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Egiptas kritikuoja
Begino pareiškimą

JUBILIEJUI" ARTĖJANT

Lietuviu tautos istorijoje yra vo spausdinto žodžio, kaip ir abuvę gana liūdnu ir tamsiu laiko nuomet.
tarpiu. Vienas tamsiausiu — tai
Gerai atsimename, kai 1940 m.
40 mėty trukusi spaudos draudi susikūręs Liaudies švietimo komi
mo gadynė, kai po 1863 m. sukili sariatas įsaikė visoms pradinėms
mo prieš carinės Rusijos okupaci mokykloms ir gimnazijoms likvi
ją ir •griežtu represijų buvo už duoti knygynus. Taip buvo pasi
drausta lietuviška spauda.
elgta ir su valstybiniu organizaci
NeimoniSkai griežtas drau jų ir draugijų 'knygynais, išsky
dimas tautai turėti savo spaudą rus tik mokslinę universiteto bib
yra vienintelis Europoje, galbūt lioteką. Knygos buvo kuo griež
net visame pasaulyje per visą ci čiausiai surinktos ir sunaikintos.
Ju dauguma buvo sudegintos, da
vilizacijos istoriją.
Tačiau spaudos uždraudimas lis kaip makulatūra ištirpo popie
tikslo nepasiekė. Tauta budo ir riaus gamybos įmonėse. Taip bu
sąmonėjo. Pačios šviesiausios ir ge vo sunaikinta milijonai lietuviš
riausios tautos jėgos, kurioms va ku knygų ir periodiniu leidinių
žuvo daugybė
dovavo Bažnyčios atstovai, ėmėsi Negrąžinamai
sunkaus darbo: spausdinti užsie mokslo ir istorijos veikalu. Koks
nyje fr per sieną gabenti j Lietu tai nuostolis lietuviškai kultūrai I
vą uždraustą, bet taip reikalingą
Šiandien Lietuvoje knyga, iš
spaudą bundančiai tautai. Tada leista iki 1940 m. vasaros, yra bib
atsirado būriai knygnešių, kurie, liografinė retenybė. Antikvaruose,
nebodami caro kalėjimu, ant nu jei praėjo pro cenzūrą, jos parda
garos nešė j Lietuvą spausdintą vinėjamos už didelius pinigus.
žodi. Daugelis JŲ mirė tolimo Si
Norėtume paklausti, kur dingo
biro katorgoje.
garsioji 300.000 tomų Kauno ku
Kova .prieš neteisėtą priespau nigų seminarijos biblioteka? Ji tu
dą tfk užgrūdino ir sustiprino ne rėjo rečiausių mokslo knygų, net
gausią inteligentiją, šviesėjantį inikunabulu, Ikeletą brangių dova
kaimą. Kauno gubernija cari notų privačiu įvairiu mokslo šakų
nėje Rusijoje tapo labiausiai raš specialios literatūros rinkinių.
tinga provincija.
Kas atsakingas už tai, kad 1946
1980 m. sueis 40 metu, kaip m. .potvyniui apgadinus dalį kny
nuo 1940 m. vasaros, Lietuvą o- gų, esančių prie šv. Jurgio bažny
kupavus Sovietų Rusijai, prasidė čios pietinio sparno pastatytos bib
jo antroji tamsos ir spaudos drau liotekos patalpose, tarybinių pa
dimo gadynė 1940 m. vasarą reigūnu įsakymu jos buvo be at
Maskvos įsakymu buvo uždrausta rankos 'kraunamos į sunkvežimius
religinė lietuviška spauda. Nors {ir vežamos kūrenti centralinio šil
knygos ir tebespausdinamos lietu dymo krosnį? Klierikai, iš kuriu
vių kalba, bet jau ne savarankiš buvo atimtos seminarijos patal
kai, o po griežta okupanto cenzū pos, o dar laikinai palikta šv. Jur
ra ir kontrole, vien tik marksisti gio bažnyčia, su nuostaba ir skaus
nėje ir ateistinėje dvasioje. Taigi mu stebėjo, kaip kuriama naujo
tikinčiam lietuviui šis 40-metis y- ji "ku-kūra".
ra tokia pat juoda gadynė, be lais
(Bus daugiau)
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Daug premjero prieių jo patiei partijoje

Egipto prezidento Sadato kelio
nės į Jeruzalę 1977 m. lapkričio
mėn.
Naftos šaltiniu atidavimas iš
statė Izraelį ne tik į ekonomi
nius sunkumus, bet atidarė duris
ir Amerikos politiniam spaudi
mui. Amerika garantuoja Izrae
liui naftos tiekimą, tačiau poli
Sausio 7 d. Izraelio premjeras tikai, kaip senatorius Robert
Begin vyksta į Egiptą, kur As- Byrd ir kandidatas i prezidentus
wane susitiks su Egipto prezi John Connally yra pareiškę, jog
dentu Anwar Sadatu. šio susiti Amerika galėtų nutraukti Izrae
kimo tikslas yra apžvelgti taikos liui paramą, jei jis toliau statys
sutarties vykdymą, ypač pažangą žydų sodybas okupuotose arabų
palestiniečių autonomijos klausi žemėse. Naftos šaltinių neturėji
muose. Vasario mėnesį Egipto — mas padaro Izraelį daugiau pri
Izraelio taika turėtų būti sustip klausomą nuo Amerikos, tvirtina
rinta, pasikeitus abiejų valsty premjero kritikai j o paties par
bių
ambasadoriais.
tijoje.
Irane dainas vaizdas — civilių karinis apmokymas. Via augant bedarbių skaičiui, daug jaunų vyrų veržiasi į "re
Izraelio
premjeras
pakartojo,
Egiptas, tuo tarpu, atgavęs Al
voliucijos sargybinių" eiles. Neseniai keli šimtai iraniečių bandė išvykti į Libaną ir ten kovoti prieš Izraelį, ta
čiau Libanas tų "savanorių" neįsileido.
jog palestiniečių autonomija ne ma naftos laukus lapkričio 25 d.,
prives prie Palestinos valstybės planuoja pakelti naftos produkci
įsteigimo. Izraelis laikys tų že ją iki milijono statiniu per die
mių karinę kontrolę, nes tos že ną. Apie 30 užsienio bendrovių
Didėja spaudimas
Pasmerkė sovietų
mės nuo amžių priklausė žydams, ieško naftos Suezo įlankoje.
Irano valdžiai
pareiškė Beginąs Kiryat Arba E»notas jau tapo naftos eksporžygį Afganistane
naujakuriams.
Egipto protestai; tuotoju Siemet i š n a f t o s Egip
New Yorkas. — Jungtinės
Washingtona». — Prezidentas
dėl palestiniečių autonomijos ky tas uždirbo 720 mil. dol. Nafta
Carteris, sužinojęs apie Sovietų Tautos artėja prie sankcijų Ira— Tautinės gvardijos karei la iš to, kad egiptiečiai laiko jau pralenkė medvilnę, Egipto
Sąjungos invaziją Afganistane, nui paskelbimo, šeštadienį JT
pasitarė su valstybės saugumo Saugumo taryboje lankėsi val viai pašaukti Kansas City dirb autonomiją pirmu žingsniu. Pa eksporto svarbiausią prekę.
taryba ir paskelbė spaudos kon stybės sekretorius Cyrus Vance ti ugniagesių darbą. Ugniage lestiniečių taryba turi turėti pla
ferencijoje, kad sovietų įsiverži ir įtikinėjo diplomatus priimti siai streikuoti grasina ir Chica- čias politines, ekonomines, įsta
Mirė kalinys
tymų leidimo galias, sako Egip
mas į suvereninę Afganistano sankcijas, kurios priverstų Ira goje. Atlantic City streikuoja
tas, kada izraelitai sutinka duo
Viena. — Tarptautinės huma
valstybę yra nepateisinamas, ną paleisti laikomus amerikie policininkai, o Clevelande jau
ti tik siauras kasdieninio gyve nitarinės "ArTmesty'* organizaci
sudaro rimtą pavojų pasaulio čius įkaitus. Nustatyta tokia 74 dienas nedirba mokytojai
nimo administravimo teises.
jos Austrijoje gautomis žiniomis,
taikai. Šeštadieni į Vakarų Eu formulė: būtų paskelbta data,
— Rytų Vokietijos gynybos
Sovietų
Sąjungoje n u o įplaučiu vė
Izraelio vyriausybės sluoks
ropą išvyko valstybės pasekreto- iki kurios įkaitai turi būti pa ministeris gen. Heinz Hoffmann
rius Warren Christopher pasi leisti, po tos datos, už sankcijas paskelbė, jog didinamos išlaidos niuose vis dažniau pasigirsta kal žio mirė 56-nių metu rusas žmo
bų apie premjero Begino pasi gaus teisių gynėjas žurnalistas Bo
pasisakiusios valstybės pradėtų
tarti su vyriausybėmis.
ginklams, "atsiliepiant į NATO
U ž tariamą
traukimą. Jau du mėnesiai, kai risas Evdokimov.
Prezidentas Carteris tuoj su Irano boikotą.
agresyvią strategiją".
priešvalstybinę
propagandą.
Evpasitraukė
užsienio
reikalų
mi
Prezidentas Carteris dar kar
sisiekė telefonu su Britanijos
dokimovas
aštuonerius
metus
bu
nisteris,
tačiau
naujas
dar
nepa
— Smarkios audros palietė
premjere Margaret Ttoatcher, tą pakartojo, jog Amerikos vy
šiaurinę
Europą, sukėlė potvy skirtas. Premjeras vis daugiau vo kalinamas psichiatrinėje 'ligo
Vakarų Vokietijos kancleriu riausybė siekia taikingo šios
gaišina
ginčuose su ninėje. "Amnesty** organizacijos
Helmut Schmidtu, Prancūzijos problemos sprendimo, tačiau nių. Britanijoje žuvo 13 žmo laiko
ortodoksų
„agudat"
partija dėl skyriai Austrijoje ir Vakarų Vokie
prezidentu d'Estaingu, su Itali Amerika pasilaiko sau teisę gin nių padaryta nuostolių Švedi
abortų įstatymo pakeitimo pro tijoje ilgus metus nesėkmingai
jos prezidentu Sandro Pertini ir ti savo piliečius bet kuriais bū joj, Prancūzijoj, Belgijoj.
jekto, jo laiką ir energiją užima siekė išgauti Eivdcflcimovui feidiPakistano valstybės galva Mu- dais.
— Prezidentas Carteris pa derybos su dešiniaisiais naciona mą emigruoti į Vakarus. Sovietų
hammed 2 a ul-Haq.
Ukrainiečių bausmes skelbė, kad dėl įsipareigojimų listais dėl Eton Moreb sodybos valdžia, nežiūrint beviltiškos ka
Daug valstybių pasmerkė so
Baltuosiuose rūmuose jis nega apleidimo, kurį įsakė Izraelio linio sveikatos būklės, leidimo ne
Maskva. — Žmogaus teisių
vietų žygį Afganistane, jų tarpe
lės dalyvauti planuojamuose Aukščiausias teismas. Tuo pa suteikė.
gynėjas Andrejus Sacharovas
Švedija, Egiptas ir Olandija.
debatuose su sen. Kennedžiu ir čiu, premjero sunkumai ir grės
paskelbė Maskvoje užsienio
Daug kas nekeičia iraniečių čekių
Afganistane musulmonų suki.
gubernatorium Brownu . Deba mė jo vadovybei kyla jo paties
Metai Amerikos —
spaudos atstovams, kad gruo
lėlių
vadai
paskelbė,
kad
jie
to
tai
turėjo
įvykti
Des
Moines
Herut partijos dešiniose gretose.
Washingtonas. —Trijų teisė-j legalus ir konstitucinis žygis, dadžio 21 d. Kijevo teisme 6 metų
Kinijos ryšiams
liau
tęs
kovas
prieš
bedievišką
mieste
sausio
7
d.
Iš
savo rėmėjų jis turi daugiau
jų Apeliacinis teismas Washingto- Į bar imigracijos įstaigos galės tęsdarbo stovyklos bausmę gavo
Pekinas. — K i n i j o s spauda,
—Amerika sumažino Salvado nemalonumų, negu iš opozicijos
ne patvirtino prezidento Carterio ti savo darbą. Iki žemesniojo teis komunistinį režimą, nežiūrint rašytojas Oles Berdnik ir 7 me
kuri
Maskvos
pastatyta
"mario
minėdama m e t i n e s n u o Ameri
autoritetą deportuoti nelegaliai mo sprendimo, sustabdžiusio žy
tams nuteistas kitas ukrainietis re savo diplomatų skaičių. Ketvir darbo partijos pusės.
netė'*
jam
vadovautų.
Kabule
kos . Kinijos s a n t y k i ų užmezgiAmerikoje gyvenančius iranie gius, įstaigos patikrino 54,486
Georgi Badzio. Jie abu priklau tadienį Salvadore įvyko dešinių
Daug kritikos Izraelio vyriau mo
patruliuoja
sovietų
kareiviai,
čius. Apeliacijos skundą buvo pa studentus ir rado, kad 6,444 ne
« pabrėžė, k a d santykių stisė Helsinkio susitarimų priežiū jų grupių demonstracija, kuri sybė susilaukė iš dešiniųjų ir dėl
Įvesta
nuo
saulėlydžio
iki
sau
smerkė komunistų bandymus pa Alma naftos laukų sugrąžinimo ' prinimas vyksta pilnu greičiu.
davęs trijų iraniečių studentų ad turi legalių vizų. Iš jų 857 pa
ros komitetui Ukrainoje.
grobti valstybės valdžią.
vokatas Eric Lieberman. Dabar jis tys išvažiavo, kiti 463 paprašė lėtekio draudžiamoji komendan
Egiptui. Tie šaltiniai, rasti jūro Per praėjusius m e t u s pasirašyta
Rodezija rinks
žada eiti toliau, reikalauti devy politinės globos ir 10 buvo de to valanda. Kabulo žiniomis,
— Kalifornijoje prie Lompoc je, Sinajaus pietuose, pagamina 15 susitarimų, p r e k y b a padvi
kartu su Aminu, kuris prarado
nių teisėjų apeliacijos teismo, o portuoti
miesto
vėl nukrito bandoma apie 40,000 statinių naftos kas gubėjo. Ateinantieji metai bū
naują parlamentą
Maskvos pasitikėjimą, išžudyti
ten pralaimėjus, kreiptis į Aukš
sią dar geresni, r y š i a i tarp abie
Iždo departamentas
pavedė ir jo šeimos nariai. Prasidėjo jo
Salisburis. — Rodezijoje įsi skraidančioji raketa, per gruo dien. Cia yra 12 gręžinių, ku
čiausiąjį teismą.
jų valstybių a u g s i ą dar greičiau.
Irano Meili bankui panaudoti rėmėjų valymas ir šaudymas.
galiojo karo paliaubos ir guber džio mėn. net dvi raketos nepa riems Izraelis išleido apie 125
siekė
savo
taikinio
ir
per
anksti
mil.
dol.
Sakoma,
kad
paskuti
Vyriausybė įsakė lapkričio 10 20 milijonų dol. apmokėti Irano
Sovietų prezidentas Brežne natoriaus įstaiga paskelbė, jog
— Iš Kubos kalėjimo paleis
niai šaltiniai buvo rasti jau po
d. imigracijos departamentui pa studentų rašomus čekius. Jiems vas pasiuntė Afganistano reži naujojo parlamento rinkimai nukrito.
tas politinis k a l i n y s Emilio Ritikrinti Irano studentų legalinę tenka mokėti už mokslą, pragy mui sveikinimo telegramą "su įvyks vasario mėn. Parlamente,
vero paskelbė, k a d kalėjimuose
padėtį ir pareikalauti, kad per venimą. Paaiškėjo, kad daugelis išrinkimu į revoliucinę tarybą". pagal susitarimą bus 100 narių,
jam teko sutikti d u amerikie
traukę studijas ar nelegaliai gy-Į Amerikos finansinių institucijų, Komentatoriai nurodo, kad natų iš jų 20 baltųjų Jų rinkimai
čius kunigus, n u t e i s t u s kalėti po
veną ir dirbą iraniečiai išvažiuo-j ypač pietinėse valstijose, neprii- jasis Afganistano vadas Karmai įvyks vasario 14 d. Po to, vasa
24 m. Valstybės departamen
tų namo. Gruodžio 11 d. teisė-į ma Irano čekiu- Studentai atsi buvo susipykęs su valdžia, kai rio 27—29 dienomis bus ren
tas pripažino, k a d du jauni pro
ja Joyce Hens Green nusprendė, dūrė sunkioje padėtyje. Vienas jai vadovavo dar Taraki, Kar- kami 80 juodųjų atstovų. Bal
testantų kunigai bandė mėtyti
gavusi iraniečių skundą, kad ira jaunas iranietis, gavęs čekį iš tė malas buvo paskirtas ambasado suoti galės visi piliečiai nuo 18
iš lėktuvo v i r š K u b o s religine
niečiai turi teisę į legalinę apsau vų Irane —2,000 dol. — nega riumi Čekoslovakijoje. Vėliau, metų Dar nežinia, kiek politi
literatūrą, buvo sugauti i r nu
gą ir išskirti juos iš kitų tauty lėjo jo niekur iškeisti. Nuotai Tarakį nuvertęs Aminas įsakė nių partijų išstatys savo kan
teisti.
bių būtu nelegalus konstitucijos kas prieš iraniečius padidino n*» ambasadoriui grįžti namo, ta didatus.
— Naftos v a l s t y b ė s paskelbė
laužymas. Dabar Apeliacinis teis tik Teherano ambasados užpuo čiau jis pabėgo ir, manoma, gy
naujus kainų pakėlimus. Visus
mas jos sprendimą kritikavo, sa limas, bet ir faktas kad kai ku veno Sovietų Sąjungoje, kol jį Pakistanan atbėga vis daugiau
pralenkė Libija, už statine naf
kydamas, kad teismams nereikėtų rie iraniečiai, išvažiuodami iš i Kabulą atvežė jo šeimininkai. sužeistų, sušalusių afganų Spė
tos
imanti apie 3 5 dol.
kištis į prezidento sprendimus Amerikos, parašė nepadengtus Manoma, kad sovietų vadai ne jama, kad sovietai nutarė iki
užsienio politikos srityje, nes tei čekius ir jie grįžo atgal.
pasitikėjo prezidentu Aminu, jis pavasario sukilimą numalšinti.
KAJLENDORIUS
sėjai nėra tos srities ekspertai ir
buvęs
per daug "nepriklauso Įvedę kariuomenę į Afganistaną,
Mohammad Zaiani, Chicagos
jiems gali trūkti žinių ir informa
mas" komunistas.
sovietai priartėjo iš kitos pusės
Gruodžio 31 d.: Silvestras I P.,
cijų. Vyriausybės įsakymas patik Irano konsulato stipendijų tvar
prie
Irano
sienos
ir
prie
strate
Keli
senatoriai
jau
pareiškė,
Melanija,
Davis, Mingailė.
rinti iraniečius buvo paremtas kytojas, pareiškė, jog studentai
giškai
svarbios
Persijos
įlankos.
kad po Afganistano įvykių nėra
Sausio 1 d.: Mečislovas, Mar
noru išvaduoti amerikiečius įkai negali sutvarkyti vizų ar sumo
Įdomu, kad sovietų įsibrovimą į
vilties,
kad
SALT
sutartis
būtų
tyna.
Girutis, S n i e g e .
kėti
už
mokslą,
nes
neturi
pini
tus, užtikrinti jų saugumą, sako
Afganistaną
pasmerkė
ir
Irano
senato
ratifikuota.
Sen.
John
gų, jų čekiai nekeičiami. O nesuSausio 2 d.: Bazilas, Euf rozlma Apeliacijos teismo sprendime. ( ^ 4 1 ^ 7 ^ nesumokėjus, jie tre- Tower ir sen. Henry Jackson spauda. Prezidentas Carteris
na, Mažvydas, Gailutė.
Nusprendus, kad vyriausybės miami. Tai esanti nelogiška dis- pasakė, kad sovietais negalima savo žodyje penktadienį paste
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:28.
žygiai ištirti iraniečių studentų kriminacija. Kiti neturi pinigų va- pasitikėti.
bėjo, kad sovietų žygis į musul
ORAS
padėtį šiame krašte ir griebtis žiuoti namo, o jei pradeda dirbAfganistane atėjusi žiema la monų šalis yra pirmas no rusų Du jauni amerikiečiai marinai: seržantas Rodney Sickmann ir korpondas'
Debesuota, temperatūra dieną
prieš juos priemonių, jei jie su-j ti, sugadinamas jų legalus studen- bai apsunkino sukilėlių veiklą, okupacijos Azarbeidžane. šiau William Gallegos tun Toherano ambasadoje daug darbo skaityti milijonus
riniame
Irane,
1941
m.
i5 viso pasaulio atsiųstų laiSky ir šventinių sveikinimų.
35 L. naktį 2 0 1.
laužė Amerikos nuostatus, yra I tų statusas.
sniegas perkirto kabių kelius.

