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P. Griškevičiui

Jungtinių tautų debatai apie Afganistaną

New Yorkas. — Penkios tre- basadorius Olig Troyanovski aiš
čiojo pasaulio valstybės: Benga kino, kad Kinija kartu su Amerika
prieš
lija, Zambija, Nigeris, Jamaika ir kurstė kontrarevoliucijas
Filipinai pasiūlė Jungtinių T a u  Afganistano vyriausybes. Tūks
tų Saugumo tarybai rezoliuciją, tančiai afganų gauna karinį ap
kuri pasmerkia Sovietų Sąjungos mokymą kaimyniniame Pakista
intervenciją Afganistane ir rei ne. Kabulo vyriausybė kelis kart
kalauja skubiai ir be jokių sąly maldavo sovietų karinės pagal
gų išvežti savo karines jėgas iš bos ir sovietai nusiuntė nedide
les karo jėgas. TroJanovskis pro
Afganistano.
JAV ambasadorius Donald Mc testavo dėl Saugumo tarybos su
Henry savo kalboje pasmerkė so- šaukimo šio klausimo svarstyti,
i vietų invaziją, sakydamas, kad nes tuo kurstomas šaltasis karas.
Kinijos atstovas C h e n C h u pa
į Sovietų Sąjunga kelis mėnesius
rūpestingai planavo ir pasiruošė sakė, kad sovietai mindo Jungti
I pulti Afganistaną. Specialus so nių Tautų chartą, siekią galios
vietų karinis dalinys gruodžio 27 brutaliomis priemonėmis, kurios
j d. vakare apsupo prezidento H a - ateinantį dešimtmetį grasina pafizulla Amin rūmus, jį suėmė ir versti įnirtingų kovų dešimtmesušaudė. Ar mes turime tikėti, Į čiu.
Prie Sovietų Sąjungos ambasados Irane įvyko kelios demonstracijos, protestuojančios prieš sovietų kariuomenės I kad prezidentas Aminas pakvietė: Pakistano ambasadorius Niaz
įsibrovimą į Afganistaną.
| į Afganistaną kariuomenę, kad i Naūk pajuokė sovietų aiškinimą,
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j ji garantuotų jo paties pašalini-' kad Afganistano vyriausybė juos
į mą ir egzekuciją, klausė ambasa- j pakvietė. Nesiderina su logika
j dorius McHenry? Jis pridėjo, kad toks aiškinimas, kad vyriausybė
] Sovietų Sąjungos aiškinimas, kad' prašytų užsienio kareivių, kad ją
I Jungtinių Tautų chartos
51 j pašalintų, pasakė Naik.
i straipsnis leidžia panaudoti jėgą! Afganistano užsienio
reikalų
gynybos tikslais tik įžeidžia tarp- į ministeris M o h a m m a d Dost kal— Sovietų "Tass" agentūra,
tautinės bendruomenės inteligen tino pašalintą prezidentą Aminą,
kritikuodama prezidentą Carterį ciją.
kuris atnešęs Afganistanui tam
dėl jo kalbos apie Afganistaną,
Tarybos debatuose sovietų am- sią fašistinės priespaudos erą. Mi
sako, k a d prezidentas susirgo
nisteris kvietė stebėtojus į Afga
karine isterija, jo veiksmai pa
Iranas reikalauja tarptautinio forumo
nistaną pamatyti, kokia gera nau
vojingi taikos interesams.
ja vyriausybė. Ji paleidusi 2,000
RAŠYT.
I
KRALIKAUSKAS
New Yorkas. — Jungtinių; revoliucinė taryba.
