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LKB Kraiką Nr. 39

Iš " LKB Kronikos " archyvo
Liudvinavo apylinkės D 2 D T
Vykdomasis komitetas, remdama
Marijampolės raj. D 2 D T
sis Kapsuko rajono vykdomojo
komiteto telefonograma, prane
Vykdomasis komitetas
ša Jums, kad š.m. rugpiūčio mė
Liudvinavo Katalikų parapijos
nesį neleista pravesti jokiu atlai
Vykdomajam komitetui
dų, ryšium su plintančiomis gy
Į Jūsų pareiškimą dėl leidimo vulių ligomis.
laikyti pamaldas 1951 m. rugpiū
Liudvinavo apylinkės
čio 26 d. ir eiti procesiją apie
pirmininkas Vaida
bažnyčią, rajono vykdomojo ko
Lietum,
neužmiršk!
miteto pirmininkui pavedus, pra
nešu, kad svetimiems kunigams
Petras Plumpa, Nijolė Sadūatvykti neleidžiama.
naitė, Sergiejus Kovaliovas, Vla
Taipogi procesija šventoriuje das Lapienis, Balys Gajauskas, Vik
neleidžiama, nes šventorius nėra toras Petkus, Petras Paulaitis ir ki
aklinai užtvertas.
ti neša nelaisvės pančius, kad tu
Bendrojo skyriaus vedėjas galėtum laisvai gyventi ir tikėti.
Andriušcutis
1951 m. rugpiūčio 16 d.

Prezidentas Aminas tuoj pat nušautas

Kabulas. — Tą pačią dieną, ku, ar jam geriau pavyks su
kai rašėme apie valsiyDes depar stabdyti „šventąjį" musulmonų
tamento pasisakymą dėl sovietų karą prieš bedievišką komuniz
kariuomenės siuntimo į Afganis mą, ypač kada jį atnešė sveti
taną, ta kariuomenė buvo panau ma galybė — kaimyninė Sovie
dota Afganistano vyriausybei pa tų Sąjunga.
Pakistanas ir Iranas susirūpinę
keisti. Kabulo radijas paskelbė,
kad prezidentas Hafizulla Amin seka įvykius Afganistane. Jau
buvo teistas, pasmerktas ir mir-! anksčiau Irano vyriausybe skunties bausmė įvykdyta. Naujuoju', dėsi, kad neramumus BaluchistaAfganistano valdančiosios liau-! ?.e kelia „užsienio elementai .
dies partijos gen. sekretoriumi iri Valstybės departamentas nors
revoliucinės tarybos prezidentu j užimtas įvykiais Irane, sekė sopaskirtas Babrak Karmai. Mask- i vietų kariuomenes didinimą At,-os radiias paskelbė, kad Amino j ganistane, net ske be kad lektuvais atgabenti daliniai yra iš ke
kruvinasis režimas nuverstas.
turių aerodromų: Vitebsko, Smo
Užsienio žinių šaltiniai prane
lensko, Pochinoko ir Sescha mies
šė apie Įnirtingas kovas Kabulo
Liudas Simutis, atkalėjęs už
to.
gatvėse. Radijo stotį ir kitus per
I Tautos ir Bažnyčios laisvę 22 me1963 m. rugpiūčio 1 d.
j tus sovietiniuose lageriuose, veja- Amerikiečiams įkaitams Teherano ambasadoje dar tebep laukia kalėdiniai sveikmfanai iŠ viso pasaulio. Iraniečiai versmui svarbius pastatus užėmė
Liudvinavo apylinkės D 2 D T
I mas iš Lietuvos!
Bandė nusižudyti
pripažino, kad tik dalis laiškų ir siuntinių perduoti, nes trunka daug laiko, kol laiškai patikrinami, "saugumo su sovietų atsiųsta kariuomenė. Ka
bulo
naujasis
režimas
tuoj
krei
metimais".
(pabaiga)
Liudvinavo bažnyčios klebonui
ukrainietis
pėsi per radiją į Maskvą, prašy
damas politinės, moralinės, eko
Maskva, — Andrejus Sachanominės,
karinės
paramos
ir
—
—.
^
rovas paskelbė užsienio koresMaskva paramą pažadėjo. Stebė- j p o n d e n t a m S ) kad gruodžio 19 d.
tojai neabejoja, kad naują Afga-, M o r ( j 0 vijos darbo stovykloje
nistano vadą Karmalą atsivežė b a n d ė n u S iiudyti žinomas kovo10 mėty sukaktis
Mokytojo misija
patys rusai. Jo pavaduotoju pa-1 į o ^ ^ j ^ g a ^ laisves Olek—
Rodezijos
sukilėlių
patrioti-j
skirtas
Asadollah Sarwari. Kiti sa Tikhy, nuteistas kalėti 10
Šveicarijoje verkiantis sąjūdis
Esu mokytojas. Dėl to turiu bū
nio fronto 'karo vadas gen. Josiah Į revoliucinės tarybos nariai, radi- metų ukrainietis, buvęs mokyto
ti 'gyvas, įtikinantis žinojimo ir "Pagalbos akcija kankinių Bažny
Tongogara
užsimušė automobilio j jo žiniomis, yra du buvusio pre- jas.
Jis kalinamas už prieš
dorybių pavyzdys savo mokiniam. čiai" spalio 27 d. atžymėjo savo
Maskva. — Du rusų rašytojai tuotas žinomas žmogaus teisių nelaimėje kaimyninėje Mozambi-, zidento Tarakio ministeriai ir bu valstybinę veiklą, Tikhy pade
Esu katalikas mokytojas. Dėl to įsisteigimo 10-ies metų sukaktį. Felix Svetov ir jo žmona Zoia j gynėjas Antanas Terleckas. Kal- koje. Rodezijoje britų karo paliau- Į ves Afganistano
ambasadorius gęs savo drabužius i r Sacharoma.pnessu.mtuoiusdarne
s^ ^
^
pareiga būti pavyzdingu darosi "Pagalbos akcija kankinių Baž Krakhmalnieva Vakarų spaudos
N u rK
Q ^
&T ^
dar didesnė: savo pavyzdžiu turiu : nyčiai"
nyciai siekia
sieKia atkreipti
aiKreipn Vakarų
vaicarų pa
pas,
,
,
.
..
.,
.
ukritnh«likooteris.žu
_ „
w
helikopteris, žu į bes
bes nariai
nariai būsią
būsią paskirti
paskirti vėliau..
vėliau gyvas.
ra oficialiai paskelbti. Bet, kaip, stolius, kai nukrito
svieste šviesti mokiniu akivaizdo i šaulio viešosios opinijos dėmesį I ^respondentam Maskvoje tteike žmogaus teisių gynėjų sferose
Naujasis prezidentas Babrak i
vo trys kareiviai
ie§
je; mokinių akivaizdoje turiu liu j į sunkią krikščionių padėtį -omu-1 žmogaus
P r o t e s t o teisių
P * * * *gynėjų
* * P r—
į v i e ' u Maskvoje manoma — paprastai
Tatja
Pasitraukė Sirijos
Karmai
penktadienį pasakė per
—Londone aukso biržoje auk
dyti Jėzų Kristų, jo tiesą ir jo ma jnistų valdomuose Centro *r Rytų nos Velikanovos ir stačiatikių ku tokiais atvejais suimtieji jn ap
so kainos ketvirtadienį pasiekė radiją kalbą, žadėjo paleisti poli
lonę. Taip kalbėjo popiežius Jo Europos kraštuose, jiem materia nigo Gleb Yakunino — arešta kaltinami „antisovietine propa
ambasadorius
tinius kalinius ir išplėsti demo
kaltinami „amisuvreune F . « F ,
..
nas Paulius II Italijos katalikų liniai ir moraliniai padėti. Sąjū vimą Maskvoje. Laiško autoriai,
do1
C1
New Yorkas. — Sirijos am
gandą", už kurią gresianti baus- j ™
' «* ™ komunistų
*—Kambodijos
parti kratines laisves. Jis prašė musul
mokytojų sąjungos 12-jo tautinio dis taip pat siekia aprūpinti ko tarp kita ko, rašo, kad Tatjanos mė yra 7-neri metai priverčia
basadorius
Jungtinėse Tautose
munistų vaiaomų
valdomų Krasiy
kraštų KTIKS-i
krikš-į
ja — "raudonieji kmerai" paskel monų sukilėlius pradėti derybas,
kongreso dalyviam, —Mokytojas munisrų
*
. . . ,-., i v
mųjų darbų ir 5-keri metai trem
Hammoud Choufi paskelbė, kad
bė Kinijoje, ikad jie keičia politi nutraukti kovas.
— tęsė 5v. Tėvas — mokiniam tu cionis religine literatūra. Nepap- jVel.kanovos ir kunigo Gleb Ya- ties.
Žinia apie pasikeitimus Afga jis pasitraukia iš pareigų i r dės
ką ir bendradarbiaus su visomis
u n m o
ardai
Ms
ri būti tarytum vyresnysis brolis, rastai didelio susidomėjimo Vaka-! kįrašyti
į v Rusijos
istoriją,
kurios
*"
V&™
savo energiją Sirijos prezidento
kambodiečių grupėmis, kurios tik nistane sukrėtė ir Irano vyriau
kuris savo mažuosius mokinius su rų visuomenėje susilaukė sąjūdžio pastarieji dešimtmečiai yra pilni
Hafez Assado pašalinimui i š
Bukovskis prieš
sieks vietnamiečių išvarymo iš sybę. Prieš kelias dienas Tehera
meile už ran/kos veda, mokyda • išleista kunigo Richardo Wurm- nuostabių drąsos, taurumo ir pa
ne lankėsi Pakistano užsienio rei- pareigų. Jis esąs didžiausias
Kambodijos.
mas eiti gyvenimo keliu. Štai dėl brando knyga "Nukankintieji dėl siaukojimo pavyzdžių. Velikanoolimpines
žaidynes | —E Irano pranešama, kad Ira-Į kalų
1
ministerijos patarėjas ..
Agha
Į arabų vienybės priešas, vedąs
M i V ui„.««..., VJ y»^.^,^
D „_
T
ko mokytojo darbas yra misija, ku į Kristaus", kurioje aprašomi ikrikš- va yra 47-nerių metų, Gleb YaBuvęs sovietų politinis kalinys j ^ a r t j l e r j j a j r minosvaidžiai ap-įShahi, kalbėjęs apie Afganistano j Siriją klaidingais keliais. D a u g
ri iš pačios savo prigimties siejasi čionių persekiojimai komunistų kuninas 44-verių metų amžiaus.
su doroviniai — religine sfera. valdomuose kraštuose. I įvairias Kunigas Gleb Yakunin yra „Ti Vladimiras Bukovskis per bei- j š aiK Jė Irano teritoriją prie Tang j padėtį ir apie sovietų kariuome- Įriškių
Sirijos yra
patriotų,
kaprieš civilių
Assadoi rpoli
Tai uždavinys, kuris reikalauja di kalbas išversta knyga jau yra pa kinčiųjų teisių gynimo stačiatikių i SU dienraštį "Le Soir" paragino j Hovan miesto.
I nės didėjimą.
itiką,
riški™daug
vra nrieš
Assado
polioponentų
laikomi
delio atsakingumo, pasiaukojimo, siekusi milijoninio tiražo.
Komiteto" narys. Sis prieš keletą Vakarų pasaulio valstybes, pro- j _ Portugalijos premjerė Maria į Afganistane prieš revoliuciją kalėjimuose.
jautrumo, ištikimybės. Už savo
Vienybės dvasioje
metų įsisteigęs Komitetas artimai- testo ženklan prieš sovietų vyk-1 fc Umdes
p i n t a ^ 0 į t e i kė nre- Į v e i k ė d v i komunistinės grupės:
Sirijos valdžia paskelbė D a 
mokinius jūs esate atsakingi
bendradarbiauja su prieš viene domus žmogaus teisių pažeidi- j z 5 < l e n t u i atsistatydinimo pareiški- j i i a u d i e s demokratinė partija, va- maske, kad ambasadoriui buvo
Gruodžio 5 d. audiencijoje po
prieš jų tėvus, prieš žmonių bend
rius metus Lietuvoje įsisteigusiu! mus,
boikotuoti ateinančiais m ą < t a ^ a u ^ t į ^ e iti pareigas, j dovaujama Nur Muhammad Ta- įsakyta grįžti į Siriją, n e s j i s
piežius
Jonas
Paulius
II-sis
kalbė
ruomenę, bet visų pirma prieš sa
„Tikinčiųjų Teisių Gynimo Kata-, metais Maskvoje ivyksiancias k ^ b u s s u d a r yta nauja vyriausy-1 r a ki i r prie jos prisijungusi par- pradėjęs atvirai bendradarbiau
jo
apie
savo
ekumeninę
kelionę
į
bė.
jeham (vėliavos) partija, vadovo sąžinę ir prieš Dievą.
likų Komitetu". Velikanova ir Olimpines žaidynes. Bukovskis
ti su Egipto ambasadorium i r
Turkiją. Esu laimingas, kalbėjo
—Iranui pradėjus mobilizuoti '.vaujama Karmalio. Abi grupės buMaskvoje rengiamą Olimpiadą
kunigas
Yakunin
Maskvoje
buvo
išėjęs už Camp David sutartį.
Gvadalupės šventovėj
Šventasis Tėvas, kad Dievo Apvaizdą leido m a n susitikti su Kon-į testuoti lapkričio 1 dieną. Tą palygino s u nacių laikais — naujas karines iėgas. Teherane j v 0 ar timos Maskvai. Vėliau, aturo^-juB metais
UICMU8 -— «
« v - -1936-ais
Berlyne
su , vienoje mergaičių mokykloje sDro- siradus varžvboms dėl valdžios,
Dešimtys tūkstančių Meksikos
Nėra kandidatų
stantinopolio ekumeniniu patriar Pa&*- d , e n * - . 1 u z s , e n ' ° S p a u d < f rengtomis olimpinėmis žaidynė-j g o ^anata, instruktorius ir viena I Ta raki s išsiuntė Karmalį į užsietikinčiųjų jau nuo gruodžio 11 d.
. . i žimomis — Vilniuje buvo arešmis. Sovietų Sąjunga, paiymė- mergina žuvo, dar 13 buvo sužeis-| n į, o rugsėjo mėn., Tarakiui suAmerikos teismui
vakaro buvo susiirimkę Gvadalu- chu Dimitrijum I-uoju, sustrpri
nant
broliškus
ryšius
su
Kons
jo
jis,
panašiai
kaip
anais
laikais!
1
j
5
g
Hat
o
s
s
t
0
]
u
s
M
a
s
k
v
o
j
e
g
r
t
a
n
t
pės Dievo Motinos tautinėje Mek
Teheranas. — Irano revoliu
hitlerinė-Vokietija negerbia nė! _ Izraelio gynybos nrnisteris vanos trečiojo pasaulio šalių kon cinės tarybos sekretorius ajatoŠveicarai nenori
sikos šventovėje, kur gruodžio 12- tantinopolio stačiatikių patriar
žmogaus teisių, nė olimpinių Į r; z e r Weizman vėl atvyko į Wa- ferencijos, buvo nutarta Kanrialį la Behesti pareiškė Japonijos
ąją minima Gvadalupės Šven chatu, kuriuos buvo užmezgę ma
no
pirmtakai
—
popiežius
Jonas
arabo
kaimyno
sporto taisyklių. Jei Vakarų Į shinirtoną prašyti didesnės ikari- ir kitus jo partijos veikėjus su
čiausios Mergelės, Meksikos Glo
dienraščiui, kad amerikiečiai
XXIII-sis
ir
popiežius
Paulius
VI-,
_
^
^
pasaulio kraštai tikrai trokšta n e s paramos. Tis siūles sekretoriui grąžinti iš diplomatinių postų į
g
a
a
n
e
I
U
S
v
e
i
c
a
r
i
j
o
j
e
bėjos, šventė. Toje vietoje, kur
įkaitai bus paleisti po t a r p t a u 
ir .įjungti į vyriausybę.
T ..
apsireiškė Dievo Motina, yra pa -sis. Esu isitikmęs, pažymėjo po-jnuesteUo gyventojai nubalsavo taikos, santarvės ir saugumo, ,Vance naudoti Amerikos karo lai- sostinę
tinio tribunolo posėdžių, k u r jie
statyta didinga bažnyčia, kurią piežius, jog mano susitikimas su | n e p a r d u o t i turtingam arabui jie neprivalėtų paremti Sovietų, v a m s Haifos Jūrų laivyno bazę. praplečiant jos bazę. Su tuo ne-j nebus teisiami, bet tik dalyvaus
Sąjungos,
Aminas ir
b r a n g a u s p a s t a t o u ž ^25
š;ų metų pradžioje būdamas Mek patriarchu Dimitnjum yra paties,
os. dalyvaudami
dalyvaudami Olimpiauump.- j —
- Urugvajuje,
urugv a ] u,e, Montevideo
—
- sutiko
UIKO —
« nuvertė ^ Tarakį,
. \ Z ] | kaip liudininkai. Tribunolo tfltssikoje aplankė taip pat popiežius Kristaus valios įvykdymas, nes mil. dol. Pirkėjas, Saudi Arabi dose Bukovskis primine, jog mieste, sprogimas sugriovė JAV k u m po sio perversmo ^netrukus las Pbus atidengti Amerikos po
po
Jonas Paulius II-sis. Daugelis mal Kristus juk troško, kad visi gy- jos civilinės aviacijos viršinin pagal Tarptautinio Olimpinio prez. Franklin D. Roosevelto pa „mirė nuo sunkios ligos". Dabar litiką Irane per praėjusius 30
su Maskvos kareivių pagalba Kardininkų, atgailos ženklan, neval ventumėm pilnoje vienybėje ir kas Abdulah Mahdi, labai norė Komiteto nuostatus olimpinės minklą.
malis grįžo į valdžią. Dar neaiš- metų.
gę ir basi atliko maldingosios ke tarpusavio merlėje. Mūsų susitiki jo nuosavybę pirkti, tačiau švei žaidynės tegali būti rengiamos
Irano sluoksniai pripažįsta,
lionės į Gvadalupės šventovę pa- mas kaip tik ir įvyko vienybės ir carai nutarė, kad toje apylinkė tik tokiuose kraštuose, kurie
kad nėra lengva sudaryti t a r p 
Paskyrė naujo
meilės dvasioje.
je jau ir taip per daug užsie yra politiniai pastovūs, kuriuose
&utinį tarpą.
tautinę komisiją iš žinomų i r
niečių turi nuosavybes.
piliečiai
nėra
diskriminuojami
—
Anglijos
ir
Valijos
katali
dalinio
vadę
gerbiamų teisininkų, kurie s u 
Pašaukimai COėje
dėl savo rasės, tautybės, religi
kų vyskupijose a u g a dvasiniai
tiktų dalyvauti "Amerikos teis
Washingtonas. — Gynybos
Argentina varžo
ČMės respublika užima pirmą pašaukimai. Pagal paskutinius
jos a r politinių įsitikinimų, taip
me".
sekretorius paskyrė
marinų
vietą Lotynų Amerikoje dvasinių statistinius duomenis, į Angli
pat
kraštuose,
kurie
nėra
nusi
unijų veikla
generolą Paul Kelley naujai or
pašaukimų gausumu. Tai liudija jos i r Valijos kunigų seminari
kaltę agresijomis. Gi Sovietų
KALENDORIUS
Buenos Aires. — Argentinos Sąjunga, pažymėjo Vladimiras ganizuojamo greito reagavimo
paskutiniai statistiniai duomenys, jas šiais metais įstojo 40 semi
Šiam daliniui
vyriausybė
paskelbė
naują
dar
Gruodžio 29 d.: Tomas Bedt,
koriuos pranešė šiomis dienomis naristų daugiau, negu ankstes
Bukovskis, ne tik pastoviai ir korpuso vadu
m a
v l
k a
bininkų
unijų
įstatymą,
kuris
Agapė.
Survilas, Gajutė.
posėdžiaujanti Čilės vyskupų kon niaisiais metais. J ų dabar iš vi*
grubiai pažeidžia visas pagrindi- priklausys ^
J_į ^»
riuomenės
rūšių,
tačiau
pagrin
draudžia
unijoms
dalyvauti
po
Gruodžio 30 d-: Mansvetts,
ferencija. Konferencijos metinės so y r a 150. Anglijos ir Valijos
nes žmogaus teises, bet taip pat
Anyza, Augąs, Audronė. Sv. Šei
sesijos dalyviai nagrinėja priežas vyskupijose dirba t r y s tūkstan litinėje veikloje ir naudoti lėšas yra sunkiai nusikaltusi nuolati dą sudarys marinai. Dalinio 1
mos šventė.
tis, dėl kurių pastaraisiais metais čiai aštuoni šimtai katalikų ku politiniams reikalams. Suvar nėmis agresijomis, pradedant štabas bus MacDill karo avia
cijos bazėje, Floridoje.
žoma ir socialinė unijų veikla, Pabaltijo kraštų okupacija.
Čilėje smarkiai paaugo dvasiniai nigų.
Gruodžio 31 d.: Silvestras I P.,
sveikatos draudimo, darbininkų
pašaukimai, svarsto kra&o semi
Melanija, Davis, Mingailė.
Mao sukaktis
dino poemą, kurioje tvirtinama,
— Amerikiečių
episkopalų atostogų reikalai. Darbininkų
narijų k kunigų parengimo prob
Saulė teka 7:17, leidžiasi 5:27.
Pekinas. — Kinijos laikraš kad Mao buvęs kuklus, jis su Naujasis Pietų Korėjos premjeras
lemas. Katalikų Bažnyčia Čilėje, Bažnyčia Pittsburge specialia unijose plačiai veikia Argentinos
ORAS
n
t<aip žinoma, ryžtingai veikia taip rezoliucija griežtai pasmerkė "peroniatai , tačiau karinė val čiai gruodžio 26 d. paminėjo sa pratęs, kad jis tik paprastas Shin Hyon Hwak jau turėjo paskelbti
Apsiniaukę su pragiedruliais,
pat žmogaus teisių gynybos srity abortą, pažymėdama, jog gyvy džia siekia palikti unijoms gry vo mirusio vado Mao Tsetungo žmogus, ne dievybė. Jis tačiau naujos vyriausybės sąstatą, tačiau dėl
buvęs
didelis
žmogus,
revoliu
intrigų kariuomenes vadovybėje kabi-! temperatūra dieną 40 1., naktį 2 5
je, rūpinasi krašto socialinės pa bė y r a šventa i r niekas neturi nai darbininkų gerovės uždavi 86-tą gimimo sukaktį Komu
cijos
vadas.
netas
dar nesudarytas.
I laipsniai.
teises
jos
žudyti.
nius,
nesikišant
į
politiką.
nistų partijos dienraštis išspausžangos ugdymu.