TEISMAS LEIDŽIA
DEPORTUOTI STUDENTUS

Kairas. — Egipto užsienio rei
kalų ministerija atmetė Izraelio
premjero Begino pareiškimus
apie okupuoto Jordano Vakarinio
kranto žemes. Tie pareiškimai
esą priešingi Camp David su
tarties dvasiai ir tekstui, jie tie
siog laužo sutartį.
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Po
Mišių
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bal
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tžk
dainavo
ir
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si Lietuvos Kankinių šventovė. šio jauno kompozitoriaus naujai ta žiema, švytinčia už Anapilio
stiklo langų.
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
Anapilio komplekso statybos kai sukurtą dainų ciklą, atverdama mūrų plačiųjų
metams l į metų 3 mėn.
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krašto sūnus kun. P. Ažubalis. Ži tovių, bet taip pat sutraukė ir stip ties minėjimas. Bet laimei, greit
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sanoma, klebonui aukomis pade riausias jėgas — muzikus, kompo- nustojo snigę, nors nestora snie
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsgo danga prisirakino prie pievų,
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos gražina tik iš
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j pra5ymą.
viškojo komplekso, būtent Lietu kas, knygų autorius kun. dr. F. Ju vaitraščio redaktorius kun. dr. Pr.
vos Kankinių šventovė. Tuo tar cevičius. Jis nekalbėjo plačiau apiej Gaida šiuo metu sako iškilmių
pu kapinės ir Anapilio rūmai yra spaudą, kurios sukaktis kaip tik proga pamokslą Prisikėlimo šven
Collin, nes jis vieton išrinktas
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non St, Los Angeles, Karužų sve
praleidus Kanados lietuvių tarpe, Mississaugos dėl susidariusio rim
lėje,
kuris
ruošiamas
pirmą
kar-j
lankausi
Anapilyje,
čia
ZAKAVYKIJA,
11.
b
a
i
g
o
j
e
dyti tai, ko jie nori sulaukti ar
tainėje. Šaulės paruošė kūčias iš
Lietuvos
Kankinių būtent, kad ten lietuvių neėda to pavojaus buvo evakuota net
timoje ateityje.
12 valgių. Maisto stalus dar pa tą sudėtinėmis pastangomis: šau-j į v y k o
ketvirtis milijono gyventojų, jis Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
susiskaldymo
vėžys,
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ten
tėra
lių
Juozo
Daumanto
kuopos
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^
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švene
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pildė šaulės ir viešnios atnešda
Kun. K. Baras
gal vienintelis plačioje apylinkėje go spaustuvė*. Pirmame tome ap
mos savo namų paruoštus val Mažosios Lietuvos Bičiulių drau-| tinimas. I iškilmes žaliuojančiam tik viena nedaloma Kanados pasiliko ir, nieko nebodamas, to rašoma Zanavykijos istorija, kraš
* .
gius kūčioms. Am kūčių stalo bu gijos sutarimu. Sekmadienį sausio gegužyje buvo susirinkusi graži Lietuvių bendruomenė, kad pvz. liau galinėjosi su rašomąja maši- tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai
kurios vietovės. Knyga turi 368 DR. ŽIBUTI ZAPARACUS
ii 3 d. bus vėliavų pakėlimas pa-i m i n i a Kanados lietuvių. Šių me- paminklinę šventovę Lietuvos
vo daugiau negu 12 valgių.
rapijos mokyklos kieme 10 val.| tu gruodyje, kai vėl apsilankiau Kankinių atminimui pastatė ne nėle bei korektūromis. Tai tikras Į psl. Gale yra vietovardžių ir as
Telef. — SS7-1285 .
menvardžių rodyklė. Iliustruota.
Stalai buvo gražiomis staltie ryto, iš kur bus žygiuojama suj Anapilyje ir ten pamačiau pirmą kokie "superpatriotų" etiketę sau paudos idealisto pavyzdys.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
VI. R. Knyga gaunama Drauge. Kaina su
prisisegti,
atskalūnai,
sėmis padengti, papuošti žvaku Šaulių ir kitų organizacijų vėlia! jį š i ų m e t u sniegą, didinga Lie- bandys
Ofisas:
persiuntimu $13.41. UI. gyventojai 700 Nortb Mkfeigan, Saite 409
tėmis ir gėlėmis. Maistas skonin vomis bažnyčion, kur 10:30 v.; u v o s Kankinių šventovė prieš
prideda 5% valstijos mokesčių.
Valandos pagal susitarimą *
gai išdėstytas ant stalų, visa tai i bus atlaikytos šv. Mišios už Klai ak{s atsivėrė pilname grožyje. Vos
• • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rodė šventišką nuotaiką. Gražiai pėdos sukilime žuvusius ir vėliauj įėjus .pro stiklines duris, atsiveria
papuošta Kalėdų eglutė puošė mirusius sukilimo dalyvius k šau-j p i a t i ^ l ė su stalais: čia gali gauti
visą svetainę, kuri buvo įruošta liūs. 12 vai., parapijos salėje busi _vos,
įa
įsigyti lietuviškų knygų,
Tel. ofiso ir buto: OLympic 24159
tos svetainės savininkų Karužų.
DR.
K.
G.
BALUKAS
rašytojo Jurgio Gliaudos paskaij laikraščių, žurnalų, apsirūpinti
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Kuopos pirm. K. Karuža pa ta „Apie mažlietuvius ir jų nuoį visokiais pranešimais bei biuleGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
lietuvybę"j teniais apie vietos lietuvių veiksveikino dalyvius ir padėkojęs už pelnus puoselėjant
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crasrford
atsilankymą, priminė, kad atei po to seks trumpa meninė prog-į \^ sus itikti su broliais ne tik iš
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
nančiais metais šauliai laikysis rama, muz. O. Metrikienės koor, Toronto, Islingtono, Mississaugos,
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
dinuojama.
j
^
^
^
g
Hamiltono,
Oaktų pačių tradicijų, ruošdami šv.
Priima ligonius pagal susitarrmą
Tel. REliance 5-1811, ^ ^ ^ Kūčias šaulių kuopos šeimoje.
Susirinkime gruodžio 9 d. ii viHės i r WtV vietovių. Sakyčiau,
DR. WALTER J . KMSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
rinkta nauja draugijos valdyba] ^ P r i e § M ® * i r P° W Sa vyks
Lietuvis gydytojas
Kun. dr. V. Bartuška palaimi kuri pareigomis pasiskirstė taip: te u k r a s lietuviškas turgus. Ir dau3925
West 59th Street
DR.
PETER
T.
BRAZIS
no maistą ir šių Kūčių dalyvius. pkrminirtku — Mg. Glažė, pir-l P a u pulsuojantis kultūriniais niū
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kunigas savo maldoje priminė ir niuoju vicepirm. ir ryšininku su a n s a i s » n e s n u o prekystalių čia
vai.
popiet
ir
6-8
vai. vak Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
dvasiškai jungė išblaškytus po kitomis organizacijomis — VL *teid2mas tSc lietuviškas spausVai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta.
visą pasaulį lietuvius, kenčian Bakūnas, ižd. — Vyt Glažė (vi- &nt*s %>*&
vai. popiet, treč. ir i e i t . tik susitarus
DR. IRENA KURAS
čius Lietuvoje, Sibire ir esančius si trys — draugijos steigėjai prieš* Pakilus laiptais aukštyn, atsiDr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
kalėjimuose.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
apie 20 metų), U vicepirm. Liu-i v e r i a Lietuvos Kankinių šventoB "Sekminių vainiko" pastatymo Detroite. Matyti Aid. TautkeviCiAte, Bives
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
Poetė D. Mitkienė paskaitė ka cija Mažeikienė ir sekr. — Bn> n e s grožis. Pati šventovė trapeci rute Sveriene ir Rimas Kasputis.
Nuotr. J. Urtx»»
0PT0METRISTAS
MEDICAL
BUILDING
nė Skirienė. Kandidatai į valdyformos, suolai puslankiu skrie
lėdine tema eilėraščių.
2709 West 51st Street
a a link vidur
3200 W. 81st Street
bą: K Prišmantas ir A. Audro J P
y stovintį altorių,
Tel. - GR 6-2400
Tenka padėka darbščiosioms nis. Revizijos komisijon visuoti- D a u 8 I a n ^ su brangiais ir isto- žĮiiHiiiinnraniiiinifiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiimifiiiniiiiiinimiiiiiiniiiiiiiia
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
šaulėms už jų pasiaukojimą taip nu pritarimu pasiūlyti ir išrink riniais vitražais. Vitražuose Lietu
Ofiso tel. RE 7 1168; rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai
T
h
e
Violatioms
o
f
Hutnan
Rights
gražiai ir tvarkingai suruošti kū ti: Kazys ajnuta, Alfonsas Gied- v o s kankiniai vyskupai — MatuOfs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
čias. Nors jos sunkiai dirbo, bet raitis ir Vladas Simoliūnas.
in Soviet Occupied Lithuania
boms, Reinys, Bonsevičms, prof.
DR. J. MEŠKAUSKAS
vyrų nepriėmė talkinti, jos buvo
DR. L DECKYS
Dovydaitis (kilus tam tikrai kon(A REPORT P0R 1978)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasiryžusios vienos šį kartą vis
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Susirinkime padaryta gana po- raversijai,prie prof. P. DovydaiSpecialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
ką suruošti. Saulėms — ruošė zityviv siūlymų, kaip pvz. dėl ČJ vitražo dar nėra įrašo), toliau
TMs report edited by Dr. Ibomos REMEKIS
0
2454 West 71st Street
Emocinės ligos
joms ir prisidėjusioms darbu bei draugijos vardo (Mažosios Lietu- vitražas visiems žuvusiems lais
and Bronius NAINYS
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
CRAWFORO MEDICAL BUILDING
maistu tenka didelė padėka.
6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad .antrad . ketvirtad. irpenktad.
vos bičiuliai), mėginti sumegzti v ės kovotojams, vitražas lietuvei
The IMhuanhm American Commumty
3 iki 7 v p. p Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
J.u. ryšį su kitur to paties vardo te- Motinai — kankinei ir L t Daug
708 C«*tu Road, Glmmde, Pa. 190S8
beveikiančiomis draugijomis ir su įdomių,
modernių skulptūrų,
Telef. - 2824422
MAŽOSIOS LIETUVOS
DR. A. B. GLEVECKAS
Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
daryti
jų
„centrą",
išsiaiškinti,;
Vitražai,
gerai
išstudijavus nete
LIETUVIU DRAUGIJOJ
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me
kąs yra „kvalifikuotas" būti tikį l j m ą Lietuvos istoriją, sukurti
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
Los Angeles Mažosios Lietuvos „bičiulių" draugijos ir kas galėtųį dali. A. Elskaus, o skulptūros —
džiaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
Ofisai:
Specialybė
Akių
ligos
Bičiulių draugija, įsisteigusi prieš būti Mažosios Lietuvos Rezistenj s k u l p . Baldo. Moderni šventovė
persiuntimu $5.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et.
111 NO. WABASH AVE.
3907
West
103rd
Street
apie 20 metų, dabar, po keliu cinio sąjūdžio nariu ar tik rėmėį dvelkia istoriškumu ir kartu ste4200 NO. CENTRAL AVE.
valstijos mokesčio.
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
metų pertraukos, gruodžio 9 d. ju, taip pat pasisakyta kitais; buklinga meno galia. Įdomu,
DRAUGAS, 4545 W. «8rd St*
Ofiso tel. - PR 8-2220
Tautiniuose namuose sušaukė su Klaipėdos krašto ar Mažosios Lie- kad šiam Lietuvos Kankinių panm.
90*29
DR. FRANK PLECKAS
sirinkimą, kuriame vienbalsiai bu tuvos klausimais.
Susirinkimas teonui pastatyti gauta nemaža
DR. JANINA JAKSEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
vo pasisakyta, kad draugijos veik nepritarė siūlymui draugiją likvi pinigu suma ir iš Toronto vys- TIPU
J0KSA
0PT0METRISTAS
la reikalinga, ją plėsti "r ne tik duoti, priešingai — net vienbal kupijos. Nors, kaip pasakojo jos
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
3656 West 63rd Street
Klaipėdą, bet ir visą Mažąją Lie šiai paskatino ne tik senuosius, tatytojas kun. P. Ažubalis, būta ^UtltWtilttltWWWillWMWtHHtmWIIBtWSISSSSBiM^
"Contact lenses"
Valandos pagal
R. KRDUTOPAITIS
tuvą atatinkamomis progomis mi bet ir naujuosius tos draugijos j r nemažai spaudimo iš Maskvos I
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
susitarimą
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
nėti, su jos likimu daugiau ir daž darbuotojus naujiems darbams bei Vilniaus dėl pasirinkto vairdo.
Bet
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
niau supažindinti publiką. Per tolesnei ateičiai.
nepabūgta ir nepalūžta. Pa
=
(Jūrų kapitono atsiminimai)
DR. 1E0NAS SEIBUTIS
tuos beveik 20 metų M. L. Bi
DR. A. JENKINS
minklinė šventovė išaugo ne de =
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Išleista
autoriaus
teisėmis
1979
m.
Didelio
formato.
Kievb. šimtmečiams,
tiuliu draugja Los Angeles suGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bet
šimtme 5 U viršeliai Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiunPR0STAT0 CHIRURGIJA
3844 West 63rd Street
čiams, o klebono kun. P. Ažuba
2656 W. 63rd Street
| timu $11.10. Užsakymus siusti:
Valandos
pagal susitarimą
lio teigimu, su Kanados vyskupais
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
DRAUGAS, tfk5 W. 6Srd 8tnet, Chicago, ItL 606t9
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
nesunku susikalbėti, nes jie skai 1
6132 S Kedzie Ave Chicago
|
Illinojaus
gyventojai
dar
prideda
60
e
t
valstijos
mokesčio
to "Kroniką" anglų bei prancū
Tel. 445-1223 arba 489 4441
DR. J. J. SIMONAITIS
zų kalbomis, todėl puikiai žino, ?iiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiii?
DR.
K.
A.
JUČAS
koks likimas tikinčiuosius yra iš
ODOS LIGOS
iinimnmHtimiMiiHi
Tel. - G R 6 - 0 6 1 7
tikęs Lietuvoje, ir mūsų tauti
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6958 S. Talman Ave.
niam keliui išeivi joje ne tik nesi
Valandos pagal susitarimą
Kritikų ypač gerai į ? o r t i n t « s
priešina, bet ir jį remia.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
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MELDŽIAMĖS U 2 LIETUVIU
SPAUDĄ

