrūkę, jie norėtų padėti
ties organizaciniuose veiklos ar bent įnešti realių siūlymų,
plotuose, kur sportinis judėji tad kodėl jiems neatidaryti du
mas turi aktyvų įnašą, kartais ris plačiau.
metiniai užmojai atsimuša į ne
Veidu į Lietuvą
tikėtas kliūtis, ypač ŠALFASS
1979 m. sąjungos spartakia
veikloje. Sportinis sąjūdis mū
sų sąlygose yra sunkus, daug doje Lietuvos sportininkų pasi
sudėtingesnis, negu kitų sam rodymas buvo gal tik vidutinis,
būrių savo gausumu, kurių požy bet nereikia pamiršti, kad tai
miu yra įvairios varžybos ir konkurencija labai stipri, o šie
rungtynės. Imkime krepšinį, met dar pirmą kartą dalyvavo
tinklinį, stalo ir lauko tenisą, nemaža svečių ir užsienio.
plaukimą, Pabaltiečių pirmeny
Artėjant olimpiadai, žinome,
bes, visur matome pulsuojantį kad Lietuva prie jos prisideda
judėjimą.
įvairiausiais būdais, o jos spor
Praeitų metų veiklą apžvel tininkai jau įtemptai ruošiasi.
giant, reikėtų skirti lyg ir į dvi Tikimės, kad jų pasirodymas
sritis:
pirmajai priklausytų ten bus sėkmingas, ir gal ne vie
rinktų komisijų sudarymas sta nas pasipuoš olimpiniu medaliu.
tutams ruošti, kurių reikėjo net
Tad giliau žvilgterėję j šią
trims atskiroms organizacijos trumpą pereitų metų veiklos
pozicijoms; antrajai gi, suva analizę ir neabejodami, kad
žiavimas, pasitarimai Hamilto sportinio kelio grindinys bus
ne su BL B-nės vadovybe, na, kiek aplygintas, galime drąsiai
ir metų pabaigai jau giedresnės peržengti 1980 metų slenkstį.
nuotaikos ir žymesnių užmojų
žingsniai — s-gos istorijos leidi
nio paruošiamieji darbai.
Jeigu pridėsime Margučio ra
dijo valandėlėse ir "Draugo"
sporto skyriuje pradėtą obalsių
— šūkių įvedimą tikslu popu
liarinti fiz. lavinimo sampratą
ir paskirti mūsų tarpe, ir gruo
džio 16 d. sporto programą T.
Siuto vadovaujamoje radijo va
landėlėje Chicagoje, kur ir
klausytojai telefonu gali statyti
klausimus ar pareikšti savo
nuomonę, linksmiau galime žiū
rėti į sporto propagandinę
pusę.
Ką girdėjome Hamiltone
ir kitur

Chicagos LSK Neris prieš Toronto
latves
pabaltiečių varžybose Cleve1979. X 20—21 d. Hamiltone
lande.
įvyko pasitarimai tarp PLB
pirm. ir nario sporto reikalams
TRUMPAI IŠ AUSTRALUOS
ii vienos pusės ir &AJLFAS
— Šioms šventėms Australi
s-gos pirm. iš kitos. Abipusiai
pasiaiškinimai ir susitarimai jos lietuviai sportininkai siunčia
sugrupuoti į 6 punktus. Jų čia mums savo geriausius linkėji
nenagrinėsime, tik lauksime, mus, tikėdamiesi kitas šventes
kad abipusiai įsipareigojimai praleisti kartu Adelaidėje lietu
1980 metų eigoje būtų pravesti. vių dienų ir sporto žaidynių
Sportines spaudos sustiprini šventėje.
— Australiečiai tikisi, kad
mui Pasaulio Lietuvyje numa
mūsų
jaunių krepšinio rinktinė
tomas sporto skyrius. ŠALFAS
s-ga, turi sumaniai ir produk- bus pakankamai stipri ne tik
tingai išnaudoti šią galimybę, dalyvauti jų sporto šventėje,
nes tai atskleidžia plotus fiz. bet ir sužaisti keletą rungtynių
lavinimo ir sporto vaidmens prieš pajėgesnes australų ko
ryškinimui ir platesniam judė mandas.
jimui į mūsų kasdieninį gyve
— Be jaunių ir mergaičių
nimą
krepšinio bei tinklinio komandų,
Susirūpinimą kelia buvusieji australiečiai pageidautų ir kele
ir paskutinis PI, Jaunimo kon tą jaunių lauko tenisininkų.
gresas, kuriame nebuvo nei vie
— Australijos lietuvių jaunių
nos temos sporto klausimu. krepšinio rinktinės treneris Al
Daugumoje tai būsimasis elitas gis Ignatavičius sako, kad jo
ir daugelio socialinių sričių vai rinktinė bus paruošta taip gerai,
ruotojai, tačiau fiz. lavinimo ir kad jis tikisi staigmenos.
sporto reikalai jiems svetimi.
— Šiomis dienomis Canberoje
Liūdna, kad toks tamsumas ten vyksta 30-ji Australijos Sėtu
buvo pademonstruotas. Tačiau vių sporto šventė . Dalyvauja
žinant, kad dabartinis FL Jaun. rekordinis sportininkų skaičius
t-gos pirm. G. Aukštuolis yra — virš 300. Apie ją plačiau
platesnių pažiūru, reikia tikėtis bus už poros savaičių.
situacijos pagerinimo.
Robertas Sidabras
Varžybinė sąjungos dalis, be
DAR APIE B1THLONĄ
mažų trūkumų, praėjo gana
normaliai ir čia jos neliesime.
Padėka priklauso B Ketura
Labiau norėtųsi atkreipti dėme kių! už paaiškinimus gruodšio

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams J/2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $4000 $22.00
$15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
~
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

FUmoJo rungtynės Kaune, 1925 metais.

7 d. "Drauge" apie biathloną
— tai tik garsina mūsų rengia
mas varžybas Clevelande.
Jis teigia kad biathlono pir
mosios olimpinės varžybos įvy
ko 1960 m. Tuo tarpu A. Stegen, Amerikos olimpinės ko
mandos treneris savo parašyto
je knygoje "Biathlon", tvirtina,
kad biathlonas, kariuomenės
patrulio varžybų formoje jau
įvyko 1924 metais Chamonix.
Šios varžybos buvo tęsiamos ir
1928, 36 ir 48 metų žiemos
olimpiadose. Tą patį tvirtina
ir J. Haymaker, iš organizaci
nio komiteto.
Gal "nusileidimas nuo kalno"
ir nevykęs išsireiškimas, bet jis
buvo vartojamas P. Normano
knygoje "slidinėjimas", 1958
m. ir to paties vardo J. Skernevičiaus knygoje 1974 m, Alpinistonis sb'dinėjimas yra verti
namas iš anglų kalbos. Paga
liau tie du išsireiškimai turi kiek
skirtingas prasmes.
Mano straipsnyje šaudymas iš
59 imtr. buvo tik redakcijos
klaida. Nuo 1978 metų atstu
mas yra 50 mtr., o 150 mtr.
beveik išnyko.
Pas A. Garlauską, 20550 Bali
Ave., CSeveland, 44123 galima
gauti įvairių knygų apie Bathloną. Norintieji daugiau suži
noti, gali pas jį kreiptis.
Vytenis Čiurlionis
Red. pastaba: šiuo straips
niu laikysime biathlono diskusi
jas baigtomis.

FUTBOLAS
— Argentina. Jau 1978 m.
pasaulinių pirmenybių metu
Argentinos rinktinėje nesimatė
nei vieno žaidėjo iš Boca Juniors (Buenos Aires) komandos
laimėjusios kelis kartus krašto
pirmenybes, Pietų Amerikos ir
pasaulinę taurę. Bet paskutiniu
metu Argentinos rinktinėje ne
pasirodė nei vienas žaidėjas iš
sostinės geriausios komandos.
Priežastis: Argentinos dabarti
nis treneris L. C. Menotti jau
eilė metų yra susipykęs su savo
pirmtakūnu Lorenzo, kuris kaip
tik dabar treniruoja Boca Juniors.
— Ispanija. Ispanai laimėjo
3—1 prieš Kiprą ir kvalifikavosi, bet Kubalos žaidėjai susilau
kė daugiau nušvilpimų, negu
plojimų (žaidė Kipre). Po rung
tynių ispanų spauda smarkiai
kritikavo visą rinktinę. Nežiū
rint, kad ispanai vedė dviem
įvarčiais, bet negalėjo atsikra
tyti nesuprantamo nerviškumo,
neturėjo gerų kombinacijų ir
aiškios žaidimo linijos. Ispa
nų trenerio nekonsekventiška
taktika galėjo baigtis ispanams
fataliai. Kaip matoma ir "ma
žieji" kartais būna gan kietas
riešutas, ypač kai "didiesiems"
prireikia taškų.
— Olandija. I. Cruyff, tris
kartus buvęs Europos geriau
siu futbolininku, paskutiniu lai
ku buvo apkalbamas dėl savo
įvairių biznio transakcijų bei
spekuliacijų praradęs keliolika
milijonų dolerių ir dėl t o buvo
priverstas vėl aktyviai įsijungti
i šį sportą ir pasirašyti dviejų
metų sutartį su Los Angeles
Aztecs komanda. Tiesa yra
mažiau dramatiška Jis nepra
radęs milijonų biržoje speku
liuodamas, tačiau įsigijo tik
"mažą" 400,000 dol. sumą. ftie
neigiami gandai kilo tik todėl.

kad ateities grobikai nesuintere
suotų juo ir jo vaikais, kurie
nebūtų paimti įkaitais, ypač kai
jis laikomas vargšu.
— Anglija, T . Docberty, ško
tas treneris anglų Queens Park
Rangers, buvo traukinyje už
pultas fanatikų ir atsidūrė li
goninėje.
— JAV. Cosmos norėtų pri
traukti anglą T. Venables mene
džeriu, kuris šiuo metu treniruo
ja Chrystal Palace.
Vytautas A. Krikščiūnas

BAŽNYČIOS BOSIJA

• Administracija dirba kas- j
dien nuo 8:30 iki 4:30, SeSta- j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j
I
• Redakcija dirba kasdien j
8:30 — 4:00, šeštadieniais j
8:30 - 12:00.
j

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelkainos prisiunčiamos gavus
bi
^ ^

Kovojant už žmogaus me
džiaginę gerovę visada reikia
rūpintis taip pat ir žmogaus
dvasinių poreikių patenkinimu,
turint prieš akis jo amžiną li
kimą. Ugdyti žmogaus medžia bendruomenės gyvenime. Tai į egoizmą, vergiją, galingų vaja.
ginę ir dvasinę gerovę kaip tik pažymėjo Vatikano pro-nunci-' tybių smurto veiksmus prieš
ir yra toji misija, kurią nuo am jus Australijoje arkivyskupas silpsnesniąsias, žmonių naikini
žių atlieka Apaštalų Sostas — Barbarito, kalbėdamas austra mą ir genocidą, mažumą perse
Bažnyčios valdžios centrinis or lų teisininkų susirinkime Syd- kiojimą. Bažnyčia siekia, kad
ganas — dalyvaudamas tautų nėjuje. Apaštalų Sostas, kalbė tarptautiniai santykiai būtų pa
jo arkivyskupas, nesileidžia grįsti teisėtumu ir teisingumu.
jo tik Leningrado Spartakui įtraukiamas į karinio, politinio Bažnyčia trokšta, kad visi žmo
OLIMPINIS KAMPELIS
75—95, tačiau buvo nepilnos ar ekonominio pobūdžio konflik nės gyventų tarpusavio santar
sudėties.
būdu
tus. Apsaugoti taiką ir ugdyti vėje, todėl ji ypatingu
LIETUVOS ĮNAŠAS
Sov.
Sąjungos
moterų
rinkti
skatina
ekumeninį
dialogą.
žmonijos
pažangą
yra
esminiai
OLIMPIADAI
nė su vilnietėmis A. Rupšiene Apaštalų Sosto uždaviniai tarp
Be daugybės įvairių mažesnių b- V. Beseliene laimėjo šeštas tautinėje plotmėje. Bažnyčia gi
— 2mogus galėjo imti pamo
gaminių ir suvenyrų Lietuvos rungtynes Amerikoje prieš Wa- na moralines vertybes, be kurių
ką iš snaigės. Nė vienos i i
įnašas olimpiadai bus didžiulis. shingtono valstijos rinktinę 135 yra neįmanoma sukurti žmoni
dviejų nėra vienodos, ir vis dėl
Juk jau esame minėję, kad Šiau —75. Seatle profesionalų trene jai laimingą ateitį. Bažnyčia
lių Televizorių gamykla su Le- ris L. Wilkensen pasakė, kad siekia pašalinti visas kliūtis, to kaip puikiai -jos darbuojasi
niugradu yra visų įrengimų ir stipresnės komandos pasaulyje trukdančias įgyvendinti pasto drauge didesniam tesėjimui —
kaip kad eismo suvaržymui
aparatūros pagrindas. Visa už nėra.
vią pasaulinę taiką, tai yra —
Weekend CkneUs
sakyta aparatūra, kuri bus nau
— Bankinio gastroles turė
dojama transliuoti olimpiniams jo Kauno Granitas R Vokieti
žaidimams, jau pristatyta Mas joje. Berlynas buvo nugalėtas
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 —
kvai.
25—25, Eberswald 20—18 ir
DR.
K.
6.
BALUKAS
Olimpinis kaimelis taip pat Hale 28—23 — tai aukščiausios
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir motoru ligos
jau apstatytas Ventos baldais, lygos komandos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
sumoje už ketvirtį milijono
— Tinklinio pirmenybių an
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravrford
Kasdien
1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
rublių.
trame rate Vilniaus Kuro Apa
Medical Building). Tet. LU 5-6446
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
ratūra
laimi
visas
4
rungtynes:
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Odos gamykla baigia išleisti
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
prieš
Taliną,
Taškentą
po
3—1,
net 17 rūšių odos dirbinių, su
prieš Kišiniovą ir Minską po 3
olimpiados simbolika.
DR. WALTER J . KIRSTUK
—2 ir stovi su Minsku trečioje Tei. ofiso HE 4-5849, rez. 386-2233
Lietuvis gydytojas
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS vietoje. Mat, pirmame rate
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
— Krepšinio pirmenybėms pralaimėjo prieš pirmaujantį
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Grozną
2—3.
besiruošiant, Vilniaus Statyba
pakeliui į Maroką sužaidė Mask
voje prieš Sov. Rusijos meiste
rį CASK ir baigė lygiomis 107
—107. O Maroke laimėjo prieš
sostinės Rabato rinktinę 132—
7 ir prieš Maroko rinktinę 113
—90.
Leningrade Belovo taurės
turnyrą laimi Leningrado Spar
takas, finale nugalėjęs Minską
93—81. Kauno Žalgiris po per
galių prieš Taliną 105—86, No
vosibirską 83—73 ir Kijevą 89—
88 laimėjo 3-ją vietą. Pralaime-

Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

SOPHIC

IARCUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii WOPA
lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. cjp. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Teist 4M-S41S
MM AM
7159 S. MAPLEOTOOD AVE.
CHICAGO, UJU

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė

DR. EDMUND E. CIARA
0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street
Tei. - GR 6-2400

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad 10-3 vai Ofiso tel. RE 71168; rezid. 239-2919

Ofs. tel. 735-4477: Rsz. 24f 2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervu ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.

Telef. -

282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DR. FRANK PLECKAS

J0KSA
VAIKŲ LIGOS
3656 West 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir
"Contact lenses"

(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

Ofs. PO 7-6000. Rsz. 6A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 Wsst 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave Chicago

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

Tel 445-1223 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2657 W.69th Street Tet 776-4363

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Tel. - GR 6-0617
6 9 5 8 S. Talman Ave.

Įstaigos ir buto tei. 652-1381

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

J. & J. PHARMACY

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

>AtftUL vtt*r^**>ortur* kvepalai, c&domo* lofis I r t i
Valiuojamos k***, ramentai k kt„ pirkti ar nuomoti
Nemokamai!

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

Pristatymas nemokamai
A N G E L Ą ir V Y T E N I S DIRKIAJ •avfranksj

DR. J . J. SIMONAITIS

2659 W 59 St. Chicago - 476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr., treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 Wsst 71st Street
Vai : pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6 7 — iš anksto susitarus.

Ofs tel 566-3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: pirm , antr. ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.