Protestai dėl teisių
gynėjų suėmimo

KATALIKAI PASAULYJE

•

TRUMPAI
1$ VISUR

vo atšaldytas- Literatūros muziegui
leido rinkti visą su poetu surištą
medžiagą. 1970 metais išleido jo
35 metai nuo poeto mirties
THE UTHUANIAN WO*LD-WII>E DAILY
•visą poeziją — Žmogaus apnuo
Second
claas
posUge paid at Chicago. 111. Pubiished daily except
Spalio 8 suėjo 35 metai, kai] įvažiavęs Vytautas Mačernis. įva
ginu širdis.
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
žuvo talentingas poetas Vytautas žiavęs su arkliuku, nes buvome
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Ateitininkų veikloje
Mačernis, aktyviai reiškęsis ateiti sutarę drauge pasitraukti į Vokie
Publication Number (USPS — 161000)
ninku judėjime. Žuvo jis Žemai tiją.
Vytautas visai nelankė pradžios
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
čių Kalvarijoje, kuri dabar pava
Pasitraukti turėjau vienas, nes mokyklos. Namuose buvo moky
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3800. Foreign countries
dinta Varduvajis laibai vėlinosi. Jau čia pat mau toja, kuri jį ir brolį parengė į gim
$40.00.
Tą dieną sovietu tankai prasi rojo sovietu tankai, kai išvykau nazijos pirmą klasę.
Paito iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
veržė pros Sedą ir puolė Žemai dviračiu. T u o metu, man jau iš
1931 mėty rudenį jis įstojo į Se
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
Ir nuotraukas čių Kalvariją. Iš miestelio trau važiavus Plateliu link, atvyko ir dos vidurinę mokyklą, kurią bai
R E D A G U O J A Jonas Žfcdeikis. Informacinę
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
siųsti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL. 60629. Tel. 778-7X52 kėsi vokiečiu radistų kuopa. Kuo Vytautas į mūšy kiemą. Vos įva gė 1935 pavasarį. Gal toje mo
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
pa ant kalniuko paliko priedan žiavus, atlėkė iš pakalnės mino kykloje įsij ungė į ateitininkus, nes
metams V2 metų 3 mėn.
gai keletą kareiviu. Jie ir pasiti svaidžio sviedinys ir sprogo kie ateitininkai ten įveikė Kaip atei
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00 $15.00
ko ugnimi sovietu tankus. Vie me. Skevaktra jį nukirto vietoje. tininkas jau plačiai reiškėsi Tel
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
A T E I T I N I N K I J A I R 1980 M E T A I
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
ta kalnuota. Sovietai pritraukė Arklį sunkiai sužeidė.
šių gimnazijoje.
Ateitininkų federacijos vado žodis, pasitinkant
Kitur
38.00
20.00
13.00
minosvaidžius ir ėmė šaudyti i
Poeto laidotuvės irgi buvo tra
Į Telšių gimnazijos V^'ą klasę
Savaitinis
25.00
15.00
valdeau pozicijas.
giškos. Palaidojo jį ne miestelio įstojo 1935 metu rudenį. Čia
1980 metus
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dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos gražina tik iš
dažnai vaikščiodavo. Palaidojo pos pirmininku Reikėjo rūpintis
tuvybė.
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Žemaičiu
man kartą dingtelėjo mintis —
Kristijono Donelaičio mirties. Ge ti, puoselėti, ugdyti ir plėsti. Gy
Kalvarijos pasuko į Barstyčiu užkalbinti jį, kad ką nors para
gužės 15 sukaks 50 metų, kai su vename juk ne šiai dienai. Kris
aukštumas. Tame tarpe, Šarnelės šytu.
sirinko Lietuvos Steigiamasis sei taus paliktas užtikrinimas, kad Jis
kaime, yra ir poeto tėviškė. Tan
Eilėraštis man patiko k ji pagy-jpats sakydavo, kad jo raštu kaiti
mas, pirmoji visuotiniu balsavi yra "Kelias, Tiesa ir Gyvenimas",
Užkalbinau.
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per
kai ir užpuolė laidotuves. Žmo
nau, paskatinau rašyti. Kitą die- ninkas aš esu, kad aš jį paskati
m u išrinkta tautos atstovybė. Bir yra visiems šviesiausia gairė visam
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želio 15 d- — 40 metu, kai Lie laikui.
jau pavasaris, 1936 m. .pavasaris šiau, kad jis paskaitytu kuopos paakaitininkaa.
gerai neužkasę.
tuvą okupavo Sovietu Sąjunga.
Lietuvybė —tautinis .paveldė
I Ateitrninkai buvo jo pirmoji
Ten ir iiko poetas, prisiglau-' Šilta diena. Geltoni karkliukai žy susirinkime.
Visos šios sukaktys atitinka jimas, kultūra, lietuviu kalba ir
dėjo. Jis sutiko parašyti. Ir kitą
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(Nukelta, į 4 paaL)
kuriuos jis .rašė savo poezijoje, kur
nei Vasario Šešioliktosios, nei šv. reigoja mus visus ne tik neuž
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Kazimiero dienos, nei Tautos miršti Lietuvos, ne tik sielotis sa
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vo tautos išlikimą, bet ir atiduo
šventės rugsėjo aštuntąją.
buvo tos tėviškės gražioji mėly
Į D E M E S I O I RADIJO K L A U S Y T O J A I S 8
Ateitininkams šie metai ypač ti savo duoklę jos amžinumui už
noji gėlė —poetas kara»Hus.
n e eiliniai. Vasario 19 dieną su tikrinti.
i
Klavsykltis kai
vakari!
Ilgai jo vieta buvo tik tvorele
Juozas B. Laučka
eina 70 metu, kai Louvaine, Bel
aptverta. Dabar jau yra ir gražus
gijoje, susidarė Lietuviu Katali
paniinklas
pastatytas. Paminkle
ku Studentu sąjungos valdyba, ADVENTO SUSIKAUPIMAS
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
yra ir įrašas iš jo poezijos.
pasiryžusi suorganizuoti mokslus
Gruodžio 9 d. M. Valančiaus zikai grojant. Šio montažo tekstą ir
KAZĖ
BRAZD2IONYTA
Ilgai okupuotoje Lietuvoje jis
einančią lietuviu kataliku jau
kuopa Ciceroje suruošė savo me jo išpildymą paruošė mūsų glo buvo laikomas buržuaziniu poe
2646
We»t
71st
St,
Chicago, Bfl. — Tei. 7784914
nuomenę. Tartum
olimpinė
tinį adventinį susirinkimą. Visa bėja Aldona Prapuolenytė, muzi t u Jo poeziją nusirašinėjo stu
8c Petenbsng, FU. — 12:30 vai.
Hepsna, Luovaine įžiebtas žibin
kuopa išklausė šv. Mišias šv. An- ką ir skaidres pritaikė Aldona Za- dentai, ir ji labai visur plito ir vi
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Un
č
sus
žavėjo.
Vėliau
draudimas
bu^mmmmmmmaKmtmmmmmmmmmmmmmmumm
voje veikusiam tie^lct^d&v
I ° P*™?^ ^ /
^ ^
felrifceTj^fi-i^ft^
',
, _ . . H n v j amas kuopos kapeliono kun. dr. užtrukusi nepilnai dvi valandas,
studenty sambūriui su Pranu «• T • r « " %»'
Dovydaičiu priešakyje. 1910 me K. Trimako Jaunučiai ateitmm- praėjo su pakilia nuotaika.
kai prieš Mišias atnešė prie al
Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159
Ypatingai dėkojame kun. dr.
tų rudenį Kaune pasirodė rank
DR. K. B. BALUKAS
toriaus vainiką su žvakėmis, kaip K. Trimakui, globėjai A. PrapuoDR. P. KISIELIUS '
raštinis laikraštėlis "Ateitis". Gi
Akušerija ir moterų ligos
simbolį būti vienybėje su Dievu lenytei, at-ku tėvy komitetui įdė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mė Ateitininkrjos sąjūdis, greit
Ginekologinė Chirurgija
ir Kristaus Bažnyčios nariais. Pa jusiam daug darbo šiai šventei
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
susilaukęs organizaciniu rėmu.
6449 So. Pulaski Road <Crawford
JO 8VENTENYBBS POPIEŽIAUS
moksle ikapelionas iškėlė ateinan suruošti, o Cicero at-ku šeimai ir
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Taigi nuo 1910 metų vasario
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
čio Kūdikėlio prasmę — žmonijos visuomenei už gausy atsilanky
JONO
PAULIAUS
U
Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
19 d. ateitininkai pradeda savo
atpirkimą. At-kų giedamas gies mą.
Tel. REliance 5-1811
Priima ligonius pagal susitarimą
gyvavimo naują dešimtmetį, jau
Neįkainuojamam prisiminimui bran
IK MĖGĖJAMS
mės ir skaitomos specialiai paruoš
ginti visą gyvenimą.
aštuntąjį. Ši reikšminga sukaktis
DR. WALTER J. KIRSTUK
Cicero at-ku kuopa sveikina
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
m
tos maldos prisidėjo prie pamal
Lietuvis gydytojas
verta ne tik mūšy visu dėmesio,
visus
Šventu
Kalėdų
ir
Nauju
1150 vertė tik už $131. Apytikris
dų iškilmingumo.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
West 59th Street
bet ii veiksmingo atsiliepimo.
dydis kaip pusdoleris.
Metu proga.
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Tuojau po Mišių, susirinkus į
Laisvės sąlygomis Lietuvoje bū
Vitas Laniauskas
Nelaukite — užsisakykite dabar,
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
Daug
sutaupysite,
pirkdami
čia
tu ruošiamas didžiulis kongresas, salę, visus pasveikino Vitas LaVai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
jų reikmenis. Pasinaudokite pa kol dar jų turime.
kaip tai įvykdyta 1920, 1925, niauskas, pakviesdamas kun. B. CICERIŠKIU MOKSLEIVIU
vai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus
SUSIRINKIMAS
Puikiai tinka lėšų telkimams.
togiu planu atidedant pasirink
DR. IRENA KURAS
1930 ir 1935 metais. Galėtume ir Rutkauską sukalbėti maldą. Val
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
GYDYTOJA
IR CHIRURGF
mes šią sukaktį kongresu pažy gėme .tėveliu suneštus sumušti
Skubėkite užsisakyti. Siųskite čekį
Vyresniųjų moksleivių ateiti tus reikmenis ypatingai progai.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
mėti Jungtinėse Amerikos Vals nius ir pyragaičius. Pavalgius ninku susirinkimas sušauktas Pilnai užbaigtų foto nuotraukų ar Money Orderi vardu:
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
0PTOMETRISTAS
tybėse ar Kanadoje. Bet kadangi Laima šulaitytė į sceną iškvietė spalio 28 d. Mickų bute. Pradė aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
MEDICAL BUILDING
2709 West 51st Street
visai neseniai, 1977 metais, mi jaunučius at-ikus suvaidinti kalė tas ateitininkų malda. Aldona ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
LB.T. JEWELRY C0MPJLNY
3200 W 81st Street
Tel. - GR 6-2400
dinę
programėlę,
paruoštą
ikuopos
nėdami Palangos reorganizacinės
i Zailskaitė vadovavo pratimams
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
FO. 8ox 649 — Depą. L
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
konferencijos 50 mėty sukaktį, globėjos Aldonos Prapuolenytės,: įr diskusijoms- Po diskusijų vyko
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
7-9:antrad ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai.
3314 Weit 63rd Street
Chicago, Dl. 69686
turėjome didingą kongresą Cle- Loretos Radvilaitės ir Jūratės j einamieji reikalai.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
velande, todėl panašaus pobūdžio Arštikytės. Gyvenimas ant scenos
Gruodžio 2 d. buvo visas die
TeL (312) 951-7447
DR. J. MEŠKAUSKAS
manifestacijos galime palaukti vine virė, vieni statė eglutes, kki nas susikaupimas moksleiviams
Tel. — PRospect 6-8998
DR. L DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'^
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
iki 1985 mėty. Tada švęsime Atei- rūpestingai puošė, o dar kiti zui- ateitininkams, kurį pravedė kun.
Specialybė vidaus ligos
~
Specialybė — Nervų ir
tinirtkijos deimantinį jubiliejų.
i kučiu rolėse kraipydami galvas,: K. Trimakas naujuose ateitininku
2454
West
71st
Street
fc**
Emocinės ligos
70 metu sukaktis minėtina Į gėrėjosi ant eglučių kabančiais j namuose, prie Lemonto. Aid. Pra(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING
turiningai, patraukliai, kūrybin pa-puošalais. Po jy sekė jauniai, Į puolenytė prašė pagalvoti, kokią
6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad .antrad. ketvirtad irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
gai. Visi mūsų Sendraugiu, Stu paruošti Romos Olšauskaitės, .pa- Į programą mūšy būrelis norėtu
dentų, Moksleiviu ir Jaunųjų deklamuodami keletą eilėraščių. išpildyti per ateitininku rengia
Telef. - 282-4422
»į*
DR. A. B. GLEVECKAS
sąjungų vienetai tikrai suras ge Po to vyr. at-kai moksleiviai iš mą susikaupimą. Lapkričio 11d.
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riausius būdus jai pažymėti savo pildė advento nuotaikai pritai- susirinkimas įvyko pas Laimą
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA i
Tel.
BE
3-5893
ausi rinkimuose, stovyklose, kur kytą montažą. Jo prasmei išrys-. Sulaitytę, jį užbaigėme malda.
Ofisai:
*
*
»
Specialybė AkiŲ ligos
• •' '
suose, viešesnio pobūdžio rengi kinti buvo rodomos i'caidrės mu-1
Rūta Norkutė
111
NO.
WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
niuose.
Valandos pagal susitarimą
DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 29 d.