Balte direktorių suvažiavimo metu Los Angeles, Cahf
dalyviai, kairėje Balio pirm. M. Rudienė.

Sekmadienio, gruodžio 9 d., su
mą Lietuvos Kankinių šventovė
je koncelebravo kun. prof. St Yla
su kun. dr. F. Jucevičium ir kle
bonu P. Ažubaliu. Jos buvo auko
jamos "Tėviškės Žiburių" 30
metų sukakties proga, kartu pri
Matyti programos simenant ir lietuvių spaudos at
A.
gavimo 75-tąsias metines. Nauju-

JORŲ KELIAIS

naujai

roDiaif

JURGIO

IAHKAŪS

ANAPUS RYTOJAUS
Galima įsigyti p u platintom "Draugo,"
arba uitisakyti MAttHlMn lildykk),
I7SM Mdwi« Dr4 Sorthfltld, MM. 48S7S
Kaina — $9.75 m panamtimn

I

Įstaigos ir buto tel 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court. Cicero. IU.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč irsešt

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

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
6-7 — iš anksto susitarus.

Ofs. tel 586 3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West63rd Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

Sėkmei ir neiekmši

ATGYJA TAUTU ŽUDIKO KULTAS

1979 METUS Į AMŽINYBE PALYDINT

ŠIE METAI NEBUVO GERI
DIKTATORIAMS

terializmas ar asmenybės sunai
P. 1NDRE1KA
Britų istorikas Robert Con-1
Sausio 8 d. krito KornbodijosĮ Rugpiūčio 8 d. nuverstas ir nu
kinimo kerštas.
quest yra paskelbęs plačią studi
diktatorius
Pol Pot, kai Vietna-' teistas mirties bausme ekvatoriBaigiantis metams paprastai y- yra net 5 rūšių. Turint galvoje,
ją apie Stalino erą ir surinkęs įrikiuotas istorikų ir žiauriausiu
mo
kariuomenė
užėmė sostinę nės Guinėjos diktatorius Fr. M.
Džiaugėsi
Stalinas
Potsdamo
ir
ra priimta paruošti atliktų darbu kad okup. Lietuvoje nebuvo gali
duomenis, kiek jis yra nužudęs diktatorių eilę, prilyginant jį prie Jaltos konferencijų rezultatais, Phom Penh. Jo valdymo metu Nguena Giyogo, kuris sunaikino
apyskaitą, pateikti, kas atlikta, ir mybės Vilniaus medalius masiniu žmonių, Skaičius yra pasibaisė Džingischano, Atilos, Hitlerio,
sugebėjęs įtikinti sąjungininkus, buvo išžudyta netoli 4 milijonai krašte beveik visus intelektualus,
iškelti, kas dar nebuvo padaryta, tiražu išleisti ir kad skulpto tinas, nes siekia 20 milijonu Mao ir kt
kad Sovietu Sąjunga po karo pa gyventojų, kurių žudymas pa nepakęsdamas jų įtakos liaudžiai.
kad neatliktus užmojus būtu ga rių paruošti projektai buvo tiktai aukų,
Dar gyvam Stalinui tebesant, suks laisvėjimo kryptimi. Jų įti sireiškė visu komunistiniu žiau
Rugsėjo 14 d. nuverstas Afga
lima perkelti ateinantiems me kaip suvenyrai molio technikoje
Dabar vėl sklinda gandai, kad pastatyti jo garbei paminklai bu kinimui užteko paleisti kominter- rumu. Nuverstas diktatorius Pol nistano prokomunistinis režimas,
tams. Taip pat stengiamasi pasi paskelbti, Šis išeivijoje išleistas
Sovietu Sąjungoje bandoma at vo nugriauti, tik paliktos jo var ną ir pažadų bendradarbiauti su Pot, pasislėpęs Cairdomons kal prieš kurį buvo sukilę Khomeini
mokyti iŠ padaryty klaidu ir pa medalis prasmingas ne tiktai mi
gaivinti Stalino kultą, kurį Chruš du pavadintos miestų gatvės ar
demokratijomis. Jam nuose, su kam, Kinijos parama šalininkai. Revoliucijos metu žu
siektu laimėjimu.
nėtai sukakčiai, bet ir ateities am čiovas buvo suniekinęs ir panai kolchozai. Turistai, grįžę iš So Vakarų
pavyko
nuleisti
geležinę uždangą dar tebetęsia partizaninį karą.
vo prezidentas Nur Mohomed
Tačiau visa tai atlikti nėra pap žiams.
kinęs. Stalino gimtajame mieste vietu Sąjungos, pasakoja, kad ant pasigrobtų kraštų, o bendra
Sausio 16 d. Irano šachas ap Taraki, bet, Sovietų Sąjungai įsi
rastas reikalas. Tam reikia ilges
Atskirai tektų dar paminėti kil Gori, Gruzijoje, bus atidengtas valdžios krautuvėse jau pradeda
darbiavimą
paversti
šaltuoju
ka
leido
sostą ir jo vietą užėmė aja- maišius, įvestas dair griežtesnis
niu studijų, ir tai atskiru sričių nojamą Vilniaus universiteto Stalinui paminklas ir vėliau iruoš mi pardavinėti spalvoti Stalino
ru.
Krašto
viduje
už
laimėtus
tolla Rudollah Khomeini, kurioj komunistinis režimas. Kraštas
specialistai atliks vėliau. Užbaig vaizdinę parodą su gausiu senų ir tas muziejus, kuriame bus su paveikslai, jo vardas vis dažniau
dami 1979 metus mes tiktai nori retų knygų rinkmiu.Šios parodos kaupti visi daiktai, susiję su Sta minimas istorinėse knygose, fil grobius paskutiniais gyvenimo sukurstyti "studentai" užgrobė i Sovietų okupuotas.
me mesti vieną kitą žvilgsni j kai eksponatai buvo parodyti Chica- lino vaikyste ir jo jaunystės die muose, kurie išleidžiami su vyriau metais buvo pasiekęs tokį garbi Teherane Amerikos ambasadą ir Į Rugsėjo 21 nuvirto nuo sosto
kurias išeivijos darbo srkis, nepre goje, Bostone, New Yorke, Los nomis, kurias jis praleido dirbda šios cenzūros sutikimu ir leidi nimo laipsnį, kad jau pritrūko dar tebelaiko 50 amerikiečių įkai Centrinės Afrikos respublikos val
tų, šachas po sėkmingos vėžio dovas Jean Bedel Bokassa, kuris
tenduodami į pilną metų apakai- Angeles, Clevelande ir dviem at mas savo tėvo batsiuvio dirbtu mu. Jo pasakytų kalbų tekstai net epitetųoperacijos
New Yorke apleido buvo pasiskelbęs imperatorium
vejais (lietuviams ir amerikie vėje. Tada Stalinas vadinosi Jo dažnai užsimenami politinio biu
Nemažą duoklę "genialiam"
Bokassa I. Jo žiaurumas pasireiš
čiams) Detroite. B viso šią paro sif Visarionovič Džugašvili, nes ro narių, nors pakritikuojant kad tautų vadui atidavė ir lietuvių Ameriką ir išvyko į Panamą.
•
Lietuviu tautai 1979 metai vis dą minėtose kolonijose aplankė a- taip buvo surašyta gimimo 1879. jis buvo per toli nuėjęs su savo tautos atplaišos, kaip S. Neris, L
Balandžio 11 d. krito Idi Amin, kė 100 vaikų išžudymu, nes jie
pie
3300
asmenų,
jų
tarpe
daug
žiaurumais.
Tačiau
jis
buvęs
vie
XII.
21
d.
metrika.
Taigi
suėjo
dar buvo kietos vergovės metai.
Gira, A Jonynas ir kt Jų netrūks Ugandos prezidentas, pasiskel atsisakė atiduoti jam pagarbą.
Spauio 15 d. nuverstas Carlos
Tiesa, apie žmogaus laisves ir tu lituanistinių mokyklų ir studen - 100 metų nuo jo gimimo, šiam nas reikšmingiausiu rusų valsty ta ir šiandien pagarbinti Stalino bęs iki gyvos galvos. Jam prime
laisvių pažeidimus okupuotoje tų bei jaunimą Tai buvo rengi įvykiui atžymėti ir ruošiamas pa bininku, kuriam pasisekė įgyven įpėdiniams, nežiūrint kad de- tama 200,000 aukų. Vakarų spau Humberto Romeo, EI Salvador
dinti materializmo ir marksizmo stalinizacija buvo sukrėtusi ko da dažnai jam prikergdavo "suse- prezidentas.
Lietuvoje daug buvo rašyta. Di nys, susilaukęs didžiausio lanky minklas miestelio aikštėje.
delį darbą atliko prof. dr. Tomas tojų skaičiaus.
Tėvui anksti mirus, motina teiginius, juos apvelkant rytietiš- munistinį pasaulį. Tačiau jo gar nėjusios beždžionės'' protą ir iš
Spalio 26 d. nužudytas Pietų
Remeikis k inž. Bronius Nainys,
vieną sūnų prikalbėjo stoti į pa omis tradicijomis, įsisavinant Va binimo kultas vėl atgyja ir jo įta vaizdą. Bet jis atsikirsdavo, kad Korėjos prezidenitias Park Chung
paruošdami 200 puslapių knygą
rengiamąją dvasinę seminariją, karų technologiją ir 1 1
ka braunasi net į išeivių tarpą, jo veidas yra gražiausias pasauly KeeJei
politinis
mūsų
darbas
1979
apie žmogaus teisių pažeidimus
bet jis greit susižavėjo marksiz
Atrodo, kad kasdieninė nos pasireikšdama net dramatiškais je, nes tokiu jį laiko jo motina ir
Lapkričio 1 d. sukilėlių nuvers
Sovietu okupuotoje Lietuvoje metais ir nebuvo pakankamai mu, įsijungė į slaptą revoliucinę
talgija ir nebuvimas stipraus cha išpuoliais, kaip noru išmesti kpt I 4 žmonos.
tas
Bolivijos prezidentas Wadter
sėkmingas,
tai
kultūrinis
gyveni
veiklą ir jau 1902 m. areštuotas
(angį. "The violations of Human
Pr. Gudyno portretą iš Lietuvos
Birželio
4
d.
buvo
nuverstas
rakterio
diktatoriaus,
kuris
suge
Guevera Arze.
Rights m Soviet ocaupied Lithua- mas gana gyvas, pirmiausia atžy ir ištremtas į Sibirą. Iškalėjęs
bėtų rusus laikyti savo rankose, laisvės kovų muziejaus ar jo vie Ghanos diktatorius gen. Fred
mėtas
lietuvių
jaunimo
kongresu
įvairiuose kalėjimuose aštuone
nia"). Sią moksliško pobūdžio la
Išeina, kad kas mėnesį vieno
bus giliai sukrėtę -"kolektyvinę" toj pakabinant išdaviko gen. V. Akuffo ir to paties mėn. 26 d.
rius metus dar labiau užsigrūdi
bai vertingą studiją išleido JAV Europoje.
kiu ar kitokiu būdu krito po vie
liaudį, kurios pogrindyje pasiro Vitkausko, kuris, būdamas kariuo j nuteistas mirti.
Lietuviu Bendruomenės krašto Nors lietuviška knyga dabar no prieš caristinę valdžią ir,isejęs do disidentai. Buvęs Stalino laikų menės vadu, Sovietų Sąjungai
Liepos 17 d. krito Nicaraguos ną valdovą. Kai kurių vardai pa
valdyba, ši knyga, kaip ir ankstes kiek mažiau bepenkama, jos išlei iš kalėjimo, pasivadino Stalinu Sibiro kalinys Lev Kojelevas sa 1940. VL 15 d. įteiktus ultimatu
Anastasio Samoza šeimos valdy teko į istoriją kaip žiauriausių bu
nės, išleidžiamos kiekvieneriais dimo išlaidos labai padidėjusios, (plieniniu), šį vardą išlaikė, kol ko, kad, nors Stalino era pasižy mą, išvyko į Gudagojaus geležin
mas, kuris tęsėsi nuo 1930 m.Jo delių, prilygstančių Stalinui ar
meteis, buvo ir yra labai svarus bet naujų leidiniu kažin ar buvo jo širdis sustojo plakusi 1953 m.
mėjo dideliu kraujo praliejimu ir kelio stotį sutikti okupacinės ka valdymo ir revoliucijos metu žu Hitleriui pvz. Pol Pot Somoza,
ginklas ginant Lietuvos reikalus mažiau, kaip ankstesniais metais.
Didžiąją spalio revoliuciją jis Sibiro koncentracijos stovyklo riuomenės, palikdamas įsakymą: vo apie 40,000 žmonių. Samoza Idi Amin ir Bokassa.
tarptautinėse institucijose, infor Ypač gausi buvo istorinė — sutiko arktinėje Sibiro srityje ir mis, jose buvo šiokia tokia tvar "Imtis visų galimų priemonių,
P. Indreika
pabėgo i Paragvajų ir ten gyve
muojant pasaulio politikus, kul mokslinė — studijinė literatūra. jai įsisiūbavus jos įkarštyje atvy ka, kalinių tarpe vyravo idealiz kad Sovietų Sąjungos kariuome na visko pertekęs, bet iš "nuobo
Užteks pažymėti, kad 1979 m. bu ko į Petrapilį ir tuojau įsijungė į
tūrininkus ir kitus asmenismas tautiniais klausimais. Dabar nė būtų apsaugota nuo bet ku dumo" žada užsiimti ūkininkavi
Tačiau negalima pasidžiaugti, vo išleisti tokie stambūs darbai: komunistų partijos centrinį ko nieko jose neliko, tik plikas ma- rių išsišokimų".
muNEJUDĖJIMAS KENKIA
kad šiais 1979 metais Lietuvos Petro Klimo knyga "Iš mano at mitetą, tapdamas politinio biuro
SVEIKATAI
laisvės reikalu būtumėm ko nors siminimų", 415 pusi. Autorius — nariu ir vadovavo revoliucijai.
konkretesnio pasiekę: Tiesa, daug vienas iš ryškiausių nepriklauso Lenino pasiūlymu jam buvo pa
JAV mokslininkas M. He~
kalbėjome, šaukėme, važinėjome, mos Lietuvos kūrėjų, vėliau dip vestas administracinio aparato or
belnkas pateikė duomenų, ii ka