duktė — Gina Danutė, g. 1938 m sūnus —Algirdas, 6 m., Vytau
(mirė basu 1941 —42 m. laiko tas, 7 m., dukterys —Elena, 19
m., Jadvyga, 10 m. (šeima išv. į
tarpyje).
Mockevičius Edvardas, s. Au v. Sibirą, Tomsko apyg., Parbiko
Propaganda ir tikrove
gustino, 16 m., VI kl. gimn. mo raj., Sabaslinkos kolchozą, 2 vai
kiu.,
Skirsnemunė, Jurbarko vis., kai ten mirė badu).
Vakarų kultūra yna išaugusi kis įnuodija uždarę į beprotnaL. KERULIS
Panevėžio aps., glžk. telef. — Raseinių aps., 1940. VIII suimtas,
Bolševikinė
sistema
paremta
Rapšienė — Etrikolytė Kot
krikščkmybės įtakoje. Pažiūra į mius. Kaip vergijos laikais, įvedė
telegr. mechanikas, Radviliškis, kalimas Raseinių kai, 1941. VI. ryna, d. Jono, ūkin. —akušerė,
teroru,
klasta
ir
melaginga
pro
žmogų kaip sutvertą Dievo pa- prekybą žmonėmis, kaip tą prakmenis, vežė senus ir vaikus. Pa Šiaulių aps. (Sibire žuvo, žmona 22 išv. į Sibirą (mirė nuo bado ir Graščiu k., Krekenavos vis., Pa
veiksįą, reikalauja gerbti žmo- tikuoja komunistinė Ryty Vdkie- paganda. Svetimos valstybės už
gal naujai sudarytą, nors ir nepil Jadvyga, 38 m., šeim., sūnus — ligų)
nevėžio aps. (grįžo j ok. Lietuvą),
gaus asmenį, jo teises ir jausti at- tiįa. ir kai kurie kiti komunisti- kariavimas a r klastingas prie savo
ną, sąrašą —vardyną iš Lietu Vladas, 16 m (Sibire mirė).
teritorijos
prijungimas
tai
"
išlais
Ničajienė Elena, d. Vlado, 44 .sūnus (Simono) — Vygantas, 6 m.
sakomybę prieš Dievą už žmo- niai kraštai, parduodami kadiKazlauskas Antanas, s. Mato, m., šeim., Kaunas, sūnūs (Alek-I (Sibire žuvo), duktė — Aldona,
vos išvežta 19,270 žm., ju tarpe
vinimas",
tai
'^liaudies
fašistinio
gaus teisiu laužymą. YTa tvirtas nius už pinigus,
g. 1905 m., tarnaut Anykščiai, sandro) —Ričardas, 17 m. (mi- 17 m. (grįžo į ok. Lietuvą),
vaikų:
reikalavimas, kad ir valstybės įŽmonėse visada buvo ir bus režimo nuvertinimas i>r valdžios
Utenos aps. (su šeima išv. į Al rė iki 1942 m. pavasario Arkties | Raštikytė Aldona Joana, d.
berniukų merg. iš viso
statymai derintųsi su Dešimt kriminalinio elemento, bet ateis- paėmimas į savo rankas", tai
amžius
tajaus kraštą, 1942. VIII. - į Ark srityje, Bykovo "rybozavode", t Stasio, 1 m., Kaunas (mirė AltaDievo įsakymu ir konflikto atve- tinė komunistŲ kultūra tiems "įsijungimas į tarybiniu tautų iki 1 met.
166
150 316
šeimą".
Vėliau
seką
trėmimai
į
Si
Mis—Mastacho žvejybos nuova- jaus krašte 1941 m.).
r i t
S Z 1
S a n
juje jarn teiktų pirmenybę. Vaka- krinimalistams atnešė pateisini506
443 9 4 9' eią
! ! ^Trofimovsko
į ' . ^ U p esalą,
S ? eV
iki 4 met.
1
. —"j doje), Zigmas Vytautas, 16 m.
ly43
bįrą
vergų
darbams
ir
mirčiai
tai
Sirutis Jonas, s. Felikso, g. 1911
rų krikščioniškoje kultūroje net mą ir net išaukštinimą į heroi
1003 915 1918
iki 10 met.
"džiaugsmingas
ir
savanoriškas
m.
agron., Daiginės k., Marijam
Norkūnienė Veronika, d. Kosto,
aukščiausias valdininkas ar pats jus, kai jie susibūrę į visokias
1159 1119 2278 į Sagilacho salą Laptevų jūroje
iki 18 met.
išvykimas
į
Rusijos
įvairias
res
ir čia mirė - sušalo), žmona — 34 m., šeim-, Garnių k., Dau polės aps. (nuo šeimos atskirtas
valdovas, aukščiausia krašto vai- raudonąsias brigadas vykdo banpublikas".
džios viršūnė negali sauvaliauti, kų apiplėšimus, žmonių pagrobiB viso 2834 2627 5461 Emilija, d. Mato, g. 1899 m., šeim. gailių vis., Utenos aps., sūnūs mirė 1941 Ji. Krasnojarsko kone.
o savo elgesį turi derinti su krikš- mus, vaduotpinigių
išrelkalaviKaip jau minėta, sąrašas ne (susirgusi cinga mirė Sagilacho (Anupro) - Jonas Algimantas, stov.), žmona —Ona, g. 1914 m ,
1979 metai paskelbti Vaiko me
saloje), duktė Rasa, g. 1939 m. 11 m., Zenonas, g. 1940. V. 9 agr. (po 17 m. grįžo į ok. Lietuvą),
čioniškos moralės dėsniais. Ted- mus ir pagaliau teroristinius žu- tais. Bolševikinei propagandai pilnas, ir jų buvo daugiau.
singumo ir žmoniškumo vykdy- dyrous. Ateistinės marksistų - ko atsivėrė naujos "aukso kasyklos".
Iš to sąrašo spausdinamos ke (mirė 1942 . X. — 1943.1 poliari (mirė Barnaule 1941.IX.22), duk sūnus — Jonas, g. 1939 m. (mi
mas pareina čia ne vien nuo po- munistų kudtūros poveikyje tero- T a proga jų spaudoj pasipylė vie lios ištraukos išvežtų seimu, ku nės nakties metu Trofimovsko tė — Livija Liucija, g. 1937. V. 15 rė badu 1943 m . ) .
Stundžienė Veronika, d. Jo(mirė Barnaule 1941. LX- 21).
licijos priežiūros ir teismu veiki- rizmas tiek išsiplėtė, kad teroris- nas už kką "gražesni" išsireiški rių vaikai trėmimo metu air jau saloje).
mokyt,
Kaupiškiai, Kybartu vis.,
Petrulionienė Anelė, d. Anup
Kokinas Jonas, s. Andriaus, 50
mo, bet ir nuo ištikimumo sąži- tinių nužudymu,
pagrobimų, mai, būtent, kad kitose šalyse Sibire m i r ė
nei, nuo reikalo derintis su iš- bombų sprogdinimu, užpuolimŲ vaikai dažnai negalį protiškai ir
Dundulis Povilas, s. Igno, g- m. ūkin., Zelianka, Imbrado vis. ro, g. 1900 m., Žiegždrių k., Bal Vilkaviškio aps., žmona —Ma
m. mokyt., sūnūs —Al
plaukančiais iš pačios Dievo su- 1972 m. buvo 206, 1975 m. jau fiziškai vystytis, gyveną nepalan 1894 m. Cekonių k., Debeikių! Zarasų aps. (nuo šeimos atskir bieriškio vis., Marijampolės aps. rija, ?
gimantas,
5 m., Antanas, 1 m . 6
tvertos žmogaus kr daiktu prigim- buvo 572, o 1977 rn. jau 1256, o kiomis jų sveikatai sąlygomis, vis., Utenos aps., savanoris, pik., tas Sibire mirė) žmona - Vai- (Sibire mirė), sūnūs (Prano) ;
ties dėsniai bei su paties Die- 1978 m. net 1,511, o 1979 m. milijonai vaikų gyveną skurde, dviejų Vyčio kryžių su kardais tonytė Ona, d. Antano, 45 m., Algimantas, g. 1934 m., Algirdas, mėn. (mirė tremiant į Sibirą),
vo paskelbtais nuo^atais.
vien tik per pirmus devynis mė- kenčia nuo bado ir ligų, buržua kavalierius, išv. iš Dausėnu, Jo ūkin-, sūnūs - -Romualdas, 12 m., g. 1924 m., Geimirias, g. 1931 m., Gediinas, 3 m., Saulius, 3 m.,
Krikščioniškoje kultūroje kar- nesius — 2,662 Teroristu feriga- zinėje Lietuvoje vaiky mirtingu niškio vis., Šiaulių aps. (mirė Zenonas, 10 m. (šeima išv. į v. Vytautas, g., 1926 m. (Sibire žu duktė — Marija, 1 m. 6 mėn.)
tojamas Sv. Rašto posakis: "Kiek- d 0 5 t w r i tarptautinius ryšius ir mas 1938 m. buvęs vienas di kone. stov. Kanske, Krasnojars Sibirą, Tomsko apyg. Parbiko vo 1945. II. 16), duktė — Silvija mirė tremiant į Sibirą).
raj., Sabalinkos kolchozą, vienas G r a ž i n a j ^ 1 9 2 8 m. (Sibire miStundžienė Veronika, d. Jo
viena valdžia iš Dievo". Tai užtikrintą didesnę ar mažesnę džiausių Europoje. Kas kita Ta ke, Krasnojarsko krašte), žmona
sūnus
ten
rnirė)
no,
29 m-, ūkin., Pilkesnių k.,
rė 1945. III. 2 0 )
nuostatas ne pavaldiniu klusnu- Paramą ateistinio
marksizmo rybų Sąjungoje, 'kur virš vaiky — Kaminskaitė Janina, d. Kazio,
Lukoševičius
Jonas,
s.
Vinco,
Pranckūnas Jonas, s. Juozo, 35 Utenos aps., sūnūs (Jono) —Ed
imti sudrausminti, bet perspėji- tėvynėje. Kai Lod aerodrome ja- galvų šviečianti saulė ir mėly g. 1906 m. Daumantiškiu dv.,
g.
1891
m.,
tarną'rt.,
Zarasai
(nu
0111
mokyt., Antalieptė, Zarasu aps. mundas, 10 m., Jonas 2m., Vy
mas valdantiems jų valdžia nega- P * raudonosios armijos nariai nas dangus. Vaikų mirtingumas Siesiku vis., Ukmergės aps., šeim.,
•kankintas
kone.
stovSibire),
žmo
(mirė kone stovykl. Krasnojars tautas, 11 m., dukterys —Irena,
Tarybų iš Altajaus krašto 1942. VIII su
Ii būti totalistinė savivalė, o kaip pravedė masines žudynes, nužu- mažiausias pasaulyje.
na
—Anelė,
d.
Jurgio,
g.
1895
m.,
ke),
žmona — Teofilė, d. Mo 3 m. (mirė 1941. X. Barnaule),
paeinanti iš Dievo, turi būti pa- dycfami daugelį Porto Rico kata- šalies jaunoji karta auganti svei vaikais nutremta į Arkties sritį,
šeim.
(su
šeima
išv.
į
v.
Sibirą,
lfku
tiejaus, 36 m., šeim. (su dukteri Julija, 1 m., Nijolė 8 m.
lenkta Dievo reikalavimams. Jei
piligrimų, vienas gyvas išli- ka, žvali, laiminga, rūpestinga glo Lenos upės žiotyse esančią TrofiTomsko
apyg.,
Bakčaro
raj.,
mirė
mis išv. į v- Sibirą, Tomsko apyg., Šeškus Jonas, s. Vlado, g. 1907
kuri vyriausybė su tuo prasilen- kes t o s raudonosios brigados na- ba, nuoširdžiu dėmesiu apsuptas movsko salą, 1943. m. sūnūs —
1944
m.
badu
Vavilovkos
kolcho
8 Kozo
Bakčaro raj., Vavilovkos kolcho m., tarnaut, Pakrraunis, Rokiš
kia, tai atsmrintinas dar vysk. M. "J
Okamoto Izraelio teis- kiekvienas jaunas pilietis nuo pat Jonas, g- 1940m. VI. (mirė tre
ze)
,
sūnus
—
Algirdas,
g.
1925
m-,
m e
zą), dukterys — Birutė, 12 m., kio aps., žmona — Biveinytė Ma
Remio
skelbtas
priminimas:
pareiškė: "Mes tikime, kad Tarybų Sąjungos įsikūrimo pra miant ar greit Sibire), Jurgis g.
dūktą
—
Aldona,
g.
1923
m.
rija, d. Kosto, 30 m., šeim., sū
Laimutė, 7 m. (mirė badu).
"Kiekviena valdžia iš Dievo, bet žmonių žudymas neišvengiamas, džios. Ir reikia, kad saulė šviestų 1931 m. (nuskendo Lenos upėje
(1944
m.
mirė
džiova.
Palaidota
nus
Tadas, 1 m. (Sibire mirė ba
Mes
Preibienė — Goreivaitė Liuda,
ne kiekviena vyriausybė iš Dieturime sukurti pasaulinę visiems vaikams žemėje, juos rei Jakutske apie 1949 m ) , dulkite —
Vavilovkos
k.
kapinėse),
duktė
—
du).
g. 1913 m., šeim., Užvenčiai, Svedraudonąją armiją h* norime per kia ginti nuo išnaudojimo, lė Julė, g. 1927 m., gimn. mokinė
vo".
Elena,
8
m.
(mirė
badu).
iriškė, Zarasų aps. (su vaikais Sniras Alfonsas, s. Kazomiero,
(mirė 1942.K — 1943. I laiko
Krikščioniškos kultūros įta spėti visą pasaulį, kad mes žudy tos bado mirties, nuo karo grės
Matulis Juozas, g. 1900 m., n » išv. į v. Sibirą, Tomsko apyg., g. 1899 m., tarnaut., Klepsiu k.,
tarpyje Trofimovsko saloje).
ka visuomenės ir valstybės gyve sime kiekvieną, kuris stoja bur mės ir t. t.
Giedrikienė — 2ilinskahė Eu kyt., visuomenės verkėjas, Jurge- Bakčaro raj.), sūnūs (Justino) — Ukmergės aps., žmona —Ona, d.
žuazijos pusėn, o kas stoja ton
2odžiai gražus, bet labai klas
nime buvo taip verksminga, kad
genija, d. Jurgio, 29 m. šeim-, Sma navo k., Stelmužė, Zarasų aps- Algirdas Petras, g. 1933 m. (mirė Jono, g. 1901 m., šeim, 2 dukte
pusėn, jie patys pasilieka teisę tingi.
net ir atsirandantieji pavieniai
sau spręsti".
Sulaužę visas pasirašytas su lininkai, Kalvarijos vals. Mari (nuo šeimos atskirtas mirė badu sulaukęs 18 m.), Putinas Povilas, rys dvynukės, 2 mėn. amž., greit
netikintieji ar ju kai kokie sam
mirė Altajaus krašte.
2udo net ir savuosius, ku- tartis, 1940 m. birželio 15 d. rusai jampolės aps., sūnūs —Arvydas Krasnojarsko kone. stov.), žmo g. 1 9 3 5 m ( m i r ė l 9 4 7 m ) .
būriai, nors atmesdami Dievą, .
. , „ . . , . , .
Tamošauskas Mečislovas, s. Ma
Pupeikis
Jonas,
s.
Izidoriaus,
Jurgis, 7 m., Jonas Leonas, 9 m. na —Jonaitytė Jadvyga, d. Prano,
vis tiek laikėsi krikščioniškosios " * ^ ^ į o j y g i u o t i koja kojon Lietuvą okupavo. 1940 m. birže
g. 1918 m., mokyt, (su dukrele g. 1907 m., tarnaut., Zarasai, rijono, 40 m. ūkin., Antanavas,
su komunistinėmis
gretomis. lio 14 d. prasidėjo didieji trėmi (vienas sūnus Sibire mirė).
moralės.
—Marija,
išv.
į v. Sibirą, Tomsko apyg., Bak žmona — Juzė, d. Broniaus, g. Telšių aps., žmona
"Mažojoje Lietuvių enciklopedi mai į Sibirą ir kitus Rusijos plo
Jakubavičius — Sekas Jurgis, s.
d.
Romualdo,
35
m.,
tarnaut.,
sū
1918
m.,
šeim,
duktė
—
Nijolė,
joje tik III tome yra pavardės 16- tus. Vežė šeimas, pavienius as- Kazio, 46 m., g. Troškūnų m., čaro raj., Vavilovkos kolchozą),
g. 1939 m (mirė v. Sibire, Toms nus —Marijonas, 5 m. (mirė
Padėtis pasikeitė, kur į valdžią ^ ^ lietuvių komunistu, pažyko apyg., Parbiko raj., Sabalin 1941 m. rudenį), dukterys —Da
atėję komunistai pradėjo kurti a- rr^xAt fc^ ^ "neteisingai reprenutė, 9 m., Gražina, 6 m., O n a 10
teistmę kultūrą su visomis jos iš- suoti
asmenybės kulto sąlykos kolchoze).
vadonm Teisingai Vl.'Juodeika gomis".
Putvinskis —Putvis Vytautas, m (visa šeima išv. į v. Sibirą,
ryškina savo knygoje "Didžioji
•
s. Vlado, g. 1901 m. Šilo —Pa- Tomsko apyg., Bakčaro raj., Mavėžupio dv., Šaukėnų vis., Šiau linovkos kolchozą).
iliuzija": "Kaip efektyvią prieDabar Maskva kalina ir belių aps., agron., Graužiku dv.,
priemonę kovai prieš demokrati- protnamiuose laiko žmones vien
Vaitkevičius Antanas,
16
Šiaulių aps. (mirė Vorkutos kana. m., Jurbarko gimn. mokm., 1940.
ją Marksas ir Engelsas siūlė var- t<x jel, fcad jie reikalauja laikytis
stov.), žmona —Elena, 32 m., VIII suimtas, kalintas Raseinių
toti kraštutini terorą: vadu žudy- pačios Maskvos konstitucijoje ar
šeim. (Sibire mirė), sūnūs — kai., 1941. VI. 22 išv. į Sibirą,
nes,
viešų pastatu deginimą, Helsinky Maskvos
pasirašytų
Algis, 9 m-, Tautvilas, 3 m. 6 mėn., mirė nuo bado ir ligų.
tūkstančiu žmonių likvidavimą... žmogaus teisių. Buvęs raudbnoVytenis, 5 m. (2 vaikai Sibire mi Veitas Jonas, s. Mato, g. 1907
nes tik šiuo keliu būsią galima s i o s ^mijos generolas Piotr Grirė), motina — Gruzdytė Emilija, m. Telšių m., inž., Panevėžys
užtflcrinti stiprią bazę proletari- gorenko 1979 m. gruodžio 20 d.
d. Vytauto, g. 1875 m. Suvartuvos (Sire mirė), žmona — Sofija, d.
ato diktatūrai ... Dostojevskio «Wall Street Journal" paskelbė
dv., Kelmės vis., Raseinių aps., Antano, g. 1910 m. Akmenės vis.
pranašystė, kad
nužudydami į j g ą 5 ^ ^ Maskvos naujai arešvisuomenūs veikėja, (Sibire 1942 Mažeikiu aps., agron. (Sibire mi