POETĄ V. MAČERNĮ PRISIMENANT

Išskirtinas 14 karatu
Itališko Aukso
MEDALIS

L I E T U V O S A I D A I - 1490 KG

MARtyJETTE PHOTO
SUPPLY
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Valandos pagal susitarimą.
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70 metu sukakties minėjimas
%
•tvers mums visiems galimybę
akivaizdžiai pažvelgti j savo są
S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
jūdžio įnašą visos tautos pasieki
ir Taisymas
muose: nepriklausomybės atkū |s 2646 WPardavimas
691k Street — Tel RE 7-1941
rime, kovose nepriklausomybei
apginti, vidaus ir užsienio politi filllllllllllllllllllliiiiiHllllllllllllllllimiiHlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllIlllHlllllin^
koje, moksle, 'literatūroje, švieti
me, mene, muzikoje, ekonomiko
je, socialinėje srityje, žemės ūkyje,
visuomenės, ypač jaunimo orga
nizavime, tautos rezistencijoje
okupacijų metais.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
70 metu sukakties minėjimas
mas ir balansavimas}. Stabdžiai. Dus
galėtu būti paskata mūšy jau
lintuvai.
Ismetamie ji vamzdžiai ir ki
nuomenei jsisavmtus ateitininku
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
principus vykdyti ne tik savo as
meniniame gyvenime, bet ir ats
Wheel alignment and baiancing.
pindėti juos platesnėje aplinkoje.
Brakes. Shock absorbers Mufflers
Minėjimai galėtu vyresniesiems
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
sustiprinti pasigėrėjimą savo dar
Change of oil and ffltera.
bo ir pasiaukojimo derliumi.
Minėdami 70 metu sukakti
taip pat negalime neatsiminti
paprasto dėsnio: niekas negali ti
kėtis nei pažangos, nei savo dar2423 Wtst 59th Strtti - Ttl. M 6-7777
bu išlikimo, jei išimtinai remsis
Veiki* nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 *iL vikaro.
tik praeityje sukauptais pasieki
mais. HliekanCMts vertybes kuria
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
dvas nio dinamizmo žmonės.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet.
Ačiū Dievui, ateitininkams neiš-

A. T V E R A S

-

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Ofiso tel. - PR 8-2220

\ TRADITION WITH CHICAGO SINCE !89<)

INVITES Y0U
TO A

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
3656 West 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

CHAMPAGNE

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 We*t 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

NEW YORK STRIP SIRL0IN STEAK
0R
BROILED WHITEFISH

6132 S. Kedzie Ave Chicago
Tel. 445-1223 arba 489-4441

INCLUDED SOUP, SALAD, VEGETABLE, P0TAT0
BREADtBUTTEMEVERAOE

MUSIC & DANCING

"FREDDY FISCHER TRIO

$45.00

RESEIVATIONS NECESSARY

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

n

jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

COUPLE

286-7788

BENDROJI MEDICINA

(Kalba lietuviškai)
— *—
OPTOMETRISTAS
- -; "
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treė

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
"
PROSTATO C H I R U R G I J A I
2656 W. 63rd Street .
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6958S. T a l m a n A v e . , ^
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

-

Vai: pirm . antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt. 6-7 — iš anksto susitarus

NEVV OWNER-NEW STAFF & CHEF
formerly with the Original Drake Hotel
0PEN FQR BPEA KFAS T L UNCHE0N DINNEP SEVEN DA YS A WEEK

4179 W. Irving Park R d. at the Kennedy

1407 So. 49th Court. Cicero. III.

DR. FRANK PLECKAS

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

Ofs tel. 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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PABĖGĖLIŲ AMŽIUS
Pabėgėlių problema pasaulyje

Rimties valandėlei

ŽMOGAUS RYŠYS S U D I E V U

Kaip tikintis į Dievą žmogus,čia žemėje, bet Dievuje. Tokiu
Seimų dienos klausimus kelia vo Seimu, tą jie įgali duoti ir savo
P. GAUCYS
HsUginės ir vsfarybmės kutkuct- laiko visuomenei, kultūrai, dori- Vokiečių
rašytojas Heintch
•bet visvien negali sukontroliuoti gali konkrečiai suprasti savo ti- būdu visos žmonių pastangos paįos. Sena taisyklė, kad šeima yra nei ir kūrybinei pažangai. Nie- Boell mūsų amžių pavadino pabėpapirkimais ir apgaulėmis įsibrau Į kėjimą?
* ? " " * ; Ką
*« reiškia
reisK tikėti į Dievą? i laikyti ryšius su Dievu, kaip jos
bebūtų skirtingos, yra gerbtinos
1
pagrindinė tautos, valstybės ir re- kas negali duoti to, ko jis neturi, gėlių ir kalėjimų amžiumi Du pa Daug blogiau su Pietryčių Azijos nančių kinų, kurių kasmet pral ^ "^kia |» ^ėti ir jam ta maulipnių grupių ląstelė, iš kurios Neišauklėtas, o tik gerai išmoky- sauliniai karai išvietino 70 mili pabėgėliais. Beveik visa Azija ne smunka po kelis tūkstančius. Dau tl/ V l s l § ie klausimai yra ne i ir geros,
yįrstosi bendrasis gėris. Jei šeima tas žmogus yra pavojingesnis už jonų europiečių. Nuo 1945 m. va paprastai tirštai apgyventa. Vals giausia parodo užuojautos kinams vien tik teoretiškas svarstymas j Nors žmogus visomis savo prosugedusi, tai k tauta negaJi turėti mažiau mokytą, bet dorą, tsism- dinamieji taikos metai atne- tybės, į kurias bėga Vietnamo pa pabėgėliams iš Vietnamo. Uoste žmogaus santykių su Dievu. At-Jto jėgomis bando susidaryti aišryškesnės ateities, juo labiau vasls- gą ir šeimoje subrendusi žmogų, šė žmonijai begales skurdo ir kan bėgėliai, nenori jų priimti, neturi jiems pavesti 4 dideli buvę prekių sakymo į tokius klausimus ieš- kų Dievo vaizdą, bet visi žmotybė negali sukurti tikros (tvarkos, Ir tai yra tiek tautos, tiek valsty- čių. Pietryčių Azijoje ir Afrikoje jiems užuojautos ir visais galimais sandėliai, kuriuose knibžda 10, kant, negalima vaduotis vien tik j gaus sukurti Dievo vaizdai yra tolourioje piliečiai būtų apsaugoti bes, tiek ir visuomenės gyvenime, siaučiant krizėms, milijonai žmo būdais jų kratosi. Sunkiausia yra 000 pabėgėlių, laukiančių jų įkur jausmu, kaip negalima jų nepai-į Ii nuo realybės dėl to, kad Dievas,
syti ir gyventi taip, tarsi Dievo iš aukščiausioji dvasinė būtybė, nėnuo teroro ir baimės. Seimą dar la- Tiesa, negailima visko reikalau-į nių tapo benamiais.
suprasti, kodėl Pietryčių Azijos pa. dinimo. Jie visi laivais ir laive
viso
nebūtų.
ra pilnai suvokiamas, žmogaus
£L
&au
*- rūpinasi Bažnyčia, kurios ti tik iš šeimos. Net geriausia šei-| Pavyzdžiui paimkime Afriką. bėgėliai nepageidaujami ne tik liais atplaukė jūromis ir jaučiasi
Religija apima visą žmogų su protu pasiekiamas. Todėl nereitikslas keki dvasinį, dorini, žmo- ma, turinti geriausius norus srj Suteikus Ruandai nepriklausomy pačiam Vietnamui, kur jie nuo se laimingi išsigelbėję, nes pusė kitų
jo
protu, valia ir jausmais. Reli- kia stebėtis, kad didžioje dalyje
nių tarpusavio santykių lygį, kad darniausią sugyvenimą savo na- bę, šimtas tūkstančių tutsių pa niai gyvena, bet ir visoms kaimy nuskendo audringoje jūroje arba
žmogus jautusi ne vienas iš šios muose, kartais negali apsaugoti) darmės žmonių vos išvengė su ninėms valstybėms, į kurias jie buvo suryti ryklių. Jie esą labai gija sudaro visą žmogaus gyveni- skirtingų religijų vyrauja nuo
žmogaus monė, jog nesvarbu kaip tikima,
drausmingi nes tvarkai palaikyti mą, neatitraukdama
šėmės, bet vienas iš Dievo sukur- vaikų nuo gatvės įtakos, nuo ouo-j naikinimo pabėgdami, kai ten įsi- bėga.
nuo
pasaulio
realybės.
Tikintis; nesvarbu priklausyti tai ar kitai
pakanka 12 policininkų. Hong
tos bendruomenės narių. Pirmoji gų žmonių įsiterpimo ir šių dienų galėjo gausesnė hutų padermė,
Nenori kiniečių
Kongo valdžia juos aprūpina žmogus atlieka savo pareigas, religijai, o svarbiausia tai, kad
auklėtoja ta kryptimi yra kaip tik gundymų. Tai ir yra valstybės pa- Vienas iš penkių gyventojų turėmaistu ir vandeniu, nors trūksta kaip ir visi kiti. Jis nesijaučia, kad žmogus tiki. Tokia pažiūra buvo
šeima — tėvas ir motina, kurie reiga, kad kiekvienas pilietis nuo jo gelbėtis pabėgimu iš diktatorišReikalo žinovai nenorį kiniečių
ne tik gimdo, bet ir augina bei pat armžprre galėtų būti auklėja- kai valdomos Gvinėjos — Bissau. aiškina, kad taip esą todėl, kad lėšų miesto gyventojų poreikiams būtų laisvas nuo tų pareigų, ku-; ypač būdinga senovės pagonių
ruošia ateičiai savo jaunimą.
mes ir saugojamas nuo blogio, 500,000 Angolos pabėgėlių ieško- daugumas tų pabėgėlių yra kinų ir yra laikoma biedniausia pašau rias jam uždeda šeima, visuome- j religijoms, kurios netgi bandydanė, tėvynė Tačiau visa tai nesu- vo sulieti įvairias dievybės su
Seimų problema šiandien yra griaunančio dorą ir sveikatą. Bet jo prieglobos Zaire ir 225,000 zai- kilmės. Todėl Pietryčių Azijos Jyje.
gana aštri Ją spręsti veikia dide- tai vėd yra ir bendra visu pareiga riečių gelbėjosi Angoloje. Daugiau kraštams jie yra svetimi, kaip eu
Malaizijos Palau negyvenamo daro jam galutinio tikslo, o tik pratimo ir garbinimo formas drau
lių pastangų & visų institucijų, sudaryti sąlygas jaunimą ateičiai kaip milijonas žmonių buvo iš- ropiečiams būru arabai. Jų papro je saloje džiunglėse apgyvendinti duoda galimybės suprasti savo gy- gėn.
juo labiau iš tokių kaip Bažny- tinkamai paruošti.
vietinti Etiopijos Ogadene. 40,000 čiai ir kultūra skirtingi. Jie valgo 41,000 kinų pabėgėlių. Skurdžiu venimo prasmę — mylėti Dievą j Tai ypač ryšku senovės Romos
čia ir valstybė. Valstybė tai mėgi•
Namibijos ir 120,000 Rodezijos kiaulieną, kuri Indonezijoje ir maistu ir vandeniu juos aprūpi žmonėse ir daiktuose, jam tarnau' religijoje, o šiandien budizme
I Taigi atrodytų, kad neturėtų
na tvarkyti įstatymais. Bet žmoŠeimos šventės proga grįžtame juodųjų turėjo palikti savo kraštą, Malazijoje yra draudžiama valgy na J. Tautų komisariatas. Laivai ti, tai yra vykdyti jo valią.
Visais laikais žmones
žmonės bandė : , buti skirtumo tarp žmonių, išpati. Tuose kraštuose kinai beveik išardomi ir iš jų sukalami bara
gus, B mažens negavęs tinkamo h- prie ttetuviScų šeimų, jos čia
Balsavimai kojomis
išimtinai verčiasi prekyba ir lai kai ir išvietės. Išlikę gyvi ir piratų net regimomis formomis ir ženk žįstančių tą ar kitą religiją. Ga
auklėjimo, įstatymų nevertina, gyvena tokioje aplinkoje, kuri
na to, kad tikima, o kaip
tvankos nesaugoja ir vadsty- veikia juos lygiai taip, kaip ir ki- Vidurio Rytuose 1,5 mil. palesti komi Azijos žydais. Ligi neseniai ^apiplėšimo išvengę pabėgėliai lais parodyti savo religinius įsiti tikima,
nėra
svarbu.
Cia
n a ttepaidūsta. Tai yra jam tik tus kaimynus. 'lietuvių šeimos l i ^ U dešimtmečiais gyvena pa- kinai vyravo ar tebevyrauja dau pardavinėja ar maino atsivežtus kinimus. Be kasdieninio gyveni ir iškyla nauja problema: ar
Jšoriniai varžtai, kurių daikosi tik turi dar dvigubą uždavinį — iš- lapinėse. Pasibaigus II pas. karui, gumoje Pietryčių Azijos kraštų daiktus. Kinų tarpe yra ir vietna- mo, jie ieškojo galimybės megzti r krikščionybė yra tik viena iš
;gerai išauklėti piliečiai
auklėti gerą krikščionį ir subran- 5™tai tūkstančių pabėgėlių iš prekyboje ir pramonėje. Kol Sai jmiečių, kurie suklastotais doku ryšius su Dievu, sukurdami įvai Dievo garbinimo formų, ar ir ji
Valstybes pareiga yra sukurti dinti gerą lietuvį. Bet tai nėra Sovietų Sąjungos, Siaurės Korėjos, gonas pateko į komunistų rankas, plentais buvo išleisti kaip kinai rias kulto formas. Kai Die įsirikiuoja lygiomis su kitomis re
žinojimas ir paži
•^ygfcs sehnoms savo vaikus iš- taip lengva, kaip lengva pasakyti, Tibeto, Pakistano, Kipro, Kubos, 1975 m. ten gyveno 1,5 mil. kinų. (Taip pat yra nemaža ir mažų vai vo buvimo
kų,
kurių
motinas
piratai
pasi
Hai
Komunistams
sujungus
abu
Viet
nimas
yra
paprastas
ir natūra ligijomis į bendrą Dievo pripaži
ŠPiokyti, profesiškai paruošti atei- įspėti, pamokyti.Rerkia didelių pa- *i ir Čilės, o dabar ir iš VietnaH
nimo kelią? Ar ir krikščionių re
3ies gyvenimui, juos auklėti šei- stangų, kad ir lietuviškos šeimos m o *r Kambodijos tebeieško ar namus, šis kivirčijosi su Kinija dėl įgrobė, kad vėliau parduotų mies lus, Dievo įsivaizdavimas yra skir ligija yra ne kas kita, kaip tik
Visi esą tingas, kaip skirtingi yra žmo
*noje ir incfaykloje, risuomenėje ir neSklystų iš savo krrkščioniŠ- J au surado prieglobą plačiam pa- įtakos Laose ir Kambodijoje. Viet- įtu viešiesiems namams
jų charakteris, jų išlaisvi žmogaus pastangos sudaryti ryšį
įendiuorneniniuose susibūrimuo- ko kelio ir kad neišsižadėtų savo šaulyje. Anot J. Tautų aukštojo namui suvalstybinus prekybą ir stovyklose jaučiasi laimingi, nes nės,
su Dievu? Vienu žodžiu, koks yra
-se. Kitu atveju net profesiškai pa- tautines tapatybės. Svetimos fta- komisaro pabėgėlių reikalams H. pramonę, daugumas kinų neteko!kurią dieną bus įkurdinti kunoje nimo laipsnis ir jų tautinės savy skirtumas tarp krikščionybės ir ki
laisvoje šalyje Tuo tarpu dau bės.
Tik taip galima išaiškinti,
Puoštus turi drausminti teismai ir kos net ir stiprius įgimtus charak- Goedharto yra būdinga mūsų lai- pragyvenimo šaltinio.
gelis
tūkstančių
kitų
pabėgėlių
ma
kams
kodėl,
turint tą pačią Dievo są tų religijų.
Jkadėjimai. O tai jau yra blogis, fenus veikia ne visuomet gera
» ^ milijonai žmonių savo
1978 m. 230,000 kinų pasitrau la j iečių policijos smurtu buvo voką, yra daug skirtingų religi
Neniekinant kitokių religinių
'kuru griauna valstybės pagrin- linkme Lietuviai tėvai į auklėji- Momis balsavo prieš tironijas kė į Kiniją. N u o 1975 m. apie
griąžinti atgal \ jūrą ir joje rado jų. Tačiau nors ir skirtingas yra įsitikinimų, krikščionis gali sa
dus.
mą žvelgia su didesniu dėmesiu ir i r diktatūras. Ir mes turime jiems 300,000 buvo. įkurdinti JAV-se.
kapus.
Dievo įsivaizdavimas, skirtingas kyti, kad jis turi tikrą Dievo pa
austi
Dėlto katalikų Bažnyčia tuoj nori, kad jų vaikai ne tik būty i
užuojautą ir pasigėrėjimą, 200,000 Pietų Vietnamo kinų sa
Dievo garbinimo būdas, visos re žinimą. Krikščionis neneigia, kad
Toks
masinis
žmonių
trėmimas
po Kalėdų yra įvedusi Šventosios mokyti, bet ir gerai išauklėti Į^d jie išsižadėjo visko, ką turė- vais laivais išplaukė į jūras, ieš
Vietnamui duoda nemaža pelną, liginės formos turi vieną bendrą daug tiesų yra ir kitose religijo
Seimos šventę, kuri turi priminti Daugelis
nesigaili jokio vargo, '°». ir P*a*rinko laisvę. Tačiau ne kodami laimės kitur. Atsižvel
(turtingi kinai moka auksu už lei dalyką: supratimą, kad žmogus se. Jis neatmeta nieko, kas yra
tėvų pareigas auklėjimui, o vai- kad tik savo vaikams pajėgtų su- ^ *f*P Jaučia, nes iš 151 yalsty- giant į Vietnamo labai įtemptus
dimus), alina nekomunistinių priklauso nuo Dievo, kad reikia švento ir tikro kitose religijose,
kams — auklėjimosi, mokymosi, kurti stipresnius moralinius, reli- bės tik 80 pasirašė pabėgėlių glo- santykius su Kinija, nestebėtina,
valstybių ūkį, sėja nerimą ir nea atlikti tam tikras pareigas Dievo Tačiau krikščionybė nėra tik tam
pagarbos ir meilės savo tėvams ginius, tautinius gyvenimo pa- *** konvenciją, nors visos jos yra kad Vietnamas stengiasi nusikrapykantą gyventojų tarpe ir atpa atžvilgiu, kad reikia Dievą vie tikras mokslas apie Dievą, kaip
supratimą. Si šventė ir yra šį grindus.
N g Į T a u " 4 narės ir kaip tokios tyti kinų. Tailandas, anksčiau tu- laiduoją ^Vietaamą nuo galingo nokiu ar kitokiu būdu garbinti. kitose religijose, o pati tiesa.
sfkrnadieni, Ji ir turi priminti, lietuvių šeimos tuo yra l a i m i n - p ^ v a l a n a o s S^rbti fcn°g*us tei- rėjęs bendrą sieną su Laosu irjkumyno gausios tautinės mažu Visi žmonės supranta, kad žmo Krikščionybė remiasi ne tam tik
load ateinantieji metai nėra ma- gesnės, kad jos daugiau bendrau- Įses.
nijos prasmės reikia ieškoti ne ru mokslu, o pačia tiesa. Krikš
Jeigu Afrikos pabėgėliai daug Kambodija, nenori būti įveltas į mos.
žiau aeSimangi negu buvusieji, o j a tarp savęs ir su savo jaunimu,
čionybėje esminis dalykas yra ne
kenčia gyvendami nepritekliuje, Indokinijos konfliktą ir galimą
• gal reScės dar daugiau susirūpin- ypač su jaunimo organizacijomis.
Kinijos
Sovietu
susidūrimą.
Tai
tik
pats tikėjimo faktas, bet tikė
tai jų problema norint nesunkiai
ti net ir ilietuviams, tuiintiems tas o jos palaiko bent nuo svetimų
paaiškina,
kodėl
jis
taip
žiauriai
jimas į tiesą. Bet iš kur toks tik
sutvarkoma. Afrikoje nėra gyven
pačias šeimų problemas.
netinkamų įtakų ir padeda bręsti
atstumia kambodiečius ir pabėgė
rumas, kad krikščionybė atremta
tojų
pertekliaus,
laisvų
žemių
savųjų tarpe. Jaunimo būreliai —
lius
grąžina
atgal.
Malazija,
veng
.*'.
tiesą? Ar tai nėra tik įsivaizda
Apie Šventąją Seimą daug nėra katalikų ar protestantų — yra daug ir juos galima įkurdinti.
dama rasinių konfliktų, neno
vimo
ir tam tikro išdidumo vai
žinoma, bet užtenka to, kas pa- daugiau vctti, negu mes karri priimti pabėgėlių. Singapūras,
sius?
rašyta Evangelijoje: **Vdkelis tais į juos žiūrime, nes tai iš tikdaugiatautė valstybė su kinų gy
Pirmiausia reikia pabrėžti, kad
augo ir ėjo stipryn, pilnas išnrin- rųju bendravimo su vyresniaisiais (Latvijoje kasyklų ir požemio dar ventojų dauguma, dar griežtesnė
*J
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krikščionybė
nesiekia sukurti tie
ties, ir Dievo malonė buvo jame" i r auklėjimosi priemonė. Kol dar bų nėra, tai dirbant gauti pilną pabėgėlių atžvilgiu ir nė iš tolo
są. Tiesos negalima įsigyti* pa
(Ik. 2,40). Po kelionės į Jeru- jaunimas išlieka su tėvais ir vy- pensiją nėra galimybės. Didesnė jų neprisileidžia.
veldėti,
tarsi tai būtų koks nors
ziię" « pasilikimo šventykloje resniais žmonėmis, kol jis dar kategorija yra ta, kur galima gau
brangus
daiktas, kaip auksas ar
Gyventojų
perteklius
^ Iškeliavo su jab, atėjo j Na- „mda bendrą kalbą, tol jam yra ti 50 ir 75 nuoš. pensijos. Pas
deimantas. Žmonėms tiesa visuo
zaortą ir buvo jiems klusnus" (Lk. mažiau pavojų pakliūti į tokią ap- taroji kategorija gali gauti tik Liudininkai, lankę pabėgėlių
met lieka nepilna, netobula, rei
2,51). Tačiau pats Jėzus daug kai- Hnką, kuri net gerai auklėjamus 150 rublių į mėnesį kartu su ai stovyklas, pažymi,
kad pvz.,
kalinga
pagilinimo, papildymo,
bėjo apie šeimas, apie šeimų jaunuolius nukreipia blogais ke- |ga. Kadangi Latvijoje kiekvienas Hong Kongas, kuris suspaustas
patobulinimo.
Logiškai galvojant,
šventumą ir pastovumą, kalbėjo liais. Ypač reikia vertinti ėjimą antras pensininkas dirba, tad nuo tarp kalnų ir jūros, nežmoniškai
tuojau galima suprasti, kad prieapie tėvo meilę net savo nusikal- kartu į bažnyčią, priklausymą pa- {sausio mėn. 1 dienos jie gaus di perpildytas.
Gea.
T.
Daukanto
jūrų
Saulių
kuopos
narys
jūrų
kapit.
B.
KriStopaitis
užšingi Dievo supratimai negali
tusiam sūnui palaidūnui, apie rapijai, dalyvavimą jaunimo ren- desnį atlyginimą ir galės daugiau Vietos policija be jokio pasigai
6
8
n m
k>
d kuopos
^
^Greta
" l ?kuopos
^ ^ pirm.
? *?
J!I!!!!? * ***• " ^ ikūti tuo pačiu laiku tikri ir vienovaikams reikalingą klusnumą. Jis giamuose subuvimuose ar pasi- ką pirkti.
Į įėjimo grąžina atgal visus sugau ^
tu Chicagoje.
E. ?Veagianskas.
reikalaivo pagarbos ir meilės, kad linksminimuose. Kaip Kristus kar
AT. tus kinus pabėgėlius iš Kinijos,
P. MatetM
'
(Nukelta į 6 pal.).
t ė s jaustus tėvais, o vaikai jaus-tu su tėvais keliavo į Jeruzalės
tusi jų dalimi, kuri turi prat^ti šventyklą, taip turi tos Šventosios
savo tėvų gyvenimus, darbus ir Šeimos pavyzdžiu sekti ir krikšsūnui bet tas jau ir į „gengę" (darbininkų grupę) pa- gavęs, buvo mobilizuotas į kariuomenę ir po karinių
uždavinius.
čioniškos šeimos, nes čia visus
skirtas, baisaus triukšmo neišlaikęs, dar vidudienį apmokymų Kentackio kariuomenės bazėje pasiųstas
Šiuo atveju ši šventė ir yra sta- jungia ne tik namai, bet ir mališlipo per fabriko tvorą ir namo. Pabaigoje pamai „vokietių mušti" į Europos „pruntą" (frontą).
toma lyg pavyzdžiu kiekvienai da bei gyvenimo bendrumas,
nos — vieno žmogaus trūksta. Ko? Ogi dėdės reko
Verdūnas! Prancūzija! Dėdės pasakojimu, Vermenduoto. Kur? Šaukia dėdę. Dėdė nežino. Fabriko dune visa jų kuopa buvusi išguldyta, tik trys bepaliko,
fermai, kad ji jaustų atsakingumą Šventosios Šeimos dieną reikia
policija, ieškojimas visame fabrike, nes pasitaiky pakišę galvas po velėnomis ar kitų lavonais.
už save ir savo gyvendmą.už vai- tik susimąstyti apie šeimų probdavo, kad darbininkas nuslysdavo į sumaltų kalkių
kų auklėjimą, religinį paruošimą, lemas, budingas šiam kraštui,
— Saulele tek, — pasakodavo dėdė, — pakelo
krūvas
ir
tik
po
mėnesio
kito
teatrasdavo.
tautinį brandinimą ir žmogiško kuriame gyvename ir kuriame
galvą... lavuona, lavuona, kor tik akys matą... be
J. KATINAS
Nuo to laiko dėdė atsisakė bet kam padėti gauti galvun, be kuojun, sojaukti žmoniun palaiką...
atsakingumo pajautimą. Auklėji- bręsta mūsų jaunimas. Šventosios
darbą.
maš Šeimoje yra dėjimas pagrind- šeimos pavyzdys turi buri mūsų
Dėdė buvo artileristas. „Filanterija" — dėde saky
—
Kad
ons
nuor
monei
būtų
pasakęs,
dų savo vaikų ateičiai. Šios dienos šeimų siekimas, nes tik didelėmis
davo (tur būt, fieldartillery). „Galėdava — dėdė
sanavagan, kad Suoks par tuorą, bučiuo sudraudęs, pasakodavo —Prancijuo ir su madmoselkoms pa
jeultBnas yra rytojaus suaugusie- pastangomis galima kurti krtkšNors mums dažnai pabrėždavo, kad šioje „kon- — skundėsi Petras.
draugauti". Bet kariuomenė lieka kariuomene. Ap
ji --gyvenimo tvarkytojai, vy- čionišką ir tautini gyvenimo pa
trėj rek daile angelską kalbėti", bet jam pačiam, tur
Parėjęs
iš
darbo
mėgdavo
„dulkes
nuplauti"
ke
saugoti kareivius nuo ligų duodavo tokius „Šatus",
riausybių ir visuomenės vadovai, grindą savo jaunimo ateičiai
būt, nelabai tai sekėsi, nea kaip mums atvažiavus liais „seven-crown" „šatukais", o jeigu dar ir trečią kad plaukai nuslinkdavo ir kojų padai pradėdavę
Ką pe atsineša iš savo tėvų, g saPr. Gr.
dėdė bandė įrašyti į savo asmens lapą vienintelius uždėdavo, tai ir prasidėdavo istorijos iŠ praeities. niežėti.
-atsiradusius gimines — Ramonius, tai po ilgų vaikš Žinoma, stikliukams didėjant, jau ir rimtos istorijos
Kartą, gal jau kiek prailginęs „dulkių nuplovimo"
Spcadoj b MNubM
čiojimų į „offisą" reikalai pasikeitė tik tiek, kad iŠ pereidavo į įdomias fantazijas, o paskutiniosios jau
procedūrą ir pamiršęs, kad „filantenjoj" tarnavo,
kažkur atsirado dar vienas, mums nežinomas, buvo pasakojamos tyliai, kad „Anglijos Karalienė"
pasakojo, kad buvo pasiųstas žvalgybon, ar kur nepa
dėduko vardas Roman (tur būt ekvivalentas mūsų kartais neišgirstų ir kitiems nepasakytų...
matys vokiečio.
Ramonių pavardei) ir nuo tada oficialus dėduko
— Enu par mišką — pasakoja dėdė — o veizo
Komunistų partijos centro ko- pensija kartu su primokėjimu ne vardą s buvo jau Peter Roman M.
Mėgdavau aš dėdės klausytis, jeigu nebuvau prišas (priekyje) tuoks stuors vokietys aten. Moni
Nelengvas buvo darbas „cementinėje". Anot mirtinai išvargęs nuo savo darbo plieno fabrike, nes ir
mietetas ir vyriausybė Maskvoje gali viršyti 150 rublių mėnesiui.
pamatęs saka: Go home, Pete, kuo tu čia valkiojis po
dėdės,
jeigu kas sužinodavo, kad dirbi „stockjar- aš, kaip ir daugelis naujai atvykusiųjų, pradėjau nuo
Dirbantiems pensininkams leis
1979 m. pabaigoje priėmė nuta
miškus". Ons monei nieką nadare... Tep aš ir parėjau...
rimą'dėl pensininkų gausesnio ta pasirinkti — gauti pensiją dir duose" (skerdyklose) ar „cementinėj" (cemento fab „helperio" (tik per plauką didesnė pozicija negu ir kam aš paskou į anon iš kanuolės šuoviau. juk ons
panaudojimo tautos ūkio reika bant arba tęsti darbą be pensi rike), tai jau „burdo" (išsinuomoti kambarį s u išlai paprasto darbininko).
monei nieką bluoga nabuva padaręs.
Pasakodavo Petras apie savo jaunystę, kaip neno
lams. Tai rodo, kad Sovietų Są jos, gauti teisę į padidintą pen kymu) negausi. Vieną darbovietę nuvertindavo dėl
Ir dėdukas susigraudina.
parsinešamos namo „smarvės", antrąją — dėl po rėdavo dirbti ūkiuose už berną ir niekuomet negalėjęs
junga be pensininkų negali ap siją, priskakant primokėjimą.
—
Nesigraudink, dėdukai, — sakau, — juk i i
Patvirtintas sąrašas, kuriame su- visą butą išsisklaidančių cemento dulkių, neiš išdirbti suderėtų metų, gaudavęs grįžti pas senolę — kanuolės sunku ir pataikyti į žmogų, sviediniai eina
sieiti, ir todėl nuo 1980 metų
sausio 1 dienos numatytas pen rašyti tų kategorijų darbuotojai, valomų, neišplaunamų, ilgainiui suėdančių baldų savo mamą, kuri visados jį priimdavo, kaip jau pa per galvas, tikriausiai jo ir nenušovei...
augliu būdamas mėgdavo įslinkti į kunigaikščio
sininkams geresnis atlyginimas kurie turi teisę dirbant gauti 50, medžiagas.
Fantazijoms toliau nuklydus, kartą pasakojo, kad
Darbą
buvo
sunku
gauti
—
negi
pasirinksi.
Dirbi
Oginskio
sodus paobuoliauti, rizikuodamas būti
už darbą. Sis nutarimas įgadina 75 ir 100 nuoš. senatvės pensi
po mūšių ir Lietuvon buvo parvažiavęs:... „Ar ten valpensininkus pagal išgales panau jos, bet neviršijant 300 rublių — uždirbi. Sustoji pakeliui į namus saliūne: u ž nikelį sugautas savo sesers vyro — kunig. Oginskio dvaro džiuo ar kap ten", sakydavo.
Prie 100 nuoš. pripildavo didįjį stiklą alaus ir dar „sendvičių" užvaizdos, kaip pasisekė gauti darbą kunig. Ogins
doti darbui ne pilną darbo lai kartu su alga.
kienės naujojoj plytinėj ir kaip pakėlė sparnus per
ką. Nustatytas ir primokėjimas kategorijos priskaityti darbinin- duodavo.
O
triukšmas,
triukšmas
nuo
malamų
kalkakmeAmsterdamą į Ameriką. O Amerikoj, vos gavo kojas
dirbantiems pensininkams nuo £al ir tarnautojai, kurie dirba
Dėdė kartą bandęs darbą gauti šeimininkės _ apšilti, dar nė kalbos išmokęs, nei pilietybėm
(Bus daugiau)
10 iki 40 rublių mėnesiui, bet kasyklose ir požemyje. Kadangi nių!
••