vaikščiojome nuo vienu ligi kitu lomatas, vokiškų nacių ir bolše ganizavimas ir jo priežiūroj par
rių matyti, kad daugiau kaip
Lietuvos tikrų ar tariamu (rinki vikų kalinys. Praktiškai tai mūsų tijos gen* sekretoriaus pareigos. B
30 milijonų amerikiečių liuo
minio meto) draugu durų — tei nepriklausomos valstybės kūrimo šių pareigų jis nebepasitraukė
metu yra vyresni kaip 60 metų.
giamu rezultatų nesulaukėme, si istorija, parašyta okup. Lietu iki mirties. Leninas, paskirdamas
Jis taip pat pateikė ir skaudžią
mūsų tautos kančių nesumaži- voje pokario metais. Pasiekęs šioms aukštoms pareigoms, Sta
hipokinezės, t y. labai mažo
nom, nekaltų laisvės kovotojų (di Vakarus rankraštis išleistas auto liną rekomendavo jį charakteri
judėjimo statistiką, būtent: į
sidentų) neišlaisvinome. Bet ar riaus sūnaus ir Liet Enciklopedi zuodamas "nuostabiu gruzinu",
darbą automobilis, liftas, i i
gaK "bet kuri jėga šiandien išlais jos leidyklos rūpesčiu. Lietuviai o vėliau Bucharinas, matydamas
darbo liftas, automobilis, nav vinti .tris milijonus lietuviu kali marijonai išleido dr. A. Kučo Stalino bukaprotiškumą, jį pava
muose televizija, lova. Girdi,
niu (juk visa mūsų tauta nūdien stambu (592 pusi.) labai gerai pa dino "beprincipiniu intrigantu"
toks
"judėjimas" greitina se
kalėjime), kai net galingoji Ame ruoštą ir puikiai dokumentuotą ir moderniųjų laiku Džingisnėjimo procesus, spartina skle
rika neįstengia padėti sau — iš veikalą apie arkivyskupą Jurgi Ma chanu.
rozės vystymąsi ir kartu trum
laisvinti 50 savo diplomatinės tar tulaiti - Matulevičių. Pažymėtina ; šis Džingischanas per savo vieš
pina žmogus savo amžių. Moks
nybos tarnautojų, laikomų įkai Akademinės skautfjos leidyklos iš į patavimą sugebėjo pajungti mark
lininkas
savo pranešime patei
tais Irano valdžios. Gražu, kad dėl leista dr. J. Jakšto studija apie dr. i sizmui trečdalį žmonijos ir krikš
kė rekomendaciją, kaip šiuos
šio smurto visame pasaulyje šau Joną Šliupą. Išleista Petro Gude čionybę Sovietų Sąjungos už
procesus sulėtinti
Jis teigia,
kiama, protestuojama, meldžia lio studija apie Joniškėlio partiza grobtuose kraštuose grąžinti į ka
jog
vien
aktyvia
fizine
veikla
masi. Bet kas nūdien protestuoja nus, B- Krištopaičio atsiminimai takombas.
šito nepasieksi. Reikia ir racio
ir saukia dėl daugelio kalinamu apie mūsų jūrininkystės kūrimąsi,
naliai
maitintis, nepamiršti fiz
šiandien vėl sklinda kūjo gar
tautu ir dešimčių milijonų jų dr. J. Puzmo ir Jono Palukaičio
kultūros, dažniau ir ilgiau ju
paruošta rimta studija "Tautinės sai nuo kalamo Stalinui pamink
žmonių ?
dėti, mokėti ilsėtis. Pasak pro
minties keliu". B Lietuvos lokali lo Gori mieste per Sovietų Są
fesoriaus, tačiau 80 nuo*. &nes istorijos pažymėtini: J. Gied jungos pavergtus kraštus, primin
Sustojant prie pereitu metų kul
nančiųjų nesilaiko šių pasiūly
riaus veikalas apie Jurbarką ir A. dami, kad keliamas 20 milijonų
tūrinių ivykių, reikia pasidžiaug
Loretto
ligoninei
vadovaujančios
Sv.
Kazimiero
vienuolijos
seserys
pakvietė
Kalėdų
šventei
visus
ligoninės
tar
mų, pasidavę kitam, civilizaciRūgytės redaguotos "Zarravy- žmonių žudikas, kuriam juodo
ti, fkad jie gražiai praėjo Vilniaus
nautojus,
kurių
yra
apie
700,
taip
pat
visą
medicinos
per
sonalą.
Nuotraukoje
iš
kairės:
medicinos
stabo
pirminin
krjos" II tomas. Liet Bibliote granito paminklas iškils Kaukazo kas dr. I. G. Pesek, ligoninės
_^
kapelionas kun. R. W. Calek, asmeninio skyriaus vadovas R. Kuidanek, ligoninės jos ritmui, teisindamiesi per dluniversiteto 400 metų sukakties
kos leidykla išleido anglų kalba j kalnų šešėlyje, liudydamas tautų administratorė ses. M. Stephanie, sielovados pagelbinin kė ses. M. Theophila ir sąskaitybos vedėja ses? Mary',d e u u užimtumu, dideliu informinėjimais. Ne ūktai didžiosios,
labai plačios apimties A. Skrups- •žudiko darbus. Stalinas jau yra Zaranka.
j macijos srautu ir t t.
bet ir mažesnės lietuvių kolonijos
kelienės veikalą apie lietuvius ra
suruošė sukakties minėjimą aka
šytojus — "Lfthuantan Wrkers
demijas. Lietuvių Katalikų moks
m the VVest". Dar pažymėtini B.
Klausėme dėdę, kodėl jis per tiek metų automobilio ageins law, dar gal šarapą (šerifai) sureštint (su
lo akademija savo suvažiavimo
nenusipirko.
VrJkutytės - Gedvilienės studija aareštuoti).
studijų dienas Chicagoje kaip tik
pie Keturakį ir Jo raštus, prekybi
— Dėde, — sakau — na, kur mes čia ieškosime
— Well, — pradėjo dėdė, — vedo su Maikiu buvo v
tai ir paskyrė šios mūsų mokslo
ninko Jono Karvelio atsiminimų
dabar
to ūkininko ir argi jau mes čia padarysime jam
nusipirkę. Nuėjom į saliūną dolkes nuplauti. Ar tum
institucijos praeičiai nušviesti.
knyga. Vietos stoka neleidžia bent
žalą
kiek
pasukę mašiną jo lauko keliuku?...
dolkių per daug būva ar kap ten, Maikis išen (išeina),
Buvo skaityta visa eilė labai rim
kiek sustoti prie nauju lietuviu
— Dėdės nejtikindavome. Grįždami sugalvojome
užstardou (užveda) inžiną ir kaip pasuks teise (tiesiai) į
tu mokslinių studijų. Panašiu bū
rašytoju veikalų, religinio turinio
pasukti
į pietus ir ties Savana pervažiuoti garsiąją
tilipono
(telefono)
puoštą
(stulpą)!
Ir
atsistoja
stati.
du ir Lituanistlcos instituto suva
raštų, keliomis kalbomis išleistų
Mississippi.
Vos tik pasukome, kur tau!
Vedo iš virto v on žemies. Privažiava policmona ir pa
žiavimas New Yorke buvo skiltas
J . KATINAS
be galo svarbiu LKB Kronikos nu
—
Vo
kor
dabar važiuojatav?
klausė, ar ta yr mūsa mašina. Sakom „Šiur"! Saka:
Vilniaus universiteto sukakčiai. Ir
meriu.
— Namo, — sakome, dėdukai, jau viskas.
„Nu ta ekit nomei, vedo mašiną parvešiva". Paskiau
čia skaityta ar patelkta visa eilė
1979 metai buvo ir *T>r*ugur
dar
saka:
Vo
ar
jodo
(judu)
galėsitou
paeti
(paeiti)?'
—
Nemalouki* — sako dėdė, — juk pasokuot j
svarių moksliniųreferatų.Turime
jubiliejiniai. Gerai paruoštu kon
šautus,
o noma juk yra norduse (šiaurėje).
Sakome: „Šiur"! „Pradėjom keltis, vo kad jau
geru vilčių, kad visi S studijinė
certu, specialiu leidiniu ir pasise
Turėjome prisipažinti ir pasakyti tikrąjį savo
Grįžo iš karo dėdė jau kitoks: be plaukų (o turėjo nebepasikėlėm". E, e — saka policmona — reiks ir
medžiaga bus paskelbta dar 1880
kusiu banketu, o taip pat daugy juodas gražias garbanas) ir nuo chloro dujų vakarų jodom dout raidą (pavežti)... Teik anon ir tematėm. tikslą.
metais LKMA ir LI darbuose at
Jeigo būtų moteriška — policmonka bovus, būtuviau
Gyvendamas tiek daug metų tarp svetimųjų dėdė
be proginių rašinių buvo paminė fronte nukentėjęs, bet dirbti galėjo.
skirais tomais.
tik
ronkelę
pabučiavusio,
būtų
paledusi
ir
mašiną
išmoko gerokai „ištraukti" namuose per „off' dienas.
ta jo 70 metų sukaktis. Šia proga
Kiek atkutę naujajame krašte, bandėme ir mes
Bet ir be šių studijų rašinius "Draugo" leidėjai, redaktoriai ir
atidavusi" — baigia pasakoti dėdukas.
Mus tas kiek neramino, nes. būdamas gana karšto
sa vo sąnarius pailsinti atostogomis. Gero automobilio
periodinėje spaudoje lietuviu ir administracija gavo gerą progą |Mat, karo ir pokariniu metu, vyrams išėjus į fron būdo, niekados neidavo išgėręs miegoti, priešingai,
— nė negalvok! Suradome tokį seną Chicagoje už 135
anglų kalbomis ar atskiromis kny sitikmti, kad "Draugą*' lietuviško
dolerius. Sakėme, nepirksime, jeigu neatveš (atseit, tus ir daugeliui jau nebegrįžus, buvo samdomos kuo daugiau „išmesdavo", tuo aktyvesnis būdavo,
gelėmis paskelbta daug medžia ji visuomenė labai mėgsta, ji vi jeigu jau iki mūsų nebeatvažiuos). Atvežė, šėtonai, moterys ne tik dirbti fabrikuose, bet ir į policiją, kurios, šaukdavo, dainuodavo, traukdavo prie savęs ir norėjo
gos apie Vilniaus universitetą, somis išgalėmis remia ir kad sumokėjome su švogeriu susidėję grynais, sesutei net anot dėdės, būdavusios daug švelnesnės už vyrus ir daug ką papasakoti ir išsikalbėti. Atsimenu, kai pas
nors išeivijoje atskiro plataus "Draugas** tikrai turi gėry draugu. nežinant.
mus atvažiavo jau mūsų pačių iškviestas mano
retai kada areštuodavusios.
masto mokslinio vefado apie VH1979 metus i amžinybę mes pa
— Irgi protai! — pareiškė ji, parėjusi iš darbo, —
Pasitaisėme šiaip taip savo lauželį ir nutarėme pusbrolis, dabar žymus skulptorius Chicagoje. Pasi
niaus universitetą dar nesusrlau- lydime, apgailėdami, kad jie ne nei pačiam pažiūrėti, nei kitam parodyti. Išmesti sun visa šeima važiuoti į Wisconsiną — girdėjome, kad taikė darbo diena. Mudu abu dirbom, vaikai mokyk
i t....
loje, dėdė — „off. Pusbrolis atvažiavo iš ryto ir prisi
įcerae.
buvo sėkmingi kovos už Lietuvos kiai uždirbti pinigai, kad bent važiuotų!
panašus į Lietuvą.
statė dėdei. Buvome dėdę įspėję. Dėdė ta proga nupirko
nepriklausomybę metai, tačiau
Dėdė, prieš perkant irgi padarė savo pastabas:
Dėdė, atrodė, pradžioje buvo entuziastas, bet, tols „puspantikę seven-crovvn" ir jau be jokio „kontrol"
Kalbant apie Vilniaus urnVersi- džiaugdamiesi, kad kultūriniu po „Tik veizėkitau, kad būtų „inžins" (motoras) ar tajara tant nuo namų, entuziazmas pradėjo nykti.
4
(taip jis vadindavo Irenos norą koordinuoti išgėrimą)
teto 400 metų sukakti, telkia iš žiūriu jie buvo pakankamai sėk (padangos) '.
— Vo kor judou važiuojatav? — paklausė. — Iš gerokai, tur būt, „patraukė". Rezultate, sugrįžę namo
kelti Los Angeles Misterius skau mingi. Ju bėgyje nemaža padary
Buvo, atrodė, ir „inžins" ir „tajara", bet parkių į parkes, a? Parkių juk davale (pakankamai) ir
iš darbų apie 5 vai., radome mūsų svečią visą prakai
tus, kurie, sutelkę savo pajėgas ir ta ir išeivijos ryšių su Lietuvoa re automobilis, pardavėjui dingus, nė iš vietos. Pasi Indianuo yr. Važioukem nomei...
tuose
ir taip dėdės iškankintą savo pasakojimais ir
finansus, išleido 11500 egfr tiražu zistencija bei jos Įmonėmis stipri taikė, kad parapiečiu8, East Chicagoj lankydamas,
O jeigu mudu kur pasimesdavome kelyje ir reik „užėmimu", kad vos laikėsi „ant kojų".
sukaktuvini Vilniaus universiteto nimui. O kas nebuvo padaryta — buvo užėjęs kun. Kubilius ir jis, demokratiškai nusi davo apsisukti — tai jau blogai. Nors buvo pilna ūki
Kartą, jau gerokai supykęs, bariau: „Dėde, sakau,
medali Jo dailų projskta paruo turės būti atlikta ateinančiais teikęs, bandė dar su kitais stumtelėti, bet automobilis ninkų išvažiavimų ir lauko keliukų, bet dėdė, pasi
—
raminkis!
Negražu! Nebe jaunas esi, negerk tiek, o
atsilaikė, nepakeitęs savo „status quo". Taip ir stovėjo rodė, esąs tikras šios šalies „teisių žinovas".
šė skulptorius Vytautas Kašubą. 1980 metais.
tai
mes
išeisim
ir tave paliksim!"
Pagal savo medžiagą lis medalis
k kr. „paparkinta" prieš namą gana ilgą laiką su išlanks
— Tu nagali, Džana, bekinti (atgal važiuoti) į
tytais šonais ir atskurusiomis metalinėmis dalimis. anuo prapertį (nuosavybę) nepasiklausis. Tas yra
(Bus daugiau)

MŪSŲ DĖDĖ
PETRAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn.