žmoguje Dievą, mes kartu nužu t u o t u žmogaus teisių gynėjų. Ra
m. suimta, išv. į kalėjimą, nu rė), dukterys — Janina, g. 1939
dome ir patį žmogų, niekur taip . i i n t a ^ y v ^
motina Tatteista sušaudyti, kai. mirė 1943 m. Panevėžyje (Sibire mirė),
neišsipikiė, kaip komunistų su- į ^
Vebkanova,
areštuotas
m.).
kurtame pasaulyje be Dievo. Ko- krikščionių teisių gynėjas kun.
Sofija, g., 1938 m , Šiauliuose.
Ramanauskas Antanas, s. Jono,
munistai atėmė krikščioniškąją Gieb Jakunin, įkalintas lietuVilėniškis Jurgis, s. Igno, %.
55 m-, ūkin., Degučiai, Zarasų
artimo meilę ir įvedė artimo tero- ^ ^JSJŲ gynėjas Antanas Ter
1906. IV. 23 Užnemunio vnk., Pa
aps., (žuvo kone. stov. Sibire),
ra. Jie uždarinėjo bažnyčias ir a- fe&n. Kalėjiman surinkti rusų
(Nukelta į 5 psl.).
žmona — Jadvyga, 40 m., ūkm.,
tidarinėjo koncentracijos stovyk- pogrindžio leidinio 'Toi k i " (les
ias, kurių žiaurumu ir gausumu kojhnai) redaktoriai V. Aferamtik nacių pragaras teprilygo... k į n > y Sorokin ir rašytojas Vneišdrįso. Paulauskas pristatė mus dėdei. Dėdė rusų pradžios mokyklą Lietuvoje, bet daugiau negu
Sunaikinę meilę, marksistai api- Nekipelov.
laikėsi šaltai. Prisėdo. Paulauskas įpylė „šatuką", pasirašyti ir neišmoko.
piešia ir nuskurdina žmogų, paUkrainoje fralinti M. Horbad,
kurį dėdė vienu ypu meistriškai ištuštino, supylęs į
O! Pasirašyti! Tai jau nebuvo taip paprasta, kaip
daro jį svetimu sau ir kitiems, jie p Rorumny, V. Strilciv, arešsavo smulkią burnelę. Pasimatė eilė „gerų" — jums gali atrodyti. Dėdė jau iš vakaro suko visiems
nužmogina patį žmogų, kurio tuotas laisvų tarpprofesinių dardirbtinių dantukų.
galvas, kur gauti gerą „pendzelį" (plunksną — nuo
^utriausta styga yra meilė ir re- bminkų unijų c^ganizatorius N .
— Tad atvažiavuot — prašneko dėdė žemaičių žodžio pen). Po to jau dėdei reikėjo patogiai atsisėsti,
ligrja".
Nikitin, rašytojas I. Guberman.
tarme. — Vo kaip mona sesou? Ar dar gyva? — pareikalauti, kad niekas nenervintų ir per petį nežiū
Tą labai patvirtino jų prakti- Ypatingai areštuojami ukrainie.
paklausė. — Aš anon didele laikinau. — Ir pri rėtų ir rašant nedarytų jokių pastabų vieną ar kitą
ką Komunistinės sistemos kont- čiai. Kalėjime yra ukrainiečių
J. KATINAS
skiemenį ar raidę du kartus pakartojant ir pasi
gesusiose mažose akelėse pasirodė ašaros.
rolėje augęs Tomas Venclova Helsinkio grupės steigėjas O.
žurnale "I Laisvę" paskelbė: Berdnyk. Balandžio mėn. buvo
Irenai pradėjus kiek pasakoti, dėdė išsiėmė iš rašius dar pagirtų, kad pasirašęs labai gražiai.
Iš savo ..išminties krepšio" taip ir pabėrė d a r pir
"vienas sąmojingas bičiulis Lie- pagrobtas ukrainiečių kompozikišenės pluoštą pageltusių nuotraukų ir padėjo ant
momis
dienomis:
tuvoje man sakė, kad judaizmas, torius V. Ivasiuk, vėliau rastas
stalo.
— Džana (taip vadindavo mane), to niekumet
iš dalies ir krikščionybė, suve- pakartas miške 10 myKų nuo
— No t a paruodyk, katra b u s tava muotina, —
1949 metais atvykome ir mudu su Irena ir
„nesisaivink"
(atseit nepasirašinėk), prapolsi! Čia
darni į dešimt Dievo įsakymų, o Lvovo. Jo kūnas sužalotas, akys dviems berniukais Jonuku ir Sauliuku (9-nių ir 6-Sių paprašė.
tau
padous
kuokį
puoperį, o to ir nežiną kon anei,
stalinizmo ideologija suvedama išplėštos, pirštai sulaužyti. Skro- metukų) į šią palaimintą šalį. Sutartį mums buvo
Nuotraukos buvo jau senos. Mamos būta dar žalte (žalčiai), mislei (galvoja)...
trk į du įsakymus: "piauk ir dimas parodė, kad jis buvo nu sudarę šios apylinkės geradariai — Kazimieras ir tada jaunos ir gražios. Dėdė, tur būt, buvo jas radęs
Dirbo toje pačioje "cementinėje", kur ir jo tėvas
plėšk",
žudytas prieš pakariant
Magdalena Paulauskai (iš viso sudarę apie 40 sutar savo mirusio tėvo palaikuose. Irena nuotraukas buvo dirbęs. Darbininkas buvęs geras. Bendra
Ir Šitokios marksistinės ateisti- ikio grupės nariai: tėvas ir sunūs čių). Kaimynystėje gyveno ir mūsų (žmonos) dėdė atpažino tiksliai ir dar papasakojo, kad mama vėliau
amžiai pasakodavo, kad kartą n e t „už pirmąjį" (tur
nes ideologijos ir kultūros įtakoAreštuoti ukrainiečiai Helsin- Petras, kuris buvo kartą Paulauskams prasitaręs, taip neatrodė, nes dar ją mažytę begelbėdama nuo
būt, foreman'ą) kompanija dėdę bandė padaryti, bet
je komunistai išžudė k tebežudo Sieko, V. Ovsienko, J. Litvin, fi- kad gavęs per kitus savo sesers dukters laišką, ieš pavirtusios ir užsiliepsnojusios stalinės lempos pati buvęs net ir kompanijai per griežtas ir kada niekas
milijonus žmonių, be atodairos lologas J. Badzio, poetas M. Hor- kantį jo.
labai sunkiai apdegė — ypač veidukas. Broliai buvo nebenorėjęs jo įsakymų klausyti, tai pats puldavęs
grobia svetimus kraštus, nepaisy- bal, mok. V. Strilciv ir daug kitų.
Nepažinojome mes dėdės Petro: Irena gimė nuvežę į Klaipėdos ligoninę p a s vokiečių daktarus viską vienas padaryti. Kompanija, tur būt, pamatė,
darni piliečių teisės gyventi nepri- Cia prisimintinas Solženicyno per kitais metais po dėdės išvažiavimo į Ameriką, aš gi, specialistus, bet veidas ir liko visam gyvenimui suža kad taip ilgai neišlaikys...
klausomą gyvenimą. Kambodijo- spėjimas: "Sov. Sąjungoje mes tik atėjęs į jos gyvenimą, ir negalėjau dėdės Petro lotas.
Išdirbo iki 65-rių savo amžiaus metų su pertrau
je net pavartojo stiprias nuodingą- gimėme vergais. Jus gimėte lais- pažinti. Dėlto mes kiek ir nerimastavome, ar norės
— You right — palengva pasakė dėdė, — ta yr komis (buvo mobilizuotas į pirmąjį pasaulinį karą).
sias dujas, feadu išmarino du ar vais. Kodėl gi Jūs remiate vergų dėdė Petras atpažinti seserėčią? Juo labiau, pikti (yra) mona sesou, Uonele. Tad to būsi mona duktė. Būtų ir dar ilgiau dirbęs, sakėsi, kad pats didysis
daugiau milijonų žmonių, be savininkus?
Kada
jie
kasa liežuviai plakė, kad aš esąs rusas (nes buvau gimęs
Dėdė seserėčios vardo nepripažino ir "pakrik bosas — Babas — jį asmeniškai prašęs, bet įvyko
teismo ir kaltis trėmė milijonus mums duobę, prašome nesiusti Rusijoje) ir tik ieškąs neva giminių.
štijo" Ireną savo dukterimi. Tokia buvo mūsų nesusipratimas: dėdė pasirašė ne tuos popierius.
gyventojų, tūkstančius chemiką- jiems kastuvų".
J. Pr.
Susitikimas įvyko Kazimiero Paulausko maisto pirmoji pažintis su dėde Petru.
Vieni buvo kur dar sutinki dirbti, kiti kur daugiau
Dėdė buvo nevedęs. Gyveno pas svetimus jau dirbti atsisakai. O. kaip dėdė pergyveno! Vaikščiojo
gaminių užkandinėje, kurioje buvo pakeltas ne
— ftv. TfcvM kreipėsi į vtoo Naujasis dokumentas prasideda vienas tostas laimingai atvykusiems Kazimiero ir daugelį metų ir buvo jau susigyvenęs su savo piktas kaip žemė kokią savaitę, norėjo dar ir su
vienatve ir su savo globotojais, kuriems, žinoma, Babu kalbėti, bet jau šaukštai po pietų.
Magdalenos atkviestiesiems pagerbti.
katalikų
pasaulio vyskupus, žodžiais "Catechesi tradendae".
Dėdės būta „kytro". Krautuvėn įėjo nedidelio skolingas neliko. Vėliau, dėdei persikėlus gyventi
— Velne žiną. kuokius puoperius anei monei
kunigus ir pasauliečius nauju Jis buvo pristatytas pasaulio
ūgio, smulkaus sudėjimo, nuplikęs senukas ir nera pas mus, išgyvenome drauge 26 metus ir, jam pakišo... — skųsdavosi.
svarbiu dokumentu apie ifoo- spaudos atstovam specialioje miai dairėsi. Irena, pamačiusi tokį nepaprastai į atsiskyrus, liko gražus ir ilgas jo šviesus atminimas.
(Bus daugiau)
laikinių žmonių
katekizsciją. spaudos konferencijoje.
senolę panašų žmogelį, jau norėjo pulti į glėbį, bet
Dėdė nebuvo mokytas. Kiek buvo lankęs dar
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DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 28 d. mėnesio "Moterų dirvos" žur ėje po bažnyčia šaukiamas la
nalėly paskelbtas visų metų ka bai svarbus metinis Lietuvių bend
lendorius. Kiekviena kuopa t u  ruomenės Brocktono apylinkės
ri įsidėmėti savo mėnesį. Pra susirinkimas.
Visi, kurie savo dar laiko lie
deda Cicero, Dl., Moterų sąjun
R E AL E S T A T E
gos antra kuopa. Si kuopa turi, tuviais, maloniai kviečiami daly
KALĖDŲ
EGLUTE
Worcester, Mass.
tarsi maldos žygio raktą, ku vauti. Susirinkimo dalyviai bus
Lituanistinė mokykla kviečia ris sausio 31 d. perduodamas pavaišinti kavute ir užkandžiais.
SUSIRINKIMAS
atsilankyti į jų rengiamą Kalėdų kitai kuopai. Maldos žygį įsi
Valdyba
IR KALĖDINIS POBŪVIS
Puikiausio mūro 22-jų metų buneglutę, kuri įvyks gruodžio 30 pareigojo prižiūrėti 5-tos kuo
d
galow.
2 miegami. Pušų sausas beisGruodžio 2 d. 6v. Kazimiero; - sekmadienį, 3 vai. p. p. Mai- pos sekr. J. Miliauskienė. ALRK lllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllUUUI.ini
mentas.
Graži vonia ir ekstra tuale
parapijos salėje įvyko Moterų ronio Parko žemutinėje salėje. Moterų sąjunga kviečia visus
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
sąjungos 5 kuopos susirinki Bus graži programėlė, vaidini jungtis j bendrą maldos žygį
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
mas,
atliks
mokiniai.
Tėvų
ko
kartu
su
kenčiančia
tauta,
kuri
užimti. Marąuette Parke. —
mas ir kalėdinis pobūvis. At
Radijo Valanda Jau 38 metus tar lite
mitetas
visus
po
programos
pa$52,500.
nauja
N*w
Jersey.
N
«
w
York
tr
Condidelj pasitikėjimą turi ark. J.
silankė kun. A. Miciūnas, MIC,
necticut lietuviams !
centro valdybos pirm J Mack I vaišins. Tėveliai prašomi at- Matulaičiu, karštai medžiasi,
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
šeštadienį nuo • iki 5 vai. po
j vežti s a v o vaikučius ir tuos, ku kuria jo garbei poeziją, kuri Kas
ir vicepirm. G. Kaneb.
piet iš W E V n Stoties New York* jamų. Moderniai patobulintas namas
rie nelanko lituanistinės mo pasiekia laisvąjį pasaulį. Rašo 1330 kil.. AM ir n u o 7 iki t vai I Marąuette Parke. Kaina $67.500.
Susirinkimas pradėtas Mote
vak. 97.9 m e g . FM.
I
kyklos ir nekalba lietuviškai. laiškuose, koks didelis pasitikė
rų sąjungos himnu. Centro
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
Direkt. D r . Jokūbas JL Stukas
Kalėdų senelis visus apdova jimas yra ark. J. Matulaičiu.
$7,000
pajamų. Marąuette Parke. Ver
vald. pirm. J. Mack informavo
1M7 Poroe Drtve
nos.
Maldos galia — begalinė, o iš
tas
$46,900.
MouDtatnside,
N
.
J.
070*1
nares ir prašė, kad kiekviena
mūsų tereikalauja tik kelių mi
Tel. 233-5585 (oode) SOt
rašytų mūsų valstijos senato
Platus sklypas. Geroje vietoje in
nučių. Tad, melskimės visiMALDŲ KALENDORIUS
Kviečiame t a i p pat klausytis Lietu vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
riams laišką, prašydama, kad
viškų kultūrinių valandų anglų kalba
Maloniai praiau kalbėti lietuviškai
J. M*
14 Seton Hali Universiteto radijo sto
senatorius remtų rezoliuciją Nr.
ALRK Moterų sąjunga šių
ties ( N e w Jersey WSOU. 39.6 m a r ar angliškai ir paduoti savo telefoną
200, reikia, kad ir JAV senatas metų įvykusiame seime ChicaFM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.
bei pavardę, kada jums patogu namus
(Vadovauja prof. J. Štokas)
priimtų šią rezoliuciją.
Daug goje priėmė nutarimą sudaryti Brockton, Mass.
apžiūrėti.
pasidarbavo finansų rast. E. maldų kalendorių, kad kiekvie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiuiiiiiiiiiimiiiimit
Alavošienė. Narės buvo prisi- na kuopa visą mėnesį melstųsi LB APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
nešę maisto gaminių, kalėdinių prašydama Dievą, kad ark. Jur
Sausio 13 d., sekmadienį, tuoj
kepsnių.
Rengimo
komiteto gis Matulaitis būtų greičiau
S T A S Y S
Y L A
2625 West 7lst Street
pirm. V. Alytienė. Visos narės paskelbtas šventuoju. Maldos po 10 vai. pamaldų, ten pat, Šv.
Kazimiero Lietuviu parapijos sagavo po dovanėlę.
Dalinomės būdas paliktas pasirinkti kiek
U E T U V i y ŠEIMOS Tel. 737-7200 ar 737-8534
kasdieninio gyvenimo rūpesčiais, vienai kuopai laisvai.
H/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
TRADICIJOS
visus slegiančia infliacija. Jau
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
Galima
melstis
bažnyčioje,
Yra išėjusi nauja knyga
- kioje, šeimyniškoje nuotaikoje
šildymas.
Garažas. Galima tuoj užimti.
Šeimos kūrimo vyksmai. Portnamuose, kartu ir privačiai. Šis
ir šv. Kalėdų dvasioje užbaigė
Arti
Maplewood
ir 69-os gatvės. Tik
ZANAVYKIJA, I i.
folio — iliustracijos: Zita Somaldos žygis pradedamas 1980
me pobūvį.
$24,900.00.
metais sausio 1 d. Lapkričio Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau deikienė, Irena Mitkutė. Išleido
2-jų aukštų Georgian. 5 kame. 37
go spaustuvė. Pirmame tome ap Amerikos Lietuvių bibliotekos p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu
rašoma Zanavykijos istorija, kraš leidykla Chicagoį 1978 m. Spau kaina. $27,900.
tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
kurios vietovės. Knyga turi 368 dinys dideho iormato, 180 psl.—
BUTV NUOMAVIMAS
psl. Gale yra vietovardžių ir as
Namų
pirkimas — Pardavimas
menvardžių rodyklė. Iliustruota. Kaina su persiuntimu $21.27.
Valdymas
Užsakymus siųsti: Draugas,
Knyga gaunama Drauge. Kaina su
Draudimai — lneome Tas
persiuntimu $13.41. UI. gyventojai 4545 W. 63rd S t . , Chicago, III.
60629.
Notariaias — Vertimai
prideda 5% valstijos mokesčių.
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Lietuvos atsiminimai