r

MŪSŲ DĖDĖ
PETRAS

PENSININKAI TURI DIRBTI

—1943 m.), rašydamas pedago-1 Ekscelencija vyskupu A. Deksniu likto S t Louis, UI., mieste, mirus
giniais bei socialiniais klausi- suartino bendras reikalas — no minimos tremtinės tėvui. Jis pa
ras pagelbėti lietuvei mokytojai, liko namą.
mais.
Šiemet suėjo dešimt metų nuo doje Lietuvoje (XX A m ž i u j , Pa-1 M a n e S u § i u o g a r b i n g u katali- tuo metu buvusiai ištrėmime —
Tuo reikalu daug teko susira(Nukelta \ 7 pal.)
vyskup/) Antano Deksnio kon nevezio Balse ir JAV (ypač 1941:ku Bažnyčios tarnu, dabartiniu Sibire, atgauti nors dalį tunv>, pa
( A t k a l u i* 2 puaU
netu eilėmis rašė visokias pasta sekracijos į Romos Katalikų
bas ir šiaip eilėraščius. Tai buvo Bažnyčios kunigaikščio sostą Vysk.
chiHai" — jo piranieji žurnalai,
kūrybingiausi jo metai, tartum Antanas Deksnys yra gimęs 1906
kuriuose pasireiškė jaunas poe
m. gegužės 9 d. Rokiškio apskr.
nujautė, kad reikia skubėti.
tas.
Juodupės vysČ., B uteniškio vnsd.
Ekskursijos Į Tautinę Data* ir tokiu i m t t , kuri kas birialio 26 • 29 d.
Vėliau Telšių gimnazijos ka
1944 metu liepos mėnesi jau
1918 m. baigė Onuškio pr. m pelionu buvo paskirtas kun. Pet buvo paimti Šiauliai. Žemaitija
klą, 1926 m. Rokiškio gimnazi
ras Patlaba. Jis susidraugavo su buvo pilna pabėgėlių. Vytukas
Birželio 23 - Liepos 3 dL, 11 dienų, Lietuvoje ir LtaUJofe
ją, o 1931 m. — Kauno kunigų
poetu, ji globojo, trėmė jo veikla, kažkaip ramiai žiūrėjo į padėtį,
seminariją.
Maršrutas — Varšuvoje, 1 naktis; kettoaK po Varšuva, per naktį miegamajam skyriuje
mokslą. Tuo metu Vytukas jau toliau skaitė filosofines knygas ir
1936 — il940 m. studijavo
traukiniu važiuosite į Vilnių; Vilniuje • dienos ir f naktys; per naktj traukiniu ) Varšuvą;
buvo žinomas poetas, važinėda vis labiau ir labiau liūdo. Kartą
Šveicarijoj Fribourgo universitete,
vo į ikeraitūros vakarus, į susirin liepos pradžioje, kai tolumoje gir
Varšuvoje 1 naktis.
kur gavo filosofijos daktaro laips
kimus su kitais jaunais rašyto dėjosi artilerija, jis šventoriuje
Birželio 29- Liepos 4 d. — 1 0 dienų, Lietuvoje Ir Rusijoje:
nį. 1931 —1934 m Panevėžio
jais. Vykdavo ir į atdtmžnku kon stovėjo prie tvoros, staiga sako
Maršrutas - - Maskvoje, 1 naktis; Vilniuje, « dienos ir 8 naktys;
katedros vikaras, 1934 — 1936 m.
ferencijas, i vasaros stovyklas Pa man:
Biržų parapijos vikaras.
Maskvoje, 1 naktis; Frankfurte, 1 naktis.
langoje.
— Nebenoriu gyventi.
1941 m. atvyko į JAV. 1942 m.
Ekskursijose { Švente vietos ribotos. Susidomėję asmenys vietas turi rezervuoti kuo yreMiausiaL
Gimnaziją baigė 1939 metais
Aš ji užpuoliau, nupeikiau, Sv. Kryžiaus parapijos vikaras. M t
pavasari ir rudeni atsidūrė Kau blaškiau jo liūdnas mintis, viso
Carmel, Pa. Nuo 1943 m. parapi
ne, įstojo į ateitininku meno kiais būdais teigiau gyvenimo
jos klebonas East St. Louis, 111.
KITOS EKSKURSIJOS — Maršrutai tie patys, kaip viršuj nurodyti.
draugija "Šatriją". Buvo uolus n a . prasmę ir vertinau jo gražią kū
.•
Tenai nuo 1945 m. statė naują
rys, reiškėsi susirinkimuose, skai rybą.
šventovę. 1941 m. drauge su dr.
Gegužis 7- 16 d. — 10 dienų, Lietuvoje ir RusijOie; getui* 15-28 d.
tė eilėraščius, gyvai rea-gavo į vi
J. Prunskiu įkūrė Ateities draug/>Jo
vieniša
liūdna
širdis
nujau
11 dienų, Lietuvoje ir Lenkijoje.
są to meto studentišką gyveni
vę, kuri vėliau išsivystė į to aptė,
ką
atneš
tas
tolimas
artileri
mą.
RugpHKlo 11 -22 d. — 12 dienų, Lietuvoje ir Lenkijoje
jos bildėjimas. Viena skeveldrėlė ties vardo tautinių šokių trupę.
Ateitininkiška veikla sustojo,
Bendradarbiavo
katalikų
spau
Rugsėjo 2 . 1 2 d. - H dienų, Lietuvoje ir Lenkijoje; rugsėjo 17-24 d,
nuskynė šį poetą
—karaliųkai sovietai okupavo Lietuvą ir
Del daugiau informacijų ir re
10 dienų, Lietuvoje Ir Rusijoje.
Bet jo kūryba dar skaisčiau su
uždarė visas draugijas. T u o metu
švito visiems.
Spalio 6-16 d. — 11 dienų, Lietuvoje ir Lenki joje.
zervacijų prašome keiptis į
Vytautas buvo įsitraukęs i moks
Paulius Jurkus
lą, studijavo filosofiją ir anglų
• Ekskursijos per Maskvą yra su TWA ir Lufthansa, išskridimai iš
Pastaba: džiugu, kad Los An 1
literatūrą. Laibai mėgo kalbėti
n
San Franciaco ir Bostono.
sunkiomis filosofinėmis temomis. geles moksleivių ateitininkų kuo Ą
TYPEWR1TERS AND
Ekskursijos per Varšuvą yra su Swisaair, išskridimai i š Chicagos
ADDING MACHDTBS
|
8 White Oak Road
Kaip poetas jis labai 'greitai pa pasivadino Vytauto Mačernio I
(minimum 5 asmenys) ir Bostono.
1 Nuomoja, Parduoda, Taiso |
brendo ir formavosi. Dar būda vardu.
Viri 50 metų patikimas jums I
MEWT0M, MA 02168
Visos kelionės lydimos prityrlsio kelionių palydovo pagal Birutes Mitkienės
J. t
mas •gimnazijoje, suplanavo para
patarnavimas.
U
nurodymą.
šyti Vizijas ir parašė įžangą, ku
4

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gru<xfiio mėn. 29 d.