— Pakistane afganų sukilė
— "DRAUGO" 'ROMANO Ipolitinių kalinių
Tautų gen. sekretorius Kurt'
šeštadienį vyriausybė buvo lių vadas Hamir pasakė spaudos
Iš Kabulo pranešama, kad so
VVaidheim sekmadienį aplankė' paskelbusi visame I r a n e šventę atstovams, jog sovietai Afga
LAUREATAS
vietų
beveik nesimato sostinės
prezidentą Carterį Washingtone I ir ragino žmones išeiti į gatves nistane j a u turėjo 9,600 žuvusių
Washington, D. C. — Sausio
ir papasakojo apie savo trijų j demonstruoti savo paramą aja- ir sužeistų. Badakšane keliuo 6 d. VVashingtone Dalios ir Vla gatvėse. Vyriausybė trečiadienį
dienų vizitą Irane. Spaudai jisjtolai Khomeiniui. Parduotuvės, se mūšiuose sukilėliai praradę do Būtėnų bute buvo susirinku ruošia spaudos konferenciją, ža
pareiškė, kad nereikėtų tikėtis Į mokyklos ir darbovietės buvo 700 vyrų.
si "Draugo" daitiosios literatū da garantuoti korespondentams
greito amerikiečių diplomatų '• uždarytos ir milijonai iraniečių — Viduržemio jūroje, netoli ros konkurso komisija, kurią saugumą.
Saudi Arabijos Olimpinio ko
paleidimo. Gali užtrukti savai- i vaikščiojo gatvėse, demonstruo- Izraelio krantų pasirodė sovie sudarė pirm. Antanas Vaičiulai
miteto
galva princas Saud a i
tės, o gal ir mėnesiai. Jis pri darni savo lojalumą Khomeiniui. tų
šnipinėjimo
laivas, prisi tis, sekretorė Marija Almenienė,
Faisal
paskelbė,
kad Saudi Ara
Sekmadienį Teherane minia dengęs žuvininkystės tikslais, nariai — Jurgis Bradūnas. Vlaminė, kaip šiaurės Korėja, suė
bija
nedalyvaus
Olimpiniuose
žai
musi karo laivo "Pueblo" įgulą, afganų, kurie Irane lanko mu- "Lomar"
Žvalgyba spėja, jog į das Būtėnas ir Virginija Gurecišlaikė j ą 1968 m. daug mene. sulmonų dvasinę seminariją, bu- Į sovietams parūpo žinia apie Į kienė. Apsvarstę šešis prisiųs- dimuose Maskvoje, protestuoda
dėl
sovietų
agresijos
sių. Kalbėdamas apie Iranui vo užėmę Afganistano ambasa- n a u ; j ą A m e n ^ karinę bazę: t u s kūrinius, dauguma balsų iš- ma
prieš
draugišką
nusulmonų
vals
grasinamas ekonomines sankci dą ir suėmę 14 diplomatų, pro- j E g i p t e .
Į rinko premijai Strėvos slapyvartybę. Egiptas įsakė sovietų amba
jas, Waldheimas nurodė, kad testuodami prieš Sovietų Sąjun- i _ Valstybės departamentas ! <a£įu pasirašytą kūrinį. Atplėšus
sadai sumažinti savo diplomatų
Irano vyriausybės nariai sank- j gos karo jėgų įvedimą į Af ga- p a S kelbė, kad Afganistane jau voką, pasirodė kad romano
skaičių. Egiptas pasiruošęs duoti
cijų nebijo ir nemano pakeisti! nistaną. š i ambasados okupa gali būti apie 80,000 sovietų ka "Po ultimatumo" autorius y r a
Afganistano žmonėms finansinę
savo nuomonės. Iranas reika-, cija baigėsi už 6 valandų. I r a reivių.
rašyt. Juozas Kralikauskas, gy- ir karinę paramą. Egiptas nepa
lauja tarptautinio forumo, ku-. no užsienio reikalų ministerijos
— šiaurinėje Airijoje, po au- Į venas Islington. Ont., Kanadoje, laikys ryšių su Sirija ir Pietų Je
ris išklausytų Irano skundų : pareigūnams įtikinus jaunus af- tomobiliu sprogus minai, žuvo] Rašyt. Juozas Kralikauskas
menu, nes tos arabų šalys parsiprieš buvusį šacho režimą ir jį, ganus pasitraukti,
trys protestantai policininkai. į yra pasižymėjęs savo grožine kū davusios Maskvai, paskelbė mi
pasmerktų.
Irano vyriausybė
planuoja Kiti keturi buvo sužeisti.
ryba jau nuo nepriklausomos nisteris Mansour Hassan.