WMW

SVEČIAS IS OKUPUOTOS
LIETUVOS

<f

sunkios plaučiu operacijos, per
lietuviškas pamaldas prieš pa
mokslą padarė tuo reikalu ver
Gruodžio pradžioje iš Lietu tingu (pastabu. Lietuviu reakcija
vos atvyko kun. Gediminas Bly neabejotinai buvusi teisinga. La
nas aplankyti savo sesers, gyve bai nusivilta svečio kunigo iš Lie
nančios Clevelande, ir ikitu gimi tuvos pareiškimaisjam buvo leis
ta sakyti pamoksią apie šv. Raš
niu JAV-se.
Dievo Motinos nuolatines pa tą. Kun. Blynas, "gyvendamas
galbos parapijos fcleb. kun. G. Ki- ten kalėjime, tą kadėjimą vežasi
jauskas, SJ, leido svečiui iš tėvy su savimi". Tiktai drąsuoliai, ku
nės sekmadieni, gruodžio 9 d- rie gina tiesą ir tikėjimą, kurie
laikyti pamaldas lietuviams ir nebijo kalėjimu, trėmimų, yra
pasakyti pamokslą to (sekmadie mylimi ir gerbiami. Mūsų am
žiaus lietuvių tautos dabarties tir
nio Evangelijos tema.
liudininkas — LK Bažnyčios kro
Svečias labai trumpai užsimi nika akivaizdžiai kalba apie žiau
nęs Dievo žodžiu mintį ir prasmę, rią kataliku padėtį: Apie kraštą
papasakojo savo "įspūdžiu" iš ka be maldaknygių, be kat. laikraš
talikų gyvenimo Lietuvoje. Jo tei čių, be religijos mokymo, prievarti
gimai, kad Katalikų Bažnyčios nį ateizmo brukimą, be 'knygų ir
persekiojimo kaip tokio nesą, kad greit be kunigu.
galima naudotis tikėjimo laisve,
Nemalonus įvykis, sukrėtęs vi
kad, ipvz.: jo mažoje parapijoje
suomenę,
sukėlęs nemažo karte
buvę parengti 19 vaiky pirmajai
komunijai, kad mokyklose besi lio lietuviu tarpe, ypač tikinčių
moką moksleiviai einą į bažny jų, dar ilgai liks daugelio galvoje
čią ir jiems (net pionieriams — ir širdyse.
Neteisdami paskirų asmenų, \-.
tnmitininkasns) už tai netaiko
ma kokiu bausmių, ikad galima aišTcai matome, kokį šėtonišką
apeiti įstatymus, kad bažnyčių darbą atlieka ateistinė valdžia,
nelanką tinginiai, kurie mieliau norėdama sunaikinti žmogaus są
žinės laisvę, pakirsti pasitikėjimą
sėdi prie televizorių ir t . l
Pasinaudojęs sakyklos tjribūna, vienu kitais, net tų, kurie turėtų
svečias su savo "išvedžiojimais" būti tiesos, meilės h Gerosios
nuėjo dar toliau. Teigdamas, kad Naujienos skelbėjais.
V.R.
isttėmimai į Sibirą, vežant gyvu

LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ
Linkime MYO lietuviam* klientams ir
pažįitamiemi
K0NTMKT0RIUS
6425 So. Talman Ave.. Chicago, 111. 60629
Telefonas — 436-2812
1

4
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
m
LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti,
atnaujinti.
Garažų. Viduje ar is lauko
Virš $16,000. brutto pajamų. Pil
namo.
Rūpinatės?
Visuomet čia Jums
nas rūsys. Arti 65-os ir Califomia
su
patyrimu,
už
prieinamą
kainą pa
Ave. A-1587
dės.
Skambinkite
po
6-os
vai.
vakaro.
VVOLSKI REALTY CO.
TELEF. — 47*-38M
TeL — 586-0340
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIlllllllll
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M I S C E LL A N E O US

PLU M B l NG
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Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Giass bdoeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai
vakare.

ELLI0TT PLUMBING
Ali types of prumbing repairs.
Drain lines rodded.
No extra charge for weekends
or holidays.

Phone — 847-6310
nmiiiiuiiHHHiiiniHimmiimiiiHHiiiHii

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

Rezidencinės ir Komercini* Nuosavybes
Apartmtntai • Kondominiumi • Nuomavimas

FLORIDA
REAL a ***** E. Karnicnė
370< Guifftoulevard.st.Aetctsbuna. fccach.H. M706
ESTATE Teutonai
(8i*> JSO-244S . >fctfcar« (s»3) 345-27)6
HOTAKT

liniuose vagonuose, gad išgelbė
jo daug lietuviu nuo sunaikini
mo, kuris grasęs iš dviejų pusiu
fronty. Duota ir dar daugiau pa
vyzdžiu, kaip jis pats vadino "at
veju", sukėlė rimtu abejonių jo
teigimų objektyvumu ir tikrumu.
"Geriau liesa tarka, ikaip riebus
karas" ir kiti neva 'komunizmo
humaniškumo pavyzdžiai klau
sytojų neįtikino.
Iš klausytoju veidy matėsi n e 
rimas, su daugybe .klaustuku, ku- j
riems atsakymo negalėjo surasti:!
kas jis toks, kokia čia jo misija, j
nežinojimas padėties nei krašte, Į
nei čia, neatsargūs, susijaudi
nusio kreivi pareiškimai? Bet
jis,
nuvykęs
į Moterų
są
jungos
susirinkimą,
vėl kar
tojo tas pačias tezes, dar pri
durdamas, kad L. K Bažnyčios
kroniką reikėtų traukti teisman
už melu skleidimą, daugeliui pa
sidarė aišku, kad čia daugiau nef u atsargumas.
Bendras lietuvių pasipiktinimas
buvo didelis.
Gruodžio 16, sekmadienį, kun.
G. Kijauskas, ka ūk pasveikęs po

gggggsBBCsaeagaggegsaaeegaBeesai

Suskirstyta: Rudenio saules rau
donas ratas, Lietuviški debesys,
10% — 20% — 3 0 % picfaui mnfcėstt
už apdraadą nuo ugnies ir automo Vandens žolė, Esu pozityvus ir
praktiškas svajotojas. 110 pusi.
bilio pa mus.
viršeliai. Išleido ATEITIS
FRANK Z A P O L I S Kieti
1978 Aplankas Vilijos Eivaitea.
Tek!. GA 4404
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
IV, W. 85th Street
su persiuntimu $5.73.
111. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių. Užsakymus siusti —
DRAUGO adresu.

MOVI NG

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus uiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiHiii
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
IŠNUOMOJAMA — FOR SEMT

TeL — W A 5-8063

ISNUOM. gražus 3-jų miegamųjų
namas su baldais Phoenix, Arizo
įvairių prekių pasirinkimas n e  na, Sun City. Teirautis Chicagoje
brangiai i i
mušu sandėMo
J.
B A C E V I Č I U S
Telef. — 454.7628
COSMOS
PARCEL5
EXPRESS
6529 S. Kedrie A v . — 778-2233
2541 W. m St, Chicago, UL IMS
HELP WANTED VYBAI
tiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiimi
SIUNTINIAI
I
LIETUVA
Lietuviškas restoranas su namu ir
Tetef. — 125-2737
visais moderniais įrengimais —
Vytautas Valantinas
Marąuette Parko centre. Lengvos
pirkimo sąlygos. Labai geras biz MUiiimiiiiimmiiiiimuumnimiiiuiuu
ni*. Setą proga.
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiuii For Hard, Inge and South Bend
Lathe. Set up and operate. NorthM.A. i I M K U S
brook company. Good pay & beneŠIMAITIS REALTY
I>COME TAX SERVICE
fits.
Insuranct — lneome Tax
NOTARY P U B L i C
Notary Public
4259 So. Maplewood, teL 254-7450
STRYKE* SC0KS. INC.

BELL REALTY

itiiiiitiiiiiiiiimiMimiimititiiiiiiiiiniiii

2951 W. 63rd St., 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568
IIIIIIIIIIIIHIIIimilllllllllllllllllHIIUIIIIIII

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir
kitokie b l a n k a i
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIUUIIUUUIIIIII

Phone — 564-0480
PUNT MAINTENANOE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt Part or full time. Apply in person.
TeL — 504-7575
POLY PRO PRODUCTS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
6101 .South Archer Road
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
SUMMTr, ILLINOIS
Pardavimas ir Taisymas.
SHTPPING * RECErvTNG CLERK
M I G L I N A S TV
Local distribution center for a major
2M8 W. gtth St., tel. 778-1481
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIH Corporation needs shipping and receiving derk. Fork lift exper. helpful Good
REALTY GROUP
starting salary and benefits. Call for
appoiatment 883.2082.
SCM CORPORATION
8580 W. Bryn Mawr Ava, Cheo, DL
KILIMUS I R B A L D U S
We'll help you m a k e the right movė.
AJI E<jual Opportunlty Employer
Plauname tr vaškuojame
Naujssnli 3-jų miegamų bungalow.
visu rūSlų grindis.
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
67-os ir Homan. $52,900.
2M anksto mūras — S butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII
Nebrangus.
88-ta Ir Whlpp!e. 6 kamb. puikiai
D.O.T. (rualified with tau
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
lilima. Rūsys. Nebrangus.
riem axle ior piggy back
884a Ir Keeler. Stiprus 1% aukš
operatien. Pick up and deto mūras. Tinka giminingom šeimom
Apdraustai
perkraustymas
liveiy ¥fithin a 400 mile raar ilnuom. Susideda U 5 ir 4 kamb.
(•airių atstumų
$72,000.
dras. Ohicago-based. Excel-

U.S.A."

^

• • •

Nesu Vėjo Malonėje

NBGHBORHOOD

TtL 476-6440

BROKCR

VLADAS ŠLAITAS

črftrtu

Atliekami VU elektra darbai

• • •

NEDZINSKAS, 406$ Archer Ave.
Chicago, m. #0632, tel. 127-5881

SERAPINAS — 6S6-2960
ilinilllllllllllllllUllt

TELEVIZIJOS

VALYS UGHT AND POWER
SERVICE

•SALTO*

iiniiimmmiii

NAMŲ APSITVARKYME

MACHIKE OPERATOR

KAZYS Č E S N A U S K A S

2519 W. 69th St., Chicago 60629

D 1 M 1 8 I O

E S T A T E

8 BUTŲ MŪRINIS
IDEALUS INVESTAVIMUI

Valdis Real Estate

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUMMIilIlIlIlilHIIIIII

GUIDE

VALO M E

OWRER-0PERATOR

A. V I L I M A S
M OV I N G

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Putoki Road
Ttl. — 7674600
Perskaitę "Draugą"
4 kitiems pasiskaityti

TeL 376-1882 a r t e 376-5096
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUII11

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE,
aea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvi* dienraštis gi skelbimų ka>
duokite *os yra ristoms priat:

HELP WANTED — VTUAI

lent pay package.

Phone312-226-7828
VYRAI IR MOTERYS

WE NEEO YOU AT
FACTORY

IMMEDIATE OPENINGS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Linkime
klientams ir visiems mūsų sūrių m ė g ė j a m s !

ALLEN

on
lgt & 2nd Shift

W*nxiy« Old Faahionad Hambarvsr
Rsstaurants havs «xcell«nt full or
part ttma poalttooa av&ilable for a m bitloua dependable paopla.

Experienced or Will Train
plant. Free hospitalization and life insnrance. 11 paid
idays and up to 6 paid
holi«f
.- siek
• - days.
.llif
-- ••
lay
Apply in per ton
8 3 4 Glenn A v e .
Wheeling, IL

Tou oan work «ltbar <Jay or vrnnltm
hnurs. Enjoy fl«xlbl« houra, work
when lt to eoavsntont for you.