Fazfrenta Pauliukoniene sukūrusi Seimą su SCasiu Rudžiu lapkričio 23

LINKSMUMAS EIN' PER VALSTIJAS,
MAMYTE KELIA VESTUVES

savo šeimos tarpe.

lio vardu. P 0 to agr. T. Sekoniene tarė ilgėlesnį ir pilną gražių
kalbinių atspalvių ž o d i kalbėda
ma K a t Moterų vėliavos obalsio
— Taika ir meilė tema.
Sveikino ir dr. V . Valatka —
vėliavos krikštatėvis, įteikdamas
ir. š i u o kartu auką moterų veik
lai paremti. Raštu sveikino Montrealio ir London, O n t , Katalikės
moterys.
Meninė dalis ir agapė
Meninę dalį atliko torontiškio
.Gintaro" riainirįinfcėj (septy
nios B j ų ) , paruoštos Giedrės
Rinkūnaitės-Paulionienės, padainuodamos keletą liaudies dainų,
kaip ..Močiutė mane barė", „Pa
langėj saulutė tekėjo", „ B rytų
šalelės" ir k t Dideliem ploji
m a m nuraminti — dainininkės
davė „priedo". Po t o dairdninkių v a d o v e i damininkėms ir akor
deonistui — gausus plojimai, gė
lės ir grožėjimaisi j u atlikta prog
rama. Meninę dalj pranešinėjo
labai gražiais žodiniais įvadėliais
ir gražia dikcija, pati būdama to
septintuko mergaičių damininkė,
Danutė Nefaošytė.
P o to — vaišės ir taip pat —
nuoširdūs tarpusavio pokalbiai.
Dalyvavo apie 150 asmenų, šiuo
metu Lietuvos Kankinių parapijos
Katalikių Moterų skyriaus valdy
bą sudaro: G. Trinkienė — pirm.,
S. Pakštienė — vicepirm., Girienienė — sekr., M. Augaitienė —
ižd., Loginių lankytojos — M.
Zekienė, V . Ottienė ir M. Nor
kienė, parengimų reikalams —
O. Kuniutienė

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

C L A S S I F I ED GU I DE
E KA L Į S T A T E

M I S C E L L A N EO » 8
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KOGI LAUKTI

ELLIOTT PLUMBING
Ali types ©f phunbing repeirs.
Drmin line* rodded.
No extra charge for weekenda
or holidays.

22-jų metų bun2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Pliene — 847-0310
lite užimti. Marąuette Parke. —
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiillii
$52,500.
Apie $10.000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Marųuette Parke. Kaina $67,500.

SIUNTINIAI 1 UETUV*
ir kitus kraštus

2]ų aukitų maras. Apie
$7,000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46.900.

NEDZINSKAS, 4 s » Archer Ava.
Chkago, m . NfSz, tel. 127-StM
aaMBaaaaapMBaawsa»aaiBBsaBBB>BW «ss»

Geroje vietoje in 10% — 20% — S0% plgteu
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
u i apdraodą noo SJBSSS1 tr
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai buto pa mus.
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
FRA M K Z A P 0 L I S
bei pavardę, kada jums patogu namus
TeM. GA 4464
apžiurtu.
jy, W. Mm Street

Valdis Real Estate
1625 Wtst Tltt Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

MOVI NG

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
VuJttnių kortelių naudojimą* yra
grafus paprotys. Biznieriai Jas pie
čiai naudoja. Bet tinka ir visų hismų atstovams turėti
ir.i.i»fcii4M

i

KimpcHM

t

tradją

•Draugo"

visais
DRAUGAS,

iiiiiiiiiiiinuuiiniiuiiHii
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A. V I L I M A S
M OVI N G
Apdraustas perkraustymas
(•airių atstumų
TeL 876-1883 a r t e 376-5696

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 1IIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIII
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ta
pimą apdrauda.
DRAUGE,
TeL — W A 5-8083
jis plačiausiai skaitomos noiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiumiimm
įvairių prekių pasirinkimas ne tuvių dtaaraitss, g i skelbimą kai-

l»/j anksto 7 kamb. 2 atskiros vonios
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
Arti Maplewood ir 69-os gatves. Tik
brangiai 13 masą
sandelio.
$24,900.00.
COSMOS PARCELS EXPRESS
2-jU aukštų Georgian. 5 kamb. 37
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu
» i w. m st, eucago, m.
kaina. $27,900.

oos yra

SIUNTINIAI | UETUV»
B U T T NUOMAVMAS
mo. Čia prie durų juos pasitiko vi
KATALIKIŲ MOTERŲ
Tesėt - I25-27J7
Nsmy pirkimas — Pardavimas
Pranys
Atkėnas
si vestuvių dalyviai, o pamergė ir
ŠVENTĖ
Vytautas Valantinas
Valdymas
pabrolys — su duona, druska ir
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuuiiiiiiiiiiuiiiij
KLK Moterų d-jos Kankinių
Draudimai — Ineome Tax
HIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
Dirbančiai motinai (advokatai) rei
vynu. Po trumpo atsikvėpimo pra
POVANDENINIAI
j r parapijos skyriaus
atsisteigimo
Nntariataa
—
Vertimai
kalinga
moteris prižiūrėti 3-jų metų
sidėjo vestuvių pietus malda
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
BANDYMAI
Kanadoje 30 mėty veiklos sukak
DTOOME
TAX
SERVICE
berniuką,
kuris kalba lietuviškai i r
tradiciniu "Bigiausiu metų". Pa
NOTARY P U B U O
tuvinė šventė buvo paskelbta ir
D
u
prancūzų
narai
—
Žakas
angnskai, Reikalinga bus pagaminti
sistiprinę klausėmės dainų pynės
4259 So. Bfaplevrood, teL 254-7459
turėjo įvykti lapkričio 17 d. Ana Verpo ir Žeraras Vialis atliko
visus
valgius ir atlikti lengvą namų
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
—po dainą, skirtą kiekvienam
Taip pat daromi VERTIMAI.
pilio sodybos didžiojoj salėj. Tai pirmuosius eksperimentinius dar
ruošos
darbą. Gyventi vietoje. Ne
šeimos nariui. Pirma daina "Tu
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
'iškilmei paįvairinti
buvo
iš bus 4 8 0 metrų gylyje. Pirmą 6529 S. Kedzie Av. — 778-2238
reikalinga
bus dirbti savaitgaliais.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
ateik į pasimatymą", įkirta naujaĮkviestas „Gintaro" ansamblis iš kartą tokiame gylyje žmogus :iiiiiiiuiiiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiini
kitokie blankai.
Atlyginimas 100 dol. į savaite. Kreip
vedžiams. Nors daina negirdėta,
Montrealio. Tačiau ta data skelb laisvai plaukioja. Prancūzų mok Lietuviškas restoranas su sama ir illlilllllllliuiilllll
ė s • vaL
tačiau greit žodžius išmokom ir
tas iškilmes teko atšaukti dėl slininkams ir inžinieriams teko visais moderniais įrengimais —
visi dainavom. Dainavo net ir įvykusio pavojingu dujų sprogi
Matąaatte Parko centre. Lengvos PAOKAOS KSPRKSS AOKMC1T
nuotakos tėvelis Vladas Piešina, mo Mississaugoje ir vietinių gy nelengvas uidavinys — juk 460 pirkimo sąlygos. Labai geras Us
MARUA NOREUUKMS '
VYRAI S
MOTEBT8
t11- gylyje žmogus turi pakelti nis. Beta proga.
jau 91 m. amžiaus, džiaugdama ventojų evakuacijos.
SIUNTINIAI 1 UETUV4
4 6 atmosferų slėgį (46 kg/cm*).
sis savo vaikais, anūkais ir proaC O L L E C T O E 8
Ši
katalikių
moterų
šventė
bu
ŠIMAITIS REALTY
nūkais. Vėliau anūkės Audra ir
National
agency s e e k m g ezper'd
f. SS ak, Chaosu*, >&•
vo atidėta ir ji įvyko gruodžio
TEti. — WA S-STST
InaioiHS — Ineome Tas
telepnone ooUectora. If you a r e
Notsry Public
now making lesa t h a n $800, thia
16 d., sekmadienį, Lietuvos Kan
could
be t h e most important call
kinių parapijos bažnyčioje iškil iiiiiiiiiiniiiiinroriiitiiiiuuuiiiuiiiuiuiii
IIIIIIIiiItlIlIlIlIMIIIIilIlIlIltUlltUiaUtUIN
2951
W.
63rd
S
t
.
436-7878
that
y
o u n a v e made^
mingomis pamaldomis 11 v.r.,
TeL
48S-178S — A
TeL 839-1784 arba 839-5568
dalyvaujant skyriaus narėms su
UIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIUIIIIHUlUlItlIUIIIIIII
vėliava.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
Šv. Mišias atlaikė kun. dr. Pr.
gELT WANTia) VYBA1
ir vonios kabinetai. Keramikoj ir kt.
Bet pirmiausia noriu supažin
Gaida, o momentui pritaikintą K&dtjo Valanda Jau 1* metu* tar
plytelės.
Glass
bioeks.
Sinkos
vamz
dinti s u šios šventės "kaltinin
N e * Jerssy, N « w Tork Ir Cenpamokslą pasakė klebonas kun. nauja
dijai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nectlcut lietuviams !
kais". Jie buvo mokytojai Elzbie
P. Ažubalis. Po pamaldų buvo
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 v a i
K a s iestadien) noo e Iki S vai. po
ta Pauliukonienė ir Stasys Rudys.
pašventintas naujojoj
Kankinių piet i i W B V D Stoties N«w Yorke
vakaro.
kil.. AM ir n u o 7 iki S vai
E. Pauliukonienė Worcesterio lie
For Hard, Inge and South Bend
parapijos bažnyčioj instaliuotas 1SS0
rak. *7.» m*C. TU..
SERAFINAS — 436-2960
Lathe. Set up and operate. Northtuviams pažįstama kaip gausios
šio skyriaus katalikių moterų fi
•••...•••••mi«mii.iiiBiy,M.MMM1|..Mn..
Dtrekt
D
r
.
brook company. Good pay A beneJ.
Šeimos motina, nepailstanti lietu
nansuotas vitražas, šventinimo
14S7 Poros Drlre
flts.
viškumo puoselėtoja, buvusi litu
ceremoniją atliko kun. P. Gaida.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiirmiHirmfttfram
N. J. 070SS
REAOYGROUP
anistinės mokyklos vedėja. S. Ru
Po to buvo sugiedotas Tautos
(oada) a t l
TeL
STRYKSK SOOPES, INO.
— -\SM
dys lietuviu visuomenei žinomas
himnas.
Kvlaeiams taip p a t klausytis LtstuSpalvotos ir paprastos. Radijai,
Pkone — 5644)480
vtSky kultūrlnty valandų a a s l u kalba
savo įnašu lietuviškajam švieti
ii Saton Hali Universiteto radijo sto
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
Oficialioji
dalis
Well heip you make ihe righf movė
Kun. Antanas Miciūnas, Sv. Kazimie
mui išeivijoje.
ties ( N s w Jarsey WSOU. Sf.S mes.
Pardavimas ir Taisymas.
F 1 I ) P i n n a d . 7:10 - 1:10 r a l . vakaro.
ro lietuvių parapijos klebonas WorPUNT MAINTBUNCE
Nsafssnis s*Jų snegamų bungalow.
Suprantama, kad tokias vestu cestery, su naujavedžiais Elzbieta ir Ji įvyko tuoj po pamaldų didžio
(Vadovauja pcoff. J. Stakas)
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
Part or full time. Apply in person.
Centr.
vesuumas.
Pilnas
rūsys.
Prie
ves neįmanoma atšvęsti per vieną Stasiu Rudžiais po jų moterystės pa joj Anapilio salėj. Atidaromąjį
W. Mth St., teL 77t-MM
IIIIIIIIIIHIUIIIIIIilIlIlIHHIIIII
TeL — 564-7875
67-os ir Homan. $52^00.
žodį tarė skyriaus pirmininkė Ge
diena. T a d pagal senas tradicijas laiminimo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIllIlUlIlUliUlinilt
POLY
PRO PBODUCT8
i t t asktto mflras — t natai. Ge
IMIHtlIlIlMIltUtntHM
nė Trinkienė, oficialiai daliai
jos tęsėsi tris dienas. Dauguma
61M
Soatsi
Areaor Road
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
SUlOeTT,
ILLINOIS
-bot
jau išvakarėse susirinko Padėkos Raminta Rudytės savo seneliams konferuoti pakviesdama skyriaus Tai
Nebrangus.
padainavo
"Siusiu
padėlį..."
Li
narę
Vitkienę.
dienos pietų. T a i buvo lyg ir ofi
a»-U Ir Whrppfe. 6 kamb. puikiai
1
• M
A RECEATNG CLOK
KILIMUS I B BALDUS
Invokaciją sukalbėjo kun. P.
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
ciali šventės pradžia. Vakare at kusieji tėvynėjie Šeimos nariai bei
Local
distribution
center for a major
Msaaame
h*
veikssjsme
iilima. Rūsys. Nebrangus.
vyko daugiau šeimos nariu, kurie gimines jungėsi i šią sekmos šven i Ažubalis, tuomet pirm. G. TrinCorporation
needs
shipping
and receivvisą
rfisit)
grindis.
**-ta ir Keder. Stiprus 1% aukš
ikienė padarė apžvalginį tos paprisidėjo prie šventiškos nuotai te savo sveikinimais.
ing derk. Fork lift exper. hdpful Good
to mūras. Tinka giminingom šeimom
BUBNYS — TeL B E 7-5168
kos. Penktadienį jau n u o anksty
starting salary and benefits. Call for
Nestebėtina, kad, keturioms Sei lapijos kataliki V moterų trisdear iinuom. Susideda U 5 ir 4 kamb.
appointment ggg-jagg.
vo ryto bruzdėjo visas trijų aukštų mos generacijoms susirinkus, te šimtmečio veiklos pranešimą. Šio
$72,000.
Perskaitė
"Draugą"
duoldts
namas, kad į bažnyčią visi laiku ko dar ir kitą progą atšvęsti. A- je apžvalgoje pirmininkė suminė
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
Ava, Cheo,
BUDRAITIS RttLTY C0. Akitieina paaisksitytL
suspėtų. Prie geros nuotaikos pri rrūicas Aras Kriaučiūnas tą pačią jo eilę vardu, kurios buvo pradi
LAIDA
sidėjo ir ypatingai graži diena, dieną švęsdamas savo gimtadieni, ninkėmis atkuriant šį Katalikių
8600 S. PBhttkl Road
beveik pavasariška. N e t ir į baž susirinkusiems giedant "Ilgiau moterų skyrių. Šios skyriaus pio
H E L P W A K T I D - r X MA L
nyčią daugelis ėjo pėsti.
nierės — dr. A. U ž u pienė (šio
Trt. - 7874600
sių metu", užpūtė 15 žvakių.
Sk>m dienom Draugo spaustuvė
je iškilmėje dalyvauti negalėjo),
Jungtuvių
Mišias
atnašavo
išleido
septintą laidą šios populia
Šokiai pradėti nau-javedžiams O. Jonaitienė, V . Ottienė, S. Petkun- Antanas Mkrfūnas, MIC, 5v.
rios virimo knygos. J. Dauivardiewitb good typing, pleasant pnone manner, dietapbone
Kazimiero par. klebonas. Vargo skirtu valsu "Pakelkim, pakelkim raitienė, T. Sekonienė ir R. Siru- nė vėl patikslino ir pagrasino ilą
figure aptitude, for company in Northbrook, Illinois.
mes
taurę
linksmybės".
Po
to
visi
jtienė
buvo
apdovanotos
gėlėmis,
nais grojo V. BurduJis. Nuotakos
laidą naujais paruosimais.
DĖMESIO
We offer an escellent wage and benefit package
šokome
suktinį,
klumpakojį,
vai-į
Sekė
sveikinimai
žodžiu.
Sveipameagė buvo jos jauniausioji
Tai geriausia dovana naujoms
ing
hospitalisation, profit abaring and pension plan.
sssss ssaa
dukra Rūta, pasipuošusi tau sus, polkas ir t.t. Prisišokę ir vėl ikino kun. dr. P. Gaida, pareikš- žmonoms ar marčioms. Daugelis
To srraoge f o r a
tiniais rūbais. Ji šį pavasarį baigė damavome, nes joks lietuviškas su- damas ir pabrėždamas, kad šis apdovanojo kitataučiui supafiodinPro!.
Dr.
Br.
PoriUitis
srburimas
be
dainų
neapseina.
O
Katalikių
moterų
skyrius
yra
dami juos su lietuvišku maistu ir
gimnaziją su pasižymėjimu ir da
Call NR. 1ACK KAMM - 498-4000
virimu. #4 knyga yra sukalusi la
kad
visi
galėtų
dainuoti,
šiai
provienmetis
su
„Tėviškės
žiburiais",
bar studijuoja Massachusetts uni
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
versitete. Mokytojas Rimas Rudys, gai buvo paruoštas ir dainorėlis. ;kuriu trisdešimtmečio jubiliejus tataučių darbo vietose ir organiza
vyriausias jaunojo sūnus, buvo Taip pokylis tęsėsi iki vėlyvo va- neseniai buvo atšvęstas. Toliau cijose.
HELP W A N T E D — H A L E * f l M A L I
Tai trumpa Istorija apie žemės
pabrolys. Per pamokslą klebonas karo. "O anūkėliai, tie žvirbliai, sveikintojų tarpe buvo seselė PauŪkio
Akademiją,
vienintele
Lietu
Knyga yra labai graliai įrišta ir
lė — Nek. Pr. Mergelės Marijos
pastebėjo, kad šiai porai daug pa pyragą rijo kaip rykliai.."
su spalvotomis iliustracijomis. La vos aukštąją lėmęs ūkio mokyk
. _ ,. . m
. . .
.seselių vardu, N . Kulpavičienė bai patogi varto jimuL
lą, kuri buvo {kurta 1S24 m
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gas pasiaukojimas. Mišioms pasi pusryčiauti ir• atMvaaoįvti. Vien„ K
junga Cbieagoje 1979 m. Spaudė
DRAUGAS, Knyga 8kyrsss
The RGIS Inventory Specialiste need a numberof sudib u k e kitų
riga kelione
n a m oSkirstėmės
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su
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$21.25.
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$1.00
valsti
Cižikienė
KLM
Motery
d-jos
Neujavedžiai iš bažnyčios ėjo ly
salary.
jos mokesčio.
geros sveicatos ir laimingo gyve- 'Prisikėlimo parapijos
skyriaus
dimi ovacijų.
$ 4 J I P E B B O U B TO 8 T A B T
K a m a s u persiuntimu $475
nimo, džiaugiantis savo 11 vaiky | v a r du, Kažemekienė — HamilUsaakymue siųsti:
1000
Nusifotografavus
vyriausioji ir 24 anūkais.
PLTJS
T E A V E L ALLOWANC5S
Į
gyriaus vardu, SteigyilieIllinois gyventojai pridėkita dar
DT4AUOAS, 4545 W. 6Srd S t ,
duktė Gražina išsrkovoio privile
Call b6twt«B 10 AM *nd 4 PM — 894-1402
itiė — Delhi motery ir B. MaSei- 3 0 centų mokesčiams.
giją parvežti naujuosius tėvus na
Dalyvė Ikionė — Anapilio Moterų bure-