Amerikos vyriausybės šalti-; ištremti iš Irano Amerikos,
Svarstomi abiejų šalin saugumo klausimai
Lietuvos laikų. Savo talentą jis
Britanija išreiškė savo nepasi
nių žiniomis, vyriausybė nesi-, Britanijos ir Vakarų Vokietijos
ypač
išvystė
daugeliu
istorinių
tenkinimą pranešdama Maskvai,
P e k i n a s . — Gynybos sekre-i
Sekretoriaus Brown delegaci I priešintų tarptautinio tribunolo Į korespondentus ir televizijos reAfganistane žuvo
romanų jau gyvendamas išeivi- j k a d n u m a t y t a m i r i i s t e r i o Gromy
t o r i a u s Haroldo Browno vizitas j a pripažino Amerikos korespon
! sudarymui ir I r a n o skundų apie porterius, nes jie nesuprantą '
rusų viceministeris? joje. šis romanas "Po ultimatu ' ko kelionė į Londoną vasario m ė 
Kinijoje d a v ė progą d a r k a r t ą d e n t a m s Kinijoje, kad vyriau
t žmogaus teisių laužymą šacho į Irano revoliucijos ir iraniečių '
mo" yra j a u penktas premiįuo
p a s m e r k t i Sovietų Sąjungos ka sybės bandymas išlaikyti puMaskva. — Sovietų " P r a v d a " tas romanas "Draugo" konkur nesį yra atšaukiama. Prieš sovie
j režimo laikais nagrinėjimui, ta- i siekių.
r o žygį Afganistane. Kinijos siasvyrą ryšiuose su Maskva ir
tų žygį Afganistane įvyko de
I čiau prieš tai t u r i būti paleisti | Isfahano mieste penki gin-' paskelbė sausio 3 d. apie aukšto se. Taip p a t yra laimėjęs premi
vicepremjeras Deng Xiaoping s u Pekinu, traktuoti a b i ko
monstracijos Bonoje,
Berlyne,
amerikiečiai įkaitai. Pirmadienį Į kluoti vyrai nušovė vietinio re-1 pareigūno Viktor Paputin mirtį, jų už kitus j a u išspausdintus
pareiškė, kad Kinija gali suteik munistines galybes
Vienoje. Tass agentūra paskelbė,
vienodai,
sekretorius VValdheimas pain- i voliucinio komiteto pirmininką' Neskelbiama mirties priežastis, romanus. Jo raštai y r a bran
t i p a r a m ą Afganistano sukilė y r a pažeistas sovietų elgesio,
kad Sovietų Sąjunga yra stipri,
formavo apie padėtį Irane J T Abbas Bahrinian. Sakoma, kad I tik sakoma, kad jis mirė "per dūs, stilingi ir skaitytojų mėliams, kovojantiems prieš sovie ypač Afganistano invazijos. Vy
galinga ir jos jokie spaudimai ne
komitete kilo ginčai dėl miesto j anksti".
Jis miręs gruodžio 28 g į a r m
Saugumo tarybą.
t ų užpuolikus. Kinija, veiks kar riausybė bus priversta atsisaky
baugina.
Irane tebevyksta susikirti milicijos ir revoliucijos sargų: d., sulaukęs 53 metų amžiaus,
Romanas tuoj bus pasiųstas
t u su a f g a n ų liaudimi ir t r u k d y s ti to "lygaus t r a k t a v i m o " prin
Užsienio korespondentai spė- "Draugui" ir pradėtas rinkti i r
mai t a r p šijitų i r sunių sektų sujungimo į vieną organizaciją.
sovietų agresijos i r ekspansijos cipo, pareiškė Brown delegaci
Reuterio agentūra pranešė' lioja, k a d Paputinas žuvo Af ga spausdinti, kad iki balandžio
musulmonų
Bandar
Langeh
— Egipto viceprezidentas Muv e i k s m a m s , p a s a k ė Deng.
jos narys.
mieste, prie Persijos įlankos. iš Ardebil miesto, kurio teismas nistano sostinėje Kabule. Y r a mėnesio išeitų iš spaudos. Pre barak
pradėjo
kelionę, kuri
G y n y b o s s e k r e t o r i u s Brown
Šio vizito, kuris t r u k s visą Teherano radijas paskelbė, kad nuteisė vieną moterį sušaudyti, žinoma, kad vidaus reikalų mitruks
19
dienų.