• MACHINE SHOP

foru in
ui a
a cicaii,
UWIIIUIC*CI7 cui
uiuuuuucu
Work
clean, vawcii\,
modern. oomptetely
air oonditioned

JONAS ir ANGELE ANORUUAI ir tinus

Rexnord
•fflfl/I

ANDRIULIS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, I N C
Fountain, Michigan 49410

R«xaord Seal Division
E^tmi Opportmiuty Empioyrr M/f
#

W ENDY'S

We provlda an aaesllsnt startine
rate and bemflta. Plaasa apply ta
paraon Monday t h m Frtday from t
PM to 5 PM at aither locatlon.

W E N D Y 1S
7M1N.

suteikia ir kitas, naudingas infor
macijas.
Kiek teko patirti, lietuviai yra
suorganizavę statybos bendrovę,
DaytOnO Boach/ Fla. I ^°s i r JOS P i n r » n i n k o Antano Ka- kuri ateinančių metų pavasarį nu
šubos darbštumu, rengiant kultū- mato Daytona Beach, prie Atlan
NUOTAIKINGAS KALĖDINIS rimus ir proginius renginius ir tuo to, statydinti town house, kurių
POBŪVIS
pačiu prisidedant prie šios naujos, kainos būsiančios labai priei
gražios
lietuvių kolonijos augimo. namos. Manoma, kad ir lietu
Daytona Beach ir apylinkių A>
Čia viešėjo iš Chicagos atvykę so viai šiuo projektu domėsis, norė
merikos lietuvių k'ubo valdyba, su
klubo narių talka, gruodžio 16 d. listas Stasys Baras su žmona ir tadami gyventi arti Atlanto.
J. Rimtautas
Karalaičio Taikos katalikų bažny proga Antanas Kašubą suorgani
čios parapijos salėje, Ormond zavo ir golfo žaidynes, kur dalyva
Beach, suruošė jaukų kalėdinį po vo iš Lakeland Vacys Dzenkaus Juno Beach, Fla*
būvį, i kurį iš artimųjų ir tolimų kas, svečias Stasys Baras ir pats
jų apylinkių atsilankė per aštuo šeimininkas. Po žaidynių Angelė PAMALDOS IR KONCERTAS
Kašubienė savo rezidencijoje sve
niasdešimt asmenų
1980 m. sausio 6 d., sekma
Pobūvį pradėjo klubo valdybos čiams suruošė malonų priėmimą. dienį, 14:00 vai. St. Paul t h e
Tenka pastebėti, kad paskuti Cross Romos katalikų bažnyčioj
pirm. Antanas Kašubą. Jis pasi
džiaugė gausiu atsilankymu, šia niu laiku į Daytoną Beach, Del- Palm Beach apylinkės kapų sek
gražiai augančia nauja lietuvių ko toną ir apylinkes vis daugiau ir cijos vadovybė ruošia pamaldas
lonija, klubo narių gražiu sutari daugiau lietuviu atkreipia dėmesį. apylinkėje mirusiems prisiminti.
mu ir darbštumu. Visiems daly Nemaža seimu atsikėlė čia gyven Jas atnašaus kun. A. Senkus.
viams išreiškė klubo valdybos var ti per paskutinį pusmetį. Ši vieto
Po pamaldų 15:00 vai. Holiday
du nuoširdžiausius kalėdinius ir vė, su gražiais Atlanto paplūdi Inn viešbutyje, Singer
Island,
Naujųjų, metu linkėjimus. Kvietė miais, geru klimatu, dar nebran banketų salėje įvyks koncertas.
visus, kaip vienos gražios šeimos giom nuosavybėm, yra patraukli ir Jį atliks čia gyvenanti solistė
narius, pagyventi šventiškomis lietuviams kurtis.
O. Jameikienė-Blandytė ir jos se
nuotaikomis, arčiau susipažinti ir
Lietuviams, besidomintiems šia suo E. Blandytė iš Chicagos.
džiaugtis gyvenimu.
vietove, mielai patarnauja nekil
Po koncerto bus iškilmingi pie
Pobūviui šaunias vaišes paruo nojamo turto pardavėjai Juozas tūs. Norintieji juose dalyvauti re
šė valdybos narys renginiu reika Jankus, Algis Alksninis, Haris La- gistruojasi Juno Beach, tel. 305lams Juozas Bartkus, kuriam ypa pins. Jų sąžiningu patarnavimu 626-3841.
tingai nuoširdžiai talkino ir daug ra daugelis jau pasinaudoję. Jie
darbo ir širdies įdėjo į vaišių pa
ruošimą Jadvyga Bartkienė ir An
gelė Kašubienė, kurios pačios pa
gamino dar atskirai savo gaminių
ir paaukojo klubo vaišėms..
Pobūvio nuotaikas paįvairino Amerikos vengrų tautinio ansamb
lio šokėju grupė, kuri, pasipuošusi
vengrų tautiniais drabužiais, pa
šoko įvairiu tautų tautinių šokių.
Ju tarpe ypatingai nuotaikingai
pašoko lietuvišku tautiniu šokių,
programą pradėdami kalveliu.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Klubo valdybos jauna, energin
^VK&jb^SfaiM&g^r^
ga vicepirm, Bernadeta - Braciūtė
. Colee gėlėmis gražiai dekoravo
stalus ir ji pakvietė šį vengrų
ansamblį. Bernadeta ir pati šioje St Petarsburg, Fla.,
tėvų pranciškonų namas, kuriame įrengta koplyčia.
grupėje šoko tautinius šokius. Sį Joje kiekvieną dieną atnaiaujamos iv. Mišios lietuviškai.
ansamblį tautinių šokiu yra mo
Nuotrauka K. Vaičaičio
kęs lietuvių tautiniu šokiu moky
tojas, specialistas V. Bielajus.
Kalėdinio- pobūvio proga, Day
tona Beach gyvenantis dail. Juo
zas Sodaitis toje pačioje salėje, su
ruošė savo dailės darbų parodą,
eksponuodamas keletą dešimčių
gražių darbų. E paveikslų dvelkė
dailininko savitas veidas, indivi
dualus stilius, ryškinantis tautinių
motyvų temas. Svečiai paroda do
mėjosi, Galina ir Pranas Gobiai ir
Aniceta Mažeikienė įsigijo daili
ninko kūrinių.
Po vaišių, kur svečiams malo
niai patarnavo H. Vainiūnienė ir
Lucy Gaputienė, suskambėjo lietu
viškos dainos, vadovaujant Anta
nui Kašubai, Braziui, Berna
detai Colee.
O šokių mėgėjai smagiai pasišo
ko. Šokiams muziką parūpino ir
savo įrengimais aptarnavo iš Delfonbs atvykęs Stasys Gūdis. Klu
bo sekretorė dr. S. Sukarevičienė ir
Ona Zdaržinskienė priėmė atvyks
tančius svečius, o svečius vaišino
tauriais gėrimais nuolatiniai baro
talkininkai Leonas Zdaržinskas ir
Frank Kučinskas. Sis šventinis po
būvis buvo gerai organizuotas,
nuotaikingas ir svečiai rengėjams
išreiškė nuoširdžią padėką, pagei
daudami, kad tokių subuvimu
Šioje kolonijoje būtu daugiau.
Tenka pasidžiaugti klubo valdy-

Geriausias
pasaulyje konjakas*
Marteli.

MOŠŲ KOLONIJOSE

I DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 28 d.

nas pasakė keturis pamokslus apie
pavergtuosius Lietuvoje.

Sioux Gty, Iowa
MA2A PARAPIJA —
DIDELE ŠIRDIS

Šv. Kazimiero parapija maža,
turinti 100 šeimų, iš kuriu 64 pro
centai pensininkai, ir 24 šeimos j
Sekmadienį, gruodžio 16 d , be darbo. Senuju ateiviu t»k kele- J
Sioux City, Iowa, 5v. Kazimiero tas. Surinkta 800 doleriu Lietuviu I
lietuviu parapija meldėsi už pa Katalikų religinei šalpai. J šią su
vergtuosius Lietuvoje ir kenčian mą įeina ir klebono kun. Morkū
čius mūsa brolius ir seses Lietuvo no asmeniška auka 200 doleriuje, Sibiro koncentracijos stovyklo Ta pačia proga klebonas pasiuntė
se, psichiatrinėse ligoninėse, (kalė Religinei šalpai ir 300 dol. iv. j
jimuose ir kiturMišių intenciju.
Klebonas kun. Simonas Morkū
K.P.

Vienerių Metų Mirties
sukaktis

GRAŽINA
JUODELIENE
Kunstmanaite

DIPL. EKONOMISTAS
Gyveno Muenchene, Vakaro Vokietijoje
Mirė 1979 m. gruodžio 26 d^ 7:30 vai. vakaro.
Gimė 1902 metais, Barzduose, Sakių apskrityje.
Baigė Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje ir Vienoje
Hochschule suer Welthandel.
Laidojamas Vokietijoje.
Dideliame nuliūdime Meka: Lietuvoje brolis Bernardas ir
3 seserys Magdalena, Albina ir Ona su šeimomis; Amerikoje
sesuo Fllka Braunienė su sūnum Leopoldu ir sefcna, pusseserės
K. Orentienė. A. Jonyakne, A, Gudaitienė, A. Draugelieoe,
pusbroliai J. Plausmaitis ir A Plausmaitis su šeimomis ir gi
minės M. Totoraičio Seimą.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Staigiai mirė 1978 m. gruodžio 29 d. Downera Grove, IIlinoia. Palaidota šv. Kazimiero kapinėse, 28 bloke. Gimė
1931 m. lapkričio mėn. 12 d. B — į
Ui jos sielą bus atnašaujamos iv. Mišios 1979 m. gruo
džio 30 d. (sekmadienį) 12:00 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje,
2345 West 56th Street Cbicago, Illinois ir po jų bus paminė
jimo pietus Jaunimo Centro kavinėje.
Visi artimieji, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti.
Nuliūdę:
Vyias

D O V Y D A S P. GAIDAS i r G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

ir artimieji.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1979 m. gruo
džio 23 d, mirė mūsų mylima motina, uošvė ir senele

A. + A.
DR. TEKLE DAUGIRDIENE
Buvo sulaukusi 89 metų "^B«"f

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
•

-K*

Velionės lankymas bus nuo 7 iki 9 vai. vakaro Carlisle
koplyčioje, 613 Washington Street, Michigan City Indiana.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Šeštadienį, gruodžio 29 d., 10 vaL ryto kūnas bus išlydė
tas iš Carlisle koplyčios į St. Anne's bažnyčią, Beverly Shores,
Indiana, kur bus atlaikytos iv. Mišios už velionės sielą.
SEIMĄ

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A . t J L IRENAI PRANEVICIENE1
staiga mirus, jos vyrui MEČIUI liūdesio valandoje
reiikiame nuoširdžią užuojautą ir kartu lindime.
ADOMAS IR EMILIJA SPARKEVICIAI
ALGIMANTAS IR ELEONORA SPARKEVICIAI
VAINIUS ir JUDYTA SPARKEVICIAI
EDMUNDAS IR JARHJNA SPARKEVICIAI

Mielam mūsų dėdei

A. f A. AUGUSTUI URBELIUI
minu, širdingai užjaučiame i r kartu liūdime s u s ū n u m
Adolph i r marčia Harriet, anūke Harriet Ann i r anū
kais Auguet, John ir Joseph.
Juozas ir Felicija

Urbehai

VAKO METAI
(Atkelta ii 3 paL)
nemunio vis., Rokiškio aps., gydyt.
Užpaliai, Utenos aps. (Sibire žuvo
imona — Namdkaitė Veronika, d.
Antano, a. apie 1918 m., sūnūs
—Gintaras, 3 mėn. (mirė tre
miant į Sibirą), Jurgis, 2 m. (su
motina grižo į ok. Lietuvą 1945
m.).
Virkietis Augustinas, s. Petro'
40 m., pradž. mok. inspekt, Bir
iai (Sibire žuvo), žmona — Sas
nauskaitė Joana, d. Tado, 33 m.,
mokyt (nustojusi sveikatos grįžo
į ok. Lietuvą), sūnus — (Sibire
žuvo), duktė —Zinaida, 14 m.
Tai tokią globą okupantai at
o d ė Lietuvos vaikams ir ju tė
vams, tokia "globa ir dėmesiu"
buvo apsupti Lietuvos vaikai,
taip Jie gynė mūsų vaikus nuo

PETRAS SADAUSKAS

A . f A . KAROLIUI RUSINUI
mirus, j o žmonai ALDONAI, vaikams LIUDUI i r MA
RIJUI, broliui ALBERTUI i r giminėms reiškiame g i 
lia užuojauta.
-

Kurkuhų šeima

VIENOS AISTROS ISTORIJA
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno.
Pradėjus romaną skaityti — nenorui sustoti. Tikrai
intriguojantis. H?erte U ispaną kalbos Povilas Gaučys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama:
Draugai 4S4S W. 63rd St. Chieago, Ui 60629. Kai
na tu persiuntimu — 64.25