DEŠIMTMETIS VYSKUPO SOSTE

I& A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO

1980

M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

rinGNER and SONS I

!

ri rodo poeto jėgą ir įžvalgumą.
— Apaštalo Sostas ir Malio g 5610 8. FataaUBtL, OUeago j
Vizijas tašė neskubėdamas, lyg respublika, trokšdami išplėsti 1
PfcoM — 581-4111
tingėdamas.
tarpusavio draugiškus santy laVMfl
H943 metu rudeni jis supla kius, susitarė užmegzti diploma
navo Metų sonetus. Tuos rašė tinius ryšius, pasikeičiant dip
labai spontaniškai ir greitai. Bū lomatinėmis atstovybėmis apaš
davo dienų, kai jis parašydavo p o tališkos nuncijatūros ir amba
du, net tris eilėraščius. Salia so sados lygiu.

I
imasss^usainsni

TEL: (617)-969-1190

1
1
1
1

a

Soma, parašyta po pavar-

Offer is good from December )7.1979. throuah February 16. 1980. or vhile
supply lasts First Federal of Chicago reserves the right to modtfy or unthdravu
this offer at arty time unthout notice A customer does not ąucdify for additiovol
premiums from the hrst two colttmns on the chart if the customer opens
additionai accounts or mokės deposits to more tkan one account under the
šame tūle. whether single orjoint oumenhtp Oualifying customers m the S5.000
and $10,000deposit categories mušt select premiums as specifiedonthe chart —
no other single free premtum or commnatton of free premiums is aUouied.
Particrpating customers mušt comph/ with standards estabiished by First Federal
of Chicago based upon federal regdatums goveming premium promotions.
Sorry.SOMAlLORDERS
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BOOKS

taoo-

•i.ooo-

$5.000
$9.999

* lo.ooo

Additionai
• 100

A. The B»t Plaut Book E*er.
Learn how to propafate.
piant. pat and prune your
indoor plants

$ 300

FREE

S 500

B T h e Otay Cookbook
YaajlE«erNee«.Aflthe
eaaentiab of buytaf, oreaerong and coofciną fooda

* 300

FREE

$ 500

c. The i M r M r t BaaB

t 3 00

FREE

Bank. Buildlng projecti and
hoene mtintenance for the
do-tt-TOtmeifer at ai!
•kjnieveb
0 Feel Yoitfan. U r e
1 • • • > ! . Find out how diet.
eserctee. atrets and
attitude can aftect your
Itfeatyle

« 300

FREE

* 5 00

t . !*iaat»?T rrHJtosjjr apny
<hardbound) A~bow«>"book
for amateurt and praa alike
F The Matarai Food Beak
i naitfuuund) Natūrai ingredtenta. cookiraj metnodi.
over 500 reclpea
C F l a a i r i r WarM A»a»
(hardbound) 304 paan of
worio rnaps. roatd mafis of
the U S. plut hundreoa of
full coioT illuatrationi

$ 600

* 30O

$1000

* 8 00

t 3 00

» 800

H Craad Atkaa aad rVtare
S*ak af OV World (11 » U>A
inchea. hardbound) 320
paaea of aaapt and fuB rotor
illuatrattom from amund
the world. ptu« four apectal
intereat atctlona.

120 00

CHOICK
OFANY
TVVO
BOOKS
FREE

CHOICK
OFANY
THREE
BOOKS
FREE

t 300

CHOICE
OF ONF.
BOOK
FREE

CHOICE
OFANY
TWO
BOOKS
FREE

»I50O

$10 00

FREE

« " 7 Olaf pPrTtSASrn

; ~
ittu
...

t

500

•I

:::.

$1000

• ĮOOO

Utfti

$25 0 0

r.:

Oa> ant eaeaoc pw

per sroouM trom
aa HMail<^NMWMuf|llllJ

AB prtcea tnchjde tax
lanota
•

First Federal of Chicago
llhiatration from Grand Atlas and Picture Book of the World

VM statysima Ltstsvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet
galėtų skirti •atorjtJt* daugiau kaip 158 tūkstančių dolerių.

-

..^

DEPOSIT

Jonas Mfkeiiūnas anksčiau buvo {nešęs taip pat už LF narius
3783 MikeiiOnaitę - Steponavičienę, V. ir 3784 MikdiOnaitę Grybausldenę, A. abiem atm. jn. po 350 doi. Tuo būdu iki itol
jis yra paaukojęs (350-450-350-350-1.500) is viso 3000 dot.
Nr. 4027 Lietuvos Agr. Sibiro Tremt. Pag. Stip. F-de buvo
$5,500.00. Mirus Dr. agr. Šeštokui, Aleksandrui, jam pagerbti
spalio mėn. jnešta $190.00, lapkričio — $130.00, tuo būdu ii
vtoo $320.00. Dabar minimame fonde yra $5,820.00.
Nr. 3484 Dr. agr. Šeštoko, Aleksandro, Įnašas buvo $100.00.
Jam mirus, atm. įnašas buvo padidintas $900.00. Dabar yra
$1,000.00.
Lietuvių Fondas 1982—1975. XTI. 18 turėjo:
$1,625.781 XI
1. Pagrindinio kapttato bruto
$846,636.40
2. Pajamų
». Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis
protokolais, lietuviškiems
reikalams
(švietimui, kultūrai, premijoms, stipen
dijoms ir nx>ka1itnams veikalams) pa$822,563.35
neužmirfkime Lietuvių Fondo, fra*
lytime j testamentą numatytą sumą: "Uthuartan Foundatfssv a asulsi siatt, tas esempt, nunok Corporation, 2422

I

<

Make a deposit of just $300 at any First Federal of Chicago
office and you can select one of eight full-color Rand McNally
books at a greatly reduced price. Deposit SI,000 or more, and
you can choose one or more of these books free, depending on
your deposit amount. Ali eight books are big. beautiful and
informative. And, you can even buy an extra book with every ™
additionai $100 you deposit. (See chart belovv for full details.)
VVhether you re interested in growing plants. cooking,
taking great photos or leaming about the world, there's a
Rand McNally book for you. But this offer is good only while
supply lasts. Šo stop in soon. Ask a financial counselor about
our full range of savings pians.Then make your deposit and
choose your favorite book from the library of Rand McNally
books—at First Federal of Chicago.

$10.00 Makūnas, Jonas $110.00, Nagevičius, Leonidas L. ir A.
$150.00.
$20.00 Samčius, Pranas (miręs) ir Filomena $875.00.
$25.00 Banevičius, Voldemaras $175.00, Bliukis, Stasys 225.00,
Puztaas, Povilas, DaH., atm. jn. $225.00, Šlapelis, Povilas,
Inž. ir Stasė $1,025.00, Tamašauskas, Juozas ir Petronėlė
$850.00, Vaicjurgis, Arvydas J., atm. jn. $560.00, Valaitis,
Antanas $125.00, Vytauto Didžiojo Saukų rinktinė $242.00.
$50.00 Franciscan Fathers $1,050.00, Matulis, Antanas $350.00,
Pocius, Antanas ir Birutė $175.00.
$7500 Ostrauskas, Marijonas ir Valerija $200.00.
$100.00 Černius, Runas $500.00, Bikulčius, Teresė (vyras miręs)
$300.00, Gelažius, Stefanija, atm. jn. $200.00, Karams, Al
girdas, Inž. ir Viktorija $700.00, Kidolis, Pranas $100.00,
Leonaitienė, Kazimiera $200.00, Leugoud, Edward $3,924.26,
Mickus, Pranas ir Bronė $200,00, Mikdiūnas, Jonas
$350.00 (žr. — žinoti), Mikeliūnaitė - GrytausUenė, Bar
bora, Sibire mirusi, atm. Jn. $450.00 (žr. — žinoti), Radykas, Kazimieras, Savanoris Kūrėjas, atm. jn. $100.00,
Urbams, Vincas ir Teresė $200.00, Vaičjurgis, Juozas
$100.00, Varnelis, Apolinaras ir Jadvyga $300.00.
$130.00 Lietuvos Agron. Sibiro Tremt. Pagerbti Stipendijų Fon
das $5320 (žr. — Žinoti).
$407.37 Šepetys, Povflas, Dr. (miręs) ir Vanda $1,407.37.
$500.00 Mikdiūnienė, Karotina, Sibire mirusi motina, atm. Jn.
$1,500.00 (žr. — žinoti).
$800.00 X $1,000.00.
$800.00 Kaladė, Petras, Dr. $1,000.00.
$1,000.00 Baltakis, Pranas $2,100.00, Bauža, Jurgis ir Sofija (mi
rusi) $1,285.00, Yankus, Antanas ir Agota $1,000.00.
$2,000.00 Vygantas, Mindaugas, M. D. ir Austė, Ph.D. $9,000.00.
Iš viso 38 nariai.
$9,202.37

Žinoti:

1

Pilnos dienos ekskursija Kaune, pusė dienos Trakuose, ir kitos ekskursijos
apžiūrėjimui įžymybių.

ADD A FREE BOOK TOTOURLIBRARY
WHEN YOU ADD TO YOUR SAVINGS.

1979 m. lapkričio metu įnašai

1
8

;

BALTIC T O U R S

2422 WEST MAJKJUETTE RD.
CHICAGO, ILLINOiS
FBONE: 312
OJA.

Santrumpa: atm. Jn. — mtn**\ns* įnašas,
dės, reUkia )našų iŠ viso.

t

Illinois Largest Savings and Loan
*
Brighton Park Branch/1071 S. Archer Ave.

rrs NICE TO imm FIRST FEDERAL NEARBY:
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VARGŠŲ IR BADAUJANČIŲ MOTINA

Nesigilinant į detales, šiaudi
nukų' meną atgaivinome čia,Chicagoje. Šiaudinukus pritaikiau eg
lučių papuošimui Mokslo iir pra
monės muziejuje prieš 35 metus.
Pradžioje, buvo susilaukta kriti
kos ir net pajuokimo: „Kas matė,
niekas šiaudais nepuošia eglučių.
Reikia blizgučiu, reikia lem
pučių 1" Bet mes ištvėrėmėm, nepasidavėm kritikams, ir, kaip ži- i
not, Kalėdų tglučių šiaudinukai
išpopuliarėjo,
paplito po visą
pasaulį.
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Uršulei Astrienei atsitiko tas
pat: pradėjus varstyt ir klijuot
šiaudus, susilaukė stiprios kriti
kos, bet ji nepalūžo, nes kiekvie
name šiaudelyje matė grožio iš
raiškos formas. Iš nesudėtingu
formų ji ilgainiui išvystė s a i t a i
meno žanrą, reto grožio meniš-;
kus kūrinius, kurie yra susilaukei
plataus pripažinimo, premijų,
spaudos ir televizijos dėmesio.