Kiekvienai motinai, 'užauginu
siai vaikus, malonu juos aplanky
ti, anūkais pasidžiaugti. Dar ma
loniau, kai visi kartu susirenka.
Tačiau, kai tu vaikų yra devyni,
retai pasitaiko proga visiems susi
rinkti. S. m. lapkričio 2 3 d. kaip
<t&. tokia proga pasitaikė, ir visi
vaikai ž ū t būt pasišovė keliauti
pas mamą i VVorcester, Mass. T a i
ypatinga šeimos šventė — ma
mos vestuvės.
Tad suvažiavo vaikai su savo
vaduos, vyrais ir žmonomis iš
penkių valstijų. Atvažiavo ir nuo
takos sesuo iš Kanados su savo
- sūnumi Vaidučiu ir marčia. Susi- rinko pusė šimto šeimos nariu ir
artimiausiu giminu. Tokioj gru
pei ir nuotaika išskirtinė: visi vi
sus pažįsta, kai kurie senia nesi
matę, netrūksta nei kadibu, nei
linksmos nuotaikos.

HOUi SAturnu*

B E L L REALTY

PLUMB ING

Lietuvos atsiminimai

MACHINE OPERATOR

sr^rfc

TELEVIZIJOS

VALO

PopukHr Lithuanian
RE CI P E S

<r

2emes Okio Akademija

MC^PTIONIST-SECRETARY

l

INVENTORY AUDITORS

m

NOSU KOLONUOSE

DJUlfOS KONKURSAS

I DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 31 d.

Ohicagoa Dzūkų draugija
skelbia konkursą solo dainos
prasmę ir keliais žodžiais knygų kompozicijai sukurti k konkur
Hot Springs, Aifc
turinį. Miesto meras tiesiog su- są laimėjusiam skiria 500 doL
stebo, pamatęs lietuvių eilėse sa
PRAMOGA PENSININKAMS vo miesto verslininkę, sugeban
jKJonkursui nustatytos žios
čią rašyti k parūpinti angliškus
Gruodžio 16 d. Hat
vertimus. Nebežinodamas, kaip taisyklės:
1. Kūrinys tari būti sukom
Cfasjnfaer of Gommerae
lietuviškai atsidėkoti, pabučiavo
ponuotas
žemam balsui su foriškilmingą pramogą
pensinin autorės ranką. Pramoga užsibaigė
tepiono palyda, naudojant Dzū
kams. Talkininkavo verslinin- 300 svarų torto padalinimu.
kų kraštui artimą tematiką.
Įkai, įvairios organizacijos k Hot
Bronės Martin knygos patek**
Springs LB. Dalyvavo žymiau
2. Kūrinys turi būti pasira
į
amerikiečių
pasauli, refleaku- šytas slapyvarde, o atskirame
si Arkanso valdžios k miesto at
stovai, grožio karalaitės, daugybė jant jos viešbučio svečiams išvers voke įdėtas kompozitoriaus var
svečių k pensininkų,, pripildyda ti į anglų kalbą Vos pasirodžius das k pavardė, adresas k, jei
mi didžiausiąją miesto salę. Anot knygoms, jos svečiai per pirmą galima, telefonas.
gubernatoriaus, tai {domiausia di savaitę įsigijo 39 knygas ir per
3. Kūrinius siusti iki 1960 m.
skaitė per 2-3 naktis. Sių metų ru kovo 1 d. šiuo adresu: Dzūkų
delio
masto
pramoga.
Programą
Patyi sssSssssefl dainuoja Cleveiando Sv. Kazimiero lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutėje, gruodžio 16 d. Diriguoja mok. A. Malėmenė. Priekyje sudarė 4 atskiri chorai, 2 muziki denį jos knygos buvo išstatytos draugijos pirmininkas P. Ne
nės kapelos, skaitymai k sveikini dviejose bibliotekininkų parodo da* 6242 So. Francisco Ave.,
IIMSJUC kanklių ir lumzdelių orkestras.
mai. Visą programą nufotografa se k pasaulinėje knygų parodoje Chicago, HL 60629.
vo k kasė 4 televizijos stotys, 4 Frankfurte. Jos buvo paminėtos
4. Premijuotas kūrinys lie
radijo stotys ir įvairių laikraščių keliolikoje Amerikos ir Kanados ka Dzūkų draugijos nuosavy
laikraščių. Hot Springs Tri-Lakes
reporteriai.
bėje.
Library, įsigijusi jos knygas, ap
5. Neatsiradus premijuotino
Hot Springs LB buvo, kaip k linkiniais keliais suskškojo autokurmio,
kankano komisija pa
kiekvienais metais, specialiai rę k ruošiasi jas pristatyti bib
silieka teisę konkursą atidėti
Gracdžio 16 d. mirties šešė miausia pasikvietė savo tėvus, o įkviesta papuošti scenai eglutę liotekos salėje. Hot Springs rašy ateičiai
lietuviškais šiaudinukais. Juos pa tojų draugija, susidomėjusi jos
lis apgaubė kilnią motiną, nuo 1956 m. sausio 10 d. Torontą pa
6. Konkurso komisija bos su
darė lietuvės moterys. Vieną iš knygomis, pakvietė ją į prieška
širdžią patriote, Klaipėdos kraš siekė ir visa Lesniausku šeima.
didžiausiųjų patalpino Sentmel- lėdinį susirinkimą k pasiūlė įsi daryta ir paskelbta vėliau.
to dukrą a.a. Mildą Brožaitytę- 1958 m. rudeni jie persikėlė į
-Reoord sekmadienio laidos pir rašyti į jų draugiją. Vaikų Lite
-LesriiauSkienę. Paskutiniai metu Chicagą, kur gyveno velionės bro
mame puslapyje. Eglutė — pušis ratūras institutas kviečia ją laukiant, raginama atnaujinti
jos gyvenimas buvo pažymėtas lis dr. Jurgis Brožaitis ir pussese
su pkčknms retomis šakomis iš
kryžiumi, nes sunkiai
kentėjo re dr. Augusta Zaunhitė-šaulie- siplėtė visoje scenoje k siekė ka bendradarbiauti, prižadėdama jai laikraščių k žurnalų prenumera
tą sekantiems metams. Jei dar kas
artrito skausmus ir širdies nega- nė su šeima. Nors ir Chicagoj bas. Šiaudinukų ornamentais už plačią dirvą
•*f^io>
jokio lietuviško laikraš
L.G.
Isvonus. Po pavykusios klubo reikėjo sunkiai dirbti, bet jau įsi pildytos tuštumos išryškino jų
čio, reikia tuojau užsisakyti lietu
kaulo operacijos buvo jau be kūrimo sąlygos buvo palankesnės. grožį ir įvairumą. Tarp jų blyk
viško galvojimo akiračiui praplės
Velionė po kurio laiko pradėjo
sveikstanti, bet staiga susidarė
čiojo mažytės elektrinės žvaigž Omaha, Nebr.
ti. Neskaitydami k neremdakomplikacijų, kai organizmas pra dirbti St. Luke-Presbyterian ligo dutės, išreiškiančios labai su
mi
lietuviškos spaudos, gudrūs nedėjo nepakęsti svetimo
kūno. ninės laboratorijoje. Ir čia sąži švelnintas mūsų vėliavos spalvas.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS
Gruodžio 14 d. buvo nuvežta i ningai dirbo, kol prieš kelerius Iš lubų vidurio dvi stambios
REIKALAI
ligoninę ir, tik porą dienu pako metus dėl širdies sutrikimu ir šiaudinukų grandinės, lyg ange
LB Omahos apylinkės valdybos
vojusi su liga, iškeliavo amžiny artrito išėjo i pensiją. Vėliau kar lo sparnais apglėbė eglutę k, pa
— Visi mes pasigendame la
išleistame
biuletenyje primmama,
bėn. Dideliame liūdesyje liko jos tu su vyru persikėlė į Palatine, siekusios sienas, nusviro žemyn.
biausiai
tokių žmonių, kad k
kad artinasi Nauji Metai su mums
vyras Viktoras, sūnus dr. Algis su m.
Nuo grandinių sviro kelios mil
prastutėlių ar bemokslių, ku
žmona Terese ir trinus vaiku
Tai a.a. Mildos Lesniauskienės žiniško dydžio snaigės, išryškin nežinomais įvykiais.Kas įvyks atei
rie
gyvendami nuoširdžiai sten
nančiais
metais
'lietuviškame
gy
čiais, duktė Audronė Timienė su tik trumpos biografinės žinios. damos raštų grožį. Tai posakis
vyru Juozu ir dukrele, gyveną Bet ji nebuvo tik žmogus su už kai švelnus k raminantis įspū venime, galėsime sužinoti tik iš giasi pasaulį gerinti, mažai i i
lietuviškos spaudos — laikraščių, jo reikalaudami, bet daug į jį
Pstatme, 111, ir sūnus Ramūnas daru pasauliu. Ji buvo nuoširdi
dis, kylantis tiesiog į dangų.
Kun. K.
žurnalų
k knygų. Todėl nieko ne- įdėdami
"ša žmona Aldona Los Angeles, su visais, visuomet pasiruošusi
Caiif. Anksčiau jie visi- gyveno kiekvienam pagalbos rakalmgam Hot Springs lietuvės buvo pa
Ghicagos lietuviu centre —Mar- padėti, apie visus gerai galvojan įkviestos dalyvauti tautiškais rū
luette Parke*
ti ir kalbanti. Ji gerbė žmogų ir bais. Jas pagerbė, susodindami
antroje eilėje, kur, garbes sve
Mielam draugui
A. m. Milda Brožaitytė-Les- gebėjo jame rasti gėrio atspin čiams suėjus tiesiog į sceną, padžius.
Ji
buvo
šeimos
žmogus
—
luauskfenė buvo kilusi iš Lietu
s£'iko pirmosios. Arkanso guber
IN2. LEONUI MASKALIŪNUI,
vai b "lietuviams daug nusipel rūpestinga ' žmona, vaikus my natorius suteikė joms ypatingą
jo žmonai NIJOLEI ir sami LINUI mflriamegUią
niusiu dviejų Klaipėdos 'krašto linti ir jau nuolat besirūpinan dėmesį, savo oficialioje kalboje
ti
motina.
Jos
patriotinis
nusitei
šeimų — Brazaičiu ir Zauniu. Jos
užuojautą skausmo Yalandoje, netekus brangios
pavadindamas „my gklfriends
tėvai Ema Zauniutė ir Jurgis kimas buvo jai įgkntas, nes nuo Litnuanians", paprašydamas at
mamytės a. t a. PAULINOS MASKJUIfflHENES.
Brazaičiai buvo šviesūs ir pasitu mažens jautė svetimųjų valdžią sistoti ir pasirodyti publikai. Ki
Liūdintys:
ri ūkininkai, veiklus nuo jaunys ir iš savo artimųjų žinojo, kaip tą dieną k vietinis dienraštis pa
reikia
ginti
savo
tautines
teises.
Rimas ir Jirati Dalaaaskal
tės lietuviško gyvenimo Kla
minėjo jas, kaip mėlynakes, bal
Ji
buvo
Emintingai
religinga
ir
kėkšte gaivintojai. Velionė augo
taplaukes gubernatoriaus „gitu.šeimoje, kurioje buvo du sūnūs pareiginga katalikė.
frjends", pasipuošusias namų dar
Gruodžio 18 d. velionė buvo bo Lietuvos kaimo drabužiais.
ir dvi dukterys. Jos sesuo Mėta
yra mirusi Lietuvoje, brolis dr. pašarvota Petkaus Manruette lai
Jurgis Brožaitis prieš keliolika dojimo koplyčioje, kur ją atsi- Gubernatorius, baigęs kalbą,
metu mirė ir palaidotas Chicago- sisveikinti susirinko daug gimi pats pakvietė k pasitiko scenoje
je, brolis Dovas tebegyvena Ang nių, draugu k buvusių bendra lietuves atstoves: Bronę Martin k
darbiu. Vakare buvo sukalbėtas D. Vilimienę. Bronė Martin po
lijoje.
Velionė Milda Lesniauskienė bu rožinis. O gruodžio 19 d. 11:30 trumpo pasveioinirno, talkinant
vo gimusi Slengių km. prie pat vai. Nekalto Prasidėjimo parapi [pačiam gubernatoriui, įteikė sa
vo —autorės k Hot Springs Lie
Klaipėdos miesto 1912 m. birže jos bažnyčioje buvo gedulingos
tuvių moterų seklyčios vardu
lio 8 d. Mokėsi Klaipėdos vokie pamaldos. Sv. Mišias laikė ir pa
„Dreams and Reality" k „The
čiu gimnazijoje '(lietuviškos dar mokslą pasakė kun. P. Garšva,
Wandering Sea Gufi", Jono Zda
nebuvo), mokytojų seminarijoje, pamaldų metu solo giedojo sol.
nio
vertimus į anglų kalbą, pa
kurią baigusi pradėjo mokytojau Dalia Kučėnienė. Po pamaldų di
sirodžiusius
šiais metais. Knygos
ti Klaipėdos Donelaičio mokyklo delio būrio artimųjų ir trijų kuni buvo skirtos: Senkr Ckizera li
je. Cia 1935 m. sukūrė šeimą su gų palydėta i kopines ir palaidota brary, Hot Springs miesto merui
tuo metu Klaipėdos lietuviu pul šalia savo brolio. Apeigas prie ka Tom Ellsworth, Arkanso guber
ke karinėj tarnyboj buvusiu Itn. po atliko kun. F. Kireiiis, o susi natoriui Md Clkiton, senato
Viktoru Lesniausku, su kuriuo iki rinkusieji sugiedojo Marija, Ma riui David Pryor k kongresmanui
mirties dalinosi bendrais gyveni rija. Užpilta žemių iš Palangos John Paul Hammerschmitt Jie
mo džiaugsmais, rūpesčiais ir ka pajūrio, tuo lyg primenant jos visi geri k nuoširdūs lietuvių
prisirišimą prie Lietuvos pajūrio draugai
ro atneštais vargais.
Klaipėdą užėmus vokiečiams, ir savo tėvų žemės.
Gubernatorius labai susižavėjo
xsniau*ai persikėlė į Plungę. Ve Ava. Mildos Lesniauskienės ka simbolišku „Dreams and Reali
pas priglaudė jos kūną, bet savo
lionė čia taip pat mokytojavo.
siela ji liko atmintyje ne tik sa ty" apianku, pieštu Juozo KibuBe to, dar mokytojavo Palangos
vo šeimoje, bet ir daugelio jos |ro. Jis pareikalavo apibūdinti jo
gimnazijoje ir kurį laiką Vilniu
pažystamų ir artimųjų širdyse.
je.
Amžinoji šviesa tešviečia jai m
Karo ir okupacijų priversti, jie Aukščiausiojo prieglobstyje, o lipasitraukė j Austriją ir praleido kurius teguodžia jos gyvenimo
bombardavimu ir baimės dienas, pavyzdys.
B "DnmgoT Rimties VsJaadeles
nuolat rūpindamiesi savo ir savo
Parinkti pamokshU,
P. Garšva
vaiku ateitimi. Po karo emigravo
•tenaiisilliill kaygoje
4 Argentiną, kurią pasiekė 1948
m. spalio 27 d. Nors čia įsikūri
Ar mes atttokam* laisves pareigą savo tautai?
mas su mažais vaikais ir senais V.
A. a kun. Kazimieras Barauskas
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent
Lesniausko tėvais nebuvo leng
paraše kelk iuntus pamokslų po
pridedami
$5.00 Jstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
vas, bet nei velionė, nei jos šei
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
kės, liskyrus oi pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
Seniausia
Lietuvių
Radlo
programa
ma neprarado vilčių bent savo Naujoj Anglijo] U Stoties WNSR, minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu
Klubas siunčia savo
kdtemadjas «st» naujai fcV
vaikams sukurti gražesnę ateitį. 1360 banga, veikia sekmadieniai* nuo Aloyzas Baronas atrinko aktua
Sunkiai dirbdami, jie net daly 1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo liuosius. V. Bagdanavičiua laido
vavo lietuviu veikloje, ypač or dama vėliausių, pasaulinių žinią san jant velioni sakė, kad "jokio
Ui S5.00 ar daugiau jeSsatsjsJ BatutBkų knygų
straipsnio rašymas velionio taip ne
galūne per Lietuviškos Knygos Ksubą palaikyti gyvą LAIS
ganizuodami skautus,
kuriems trauką ir komentarai, muzika, dainot domino kaip religinio. Jis juos ra
ir Magdutes pasaka. Sią programą
VĄ
LIETUVIŠKA
KNYGĄ. Ui tai mes rausime pasirinkti vi
Viktoras Lesniauskas, kaip ir ne- veda Steponas Ir Valentina Minkai. šydavo labai atsidėjęs k giliai su
sus
Krabo
Mdkdus
trečdaliu
prldbusomoje Lietuvoje, vadova Biznio reikalais kreiptis į Baltlc Flo- sikaupęs".
vo. Velionė, dirbusi su skautais rists — gelių bei dovanų krautuve,
RasykRs oria
Kaina 14.00, Gaunama "Drauge,
Klaipėdoje, čia daugiau pagelbė 502 E. Broadaray, So. Boston, Mass. 4546 W. 68 St, Chicago. HL 60629.
davo iš šalies, labiau rūpindama 02127. Telefonas 2SS-0489. Ten pat
Persiuntimas 25 centai (Illinois
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
si šeima ir senais uošviais.
site dideli pasirinkimą lietuvišku kny. gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).
Kanadoje gyveno Viktoro Les- m
tdausko sesuo su Šeima. Ji pir