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR\5 MODFRM5KOS KOPI >ClOS
2533 VVest 71 St., Chieago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 4 / 0 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 28 cL

IŠ AP TI IR TOLI

X M. Merkevičienė iš Omahos pasveikino "Draugą" šiuo
ARGENTINOJ
J. A. VALSTYBĖSE
,
eilėraščio posmeliu: "Mes šian
— Pijus Gudetovičiua, MIC,
— Sacred Heart universitetas
dien švenčiam /Kalėdų šventę/.
Bridgeport, Conn., turi savo gruodžio 8 d. atšventė savo vie
Džiaugsmu pražydę /Visų vei
programoje lietuvių kalbą, isto nuoliško gyvenimo 50 metų su
dai/. Kad Kūdikėlis /Užgimė
riją ir kultūrą. Registracija kaktį Avellanedoje, kur jis jau
Kristus/'. Tą linksmą žinią /Skel
ateinančiam semestrui yra sau daugelį metų gyvena. P. Gudebia varpai/. Kartu pridėjo 10
sio 10-16 d. nuo 6 iki 9 vai. vak. levičius yra gimęs 1912 m., į
X Ateitininkų žiemos kursai dol. auką. Už viską dėkojame.
Semestras
prasidės 1980 m. Marijonų vienuolyną įstojo 1929
Dainavoje prasidėjo gruodžio
sausio 17 d. Trečiadieni bus m. Pradžioje dirbo Marijampo
x J. Jakubauskas iš Flori
26 d. vakare. Suvažiavo 74 kur dos per mūsų bendradarbį Br.
"Practical Lithuanian" 7:15-10 lėje ir Patašinėje, o paskiau il
santai, 55 vyr. moksleiviai ir Aušrotą atsiuntė malonius šven
vai. vak. "Intermediate Lithua gus metus Romos centriniame
19 studentų. Jų tarpe 40 mer tinius sveikinimus ir 10 dole
nian H" bus antradienį 7:15-10 vienuolyne. 1951 m. atvyko į
gaičių, 34 berniukai. Atvyko iš rių auką. Labai ačiū.
vai. vak. Taip pat bus dėsto Argentiną. Čia jis yra "Lai
Los Angeles (11), New Yorko,
ma naujoji Lietuvos istorija ir ko" administratorius, spaustu
x Rašytoja Marija AukštaiMontrealio, Rochesterio, Clevekultūra, apimanti 1918 m. ir vės vedėjas, taip pat vargoni
lando, Chicagos, Cicero, Lemon- tė, Downsview, Kanadoj, mums
tolimesnį laikotarpį. Dėstytojai ninkas ir, reikalui esant, choro
to, Hamiltono, Toronto ir De rašo: "Geriausi linkėjimai Drau
Yra apvažinėjęs
yra Vitalis Žukauskas ir Vai dirigentas.
troito. Taip pat yra 12 studen gui, kuris mus lanko nepails
plačiai
išsiskirsčiusius
lietuvius
va R. Vėbraitė.
Informacijai
damas,
visuomet
kilnus,
turinintų vadovų. Pirmos darbo die- a s i r
galima teirautis telefonu 374- tolimose Argentinos provincijo
nos lektoriai Aušra Liulevi-1 f
kdtūringas, krikščionišse, taip pat Brazilijos, Urugva
9441.
čienė ir Arūnas C i u b e r k i s J ^ nuotaikų pili^, giedriai nu- Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos atstovai gruodžio 9 d. su dovanomis kalėdų švenčių proga acrfankė lietuvius į
jaus, Kanados ir JAV lietuvių
Viao bus 9-ni kursu lektoriai. I p a n t i s ir Į Gerj vedantis senelius Sv. Šeimos viloje, Lemont, IU. Iš kairės: seselė kazimierietė Celestina ir Katarina Marija. Stovi kuopos! — Ctevelande du iš vyresniųjų kolonijas. Sukakties proga jį
Kursų tema "Ateities dvasia! e k o j a m e pirm. E. Vengianskas, V. Utara, G. Kuzmienė, C. Vidžius, F. Hoitzienė, M. Gydienė, A. Janušauskienė, B. Rustei-' atšventė brandaus amžiaus su- pasveikino vietos lietuviai ir
x
Nuotr. P. Malėtos
futorologija". Kursai tęsis ligi
Gražina Grafienė, čikagiš- kienė ir D. Malėtienė.
kaktis. Prof. dr. Pranas Jucai- specialiai Šv. Kazimiero provin
kė
tis gruodžio 5 d. atšventė 83 m. cijos provincijolas kun. J. Dam
Naujų metų.
, pratęsė prenumeratą dviem
metam- ir dar pridėjo 20 dolesukaktį, o dr. Julius Abraitis brauskas, nes Aušros Vartų pa
x A. a. Petras Sadauskas, j nu auką. Dėkojame ir skelbia- 89 m. sukaktį.
rapija Avellanedoje ir vienuoly
diplomuotas ekonomistas, m i r ė ; m e Garbės prenumeratore.
nas priklauso šiai provincijai.
gruodžio 26 d. Muenchene, Vak. j
GEN.
T.
DAUKANTO
JCRU.
i
se
ir
ištremtaisiais
žvakučių
užne
taip
gausus,
bet
skambėjo;
p
u
^
y
į
^
^
gruodžio
9
d.
CleveVokietijoje. Jis buvo gimęs! x S n d m Darnusis, Reseda, SALTILJ KUOPOS KCCIOS j degimo apeigos. Žvakutes už-1 darniai ir susilaukė iš publikos
V0KIE TIJ0JE
j^gc ^ 3 ^ ^ tinklu
lande
1902 m. Barzduose, šakių aps,. i C a L ' m u s Pasveikino ir atsiun
degė jūrų šaulių rinktinės pirm. J gausių plojimų.
Į gunday Magazine programoje, — Naujas Vokietijos lietu
Gen. T. Daukanto jūrų šau
baigęs Rygiškių Jono gimnazi tė 10 dol. auką. Labai ačiū.
plk. J. švedas, pik. K. DabuleAnglų kalba suvaidintas Ju-' a p į e 20 min. kalbėjo apie Ho vių katal. sielovados direktorius
ją Marijampolėje ir Vienos, į X Bronius Seliukas, Rache lių kuopos veiklos pasireiški vičius, LŠST vyr. kapel. kun. J.
zės Daužvardienės parašytas jiocaust filmo lietuviams pada- yra kun. dr. Konstantinas Gul
Austrijoje, Welt Humbold aukš-1 Palos Verdes, Cal., parėmė mū mų pynė, 1979-siais metais, bu Borevičhis, kuopos moterų va
binas, gimęs 1919 m. birželio 3
tąją mokyklą — universitetą. į sų spaudos darbus 10 dolerių vo baigta su dovanomis, aplan dovė M. Gydienė ir jūrų kapi Kūčių vakaro vaizdelis su vi-1į rytus neteisingus užmetimus ir Plungės valsč. ūkininko šeimoje.
som tradicinėm Kūčių apeigom Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kant lietuvius senelius ir Kū tonas, kuopos narys B. KrištoChicagoje liko jo sesuo Celina auka. Labai ačiū.
ir burtais, čia buvo įterpti ir kroniką. Tos programos sekma 1936 m. baigė Plungės tėvų ka
čių vakariene.
Braunienė, jos sūnus su žmona
pucinų ginmnaziją. Teologiją
paitis. Visus Kūčių vakarienės lietuvių tautiniai šokiai, atlikti
X Petras Abromaitis, lemonLeopoldas ir Izida Braunai su
Gruodžio mėn. 9 d. daukan- dalyvius, vienon jūrų šaulių gražaus Liet. Vyčių jaunimo. dieniai laikas (10:30—11:30 v. studijavo Lietuvoje, o filosofiją
r.), kada beveik visose koloni
dviem dukrelėm, daug giminių,' tiškis, prie prenumeratos mo- tėnų dešimties vadovių-vų gru šeimon, apjungė LŠST pirminin
Liet. tautiniai šokiai, gyvai at jose vyksta pamaldos, nepato — per karą Vokietijoje. Ku
'"'
Z
T?
",•
'*"*''kesčio
pridėjo
10
dol.
auką.
Latarp jų Alfonsas Kerelis s u ! u _ . _..t.
pė, vadovaujant kuopos moterų ko K. Milkovaičio įžiebta, graži
liekami, visada džiugina Lr ste gus. O atsimenant, kad to fil nigu įšventintas 1943 Muenstešeima, Gudaitienė, Jonynienė, bai ačiū.
vadovei M. Gydienei, buvo nu kuopos narių Uršulės ir Vinco
bina žiūrovus savo originalumu, mo tekstai buvo išplatinti ir ry. Po karo dirbo lietuvių sielo
Draugelienė, Totoraičiai, Plaušix Kun. dr. Ragažinskas, Cen vykusi į Šv. šeimos lietuvių se Zinkų dovanota žvakė.
senumu, o šokėjai džiugina akį I p e r mokyklas, su 20 minučių!vadoje.
^doje. Ilgesnį
Ilgesni laiką
laiką ir
u* gyveno
gyveno
naičiai, A. ir O. Orentai ir kt. tral, NM, yra nuolatinis ir dos- nelių namus, Lemonte, UI., jau
Wehneno
uetuvn
savo
puošniais
tautiniais
dra-haįfcu
padarytos
skriaudos
n
e
!
*
«tovykloje.
Po šių apeigų LŠST vyr. ka
I laidotuves išvyko velionio se-1 nus "Draugo" rėmėjas. Ir da- trejus metus iš eilės, pasveikinVėliau buvo pašauktas į kapupelionas
kun. J. Borevičhis, at- bužiais. Ir šį kartą L. Vyčių | atitaisysi. Reikia džiaugtis ir
suo C. Braunienė su savo sūnų- į bar gavome jo maolnius šven- \ ti lietuvius senelius Šv. Kalėdų
šokėjai pasirodė kaip darni ir j dėkoti'už pastangas, kad°ir tiek į * • vienuolyną, bet ir ten gy
tinius sveikinimus, paremtus 50 proga. Kiekvieną senelį aplan- Į kalbėjus atitinkamas kalėdines
mi Leopoldu.
vendamas,
nesiliovė
*
" * rūpmęsis
~~~
, dolerių auką. Už nuolatinę ir i kė jo kambaryje, tarė sveikini- į maldas, palaimino Kūčių stalą gerai paruošta grupė. Publika, I buvo laimėta.
dvasiniais
lietuvių
reikalais.
X
J
TeWe Micke,iuIia,tė
kurios
buvo
pilna
salė,
negailė-[
J? į o
visuomet didelę paramą esame į mo žodžius ir įteikė po dovaną. »
susirinkusius.
Sugiedojus
Trumpą laiką kapelionavo Va
gruodžio 22 d. mirė R a m y g a - ; j a m i a bai dėkingi.
Jų buvo aplankyta per šimtą, j."Sveikas Jėzau gimusis", buvo jo plojimų. Žodžiu, orogramai
metu
;
' Nuotaika buvo tikrai sario 16 gimnazijoj. 1969 įsigi
loję, Panevėžio apskr., ok. LieAtvykę \ šv. šeimos namus uni- laužiamos plotkelės, vienų ki- praėjo darniai ir kultūringai. J Į
!
x P
Užtat L. Vyčiai verti mūsų B e - , ? " ! « * » * - » " " P j ?
į į * jo filosofijos daktaro laipsnį
tuvoje. Palaidota gruodžio 26
Vaitautas, čikagiškis, au
formuoti jūrų šauliai su džiaug- Į t i e m s unkima džiaugsmingų šv.
ir
ilgai
niekas
nenorėjo
skirs
ko
10 doL
Muensterio universitete. Keletą
d. iš Ramygalos parapijos baž-| J°
Maloniai dėkojame smu buvo sutikti ir išvykstant į Kalėdų «* laimingų 1980-jų me- tuviškos visuomenės nuoširdžios
tytis
namo.
metų yra Institutum Balticum
padėkos.
nyčios. žinią gavo Virginija' x Aukų po 7 doL atsiuntė: su dėkingumu išlydėti. Visas į Mfc
_
T•
,r xt
« „ « * * « I Trečiasis L. Vyčių choro įvy-1 patariamosios tarybos narys ir
Pūmputytė-Jason, gyv. RockCez. Surdokas, Baltimore,
dovanas seneliams paruošė jūrų į Qen> T . Daukanto jūrų šaulių
Liet Vyčių choras gruodžio I
_
^ g ± V y t a u t 0 ; aktyvus bendradarbis. Naujaford, IU. Velionė buvo jos mo-; Helen Chappas, Waukegan, į šaulių vadovės M. Gydienė' G.
kuopą,
sveikino
LŠST
pirm.
K.
*»
*
«?»_•
«
*
?
.
T*****:
B
a
i
J
T
1
S
S metinių pami-l sis sielovados direktorius yra
tinos a. a. Julijos Mickeliūnai*
'•••
•