Toronto dienraštis "The Sun"
sparto 18 d. laidoj iš Kalkutos,
Kiekvienas Uršulės Astrienės
Indijos, perdavė UPI žinią, jog
kūrinys reikalauja nesuskaito
šiemetinė Nobelio taikos premi
mai ilgų, 'kantrių valandų darbo.
ja paskirta R. katalikų vienuolei
Kiekviename iš ju atsispindi jos
Motinai Teresei.
meilė savo pasirinktai kūrybai,
Minėtas laikraštis plačiai para
bei įgimtas lietuviškos sielos gro
šė apie premiją laimėjusią vie
žio jieškojimas ir išreiškimasnuolę.
Jos mene reiškiasi tas savotiškas
Esą, Motina Teresė yra tikra
Julija BlCiOnienė su dukrelėmis ir sūnumis IMI metais pirmąjį vakarą po vyro laidotuvių.
lietuviu
stilius, kuris, anot
motina visų neturtingiausiu jų,
Čiurlionio, yra mūsų pasididziabadaujančiu ir mirštančių n u o
bado Kalkutos miesto gatvėse.
vimas ir kuris turi savyje savotiš- ! padedančią šeimą. Jie ne tik pa- j randa progų skleisti žinių apie
Rėmė ir kultūrines organizaci
Kai ji nors ir labai trumpam lai
ką išimtinai lietuvišką gražumą. į deda jai, bet ir suka jos pavyz- j Lietuvą ir jos skaudy likimą. 2a- jas: Lietuviu istorijos dr-ją, Svėkš
kui išvykstanti iš Kalkutos į už- i
vimės šia ypatinga lietuviška niškių dr-ją, Lietuviu operą ir
Uršulė Astrienė laiminga, kad Į džiu, kuria ir propaguoja šį lie- Astrienės paroda.
sienjį, raupsuotieji ir pamestinu- 1
Linkime jai kitas organizacijas, rėmė visus,
ji turi paslaugią, jos poreikiams! tuvišką meną ir ryšium su juo dar daug kūrybinių mėty
kai vaikai teturį tik vieną klausi
kas tik į ją kreipdavosi.
mą: "Kada sugrįš motina Tere
Ji mylėjo, guodė ir rėmė ligos
sė?"
ar nelaimės ištiktą žmogų.
Motina Teresė yra 69 m. am
Prasmingas buvo a. a. Julijos
žiaus. Ji yra labai mandagi, ko
gyvenimas- Ne tik šeima ir lab
rektiška ir nuoširdi. Gimusi Ju
dara jai rūpėjo, bet ir pavergta
A. a. Julijos Bičiunienes šviesiam prisiminimui
goslavijoj, kasdien dirba maždaug
Tėvynė, jos laisvė, lietuviškos
^kultūros išlaikymas tremtyje, topo 18 valandų. Motina Teresė
Iškeliavusiai į amžinybę ne
ALICIJA RŪGYTĖ
sunkiai dirbant spaustuvėje. KiloL^l d o s n i a } r ė m ė i iet uviškos knyišgarsėjo plačiame pasaulyje sa
svarbi jau garbė ir prisiminimas,
pavojus netekti šeimos maitinišleidimą.
vo pasišventimu raupsotiesiems
bet
likusiems
liūdesyje
tas
prisi
»viac;
t^v^ti
;z„Ak:~
-?„.
„,-„•:
tojo.
Patariami
šeimos
bičiulio!
_„
ir neturtingiesiems pamestinu
nnt!
minimas
yra
tam
tikra
dvasinė
M
kams bei našlaičiams.
T ? £
Krupavičiaus, jauni Biįtikimos žmonos moralinis
jėga, moralinė ir idėjinė, patrau S ^ , g t f m f
skolon
Visas gyvenimas — vargams
siekė,auklėdama ir m o k s l i n d a m a ^ f
™&?«> valgyklą'
ramstis
kianti savo pavyzdžiu.
geporte m VTltimi
rasi
savo
gausy
atžalyną
katalikiš-i
P
?ySunkus
darbas
administruojant
Indijoj Motina Teresė mylima
A. a. Julija Ona Bičiūnienė —
koše
vienuoliu
mokyklose.
įventi
ir
susidaryti
sąlygas
išm,oks-!
valgyklą,
gausios
šeimos auklėjiir gerbiama ne dėl to, kad ji ka
Darckutė pasitraukė iš mūšy tar
mt
savo
ausius
?
sūnus ir duk-įmas, visuomeniniai darbai, opetaliku; vienuolė, bet kad ji, kaip
po 1979 m. rugpiūčio 19 d. taip Vestuviy dieną su Pranu Bi-|* *
Motinai Teresei įteikiama 1979 metų Nobelio talkos premija
teris
angelas-sargas,mokanti nušluos
| r a c i J o s i š s ė m ė a" a - ^
^ i š įį**
nelauktai ir netikėtai, bet jos at čiūnu Kaune sužinojo, kad jos!
Norvegijos sostinėje, Oslo mieste.
tyti vargšams ašaras ir nors ret
siminimas, jos gyvenimo pavyz •mylimas brolis Povilas, kuris jau I Bet > d e K n e i l & a i džiaugėsi pra- gimties trapią sveikatą. Prasidėjo
karčiais iššaukti šypsnį nu
dys liks amžinai mūsų tarpe.
buvo baigęs aukštąjį mokslą, n a - n a s Bičiūnas pagerėjusiomis gy-i nuvargusios širdies negalavimai,
Britanijoj
ir
Australijoj.
Ne
pirmoji
premija
skriaustųjų lūpose.
ciu nužudytas Dachau koncen- venimo sąlygomis ir dideliu butu. I Niekuomet nesiskųsdavo savo varViena iš didžiųjų ordino pro Jos gyvenimas nebuvo rožėmis
uli a
Savo darbą neturtingųjų ap
sunkią
pavo-jgais
ir ligomis.
Kaivisstebėdavausi
Motinos Teresės vardas ir pa- blemų
klotas. Ji ghnė Rygoje. Buvo to tracips stovykloje. Koks baisus iJm i pergyveno po
kuriosirnetru-!
jos išverme,
Julija
m a n saky—lėšos
ir
priemonės,
gyventuose priemiesčiuose Tere varde — Agnete Gonxha Bojaxsmūgis
vestuviy
dieną,
kokia
baij
Sa
operaciją,
po
kurios
netru-ljos
išverme,
I
i
v
s
man
kia
silpna,
kad
daktarai
pasakė
—
kus ištiko ją baisus smūgis: štai- davo: "Man padeda Pranukas"
—
kaip jas gauti bei surinkti.
sė pradėjo prieš 33 metus.
hiu. Jos tėvai — albanai, bet šiuo
si
"dovana"!
ji
negyvensianti.
Motina
dideliaga
mirė
jos
šeimos
maitintojas;
vyras,
anksti
ją
varge
palikęs
Motina Teresė pareiškė, jog
II pasaulinio karo metu, artė
— Kai kurie iš mūsų, kai mes metu visiškai asimilravęsi, kaip
:.
gautus
pinigus — 193,000 d o l . i m e sielvarte pasižadėjo nuke- jant frontui prie Kauno, jauny Pranas Bičiūnas.
Nepamirštamoji Julija
minime motiną Teresę, manome, jugoslavai.
liaut
! premiją panaudos nauju namv |
i i Vilniy prie Aušrs Vartų Bičiūny šeima su pirmgimiu Alkad" joje yra įsikūnijusi Kali (tai
Silpnutės moters grumtis
Netikėta, staigi, sunki
sunTci liga
liga ir
Motina Teresė pradėjo savo,
u o t i e s i e m s stat b a i .
melstis,
kad
tik
jos
Julytė
išlikty
Ivydu
išvyko
į
tremtį,
į
Vokietiją.
Bertgalijos Hindu didžiai gerbia darbą su beturčiais 1946 m. Josi
^ { I n d i j ą { m m gyva. Ir ištesėjo savo pažadą.
Jaj ^
mirtis pritrenkė gausų draugy
J Pakeliui tvarte, nes nebuvo kur, Nepalūžo nuo to smūgįo gyve
mas dievaitis) dvasia, — tai tokia sunkų pašaukimą, be poilsio darpopiežius Paulius VI padovanojo
I pasaulinio karo metu, arte- ^mk baisiose sąlygose duktė G r a - 1nimo
" ' " ^ užgrūdinta Julija, nepasi- būrį. Laidotuvių koplyčioje m i - '
bengaliečio nuomonė
Ii Vra ne tik varešų ir ligo-1 ^ . ^ p a s i a u k o j i m ą galime išskąi-, m o t i n a j T e r e s d mįmtįm
^ jant frontui, tėvai su sūnumi Po-! c i n a
j davė pesimizmui ir nuliūdimui, nios draugu, jaudinantis atsisveinuolat turėdama prieš akis s v a r . tinimas operos ch.oro giesmės, ku
l ^ n e . ! ! . V ? . - . 2C I * * , s l ° s ? l l l o m i s aukšlėmis is-1 ^ ^ ^ k u r į $ g a v Q ] % m
^ vilu ir dukterimis Pranute ir Ju zina.
nių angelas sargas, bet ir tikra;
. v .
10 v e i ( j | a
Sunkus buvo Julijos gyveni bu siekimą —išauklėti ir išmoks-į r* i* V ek J* e t u T^m^ L ^ - X u v i v
lyte išvyko į Rusiją, kur ir pergy
tvirta Dievo institucija, kurios f,
....
.
- ^
j kūnuos paskyrė vargšų sa pat.
rytą Sv. Jurgio bažnyčia
pilna
mas Vokietijoje, kur gimė Remi linti savo aštuonis vaikus.
veno
karo audras. Po karo, sugrį
verfę pajunta ne tik neturtin- į * į ? Miss.onanes of O i a n t y : 1 9 7 1 m . j a i b u v o p a s k i r t a ^
žmonių. Po iškilmingų pamaldy
gijus. Kaip man pasakodav.o, pa
ją slėgė ir didelė skola, nesegiejh bet ir visas miestas. Mums; 7 "s t e. ti a i t a"s * # ? " , motinos Tareses| p i e ž i a u s Jono »fflI-čiojo taikos žt i RyM. neberado palikto turto. ti nevalgydama paskutinį duonos n i O
ir jaudinančio pamokslo, virtinė
šiandien turįs: premija— 25.000 dol. Ir šiuos pi- j Išvažiavo į Lietuvą ir apsigyvenokąsnį atiduodavo alkaniems v a i - ! a i nupirkus valgyklą, bet ji dirvisaii nesvarbi jos tautybė bet ^Li1 3 0S l ordinas,
automobilių palydėjo velionę į •
bo nuo ryto iki vėlyvo vakaro.
, ^ i v j į ? ™ o l i Y t d a u " ^ n i g«s ji išleidusi neturtingųjv į Kaune, kur Julytės motina dėjo įjĮjnj
daugz6 svarbiau kad mes pažįsta-i
Šv. Kazimiero kapines amžinam
40.000
darbuotoju,
\t ligoniu
.
'
_ . . . '• giau
oriau kaip
leair*
4(1 (10(1
H f l r h i i n t n m . j :_
I:
: . . šalpai,
s-l__:
•
.
•? i__t- » ; sūnui
visas
pastangas
išmokslinti
Prasidėjus emigracijai į užjūrį,!vargo be poilsio ir ištvėrė. Veik poilsiui greta vyro a. a. P r a n ą
me ją, kaip antrąjį Buddha,
padedančių Indijoje ir kitur pa- j Pažymėtina dar ir tai, kad mo- k dukteris. Su dideliu vargu, rū Julija su šeima atvyko į Chicagą v i s i v a i k a i t u r i specialybes, baigę
Gandhi ir kitus.
Julija, Tavo švelni šypsena nej tina Teresė, nors jai nuolat trūks- pindamasi savo vaikų auklėjimu su trimis mažamečiais vaikah. ! "vokslus. Tik jai nebeliko laiko
Motinos Teresės akys nukreip saulyje.
Ju ordinas veda neturtingų-į ta ir reikia daug pinigų, bet ji ir mokslinimu, padėdavo ir neIš vieno jos vyro atlyginimo tu- < pasidžiaugti savo darbo vaisiais bedžiugins šeimos ir mūšy, T a 
tos niekur, o niekur kitur, kaip
vo gausiy bičiuliy, širdžiy, o T a 
lrsav0
vaikaičiais
tik į neturtinguosius, į šalpos rei jų priežiūros ir šalpos bei gydy-j niekad nesikreipė jų gauti į val- turtingiems studentams bei moks rėjo pragyventi gausi šeima, o čia
vo
jautri širdis ir švelnus nuo
leiviams. Tą ga-estingą širdį pa greit susilaukė dukrelės Dalios,
kalinguosius. Jos mintyse vien mo namus Sri Lankoj, Tanzani-1 džios įstaigas,
širdus žodis nebeguos nelaimin
joj, Jordane, Venecueloj, Didž.1
Pranys Atsėnas veldėjo Julija iš savo motinos.
Šaunūs išmokslinti vaikai
vėliau dvynuku Petro ir Povilo,
vargšai, raupsuotieji, pamestieji,
gųjų, nes tik savo maldose Ta
o po poros mėty Pranuko ir jau-1 Vyriausias sūnus Alvydas stu ve lankysime.
atstumtieji... Jos vienintelis tiks
Smūgis vestuviy dieną
niausios Giedrės.
las • • darbuotis nuskriaustiesiems,
dijavo meną, duktė Gražina SanJaunutė
Julija
norėjo
stoti
į
toski —laborantė, Remigijus bai
kad-anie pajustų jais rūpestį, o
:
Aštuonetas našlaičiu
MORALINIS AUKLĖJIMAS
vienuolyną, bet dėl silpnos svei
gė mechaniką ir dirba savo spe- i
taipgi sutvirtinti jy pasitikėjikatos nebuvo priimta- Rengda- Prano Bičiūno sveikata pašlijo, cialybėje, Povilas dirba su kom- j
Ontario Švietimo studijų insmąv kad jie yra kam nors reikafaįį^
J# DaUZVardieneS žodis,
g e n # k o n s u \ ^
piuteriais, Petras — chemikas, Da-j titutas drauge su Paulisty leidykAnot jos, mes turime parodyti atidarant Uršulės Astrienės šiaudinuku parodą1 "*
lia turi verslą, Pranas —mate-1 la neseniai išleido knygą " T h e
jiems, kad yra žmonių, kūne
*
i matikas, o Giedrė De Paul uni- Domain .of Morai Eflucation'*,
lapkričio 30 d. Jaunimo centre, Chicagojc
juo% myli, rūpinasi jais bei kas
versitete studijuoja teisę. Vaikai i kurią redagavo D. B. Cochrane,
dien- galvoja apie juos...
studijavo katalikiškuose universi-iC. M. Hamm ir A. C. Kazepides
Josios triūsu vien Kalkutos ne
tetuose, o vidurinį mokslą išėj,o| (1979 m., 301 psl. 9.95 d o l . ) . VeiMikalojus Konstantinas Ciur-| saugojimas ir iškėlimas yra palyturtingųjų priemiesčiuose ir gat- lionis yra pasakęs: "Liaudies me-į ginti nauja Lietuvos mokslo sri-į
pas pranciškonus, augustinijonus! kalas — daugelio
specialisty.
vėsą surinkta apie 30.000 vargšų. nas turi būti meno pamatas. Iš tis. Laisvoje Lietuvoje buvo prair Putname pas seseles. Nežiūrint j Svarsto moralinio auklėjimo sanTai. nemažas skaičius, bet apie jo turi iškilti savotiškas lietuvių dėta rinkti, saugoti ir studijuoti Į
nuostolių, šventėms visa šeima Itykį su religija, vaikų įvedimą į
moralybės
50^>rocentŲ iš jų mirė nuo per stilius, jis yra mūšy pasididžia sodžiaus meną. Ta tema buvo iš
susirinkdavo Chicagoje. Ir mo-' visuomenę, aptaria
ilgę badavimo.
kesčiui už mokslą, ir kelionėms principus, nagrinėja moralinio
vimas, nes tas gražumas, kurį tu leista serija studijinių knygų, j
išryškina
Kalkuta žinomas kaip netur ri savyje, yra grynas, savotiškas Bet nebuvo suspėta viską išna-Į
turėjo užtekti. A. a. Julija kietai sentimento ugdymą
moralinio
ugdymo
sudėtines
da
1
tingiausias miestas visame pa ir išimtinai lietuviškas"
dirbo
nuo
ankstyvp
ryto
iki
vė
grinėti. Viena apleistųjų sričių
saulyje, o taipgi neturtingųjv
laus vakar/) ir dėka Aukščiausio lis, pabrėžia moralumo ryšius su
Tautos, liaudies, ar ^sodžiaus buvo šiaudu ornamentikos srius.
kvartalai bei jų lūšnos — pačios
jo, nors būdama silpnos sveikatos, teisingumu.
Tik pasakose ir tautinių papročių
Temos įdomios ir autoriai pa
nešvariausios visame Šiy die menas —'kaip jį bevadintume —
pakėlė rūpesčius ir vargą, kol bu
aprašymuose
užtinkamos
retos
daugialypis,
susisiejęs
su
tauta
nuo
nų pasaulyje.
vo taip reikalinga našlaičiams. siruošę, tačiau tai veikalas dauŠitokioje aplinkoje darbuojasi pat jos atsiradimo, yra tautos užuominos apie šiaudines saulu
Turėjo daug rūpesčių ir išlaidų į giau moralinės filosofijos, o n e
vienuolė Teresė. Ten ir žmonės dvasios dalis, sudaranti tikrąją tes, žvaigždutes ar žirandėles, pa
ne tik tvarkant šeimos reikalus,! praktiškyjy auklėjimo problemų
miega dažniausiai po atviru dan tautos esmę.Tai yra lietuvio troš kabintas palubėse dūminių pirkių
bet ir padedant okupuotoje Lietu- \ sprendimas. Tai daugiau abstrakgumi, o šaltesniam sezonui už kimas j ieškoti grožio, jį išreikšti pagražinimui, apie jaunosios me- j
voje savo giminėms baigti aukš-jtūs svarstymai ir diskusij.05, o n e
džio
ar
sodo
rolę
vestuvinėse
aĮ
ėjus, lenda į kanalizacijos šuli rr įgimtus talentus panaudoti su
tus mokslus. Būdama jautrios šir-jpatarimy ir nurodymy rinkinys,
peigose ir apie krikštasuolio pa- j
nius, po tiltais ir pan. Ten daž kūrimui
dies
ir švelnaus būdo, kiek jėgos ir; Todėl veikalas daugiau skiriaįvarriausiy
meniškų
puošimą šiaudinukais per krikš
nas vaizdas — suplyšę apdriskėaplinkybės leido ir plačiau reiš mas moralybės studiozams, filo
formų kasdieninio, pilko gyveni
tynas. Tai viskas. Lietuvai soliaF, besiknisą po išmatų dėžes, ar
kėsi, remdama Lietuvos Duktery sofinį mąstymą pamėgusiems ir
neras ko nors užvalgyti arba ko mo pagražinimui ir paįvairini modemėjus, šiaudinukų gami
žmonėms.
dr-jos darbą, Balfą, Sv. Marijos tam •pasiruošusiems
nors, kiek vertingesnio daiktelio, mui.
nimas ir vartojimas išnyko, liko
Nekalto Prasidėjimo seseliv vie Eiliniam skaitytojui jis būty per
už kurį galėtų gauti nors vieną
sunkus.
užmirštas
—laikinai.
Urtutt Attrtmė prie MVO darbų Jaunimo caatre, Chkafafc
nuolyną.
Sodžiaus meno studijos, jo išrupiją.
• •

JAUTRIOS ŠIRDIES DIDŽIOJI LABDARE

DĖMESYS ŠIAUDINUKŲ MENUI

e
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MOŠŲ KOLONUOSE

Lietuvių dvasia tarp lietavių
Phoenbce yra stipri. Vienas
kūčių dalyvis išsitarė: "mums
rūpi Lietuvos l a i s v ė . . . jei rei
kės, mes savo tėvynę iškasim iš
žemės".