J i s lankysi
mijos įteikimo iškilmės šiemet
pareiškė, k a d sovietai nuvertė savaitę, proga spauda primena 43 žmonės žuvo ir 110 buvo su
už paleistuvavimą, kad bausmę nisterio pavaduotojas Papūti-1 n u m a t o m o s
Peterst urgo, Kinijoje, š i a u r ė s Korėjoj, J ?
d r a u g i š k ą vyriausybę, s u kuria ir viceprezidento Walter Mon- žeisti.
Abiejų sektų religiniai įvykdžius, moters kūnas buvo nas vadovavo sovietų karinei ir į p j a ]j e t U vių kolonijoje balan- ponijoj. JAV-se i r V a k a r ų Vo
t u r ė j o t a i k o s ir draugiškumo dale pareiškimą praėjusią vasa vadai apeliavo j žmones, ragin nuvežtas į lavoninę ir ten paste
saugumo milicijos pareigūnų d e - : ( j - Q 9 ^
kietijoje.
s u t a r t į . Sovietų Sąjunga išreiš rą Pekine, kur jis pasakė, kad dami užbaigti žudynes.
bėta, kad ji dar nemirė, tik buvo legacijai, kai ji gruodžio 3 d. lan
— Tailandijoje Kambodijos
Šio dvidešimt devintojo roma
k ė s a v o d r a u g i š k u m ą sušaudy- bet k u r i valstybė, kuri bandys
sužeista.
Teismas
pasiuntė
į
kėsi
Kabule.
pabėgėlių
stovyklose dar nesi
Tabrizo mieste tebevyksta
no premijos mecenetas y r a
d a m a t o s vyriausybės vadą ir jo silpninti a r izoliuoti Kiniją pa
lavoninę
ginkluotą
sargybinį
su
Paputinas
į
vidaus
reikalų
Aleksas Plėnys, gyvenąs Missi- baigia n e r a m u m a i i r kovos t a r p
šeimą, pasakė Brown. J i s įspė saulyje, išeis ir prieš Amerikos muštynės t a r p dviejų ajatolų:
įsakymu
moterį
nušauti.
Agen.
ministeriją
buvo
perkeltas
1974
Khomeinio i r Shariat - Madari
saugoje prie Toronto, Kanadoje. komunistinės "raudonųjų kmej o Sovietų Sąjungą, k a d abi ša interesus.
m.
Jis
buvo
ministerio
Nikolai
tūra
rašo,
kad
moteriai
mirties
rų" grupės i r "laisvųjų kmerų".
lys : A m e r i k a ir Kinija gali atsi
New York Times karinių rei šalininkų. J a u penktadienį aja- bausmė buvo priteista du sy Šč°iokov pavaduotojas ir tvarkė
Sekmadienį žuvo 10 žmonių ir
liepti k a r i n e jėga, jei t ų šalių kalų specialistas Drew Middle- tola ShariatMadari paskelbė už
milicijos
reikalus.
Sakoma,
kad
45 buvo sužeisti. Praėjusį penk
kius.
j u n g t i n i a i interesai b ū t ų pa ton
sausio 4 d. komentavo barąs savo rėmėjų organizaciją
jam
buvo
pavesta
sutvarkyti
tadienį
žuvo d a u g i a u 100.
žeisti.
Amerikos — Kinijos karinius — Musulmonų Liaudies Respu
Afganistano sukilimo krizę.
—
Jugoslavijos
prezidento
Ti
J o s uždarymo
Sekmadienį s e k r e t o r i u s Brown ryšius. J i s nurodo, k a d gyny blikos partiją
Sovietų spauda mažai r a š o
reikalavo
ajatola
Khomeinis i* to sveikatą tyrinėjo amerikietis
p a r e i š k ė a t v y k ę s j Kiniją pasi bos departamentas j a u pernai
KALENDORIUS
širdies specialistas dr. De Bakey apie savo kariuomenės invaziją
keisti mintimis, k a i p abi šalys užbaigė studiją
apie Kinijos
ir rusas dr. Kniažev.