Z. ir T. Mišauskai, Union Pier,! Kuzmienė, B. Rusteikienė ir A Milkovaitis, Chicagos rajono baigė kukliu kaledmiu pobūviu, Į
n ė
tės - Pumputienės sesuo. Už a.
fkurį atsilankė soLPrudencija j
^ * f * < koplyčioje, čia išvaręs gilią vagą ir Vokietijos
Ant. Musteikis, Detroit,
i Malėtienė.
"Nemuno" jūrj šaulių rinkti
lietuvių bendruomenėje. Jis dau
a. Teklę Mickeliūnaitę šv. MiJ. Briedis, W. Bloomfied,
Bičkienė ir smuikininkas P. Ma- ' L Vyčių choras, vargonais gro geli metų buvo Vokietijos LB
nės
pirm.
pik.
J.
švedas,
LDK
Gruodžio
15
d.,
Gen.
T.
Daušios bus laikomos Marijonų kop-; Agn. Giedraitis, VVorcester
jant muzikui Arūnui Kamins
| kanto jūrų šaulių kuopos šau- Birutės dr-joa pirm. K. Leonai- tiukas. Daugiausia prie tų vai kui, pagiedojo Fausto Strolios valdybos įgaliotiniu Nordheinlyčioje prie "Draugo".
Visiems maloniai dėkojame.
šių prisidėjo choro valdyba su
* .u
i lės ir šauliai, jų šeimų nariai, tienė ir Liet. Kūrėjų savanorių
lietuviškas mišias. Westfalijoj.
energinga pirm. Estella Rogers., sukurtas
X Elena Abrami kienė. Sauk j x Aukų atsiuntė: po 7 dol. — jūriniai šauliškosios veiklos rė- s-gos Chicagos pirm. J. Tamu Jai padėjo Julija Zakaridenė, i K u n - J- Borevičhis jautriu žoAUSTRALIJOJE
Village, Dl., aukojo 10 dol. D ė - Į j u o z a s Plečkaitis, V. ir O. Do-jmėjai ir svečiai gausiai rinkosi lis. Padėkos žodį išreiškė Gen.
džiu
prisiminė
a.
a.
inž.
Vytau
—
Vilniaus
universiteto 400
kojame
vydaičiai; po 3 dol. — J. Čapli-'į Vyčių salę tradicinei kuopos T. Daukanto jūrų saulių kuo Petrulienė ir kitos. Visus gėri tą Bičkų, perėjusį jau į šviesią metų sukaktis įspūdingai pa
;
mus ir valgius parūpino choro
pos pirm. Ed. Vengianskas.
ją amžinybę, kuriai pasiruošti minėta Adelaidėje. Minėjimą
x Petras Jurgėla, Uniondale, kas, Gražina Žukauskienė; K. kūčių vakarienei.
Toliau buvo giedamos kalė iždininkas Juozas Juška, chore yra kiekvieno pareiga. Po šv.
N. Y., atsiuntė šventinius sveei- į Ražanskas; po 2 dol. — K. Za-| Prasmingą vakarienės proatidarė ALB krašto valdybos
kinimus ir auką. Ačiū.
! ronskis, O. Žadvydas. Visiems gramą pradedant, susirinkusius dinės giesmės, kurias pravedė giedąs jau gal daugiau kaip 20 Mišių visi gana gausūs dalyviai pirmininkas V. Nevarauskas,
metų. Ta proga buvo paminėti
j dėkojame.
Į sveikino kuopos pirmininkas E. A. Mikštas. Kalėdų senelis (C.
Peter Gagle ir Teresės Bilitavi- ir L Vyčių choras buvo sol. P. paskaitą skaitė Lidija Šimkutė.
x Rimgaudo Kasiulio, nesex Aukų atsiuntė: po 4 dol. Vengianskas, su susikaupimu Vidžius), apsikrovęs gausiomis
čiūtės gimtadieniai. Jiems bu Biškienės pakviesti į Jaun. cent- Buvo plačios apimties meninė
nisi iš okup. Lietuvos pasitrau-; — j . Kanius, Julija Varnie- buvo išklausytas Tėvynės pri- dovanomis atvyko į Vyčių sa
.
~;~T~. Z.Z iro karinę pusryčiams, kuriuos dalis. Minėjime dalyvavo ir iš
vo m
v
kusio muziko, koncertą ruošia \ n ė ; po 3 dol. — Vytenis J. Stat- siminimo tekstas, kurį perskai- lę. Dovanas gavo maži ir di
ugiedota Ilgiausių ir laimin.
f f
'
JAV-bių atvykęs muzikas dr.
Balfas vasario 3 d. Jaunimo i kus, Kl. Juškevičius, Mary Ivan, tė V. Utara. Susirinkusieji su- deli kūčių vakarienės dalyviai,
"
Į labai skoningai paruošė Ona Vytenis Vasyliūnas.
centre. Koncerte dalyvaus mu-\ Ona šostakienė, E. Cicėnas, dr., dainavo "Lietuva brangi". Po kurių buvo 112. Kūčiose daly
J Norvilienė, čia dalyvavo daug — Bendras lietuvių kučfas
zikas Arūnas Kaminskas ir ki- p. jokubka, B. Krakaitis, Mar. to, sekė simbolinio susijungi- vavo birutininkių grupė — LKD
Pr. Bičkienės giminių, draugų suruošė Melbourno lietuviai l i e 
ti jaunieji dainos ir žodžio me- Jaselskis, Ona Karosienė, Ma- mo su artimaisiais tėvynėje, mi Birutės dr-jos valdybos parei
ir pažįstamų. Jų tarpe ir G. tuvių namuose. Kūčias ruošė
nininkai.
: žeika, M. Ančerys, S. Miknaitis.' nisiais. partizanais, lietuviais gūnės ir Cicero jūrų šaulių
Aukštuolis, P. L Jaunimo s-gos LB apylinkės valdyba.
"Klaipėda" kuopos gausus bū
centro valdybos pirm., artimas
X Pranas Sutkus, Homewood, j V i s i e m s d ė k ° 3 a m e jūreiviais pasaulio vandenynuorys, su puopos vicepirm. A.
velionio
giminaitis, ir kiti sve •y'ir***:*'*"*"'*^
s**:
Dl., mus maloniai pasveikino;
Ašokliu.
J. S.
čiai.
švenčių proga ir atsiuntė 25 do
Pirm. Est. Rogers painforma
lerių auką. Labai ačiū.
LIET. VYČIŲ CHORO VEIKLA
vo, kad vebonis Vytautas Bič
Amerikiečių premijuota PAU
X Albinas Bendžius iš Philakus ir solistė Pr. Bičkienė bu
Gruodžio 10 d. 7 vai. vak.
!
LIAUS
LEONO knyga, kurio
ETNINE
KŪRYBA
mažus
vaikus,
jeigu
imtų
jų
valdelpbijos aukojo 10 dolerių La
vo dideli vyčių choro bičiuliai,
Chicagos Pramonės muziejuje
bai ačiū.
rėmėjai ir mecenatai, gausiomis je atvirai ir drąsiai nagrinėja
Chicagos miesto biblioteka iš |&yti.
buvo lietuviškos Kalėdų eglutės
aukomis parėmę Liet. Vyčių Mo krašto negeroves bei pavo
X Lietuviškų knygų "Drau-: JAV Humanitarinio fondo ga- j NEPILIEČIŲ REGISTRACIJA programa. Prie šios programos
choro veiklą. O solistė Pr. Bič jus ir tiesis kelius i saugų visų
paruosimo daugiausia prisidėjo
už didesnę sumą nusipir- vo 160,300 dol. paramos, kad
Visi JAV-se gyveną nepiliekienė daugelį kartų dainavusi gerbūvį.
galėtų daugiau įgyti knygų įvai čiai turi sausio mėnesį užsire L Vyčių choras, Frank Zapolio
ko J. Mačėnas. J. Rutkienė.
ir giedojusi su Vyčių choru, nie
Knyga gaunama ir Drauge
riomis mieste gyvenančių tautų gistruoti. Registracijos blankai ir E. Zapolienės paruošta L. Vy
kados
jokio
honoraro
už
tai
ne
mmMtais
$S.»5.
X LB Grand Kapids apylin- j kalbomis. Tarp tokių minima gaunami pašto įstaigose. Tėvai čių šokėjų grupė. Vyčių cho-|
ėmė.
Po
pusryčių
visi
palinkėjo
kės 1980 Naujų Metų sutiki- Į i r lietuvių kalba. Plečiant etni- ir globėjai turi užregistruoti ras, vadovaujamas muziko Faus
j vieni kitiems linksmų Kalėdų ir Kaina kietai* viršeliais S&J6
mas yra ruošiamas p. V. S. I n ę programą, bus įvairiomis nepiliečius vaikus iki 14 metų. to Strolios, padainavo kalėdi-j
• laimingų Naujų Metų.
P.P.B.
nių dainų ir giesmių, sukurtų!
STROLIŲ rezidencijoje, 1315 kalbomis paskaitos, filmai, paFausto Strolios, J. Naujalio ir ;
VAIKŲ MIRTYS
Muskegan Ave., Grand Rapids, ; rodos, diskusijos kultūros cen^iiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiui
.- _. ^
. j
,.
- Adams. Solo dainavo sol. PruMichigan. 49504. Pradžia 8 vai. | tre 78 E. VVashington.
Nustatyta, kad nuo liepos 1
„.,,.„.
^.^^ , „ „
|
The Violatiotis of Human Rights
popiet. Įėjimas 5 dol., gėrimais
^ ,„ .
, A . • J-,
xi
dencna Bičkienė. Nors choras0
PAVOJINGI VAISTAI
d. Illinois valstijoje del mušimų
•*
pasirūpina patys dalyviai. Ka|
in Soviet Occupied Lithuania
dangi vieta ribota, prašome ne- j Chicagos dienraščiai skelbia, ar dėl to. kad buvo apleisti, mi|
(A REPORT FOR 1978)
delsiant skambinti p. Nijolei i kad raminantieji vaistai diaze- rė 41 vaikas Palyginus su pe- P R U ^ I E S C ^ J UGNIAGESIAI
Baniukaitienei trt. 616-874-7358 pan yra priežastis žymaus at reitų metų tuo pačiu laiku, šios'
This report edited by Dr. Thomas RĖMĘSIS
nelaimės padidėjo 72.6%.
arto* 451-4966.
Į minties silpnėjimo
Chicagos miesto ugniagesių
and Bronius NAINYS
NL'BAt Df: 240,000 DOL,
Apylinkės valdyba
departamentas
sutiko
pasirašy
NTTODINGI AUGALAI
The IMhucmkm Ameriocm Comrntmity
Federalinis teismas nubaudė ti susitarimą su maždaug 30 j
(pr.)
708 CuaHs Rood, Olmaide, Pa. 19038
Spauda perspėja, kad Kalė- 240.000 dol. labai brangių Pia- priemiesčių ugniagesiais, kad
x Izabelė Stončienė, minėda dų metu vartojami kai kurie or- į get laikrodžių gamintoją už įsi- gaisrų atvejais vieni kitiems]
s
Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
ma savo vyro a. a. Pijaus Ston- namentiniai augalai yra nuodin-! vėlimą j neleistiną kainų kėli- padės.
s pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė mefibos dvidešimties metų mirties I gi. Tokie yra poinsetijos. mis- į mą prekyboje su Trabert and
ANGLYS JfcGALNfcSE
s džiaga. kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
sukaktį, Chicagos Ateitininkų letoe, bugienis fholly), bitter-; Hoeffer brangenybių prekiaus persiuntimu $5.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et.
Federalinė vyriausybė deda 1 1 B — _ — .
Kūčių metu įteikė Ateitininkų i weet, Kalėdų rožė, yew. narei- tojais. 940 N. Michigan Ave.,
s va'stijos mokesčio.
Namų Fondui (Ateitis Founda-jzas, philodendron, amarilis ir Chicagoje. Piaget atsisakė teik-j pastangas, kad bent dvi Edison j Zį^ § i r k i e n ė mojuoja Donelaičio
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4546 W. « r d SU
tion) 200 dol. auką, tuo įamžin-! Jeruzalės vyšnia. Jų uogos ir ti šiai prekybai savo laikrodžius, bendrovės
elektros
jėgainės „jokyjjy ma<jų parodoje gruodžio 2 d. I
|
Chicago, DL 60629
dama šiame fonde buv. ateiti- lapai gali apnuodyti ar net mir- i kai nesutiko laikytis Piageto ne- Chicagoje imtų vieton gazolino Lietuvių Tautiniuose namuose.
ninko Pijaus vardą.
(pr.) j tinai nunuodyti gyvulėlius ar I leistinos kainos.
I vartoti anglis.
Nu*r- J. Tamulattto -.* tini
mmmmmmrnnmmmmmmmmmmmm*

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS
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With Liberty & Justice