CL A S S I FIED G U I DE

Z-M Gonstrudion Co.
mc.
Nauja statyte, ir bet koks
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Pasinaudokite žiemos sesoan
sekmadienį, gruodžio 28 d., kun.
IŠNUOMOJAMAS GARAŽAS
Vidaus remontams.
Antano Valiuškoa namuose, kur
ELLI0TT PLUMBING
6814 S. Talman Avenue
G1RL with prior offioe experience
BROMUS MACĮ U KKVK1UB
daugiau kaip 50 asmenų daly Omaha, Nebr.
Ali types of phimbing repairs.
Telef. — 434-0235
VYSKUPAS PAGYRI:
and stable work record preferred.
Drain lines rodded.
vavo. Kun. Valiuška vadovauja
VYTENIS 'ftYGAS
LIETUVIUS
However, will train, but mušt type
.
No
ertra
charge
for
weekends
Phoenbco lietuvių misijai ir lai VILNIAUS UNIVERSITETO
Skambint po 6 vai. rak. 448-7971 ISNUOM. gražus 3-jų miegamųjų
40 WPM.
or
holidays.
"Pasveikink nuo manęs Ptooe- ko šv. Mišias Sacred Heart
namas su baldais Phoenbc, Arizo
MINĖJIMAS
PsJd company benefits. -,
na, Sun City. Teirautis Chicagoje
nixo lietuvius. A š džiaugiuosi, Home koplyčioje jau nuo 1968
Phone — 847-6310
Sahu-y open.
Telef. — 434-7628
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIINII
kad lietuviai turi savo šventas metų.
iiiiiiiiHuiiiiiiiHiiiiiimmiiHiiimiHHiiHi
Gruodžio 2 d. buvo iškilmingai
Mišias Phoenbco vyskupijoje.
Motina M. Anthony paaiski—
.
.
.
Call Allan Gabrys 489-6630
Mums reikia suteikti visokerio no per kūčias, kad vyskupas! paminėta Vilniaus u m n t f r t o i
SIUNTINIAI I UETUV*
R £ AL E S T A T E
Lteenaed, Bonded, Insnred
kūrimo 400 m. sukaktis. Minėjimą
pą pagalbą lietuviams, kurių Rausch dalyvavo kitame paren , 1 ' r " ! ~ A ™ m - * « * " * Mm«imi
C O L L. E C T O B S
atidarė ir jam vadovavo LB Oma- Į Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir kitus kraštus
National
agency seeking ezper'd
tauta yra Sovietų okupuota".
gimė prieš pat lietuvių Mišias ir hos apylinkės pirm. K Jonykartė. ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
NEDZINSKAS, 4056 Archer Ave.
telephone
collectors. If you are
Šitą pasveikinimą įteikė vys jis asmeniškai paprašė vyresnio
Kartamenė. Pradedant susirin plytelės. Giass biocks. Sinkos vamz
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
now making less than $800. this
IDEAL
IMYESTMEMT
kupas James Steven Rausoh, da sios, kad ji pasveikintų lietuvius kimą buvo įneštos Amerikos ir džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
could be the most important call
Gross income over $16,000.00.
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai
bartinis
Phoenbc
vyskupas, ir kun. Valiuška.
that you have made.
Lietuvos vėliavos, palydimos skau
Full basement. Near 65 * California.
Celebruojant kun. Valiuškai, tų ir skaučių, išstatymui amt sce vakaro
TeL 463-1788 — Hm Doogia*
motinai M. Anthony, kuri yra
10%
—
20%
—
SO%
pigiau
mokėsit
A-1S87.
už apdraudą nuo ugnies ir automo
SERAPINAS — 638-2960
viršininkė Little Sisters of the pamaldos koplyčioje prasidėjo nos, meniškai paruoštos Vilniaus
bilio pa mus.
WOLSKI REALTY Oo.
Poor ir direktorė Sacred Heart giesme "Pulkim ant kelių", ly arahitekturmiu portalu T. Gaide- llllllllilllllllllilllllll
Td. 5864)340
FRANK Z A P 0 L I S
HELP WANTED VYRAI
Home for the Aged, kur yra dint vargonais Rozalijai San- lytės ir V. Gaidelio. Po trumpos įiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiimiiiim
Telef.
GA
44654
ders.
Kai
kurie
maldininkai
koplyčia ir kurioje Phoenixo lie
žangos, kun. P. Zarfcauskas sukal
32081/2 W. 95tb Street
tuviai sekmadieniais turi savo šluostėsi ašaras, išgirdę tradici bėjo minėjimui pritaikintą maldą.
nę lietuvių bažnytinę giesmę. Omahos lietuvių choras "RambySpalvotos ir paprastos. Radijai,
Mišias.
Puikiausio maro 22-jų metų bunStereo ir Oro Vėsintuvai.
Motina M. Anthony dalyvavo Chore giedojo Akvilė Ančiūtė, nas", diriguojant A. TotiLui ir aFor Hard, Inge and South Bend
galow.
2 miegami. Pušų sausas beisPardavimas
ir
Taisymas.
Leonardas
Stakauskas
s
u
žmo
Lathe. Set up and operate. Northkompanuojant A. Agurkytei - De
šios kolonijos lietuvių kučiose
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus brook company. Good pay & benena, Juozas Žadavičius s u žmo Haai, dainavo Lietuva brangi,
MIGLINAS
TV
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir fits.
na, V y t a s Sinkus, Donatas Za Kur giria žaliuoja ir Gaudeamus
tm W. 6tth » . , td. 77t-148l
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga pilna apdraudą.
karas, Jonas šareiva, Marija igitur. Paskaitininkas prof. dr. M. IIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIUUH lite užimti. Marąuette Parke. —
STRYKE* SC0PES, INC
RIMTIES VALANDĖLEI Gylienė Ir Janina Jurk&enė.
Tel. — W A 5-8063
$52,500.
Trautrimas iš Fremonto, paskai-j
Phone — 564-0480
(Atkelta Ii 3 pusi.)
Kun. A. Valiuška savo pa tą pradėjo patriotinėj nuotaiko
Pulkui mariais. Apie $10,000 pa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
je Maironio Eilėraščiu "Vilnius
{vairiu prekių pasirinkimas ne
jamų. Moderniai patobulintas namas
dai vertinami. Ar Dievas yra vie moksle pasakė, kad "Kristaus
brangiai
iš m o š ą
sandėlio.
KILIMUS I B > \ L D U S
PUNT
prieš aušrą". Kadangi jis yra ge
Marąuette
Parke.
Kaina
$67,500.
gimimas
nebuvo
kokia
pasaka,
nas, ar jų daug? Ar Dievas yra
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
P
I
—
—
ir
vaškuojame
Part
or full time. Apply in person.
rai
susipažinęs
su
Vilniaus
istorija,
nuo nieko nepriklausomas ir vi kaip ateistai skelbia, bet tai is
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
visų
rūsių
grindis.
TeL — 594-7575
2581 W. 69 St, Chicago, UI.
jos šaltiniais ir lankydamas Lietu
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
sagalis, ar jis yra palenktas liki torinis faktas, kaip šventas Pau
POLY
PRO PRODUCTS
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
vą buvo Vilniuje, tai paskaita iš
tas $46.900.
610$ South Archer Road
mo jėgoms? Ar Dievas yra asme lius sakė, kad Jėzus atėjo į pa
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
klausyta su dideliu susidomėjimu.
SUMMTT, ILLINOIS
nybė, tvarkanti pasaulį savo pro saulį išpildyti Dievo valią".
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Telef. — $25-2737
Dar J. Jonyka papasakojo savo at
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
to galia, ar gal tik beasmeninė
Po Mišių apie pirmą valandą
Vytautas Valantinas
siminimus iš miškininkystės studi
SHIPPING & RECEIVING CLERK
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIUIIIUIIUI
gamtos jėga, kuri viską suima į lietuviai susirinko kun. Vaikiš
jų Vilniaus universitete vokiečių
Local distribution center for a major
ar
angliškai
ir
paduoti
savo
telefoną
save ir veikia savo jėgomis? Aiš kos namuose, kur įvyko tradici
dkupacijos metu h* J. Milašius sa
bei pavardę, kada jums patogu namus IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Corporation needs shipping and receivku, kad šitokie skirtingi Dievo su nės lietuvių kūčios. Jas prave
ing derk. Fork lift exper. helpfui Good
apžiūrėti.
M. A. Š I M K U S
vo patyrimus ir įstojimo sąlygas į
vokimai negali būti drauge tei dė kun. Valiuška, pirmiausia universitetus okupuotoje Lietuvo
starting salary and benefits. Call for
INCOME T A X SERVICK
XOTARY PUBLIC
appointment •S3-2092.
singi.
paskaitydamas iš kun. Stasio je ir Leningrade. St. Radžiūnas Apdraustas perkraustymas
4259
So.
Maplewood,
teL
254-7450
SCM CORPORATION
0 visgi ir tokius skirtingus Die Ylos knygutės apie kūčias, pas
Įvairių atstumų
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
S5S0
W.
Brya Mawr Ave^ Chco, m.
vo supratimus galima pateisin- kiau perskaitydamas evangeliją padeklamavo K Bradūno eilėraš
TeL 376-1882 arba 376-5996
2625
West
7lst
Street
GIMINŲ lSkvleUma.1. pildomi
An Eaual Opportunlty Emptoyer
; ti ir juos suprasti dėl to, kad, kaip apie Kristaus gimimą. Jis pa tį "VLlndaus varpai". Pabaigoje
PILIETYBES PRAftTMAl ir
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIUIII
kitokie blankaL
Tel. 737-7200 ar 737-8534
•žmogus besistengtų, įtempdamas aiškino, kad kūčios yra šeimos •prof. dr. M. Trautrimas (parodė
llllllllllllllllllllllllllll
skaidres
ekrane
Vilniaus
vaizdų
ir
visas savo proto jėgas pažinti įvykis, ir pravedė plotkelhj lau
li/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
Valgiai buvo eeJlaik>ti | earhitefatahinig pastato. AfcademiDievą, jo realiai vistiek nepažįsPUSMEČIUI
ir
virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
kės skautės ten pat salėje iistartė
, ta. Skirtingi Dievo supratimai kūčioms.
fv!^*
$103.00
Chicagoje
Šildymas.
Garažas. Galima tuoj užimti. HELP WA>TED — MOTERYS
a01
panlavirmri ir prisiminimui įvai
. kaip tik rodo Dievo transcendenArti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik
Po valgių kun. Valiuška pa
$77.00
• ciją ir žmogaus pajėgumo ribo- kvietė žinomą buvusį Skagietį ir riu lietuviSku suvenyru. Po minė
$24,900.00.
D.O.T. (Įualified with tant tuma. Dievo supratimas lieka la WGN radijo ir teievfad^os buvu jimo buvo visi pavaišinti kava.
2-Jų aukitu Georglan. 5 kamb. 37
Cte * r e J •
dem axle ior piggy back
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
bai neaiškus, miglotas, skirtin sį pranešėją Povilą Saltimierą, Minėjimą suruošė skautai - skau
Dirbančiai motinai (advokatei) rei
(10/20/5/UM)
operaticn. Pick up and dekaina. $27,900.
kalinga moteris prižiūrėti 3-jų metų
PsnsiTrinkams auto apdraudą
gas, kol Dievas pats save žmogui kuria pakvietė Oną Piežaenę, tės ir LB Omahos apylinkės val
J. N.
berniuką, kuris kalba lietuviškai ir livery vnthin a 400 mile raneatskleidžia, neapreiškia tai, kas buvusią žymią Chicagos soliste, dyba.
Amžius 62 iki 80 m.
BUTC NUOMAVIMAS
angliškai. Reikalinga bus pagaminti dhu.
Chicago-based. Excel; sudaro teisingą Dievo sąvoką. diriguoti kalėdimų giesmių gie
6529 So. Kedzie Avenue
Namu pirkimas — Pardavimas ' visus valgius ir atlikti lengvą namą
- Nuo to momento, kai Dievas dojime. Atsistoję dalyviai^ en
ruošos darbą. Gyventi vietoje. Ne lent pay package.
Valdymas
— Popiežius Jonas Paulius II I. BACEVIČIUS — 778-1233
prakalba žmogui, žmogui nieko tuziastingai
pagiedojo
"Jau
reikalinga bus dirbti savaitgaliais.
Draudimai — Income Tas
* kito nelieka, kaip tik paklausyti Šiandieną gul ant šieno", "Holy audiencijoje priėmė 14 Čilės
Atlyginimas 100 dol. j savaite. Kreip
Notsristas — Vertiniai
tis į Katfakea Balionas tai. 239-S1M
Dievo. Dievo apreiškimas apie Night, Silent Nigbt" ir l i e t u - vyskupų, atvykusių pas Sv. Tė
E L E K T B O S
ITKDIMAI
—
rATAISTMAI
po ff vaL vak.
ra
BUUUĮ,
vą
su
oficialiu
"ad
limina"
visave viršija visas net geriausias vos himną
T u r i u C h i e M M mi*«to l«t^im«.
imogaus pastangas jį savo jėgo
Pamaldose ir kučiose d a l y v a - U t u . Atskiroje audiencijoje bur Dirku ir u i m l M t j . Dirbu fraiUV ga
»amaidose ir KUCIUB*; « « ;—« •• I —~ •»«!»«•««
..
« aMs v*Mii
J.
B A C E V I Č I U S
^-i l o o v^i r^i m
k a r d i - rantuotai ir saiinlncal.
Perskaitė "Draugą" duokit*
mis teisingai pažinti.
, „ Vincaa Rusecka, i i Sun O t y ! ™ » ™ ^ " į j ™ "
" ^ 4514 S. Talman Ave. 927 5559
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
% Dievo apreiškimas arba apsi ir jo žmona. Itaaecka., kmi» . n d " S * » Enriąe*.
jį kitiems pasiskaityti.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
reiškimas žmogui yra visiškai
__
vietinės
ben
9yra Kpirmininkas
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii
skirtingas ir esminis krikščionių druomenės, pranešė, kad Phoe
H E L P W A N TED — MALX
Lietuviškas restoranas su namu ir
AOEMCT
PACfevAOE
iiiiimiiniHnuiiiiiiiiiimiuiHiiiicuniiir
religijos elementas. Krikščiony nbco lietuviai švęs Lietuvos ne
visais moderniais įrengimais —
MARMA KOKSSMIEltn
bėje prieinama prie Dievo ne SI priklausomybės dieną (Vasario
FACTORY
Parko centre. Lengvos
SIUNTINIAI 1 LIETUVA Marąuette
jpačios, tai yra žmogaus pastan-j 16) vasario 24 d. ukrainiečių sa
pirkimo
sąlygos.
Labai
geras
biz
Labai paseidanlaanos peros rttii
IMMEDIATE O P E N I N G S
gomis, o iš viršaus, kada Dievas Į lėje Phoenbce. Programą at
nis.
Beta proga,
prekea Maistas I* Earopos saaMIHi
"T. S t 8C, Cfcleaco, DL SOSS*
on
nužengia pas žmogų ir jam save j liks inžinieriai Emanuelis Ja
T E L . — W A S-S7ST
ŠIMAITIS REALTY
l s t & 2tid Shift
apreiškia. Tuo būdu krikščiony-Į rašiūnas ir A. Polikaitis iš Los • Radijo Valanda jau 38 metus t»rI naaja New Jersey. New Tork ir ConInsurance
•*
Income
Tsz
•
MACHINE
SHOP
bė skiriasi nuo kitų religijų ne Angeles. Muzikine dalį progra nectlcut lietuviams !
Notary
Public
T A I S O
Ėxperienced or Will Train
tiek savo mokslu, ne tiek savo tu mos praves Ona Metrikienė iš Kas SeStadlenĮ nuo • Jki 5 vml. po
Work in a clean, modern, oomptetely air conditioned
piet
«
WEVD
Stoties
N«w
Torke
m
Dtio
vmnfo
riniu ir iš to išplaukiančiomis gy Los Angeles, Jarašiūnas ir Po 1330 kil.. AM ir nuo 7 iki t -*%X
2951 W.63rdSt.f 436-7878
plant. Free hospitalization andlife insurancc 11 paid
holidays and op to 6 paid siek days.
KAUNAS Ir iALDTTUVUS
»ak 97 9 mes. FM-••.
venimo normomis, o pagrindinai likaitis bus ir kalbėtojai.
T a 839-1784 arba 839-5568
Kreiptis į H i r — ą Deek|
Apply
inperton
Direkt Dr. JokflbM J. Stuk**
savo kilme. Krikščionybė remia
TeL
5854024
po
5
T.
iiiiiilliillilllllllllllllllllllllllllllllliuillllii
Tarpe
svečių,
dalyvavusių
Mi1467 Foree Drlve
si apreiškimu. Krikščionybėje pats
6 3 4 Glenn Ave.
Kalbiu Uetuviikai
Monntalnslde,
Tf.t. 070M
vedantį
Į
šiose
ir
kučiose,
buvo
Ona
PieDievas nurodo kelią,
W h e e l i n g , IL
Tel. 232-55*5 (oode) M l
žienė, šių eilučių autorius ir Sožmogų į Dievą.
J.»*'J."
Kvitetame taip pat klausytis Lietu «waaeaflBB
J. V . fija Piežaitė - Gorney.
viškų kultūrintu valandų anglų kalba
DRAUGE,
ii Seton Hali Universiteto radijo s t o Rexnord Seal Diriaion
p
s
—
•
iksttosMs
lia. ties ( N e w Jersey WSOU. 89.5 m«*.
Eqmal Opportumty Emptoytr tt/f
, FM) Pirmad. 7 : 3 0 - 8 3 0 vai. vakaro. tuvni" dienraitie, gi skelbimų kai
(Vadovauja prof. i. Stukas)
nos jrrs

GEHERAL

Phoenix, Ariz.

•

PLUMBING

8-FLAT BRICK

•

TELEVIZIJOS

I M I LAUKTI

MACHIKE OPERATOR

MOVI NG

VALO

A. V I L I M A S
M OV I NG

Valdis Real Estale

OVVKER-OPERATOR

HOUSEKEEPER

Phone 312-226-7828

BELL REALTY

Lietuvos atsiminimai

Rexnord
fllfffll

A. t A. PAULINAI MASKALIONItNEI
mirus giliausią užuojautą reiškiame jos sūnui iii.
LEONUI MfiSKALIŪNUI, marčiai f ii. NIJOLEI ir anū
kui LINUI.
Filisteri? skautu sąjungos
centro valdyba

ALBINAI BUGIENIEKEI staoa mirus,
jos vyrui JONUI sūnumi ALGIUI ir VTTAUTUI, »
ieimoms ir viiiemi artimiesiemf reifloams gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
jotas If taihM Uibontl

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Perskaitę

rri

ji kitiems.

ELP

W A N T E D — F1!M A L E

R6AITY GROUP

A HAPPY NEW YEAR T O A L L

U.S.A.M

^

NavJesnU t-įą miefamą bungalow.
Centr. vCsinimas. Pilnas rūsys. Prie
67-os ir Homan. $52,900.
2H anksto mOras — S buttl. Ge
Ml RPHY MOTOR E X P R E S S
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
PHONE: 6 8 1 - 1 1 5 0
Nebrangus.
2 9 2 0 SOLTH 19TH AVENUE, B H O A P V I E ^ , ILLINOIS
SS-ta Ir Wklppte. 6 kamb. puikiai
prižiūrėta
mūro rezidencija. Gazo
BEST WISHES TO OI R FRIENDS
BEST WISHES TO AI.!. FOR A HAPPY
šilima. Rūsys. Nebrangus.
AND PATRONS FOR A HEAI.THY
AND PROSPERO! S NEW YEAR
AND PROSPERO! S NF.U YEAR
CS-ta Ir Kcaler. Stiprus 1H aukš
Courtptv of thp
Courtr»y of
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
BERWYN PET SHOP
BARTECKI'S PHARMACY
ar ilnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb
PtlLL LINiE OF PET NEEDS
$72,000.
AC:C:i RATK PRESCR1PTION SERVICE
AESC) IIVE PETS
BEST WISHES TO (H R FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A HEAI.THY \ N D PROSPEROLS N E ^ YEAR
CO! RTESY OF T H E

PHONE: 733-5R68
42>9 W. 63rH S«.. ChirtRo. ILI- hOt*29

BEST WISHES TO OI R
MANY FRIENDS FOR A HEM.THY
AND PROSPERO! S NEW YEAR
C^oiirtp«y of the

PHONE: 271-1408
.">I62 N. Hamin Ave.. Chiraso. II.I„

PHONE: Ti«Ml6M>
2 8 2 9 So. Harl^m Avp.. B«r*iti. ILL.
BEST UTSHES TO O! R FRIENDS
AND PATHONS FOR A
HEAI.THY & P R O S P K R O I S NEW YEAR

l
i?

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Putoki Road
Tol. — 767-6601

JA MAR JEWELERS
ftfypi^i^TUM apsimoka skelbtis
disnrtstyje " D n a f * " .

Gali MIL IACK MMM HELP

f'xjurtcvv of

PHONE: 6794)010
4 9 1 5 OAKTON ST.
S K O M E II IINOIS

RECEPTIONIST-SECRETARY
with good typing-, pleaeant phone manner, dictaphone
figure aptitude, for company in Northbrook, Illinois.
We offer an ezcellent wage and benefit package including hospitalization, profit sharing and penakm plan.
To arrange for e, personai toterviewf

Well helpyou mokėIhe rightmovė.

l^eitza I)i«- St Tool Co., Inc.
tt

NBGHBORHOOD

WANTED — MALI

PART

498-4000
*

VEM A LB

TIME

INVENTORY A U D I T O R S
The RGIS Inventory Spedaliats need a numberof auditors in this are* evenings and weekeods or early AM work
avaitable
Paid training and many bours available. Current
salary.
. . . $A.0» PER HOUR TO 8TART
PT.US TRAVEL AlXOWANCE

Call between 10 AM and 4 PM — 694-1402

VYSKUPO SOSTE

I

(Atkelta i i 4 paL)

bių negalėjo vaišėse dalyvauti
V. Lukoševičiai, Paoviai ir J.
Lukas, kurie yra įnešę sių vai
šių proga po 100 dol. Priei is-

MOSU KOLONIJOSE

prie stalų.
Aukų lapas, keliaudamas ap
link
stalus ir lankydamas sve
LIETUVIŲ FONDO
čius,
pilnėjo pavardėmis ir didė
VAKARAS
jo sumomis. Palyginamai, nors
LtB Grand Rapids apylinkės Į ir nedidelis skaičius sudėjo 2000
Vis dėlto toj srity mes šį tą L. fondo akyr. gruodžio 8 d., į dol. Po šios vakarienės ir rinkpadarėme. Tai buvo prel. A. Deks Į antrajam milijonui užbaiga, su- liavos mūsų apylinkėj dabar
tuo didelis nuopelnas. Tremtinė, rengė vakarienę Raubų namuo- Į turime 4 tūkstantininkus: a a
grįžusi iš Sibir.o, Panevėžyje pa se. Pobūvin atsilankė LF stei kun. Dapkų, a. a. J. Belinį, K
jėgė nusipirkti kondommiume bu gėjas dr. A. Razma, kuriame ir P. Seniūnus ir naujus šios
It*
jis supažindino susirinkusius dienos L ir J. Raubus. šios
uždavinius, dienos nauji šimtininkai: Eleono
Kaip iš J. E. vysk. A. Deksnio apie LF reikšmę,
paskirt},
mūsų
tremtinių
gyve- ra (Barto, Teresė
Treskaitė,
biografijos bruožu matėme, kun.
A. Deksnys tuo metu ne tik gel nime. Atsakydamas J paklau-; Marija Koverienė, a. a. Magdabėjo žmonėms, bet ir statė naują sėjų Petrausko, Stepsio ir Tu-, leną Kairaitienę mirusią Lieturūtos klausimus, plačiau išryški voje, įamžino E . ir A. Kadrai
katalikų šventovę..
čiai. A. a. Vincas Lucas ir jo
no (LF paskirti, uždavinius.
Pastatęs naują Dievui namą,
L. fondo apylinkes pirm. Pr. dukra Juozapina Gelbert mirę
kun. A. Deksnys Sv. Sosto buvo
Turūta padėkojo svečiui už atsi JAV, įamžinti Anelės Lukoševipaaukštintas į prelatus.
lankymą, 6io vakaro vyr. šei čiūtės. Apylinkė įnešė j L. fon
Praslinkus keletui metų — vėl mininkei Raubienei, kuri šioms dą arti 170% nustatytos kvo
teko PreL A. Deksnj sveikinti į vaišėms buvo atsidavusi visa tos. Vaišių išlaidas padengė L
siela, A Totoraitienei, nuošir Raubienė ir Pr. Turūta,
vyskupo sostą pakėlimo pr.oga.
džiai ir daug padėjusiai savo
Baigiantis oficialiai daliai, ko
Ilgiausiu vysk. A. Deksniui
darbu,
jaunimo
atstovėms
stu
miteto
pirm. s u apgailestavimu
•• metų!
dentėms Lucytei ir Teresei priminė susirinkusiems, kad dėl
Prašys Alšėoas Traškaitėms, kurios patarnavo susidėjusių nepalankių aplinky-

šinėti, susisiekti su advokatais,
„Lietuvos konsulais —Budriu ir
Daužvardžiu — daryti įgalioji
mus minimos tremtinės draugės,
fyv. JAV-bėse vardu ir 1 1 .

Grand Rapids, Mich,

siskiratant gerbiamas
DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 29 d.
dr. A. Razma asmeniškai dali
nosi įspūdžiais is Lietuvių Fon
do veiklos.
pi.
Mielai

A. t A. MILDAI LESNIAUSHENEI mirus,
A. + A.
TADAS TALLAT • KELPŠA

}3s vyrą VIKTORE, dukterį AUDRONĘ ii rimus AL
GĮ ir BAMŪMĮ su ŠEIMOMIS nuolirdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Gyv«no 47M so. *ockwafl S t , CMessja, Damos*.

Stase ir Petras Giedrintai

Mirt gruodžio 27 d.. 1979 m., 1&2S vai. vak., sulaukęs 82 m.
Gimė Lietuvoje, Taurage* apskr., Laukuvos valse., Padevyčio
vienkiemy. Amerikoje išgyveno 30 metu.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Onutž, žentas Albertas
Ir Maryte, žentas Martin, 3 sunūs: Kasys marti Danute, Kęstutis,
marti Vanda ir Algis, 15 anūkų ir 1 proanūke, sesuo Ona Jurskieae"
su Seimą, brolis Stasys Tallat-Kelpla ir broliene Marija, kiti gi
mines, draugai ir pažįstami,
Kanas bus pašarvotas Eudeikis4>almid-Gaidas koplyčioje, 4330
S. California Ave. Laidotuves įvyks pirmadienį, gruodžio 31 d. ii
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svt M Marijos Nekalto Frasidčumo Darap. bažnvčią. kurioje įvyks gedulingos pamaklos ui ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero liet. kapines.