A. A. MILDA LESNIAUSKBli AMŽINYBĖN

Brangiai motinai

A. t A. ALBINAI RU6IEHIEHEI minis,
JAV LB Kraito valdybos vicepinnininką ALGJ RU
GIENIŲ su šeima, jos vyrą J0MJ ir likusius arti
muosius skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.
JAV LB Kraštą Valdyta

A. t A. FELICIJONUI ADOMAVIČIUI
Lietuvoje tragiškai žuvus, jo mylimam broliui dr.
JONUI ADOMAVIČIUI ir Lietuvoje likusiam broliui
JUOZUI ir kitiems giminėms rei
diliausia
užuojautą ir kartu liūdime.
Jaainair
Kristinai

PALYDĖJUS

Kazio Barausko

RADIO PROGRAMA

PRISIKĖLIMO ŽMONES

L A I S V I T A I P PAT
ĮPAREIGOJA

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 M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

P

ETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
T R \ S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 7 1 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o

Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAtVICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 6«th STREET
11029 Southvvest Highway. Palos Hills, 111.

Tel. VTrginia 7-6*72
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArd* 7-U3S-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avr.. CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 31 d.

iŠ ARTI IR TOLI

x "Draugą skaitau jau Su
Toronto bendrovėje. Jo tėvai
metų ir nė karto nesu juo nu
KANADOJE
yra veiklūs lietuvių kolouijos
sivylęs. Linkiu jam ir toliau
— Toronte Lietuvių namuose veikėjai — Danutė Tamošaitytė
vadovauti lietuviškai spaudai,
įvykęs žiemos sutikimo vakaras Bražienė moterų veikloje, Alnes paskutiniu metu kai kuri lie
buvo sutiktas pirmosios sniego fredas ilgai dainavęs vyrų kva*
tuviška spauda prarado savo
audros, kuri sutrukdė
kelyje tėte.
yertę, nusisuko nuo tikėjimo ir
bevykstančius į vakarą ir pri
lietuvybės palaikymo" — rašo
DID2. BRITANIJOJ
vertė daugelį pasilikti namuose.
X Prof. Pr. Skardžiaus litua mums spaudos darbuotojas ir
—
Latvių namuose Londone
Vakaras vyko LN dvejose salė
nistiniai įnašai plačiau aprašyti dienraščio bendradarbis J. Jab
se: Karaliaus Mindaugo menė surengtąjį tradicinį kalėdinį paP. Joniko straipsnyje "Prano lonskis, siųsdamas 17 dol. au
je buvo meninė programa, po baltiečių bazarą, kuriame lietu
Skardžiaus kalbiniai darbai", iš ką. Už viską maloniai dėkoja
kurios sekė vyresniųjų šokiai, o višką skyrių visada ruošia ir
spausdintame
"Lituanistikos me.
Vytauto D. menėje linksminosi tvarko Londono Lietuvių mote
X Anelė Kručas, čikagiškė,
darbų" IV knygoje, praeitaisiais
jaunimas. Meninę programą at rų "Dainavos" sambūris, šįkart
metais išleistoje Lituanistikos atnaujindama prenumeratą įtei
liko Hamiltono lietuvių mergai lapkričio 24 d., šeštadienį, ati
kė 20 dolerių auką. Ją skelbia
instituto.
čių choras Aidas, vadovaujamas darė Joyce Pearce, kuri, pasi
me Garbės prenumeratore ir
X Skautininke Elena Abelkiemuz. Jono Govėdo. Aidas pa rodo, po antrojo pasaulinio ka
nuoširdžiai dėkojame.
nė, gyvenusi Chicagoje, o dabar
dainavo 13 dainų, kurias sudarė ro yra lankiusis pabėgėlių sto
X Jonas ir Valerija Žadeikiai,
gyvenanti Putname, Conn., se
mūsų muzikų harmonizuotos ir vyklose, pirmiausia pas latvius.
selių sodyboje, apdovanojusi ka čikagiškiai, lankėsi "Drauge",
sukurtos pramoginės, liaudies Ten pamačiusi meniskų rank
lėdiniais šiaudinukais pranciš domėjosi naujai išleistomis lie
darbių, atsikvietė 5 latvaites į
dainos ir operų ištraukos.
konus ir pagaminusi šiaudinu tuviškomis knygomis ir įsigijo
Angliją, į savo namus. Nuo to
— Kazys Kaknevičius, seniau laiko ji pradėjo organizuoti lab
kus lietuviškai eglutei, kuri bus jų už 70 dolerių. Jonas yra Atei
papuošta lietuvių dienoje vasa tininkų skyriaus "Drauge" re Tarptautinių vaiko metų minėjime rengėjos ir programos dalyviai Kultūros židinyje. Iš kairės sėdi: Aldona aktyviai dalyvavęs Toronto lie darybę, ir jos organizacija šiuo
Rygelienė, Birutė LakoSevičienė, Marija Lušienė, sesuo Ona Mikaflaitė, dr. Aldona JanaCienė, Jura Viesulienė, tuvių veikloje ir kurį laiką pir metu turi apie 70 savo išlaiko
rio 3 d. Fairfield universitete, daktorius.
Apolonija Radzivanienė, II-je eilėje Irena Martino, Pranutė Ąžuoiienė, Rožė Kundrotienė, Elena Mickeliūraenė, mininkavęs vienai kanadiečių
X
Albinas
Karsokas,
"Žalgi
išvyko šventėms į Californiją
mų namų. Bazare lietuvių sky
Ona Barauskienė, Vida Penikienė. Priekyje vaikai — iš kairės: Monika Vygantaitė, Vytenis Radzivanas, Kris
rio"
šaulių
kuopos
iždininkas,
pas sūnaus šeimą.
darbininkų
unijai,
praėjusį
ru
rius šiemet buvo itin turtingas.
Nuotr. Liudo Tamošaičio
Cleveland, Ohio, atsiuntė malo tina Vygantaitė, Antanas Vainius, Andrius ir Jonas Mer lino.
denį
išvyko
į
Romą,
apsigyveno
Apsčiai buvo austinių tautinių
x Jono Karvelio atsiminimų nų laišką, kuriuo pasveikino
Šv.
Kazimiero
lietuvių
kolegi
juostų, rankšluosčių ir kitokių
knygos "Prekybininko keliu" su "Draugą", palinkėjo laimingų
joje
ir
studijuoja
filosofiją
bei
lietuviškų akį traukiančių dailetiktuvės bus sausio 11 d., penk Naujųjų Metų ir atsiuntė 25
teologiją
ruošdamasis
kunigys
nybių. Gintaro dirbinių kampe
tadienį, Jaunimo centro kavinė dolerių auką. Maloniai dėkoja
tei.
lis tikrai galėjo savo turtingu
je. Apie knygą kalbės Al. Ba me.
Trumpoje
programoje,
feidanuoširdžių
linkėjimų
pridėjo
ir
KALĖDŲ
ŠVENČIŲ
ronas, į vakaronę atvyks pats
— Muzikas St. Gailevičius, mu pasipuokuoti prieš kitų dvie
X lietuvių paštininkų drau NUOTAIKOS PAŠTININKŲ Sąjungai aukas.
giui vadovaujant, buvo pagiedo
autorius, šiuo metu gyvenąs gija Chicagoj pasveikino "Drau
anksčiau sukūręs melodijas lie jų tautybių skyrius. Visa ko
to
kalėdinių
giesmių,
o
V.
Ku
Susirinkimo
ir
pabūvio
daly
ŠEIMOJE
Floridoje. Knygos mėgėjai ir gą" Naujų Metų proga ir per iž
tuviškų Mišių giesmių tekstams, buvo sunešta ir loterijai, kuri
liešius
paskaitė
kalėdinių
nuo
viai, visi pasirašę, malonius
traukė į save lankytojus. Lietu
J. Karvelio pažįstami turės pro dininką J. Pocių atsiuntė 20 do
Lietuvių paštininkų sąjungos sveikinimus pasiuntė inž. V. Bi- taikų savos kūrybos eilėraščių. ryžosi sukurt', melodijas nau
gos susitikti buvusį čikagietį, lerių auką. Esame dėkingi.
jiem Mišių tekstam, kuriuos višką skyrių bazare tvarkė ir
valdyba, gruodžio 16 d. suruošė ručiui ir J. Gečiauskui.
Valdyba
už
visokeriopą
talką
įsigyti jo knygą ir gauti auto
tikslui parašė kun. St. Yla. Pa aptarnavo tautiniais rūbais pa
X Zita E. Petkuvienė iš Kirk- tradicinį kalėdinį sąjungos na
Susirinkimui
vienbalsiai
pri
kun.
J.
Juozevičiui,
K.
K
Rep
grafus. Visi kviečiami, įėjimas land. "VVashington, buvo atvy rių, gyvenančių Chicagoje, po
starasis, lankydamasis Toronte, sipuošusios moterys: J. Kerietarus,
sekančių
metų
kadenci
šiams,
O.
Idzelienei
ir
R.
Mi
nemokamas.
naujuosius tekstus jau įteikė nė, M. Varkalienė, Ribokienė ir
kusi į Chicagą, lankėsi "Drau būvį.
jai buvo perrinkta ta pati są liauskienei įteikė simbolines
kitos.
Lapkričio 25 d., buvo
muzikui St. Gailevičiui.
X Dtail. Antanas Petrikonis, ge" ir ta proga nusipirko kny či Ta proga tėvų jėzuitų koply- jungos valdyba ir kontrolės ko dovanas.
programėlė: pašoko P. Senku
ir liaudies medžio drožinių! °Je, nuoširdusis paštininkų misija: valdybą sudaro pirm.
jau kelerius metus gyvenąs Flo
Pažymėtina, kad šiame pobųvienės ir V. Jurkienės vadovau
; draugas kun. Juozas Juozevi- Jonas Indriūnas, sekr. Jurgis
ridoje, kartu su medžio šaknų už 50 dol.
vyje susitiko po 50 metų buvę
jami jaunieji Londono lietuviu
1
čius atnašavo šv. Mišias už gy Janušaitis, ižd. — Julius Po
dailininku dr. Jonu Šalna po il
bendradarbiai — Jurgis Janu
kai.
vuosius ir mirusius pastininkus cius, reikalų vedėjas Kostas
gesnės pertraukos ruošiasi nau
šaitis, Jonas Indriūnas, S. Pet
ir jų šeimas, o pamoksle prisi Repšys, vyr. šeimininkė K. Rep
jai parodai, kuri įvyks 1980 m.
rauskienė, S. Viliūnienė ir Ju
OKUP. UCTUV0JE
minė lietuvių paštininkų, išskli šienė, ligonių lankymui nariai
spalio 3 d. Čiurlionio galerijoj,
lius Pocius.
— Rašyt BaBo Sruogos dra
dusių po pasaulį, kenčiančių Si — K. Repšys ir O. Idzelienė, šei
Jaunimo centre.
Naujai perrinktoji sąjungos
ma "Kazimieras Sapiega" 1979
bire ir likusių okup. Lietuvoje mininkės padėjėja Rožė Miliaus
valdyba savo pirmajame val
X Lietuvių informacijos cen
m. gale pastatyta Akademinia
atiduotą didelę duoklę Lietu kienė. Revizijos komisija: Ro
dybos posėdyje pasiskirstė pa
tras, vadovaujamas kun. Kazi
me
dramos teatre Vilniuje. Pa
vai.
mualdas Nemickas, M. Nagys ir reigomis ir mūsų veiksniams,
miero Pugevičiaus, iš Brooklyšv. Mišių metu skaitymus at V. Juknevičius.
grindiniai aktoriai L. Noreika
lietuvių spaudai bei radijo va
no jau informuoja kitataučių
liko Jurgis Janušaitis, aukas
ir J. Rygertas. Spektaklis su
Susirinkimas nutarė LSP s-gos landėlėm paskyrė aukas.
spaudą apie lietuvių rezistenci
| prie altoriaus atnešė Vincas
kėlęs nemažą susidomėjimą.
J. šešupis
įnašą
Lietuvių
fonde
padidinti
nius pasireiškimus okupuotoje
Kuliešius su žmona.
Pranešama, kad rež. K. Kyman
Lietuvoje.
Po pamaldų Kosto ir Kotry dar vienu šimtu dolerių.
taitė netrukus žada tame pačia
Susirinkimas visus praneši
nos
Repšių
namuose
susirinko