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

ALGIUI IR UUSEI DARGU2IAMS
ir jų ŠEIMAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdime.
Stasys ir Brone Bužinsfcai

Nuoširdžiai kviečiame visur gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti ikse laidotuvėse.

a-D.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

More ways to

4330-34 S o . California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2
"3
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Tel. 737-8600
claCJLO Tel. 737-8601

An CIncommon Friendship
*

Community Minded NeJghbor

Safety

We've recently sponsored a community research project whkh has proved to
be helpful regarding community deveJopmenta. One
such development, has been the removai of a nonfunctional buūdlng to the south of our main offlce and
repladng it with a safe. convenient paridng arės.
Come to our easy access location and youl get m and
out quickly. No traffk problema. If you're in a hurry • use
our drive up for speedy transactions and servke wfth a
smle.

Mow is the time to come to Saint Anthony Savings and experience that
"CIncommon Friendship'' you've been hearing about. Saint Anthony Savings
has helped bufld the community for over 55 years by promoting thrift and home
ownership. VVe're one of the strongest institutions in the statė today and all of
our accounts are insured up to $40,000 by the Federal Savings and Loan
Insurance Corporation.

Higher Earnings Ori
6 Month Money Markei CD

J

t-

•4
•l

«•
-

ii

•S

Largc Selection Of Gifts
4

Act now and take advantage of the wide selection of popuiar
gifts on dispiay on our 2nd floor. Corning ware, Mtchen toael
sets, Black and Decker drflls and sau* are among many interesting gifts you can take wfth you free or at a substantiaJ savings off
retail prkes depending on your deposlt
If you have an account that is coming up for rančas*1 or you're
wondering where to go to open a new savings pian, come to Saint
Anthony Savings and experience "An CIncommon Friendship"
•
Giftsa«ondi$playand»«itab)eont>whil«'Suppnesla*.Onegrflpeff«milyp(e»se
If funds qualifying for a gift are withdrawn prior to 90 daya from dale of depoa*. the
net cost of th« gift will be deducted from the account Federal regulattona aUpuaMe
substantial interest penalbes for withdra»els on lertificaaa prtor to maturity date
rHo gifts for transfers. Gifts received for new mooey depoatatd only.

aint
ntliony
"avinas
81 Loan Association
1447 South Forty-Ninth Court
Cicero, Illinois 60650

::

Suburbs 656-6330 • ( hicago: 242-4395

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary
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If you've been waiting to make an investment in a money market CD or
you currentry have one coming up for rencwal. youll earn more at Saint
Anthony. Federal regulations prohibit compounding interest on 6
7
month certiflcates during the term of deposR. However, rf you wish, j &
Saint Anthony will automaticalry transfer your interest monthry into
sf^-^Tm,,
a regular passbook account earning 5-1/2% • the highest
passbook rate in history. That means higher earnings than
a regular 6 month CD can pay.
Or if you don't have the minimum amount required
to open a Money Market CD, consider
opening one of our other CD's. Now is
the time. Saint Anthony wffl pay you
the highest interest ever avalable by
lsac

1

fl
B Laidotuvių Direktoriai
K f f i Ą 6845 SOUTH VVESTERN AVE.
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Mažeika & Evans
ntittsi

VUKAS SVEIKINA

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 29 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

x H. Poškus, gyv. Thunder
MIELI LIETUVIAI,
Bay, Ont., Kanadoje, Stasė Ule
Kristaus Gimimo šventėje da
vičienė iš Cristal Lake, DL, Vik
linamės su visais pavergtos Lie
torija ir Edvardas Pikeliai ir
tuvos ir laisvojo pasaulio lie
Angelė Cetkauskienė, visi iš
J. A. VALSTYBĖSE
tuviais mūsų bendros Laisvė*-.
Chicagos, "Drauge" nusipirko
— New Yorko vyro choras kovos įsipareigojimu ir nepails- \
įvairių knygų už didesnes su
Perkūnas gruodžio 14 d. savo tarnu užsispyrimu tęsti šį į lai
mas.
nariams ir jų šeimom surengė mėjimą vedantį darbą.
x
Antanas
Bušmanas,
Worvakarienę. Kalbą pasakė choro
X Bendras PLB Ir P U S val
Dėkojame visiems prie šio
pirm. Lionginas Drangauskas, darbo prisidėjusiems ir nuošir
dyba posėdis įvyko gruodžio 8 cester, Mass., Naujųjų Metų
padėkojo buvusiam choro diri džiai kviečiame kiekvieną lietu
d. Chicagoje. Jame susipažinta proga sveikina visus savo arti
muosius,
ypatingai
uteniškius,
gentui Vytautui Daugirdui ui vį įsijungti į mūsų gretas.
su preliminarine IV-jo Pasaulio
įdėtą darbą ir choro išlaikymą,
lietuvių jaunimo kongreso fi o taip pat "Draugą", jo ben
Esame giliai įsitikinę, kad
dradarbius,
linkėdamas
geriau
pasveikino eilę choristų su gim 1980 metai atneš dar didesnių
nansų komiteto apyskaita ir su
tadieniais. Susikaupimo minute laimėjimų mūsų didžiajam tiks
tarti bendri 1980 metų darbai. sios kloties, šia proga skiria
auką
"Draugui".
prisiminti mirę choro nariai. lui — Lietuvos laisvės pasie
Sekantis PLB valdybos posėdis
X
Paulius
Ramas,
Hickory
Chicagos
viešojoje
bibliotekoje,
kuri
rūpinasi
etnine
kultūra,
(vairių
tautinių
grupių
atstovai.
IS
kairės
pirmoj
ei
Specialiai pagerbtas Jonas Jan
šaukiamas sausio pradžioje. Bus
lėj: A. Sorrentino, italų atstovas, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė. W. Reinke — vokiečių atst, Quinn Fcng kus, vyriausias choro narys, jo kimui.
Hills,
Dl.,
maloniu
laiškeliu
pa
svarstoma neseniai gauta Pa
— kiniečių atst. ir G. Larą — meksikiečių atst.; antroj eilėj — A. Rudd — vadovo atst, J. Caro — Jydų feder.
Vyriausias Lietuvos
saulio Lietuvių dienų 1978 m. dėkojo už šventines korteles atst., dr. P. Sullivan — vadovo a*s„ C. Ruiz — Puerto Rico ats», ir Alice Scott — bibliotekos iatorm. vadovė. 80 metų sukakties proga. Jam
ir
aukojo
10
dolerių.
Labai
ačiū.
Išlaisvinimo
Komitetas
įteikta speciali dovana — var
Toronte finansinė apyskaita ir
x Nata Aukštuolienė, Munspas. Chore jis gieda nuo pat
Kontrolės komisijos raštai, "Pa
ter,
Ind., atsiuntė malonų laiš
jo įsteigimo, visada paslaugus
šaulio Lietuvio" reikalai ir kiti
ką,
kuriuo
palinkėjo
"Draugui"
ir drausmingas .uoliai lanko re
KAKAD0JE
klausimai.
sveikų Naujųjų Metų.
Savo
peticijas. Vakarienės metu šo
— Daugiakultftrės
X "Iituanus" žurnalo klausi sveikinimus ji palydėjo auka. CHICAGOS ANGLLJOS-BRI- rinkimų į metus ir bent pora
kiam akordeonu grojo Vytau tarybos nariu iš lietuvių paskir
parengimų.
TANUOS
LIETUVIŲ
KLUBAS
mais šį sekmadienį 8:10 v. v. Ačiū.
tas Daugirdas, dainavo Juozas tas A. Pocius iš Londono, Ont.
MIESTO ŽEMĖ
per radiją WCEN — 1450 AM
Per tuos parengimus Budėda
Gal keistokas vardas, bet tai
X Raimondas Paškus, DaNakutavičius, padainavo šokių Daugiakulturinių reikalų miniskalbės A. Dundrila, J. Kučėnas rien, UI., švenčių proga atsiuntė sudėta iš dviejų vardų. Buvo ma tam tikra.s kiekis pinigų.
Chicagos miesto mokytojų są ir Petras Tutinas. Į vakarie terio biuletenyje 1979 m. spalio
ir T. Siutas.
Kasmet
skirstomas
aukos
lie
įsisteigę
du
klubai
iš
Anglijos
sveikinimus ir 10 dolerių au
junga reikalauja, kad miestas nę atsilankė 40. Kiti negalėjo, 26 d pranešama, kad AL Po
tuviškai
spaudai,
radijo
valan
atvykusių
lietuvių.
Visi
juto
rei
ką.
Labai
ačiū.
parduotų dalį turimų žemių ir nes rengėsi Maironio mokyklos cius yra Western un-to profe
x Jonas Simanavičius, Kana
dėlėms,
retkarčiais
mokykloms.
kalą
abu
klubus
sujungti.
Tad
X Marcelė Kacevičienė, čiišmokėtų mokytojams algas. vaidinimui.
dos LB krašto valdybos pirmi
sorius adjuntas, finansinis pa
Būdavo
didesnėm
aukom
šelpia
ir
išėjo
toks
sudurtinis
vardas.
kagiškė.
nusipirko
"Drauge"
Chicagos miestas turi žemės už
ninkas, gruodžio 15 d. lankėsi
— Brooklyne, N. Y„ penkta tarėjas, buvęs KLB Londono
Chicagoje ir susitikęs su PLB lietuviškos muzikos plokštelių Dabar klube yra apie 230 na ma lietuviškas TV pusvalandis. 250 mil. dol. Gubernatorius skel dienio popiečių darbuotojai gruo apylinkės pirmininkas, KLB ta
rių. Dalis narių labai nuošir "LKB Kronikai" pernai buvo bia, kad geriau žemę miestui džio 8 d. susirinko Kultūros ži
valdybos nariais ir pirmininku ir paliko auką. Ačiū.
rybos narys.
Daugiakultūrę
paskirta 500 dol., o kasmet ski pasilaikyti, nes ji geras užsta
Vytautu Kamantų daug pasi
dinyje. Kun. Pijus Sarpnickas, Kanados tarybą sudaro per 100
x Vaclovo Cižiūno parašyta džiai su savo organizacija benkalbėjo apie bendruomeninius knyga "Tautinis auklėjimas Šef- Į d r a u J a - . mū l a i k o s i n u °šaliau. riama po 100 dol. Prisideda tas paskolai
OFM, kuris dabar vadovauja įvairių tautybių asmenų. Jos
darbus ateinančiais 1980 metais, moję", arba trumpas tautinio Anglijoje mums atvykus buvo ma prie visų Jaunimo centro
penktadienio darbuotojų grupei, paskirtis — būti patariamuoju
JEI UGNIAGESIAI
bendrą politinę veiklą Kanado auklėjimo vadovas lietuviškajai iš karto lyg nejauku. Atvyko pastangų ir prie kitų didžiųjų
pasakė įdomią, mokslinę kalbą. vienetu federacinei vyriausybei.
organizacijų
veiklos.
Kartą
į
Angliją
iš
jų
zonos
apie
4000
STREIKUOTŲ
je ir kituose kraštuose, apie šeimai išeivijoje, dar galima
Taip pat padarė ir finansinį pra Pirmajame tarybos suvažiavi
planuojamą PLB, JAV LB ir gauti "Drauge". Knyga su per žmonių. Per kelerius metus pu Jaunimo kongresui buvo skir
nešimą, kiek paskutiniais metais
Illinois gubernatorius sutiko gauta pajamų iš popiečių. Toli me Toronte daugiakultūrių rei
sė persikėlė į JAV. Kiti dar ten ta 500 dol., padėta pradžioj ir
Kanados LB valdybų bendrą po siuntimu kainuoja 2.60 doL
kalų min. S. Paproslris pasakė
Alvudui kurtis. Lankomi ser atsiųsti į Chicagą 1,500 nacio
sėdį ir kitus klausimus.
mesnei
programai
vadovavo
x G. Kuzmickas iš Jackson, | ^begyvena. Į Chicagą suvažia- gantis kl. nariai, prisidedama nalinės gvardijos narių, jeigu
programinę kalbą, kurioje pa
v o l a b a i dau
Apolonija Radzivanienė. Sveiki žadėjo įvairiais būdais remti
Miss.,
viešėdamas
Chicagoje,
|
*
'
X PLB valdyba švenčių pro
prie klubo narių laidojimo ir t.t. imtų streikuoti ugniagesiai. Ka
nimo kalbą pasakė kun. Leo
užsuko i "Draugą" ir nusipirko i Žinoma, daugumas įsijungė į
ga gavo daug sveikinimų iš įvai
riai padėtų gesinti gaisrus ir nardas Andriekus, OFM, naujas daugiakultūrę veiklą.
knygų už 52 dol.
I visą Chicagos lietuvišką gyveKiekvieneriais metais mūsų gintų ugniagesius, kurie gesin
rių kraštų Bendruomenių, or
— Valė ir Vytas Bastūnai
pranciškonų vienuolyno virši
_ „
lnimą, į vietinę lietuvišką spauveikla
panaši.
B
e
t
šiemet
veik
tų
gaisrus,
nežiūrėdami
streiko.
ganizacijų ir paskirų asmenų.
x Juozas Galinis, lemontiš- |dą
organizacijas, mokyklas,
ninkas. Kalbėjo ir Aleksandras atšventė 30 m. vedybinio gyve
la buvo labai sėkminga. Buvo
Taip pat gautas sveikinimas ir kis pasveikino "Draugo" d a r - !
&
Vakselis, Lietuvių Kultūros fon nimo sukakti Jie išaugino reli
Niekas atgal nebegrįžo> n o r 8
DUJŲ KAINA
iš JAV prezidento J. Carterio. buotojus švenčių proga ir savo k a r t o d a ž n a i p r i s i m i l l d a v o j ^ . pasisekę du parengimai, į ku
do pirmininkas. Šis fondas kaip ginėje ir tautinėje dvasioje 3 sū
riuos buvo sutraukta po maž
sveikinimą
palydėjo
10
dolerių
Apie
850,000
kūrenamų
duju
tik ir rūpinasi Kultūros židinio nus. Vyr. sūnus Andrius baigė
x Ateitininkų Fed, vadas
liją su visais jos ypatumais.
daug 300 svečių. Svečius su vartotojų Chicagos apylinkėse
auka.
Labai
ačiū.
mokslus
magistro
išlaikymu. Vakarienę paruošė poktinius
Juozas Laučka atsiuntė Ateiti
Organizacija 1980 metais švęs daro daugumas klubo narių su
laipsniu ir dirba Ottavoje. Sū
ninkų Namų Fondui 200 dol.
savo veiklos 20 metų sukaktį. savo sukviestais draugais. Pir gali pasidžiaugti, kad kainos Elena Mickeliūnienė. Po vaka
jiems
nebus
pakeltos.
Illinois
rienės prieš kavą buvo kultūri nus Paulius dar tęsia studijas
auką, tapdamas šio fondo na
Atvežti maži vaikai užaugo ir mas parengimas buvo Užgavė
Carltono un-te, o jauniausias sū
riu. Siųsdamas laišką ir čekį
jau mažai beprisimena savo die nių balius ir a n t r a s gruodžio 17 Komercijos komisija leido pa nė programa, kurią atliko ra
kelti
dujų
kainą
pramonės
ir
ko
šytojai — Leonardas Žitkevi nus Edis mokosi vidurinėje mo
E. Razmienei rašo: "Prie laiško
nas Anglijoje. Per šį laikotarpį d pavadintas krintančių lapų
kykloje Toronte. Jie visi baigė
jungiu 200 dol. čekį. Tai Izabe
klubas yra daug padaręs. Sa banketu. Užgavėnių baliui pro mercijos įstaigoms, kurių šioje čius ir Paulius Jurkus.
lietuvių mokyklas ir kalba lie
srityje
yra
apie
10,000.
lės ir mano kuklus įnašas į
vitarpio bendravimu palaikoma gramą atliko Levutė Livčinaitė,
tuviškai.
Valytė ir Vytas buvo
DIDI BRITANIJOJ
Ateitis Foundation, Inc. Linki
klubo narių tarpe lietuviška padedama sesučių BilitavičiuBOESTO BIUDŽETAS
maloniai nustebinti, kai būrys
me jums ir jūsų artimiesiems
nuotaika. Šaukiama pora susi- čių. Antrame bankete progra
— Algirdas Landsbergis jau
artimųjų
susirinko jų namuose
Chicagos miesto taryba dide šeštą kartą susitinka su Lon
bendradarbiams geriausios sėk
mą atliko jauna lietuvaitė Liu
lė balsų dauguma priėmė 1980 dono lietuviais ir jiems ką nors pasveikinti šia ypatinga proga.
mės Ateitininkų Namų paramos
x Arūnas Vaitiekaitis, Lex- da Ruzgaitė. Ji s u pasididžia m. miesto biudžetą, siekiantį
telkime".
paskaito ar suvaidina iš savo
ington, Mich., parėmė mūsų vimu sakė, k a d trečios kartos 1.4 btt. doL
(pr.)
kūrinių. Lapkričio 24 d, šeš
spaudos darbus 10 dol. auka. lietuvaitė, lankanti Pardue uni
tadienį, buvo šiek tiek nukryp
versitetą, kuri greit baigsianti.
x Dėmesio, slidininkai! Dar
Labai ačiū.
GROBS ŠALPA
ta nuo įprastos praktikos. Pir Advokato JONAS GIBAITIS
Ji lietuviškai padainavo pen
yra laisvų vietų išvykoje į
1
miausia
Janina Landsbergienė
x
Sveikindami
"Dranga/ kias populiarias daineles. Visi
6247 So. Kedrie Aveaue
Apkaltintas 41 gyventojas už
Steamboat Springs. Dėl infor
paskaitė
ne
savo
vyro,
bet
K.
Naujųjų
Metų
proga,
po
5
dol.
neleistiną
šalpos
ėmimą.
Iš
viso
buvo labai patenkinti jos pasi
TeL — 776-8700
macijų kreipkitės į American
Barėno
ištrauką
iš
"Karalienės
laukojo:
Halina
Dilienė,
Ona
jie
išgrobė
582,800
dol.
Tarp
rodymu
scenoj.
Paskutiniais
Travei Service Bureau, 9777 S.
Chicago, Hhnois 60629
Western Ave., Cbicsgo, HL Dail. G. 2umbakienė ir dail. A. Va- j Algminienė, V. Beleckas, Ri- metais išrinkta į v-bą labai daug apkaltintų — 29 valdžios tar motinos", kurią yra išvertęs į Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. v a k
anglų kalbą A. Landsbergis (tas
leška, susitikę 2umbakienės kurinių į mantas Gražulis, Juozas Kalė- veiklos įnešė Nina Urbonienė. nautojai.
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į
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dytojo
apiplėšimą
dar
nuteistas
— Manchesteryje Lietuvos
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aukojo 7 doL Ačiū.
atidarė ir pravedė ramovėnų
Algirdas Landsbergis
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Užsakymus siųsti:
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dalį atliko Londono vyrų okte
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tas, vadovaujamas V. O'Brien.
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SKOLOS duodamos maiais mė MARKET Medžioklinei dešre
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6287 S. Kttzfe Avt.
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namais nuošimčiais.
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