me teatre pastatyti to paties ra
X Genovaitė ir Vytautas Ged
mus vienbalsiai patvirtino. Su
per
keturiasdešimt
buvusių
paš
šytojo
"Miyžino paunksmę".
minai su sūnum Tomu iš Woodsirinkimui vadovavo Jonas In
to
tarnautojų
su
šeimomis
bei
Kaip
žinome,
šis veikalas nepri
haven, N. Y., yra atvykę į Chi
driūnas, sekretorius J. Janu
artimaisiais,
kur
įvyko
metinis
klausomybės metais buvo rež.
cagą aplankyti savo giminių,
šaitis.
sąjungos
narių
susirinkimas
ir
A.
Olekos-žilinsko pastatytas
draugų ir pažįstamų. Apsistoję
Po susirinkimo — bendros
bendros
kūčios.
Jaunimo teatre, Kaune.
pas savo giminaitį Ed. Žemai
kūčios. Jas pradėjo kun. Juo
Susirinkimą
pradėjo
valdybos
VABGSŲ
SESERYS
— Lietuvos keliuose ir gatvė
taiti Marąuette Parke. Jie bu
Chicagos jūrų šaulių kūčių metu gkH P irm - J o n a s Indriūnas, pasvei zas Juozevičius, palaimindamas
se
per 1979 metų dešimtį
Vargšų
mažųjų
seserų
vienuo
vo užsukę aplankyti "Draugą"
paštininkų šeimą ir kūčių sta
kindamas
susirinkusius
gražiais
damos
kalėdinės
giesmės:
pulk.
K.
mėnesių
įvyko 5268 avarijos,
lynas, kuris slaugo ir globoja
ir čia įsigijo naujų knygų už 50
Dabulevičius, kun. J. Borevičius, pik. šventiniais bnkėjimais ir apžvel lą. Pasidalinta plotkele, palin neturtėlius, šį pavasarį galės
kurių metu žuvo 639, sužeisti
dol. Svečiai į Woodhaven grįž J. švedas, B. Budraitis su ponia. Prie
gė valdybos atliktus darbus. kėta vieni kitiem gražiausių
4124
žmonės. Maždaug ketvir
įsikurti
naujuose
rūmuose,
ku
ta tuoj po Naujųjų Metų.
eglutės Gen. T. Daukanto jurų šau Pažymėjo, kad valdyba dirbo švenčių ir laimingų Naujųjų
rie bus užbaigti šį pavasarį Chi
tadalis nelaimių įvyko dėl pės
lių kuop. pirm. E. Vengianskas.
sutartinai, surengė du gerus metų. Maloni, džiugi ir šventiš
X Petras Peleckas, čikagišNuotr P. Matetos
cagoje,
senosios
Alexian
brolių
čiųjų kaltės — žuvo 207, su
renginius, iš kuklių iždo lėšų ka nuotaika gražiam pabendrakis, atnaujindamas prenumera-,
ligoninės
vietoje.
Prieglauda
— Adv. Jonas Gintaras Bra žeisti 1097 pėstieji.
y Irena Troškūnienė iš Chi- j p ar ėmė aukomis mūsų veiksnių I vimui subūrė gražią paštininkų
tą atsiuntė ir 60 dolerių auką.
rūpestingai ruošiama.
zys,
Danutės ir Alfredo Brazių,
Už didelę paramą jam labai dė-; cagos švenčių proga įsigijo jvai darbus, spaudą, radijo valandė- šeimą
PASĖSTUS
gyvenančių Toronte, sūnus, bai
sumą. les ir kt. Pažymėjo, kad ir se
kingi ir skelbiame Garbės pre rių knygų už didesnę
Kūčių metu sąjungos valdy 14 MIL. DOL. UNIVERSITETUI gė Windsoro universiteto teisių
— Taline (sostinėje)
yra
kantiems metams yra numatyta bos vardu nuoširdžius linkėji
Ačiū.
numeratorium.
Chicagos universitetui versli mokslus, išlaikė advokato vals 430,000 gyventojų. Per metus
X "Pasaulio Lietuvio" spe-Į X A. Rauchas iš Palos Hills, atlikti keletas svarbesnių darbų. mus išreiškė visiems kolegoms ninkas B. A. Michell paaukojo tybinius egzaminus ir gavo ad tą miestą aplanko dvejetas mi
Iždininkas Julius Pocius pra* paštininkams esantiems laisva
cialus 100 puslapių numeris, •UI., ir Arvydas Žygas iš Man,.A
.,
. chester. Mi., prieš šventes lan- nešė apie iždo stovį, smulkiai iš jame pasaulyje, pavergtoje tė 14.5 mil. dol., kad įkurtų naują vokato teises. Anksčiau yra lijonų svečių, priskaičius ir už
r
mokęsis Toronte, lankęs litua sienio turistus. Talinas, kaip ir
startas IV-jo Pasaulio lietuvių •
vardindamas pajamų ir išlaidų vynėje ir esantiems ištrėmi medicinos centrą.
Dmige
jaunimo kongreso įvykiams pa įvairių knygųiružta didesnę
nistinę mokyklą ir bakalauro Ryga. priklausė senajai Hanzos
proga įsigijo
sumą. pozicijas. Šiuo metu kasoje tu muose valdybos sekretorius Jur MEDICINOS KONGRESAS
minėti, pasirodė prieš pat šven
laipsnį įsigijęs Toronto univer sąjungai. Jo simbolis yra se
X Danutė Janutienė, San rima 924 dol.
gis Janušaitis, prašydamas pa Mediciniško švietimo kongre
sitete.
Adv. Gintaras Brazys, nasis Tomas, — miesto sargy
Revizijos komisijos praneši rodyti daugiau pagarbos žmo
tes ir jau yra išsiųstas prenu- j P r a n d 8 C O i CaL> « D r a u g o . .
y^
sas
šaukiamas
Chicagoje
1980
meratoriams.
dradarbė, švenčių proga vėl už mą padarė Romualdas Nemic gus žmogui, daugiau nuoširdu m. balandžio 24—26 d. Palmer gimęs 1951 m. balandžio 13 d. binis, kuris nuo 1530 metų sto
Toronte, dabar dirba kaip tei vi miesto valdybos namo bokš
x Aula; po 3 dol. atsiuntė: sisakė knygų už didesnę sumą. kas, pažymėdamas, kad atskai- mo ir atleidumo, kad tuo įpras viešbuty.
sinis patarėjas vienoje didelėje telyje kaipo vėjarodis ir priduo
Henrikas Poškus, Thun-! tomybė vedama tvarkingai.
V. Salčiūnas, Maciežienė. J. Jominus ir šių gražiųjų švenčių
da senajam Talinui savitą pa
PALEIS 114 KALINIŲ
kūbauskas, A. Saulis, Pr. Joni der Bay, Kanadoje, atnaujino' Sekretorius Jurgis Janušai- esmę. Juozas Vasiukevičius sa
vidalą,
(t)
kas, J. Cibas; 2 dol. — L. Kra- prenumeratą ir įteikė 10 dolerių; tis perdavė visą eilę gautų svei- vo sveikinimuose prisiminė ir Illinois valstija paleidžia 114
GOUNOD
"FAUSTAS*
kinimų. Labai jautrius ir nuo darbštųjį sąjungos pirmininką kalinių ir dar 32 iš arešto namų.
jauskas, M. Salas. Dėkojame. auką. Labai ačiū.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIi
Radijo stotis WFMT (98.7
x Dana Stankaityte nusipir širdžius sveikinimus buvusiems ir atsiminimų autorių a. a. An- Paleidžiami anksčiau, įsigaliojus
X A. Tvero laikrodžių ir bran
Advokatas
ko "Drauge" lietuviškos muzi- savo bendradarbiams išreiškė t*no. Gintneri. Trumpą žodį ta- naujoms taisyklėms, apskaičiuo- FM) ir televizijos stotis WTTW
jjenybių krautuvėje įvedama 3-jų
s-gos garbės pirm. ir paskuti
(kan. 11) sausio 2 d., 8:10 vai.
kos plokštelių ir knygų.
GINTARAS P. 6EKNAS
rė Ignas Petrauskas.
Įjant jų gero elgesio laiką.
dienų darbo savaitė. Nuo 1980
nysis
neprikl.
Lietuvos
pašto
Chicagoje perduos Lyric operos Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
X Alfonsas Končius, Livo
m. pradžios krautuvė bus ati
pastatytą Gounod "Faustą", o šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
rną, Mich.. atsiuntė Garbės pre valdybos direktorius inž. Vaclo
daryta ketvirtadieniais, penkta
vas
Birutis,
gyv.
prie
New
Yorsausio 23 ir 30 d. 8 vai. vak. bus
numeratos mokestį. Už paramą
ir pagal susitarimą.
dieniais ir šeštadieniais nuo 10
ko,
pasigėrėdamas
darnia
pašti
operos iš New Yorko.
esame labai dėkingi.
Tel. 776-5162 arba 770-6168
vai. ryto iki 4 vai. popiet.
X Jonas ir Aldona Zurai, Re ninkų šeimos veikla, solidarumu
2649 W. 63 Street
GEROKAI PABRANGO
Adresas: 2646 W. 69 St., teJef.
chester, N. Y., prie prenume ir pagarba vieni kitiems. Prisi
CbJcsgo,
m. 60620
737-1941.
(sk.).
Kasdienio pragyvenimo reik iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiiimiiiui
ratos mokesčio pridėjo 12 dol. minė neprikl. Lietuvos laikus,
kada ir paštininkai, palyginant
menys Chicagoje lapkričio mėne
X Rita Kapočiutė. Lietuvių auką. Labai ačrū.
mažai
atlyginami,
su
didele
sį pabrango 1.8%. Tai sudaro
Enciklopedijos administratorė,
X EI. Sabalis, Los Angeles, t
., . ,
MUZIKA ĮŽENGIANTI |
apie 14—15% per metus. Nuo
yra atvykusi į Chicagą ir norin Calif., parėmė mūsų spaudos r m e i l e i r sąžiningumu atidavė diNEREGĖTUS MIESTUS
1946 m. tai didžiausias pabran
tieji užsisakyti Encydopedia 11- darbus 12 dolerių auka. Esame I dėlę duoklę Lietuvai. Linkėjo
į
savo
bendradarbiams
malonių
gimas.
tuanica arba kitus Lietuvių En labai dėkingi.
Algirdas Landsbergis
| švenčių, sveikatos ir neprarasti
ciklopedijos leidyklos leidinius,
X Aukų po 5 dol. atsiuntė: į vilties į Lietuvos prisikėlimą.
Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS
prašomi skambinti tel. 368-8887.
S. Kindurys. Rita Kavolienė, i Taip pat nuoširdžius sveikini1979 m. Spaudė LE spaustuvė.
(sk.).
Vladas Mieželis, J. ir J. Liepo- ' nimus ta proga atsiuntė LPSAdvokatas JONAS GIBAITIS
Kaina su persiuntimu $6.85
X NAMAMS PIRKTI PA- niai, J. Noreika, V. Indrebūnas, I gos vienas iš steigėjų ir buv. Vil6247 So. Kedzie Avenne
Užsakymus siųsti:
SKOLOS duodamos mažais mė Stepas Barkauskas. D. Dirvo- : niaus pašto veršininkas Justinas
Tel.
—
776-8700
nesiniais įmokėjimaia ir priei nienė. S. Nedas, Jonas Sumila. Gečiauskas, iš Melbourno, Aus
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St*
Irena Pemkienė, Malvina Joni- tralijos Liudas Barkus. Bronius Lietuvių paštininkų sąjungos valdyba ir kontrolės komisija. Sėdi (ii k. į
Chicago, Illinois 60829
namais nuošimčiais.
Chfcago, IL 60O9
Mutual Federal Savings. 2212 kienė. A. Kazlauskas Gintaras Gudonis, o ilgametis pastininkų d.): Ona Idzelienė, Jonas Indriūnas — pirmininkas, Rolė Miliauskienė, Ko Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
tryna Repšienė. Stovi: Martynas Nagys, Romualdas Nemickas, Vytautas
Illinois gyventojai dar prideda
Wect Cermak Road — Telef. Barkauskas, Juozas Skoman bičiulis kap. Eugenijus Pet Juknevičius, Jurgis Janušaitis, Kostas Repšys ir Julius Pocius.
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
36 et. valstijos mokesčio.
VI 7-T747
(•*•) tas. Visiems dėkojame
rauskas ir S. OeceviSenė prie
Nuotr. Martyno Nagio
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