Afganistane.
"Pravdoje" išSausio 8 d.: Apolinaras, Gudugalėtų bendradarbiauti saugu kariuomenės padėtį. Kinai apie siekti ir 63 bil. dol. Studija
— Prezidentas Carteris vakar spausdintas
reportažas
apie
lė, Vilantas, Nemira.
mo klausimuose. T o k s bendra 15 metų atsilikę nuo moderniai svarstė ir galimybę, kad Sovie nasirašė įstatymą, kuris padės Afganistano
įvykius
baigtas
Sausio 9 d.: Julijonas, Marcid a r b i a v i m a s negrasintų trečia ginkluotų Vakarų ar nuo Sovie tų Sąjunga įtempimų laikotar Cbryslerio automobilių bendro- korespondento pasikalbėjimu su
jona, Algis, Gabija.
j a i šaliai, tačiau primintų v i  tų Sąjungos ginkluotės. Aprū piu, pamačiusi kad Vakarai vei išeiti iš finansinių sunkumų. Kabulo paštininku Torialai ZaSaulė teka 7:18, leidžiasi 4:36.
siems, k a d abi š a l y s siekia likti pinti visą Kinijos kariuomenę ginkluoja Kiniją, galėtų smogti I Bendrovė paskelbė
jog ji par- zai, kuris pasakęs: "Gerai, kad
stipriomis ir saugiomis, pasi moderniais ginklais kainuotų Kinijai smūgį arba galėtų pra- > davė daugiau nauju automobi- jūs čia. Be jūsų mums būtų
ORAS
rengusios ginti savo gyvybinius mažiausia 41 bil. dol,, nustačiu I dėti žygį prieš Europą ar net j Uų per paskutines 10 gruodžio sunku susitvarkyti su savo
Saulėta, temperatūra dieną 25
interesus.
si Pentagono studija, o galėtų 1 prieš Ameriką.
| priešais".
RaSytojas Juozais Kralikauskas
m ėn. dienų.
1., naktį 15 1.

(To*ny»)

N u o 1940 m., kai Rusija pir
mą
kartą okupavo Lietuvą, pra
T a m e pačiame Varėnos rajone
ėjo
tik 39 metai. Vyresniosios
yra didelis, miškais apsuptas Muskartos
lietuviai gyvai prisimena
teikos kaimas. 1944 m. birželio
mėn., tik pasitraukus vokiečiams, kraujo ir ašarų jūras komunis
bolševikų partizanai apsupo jį, tų „išvaduotoje" Lietuvoje. Kai
surinko visus vyrus, išsivedė į mų šalikelėse ir miestelių gatvė
kryžkelę ir sušaudė, nepasigailė se dienų dienomis gulėjo tarybi
dami net 80 metų ienelio Simo nių „išvaduotojų" nužudyti ir
išniekinti Lietuvos patriotų kū
Tamulevičiaus.
Ceikinių parapijos žmonės su nai, ilgi ešelonai raudančių, į
siaubu ir ašaromis akyse pasako- į prekinius vagonus sukimštų, nie
ja apie Lietuvos „išvaduotojus" kuo ir niekam nenusikaltusių
komunistus. Rusijai antrą kartą žmonių buvo tremiami į Sibirą.
prisipildė
nekaltais
okupavus Lietuvą, daugybė jos į Kalėjimai
žmonėmis.
Iš
daugelio
buvo
vyrų, nenorėdami priimti Rusijos i
konfiskuotas
turtas.
jungo, pasitraukė į miškus. „Liau į
dies gynėjai" juos gaudė ir žu- Į Nors tarybiniai istorikai šiuos
dė. Ceikinių parapijoje vieną kar-\ dalykus nuo jaunimo slepia, jie
tą sušaudė didelį būrį jaunų vy-! išliks gyvi lietuvio sąmonėje il
ru, o Edvardą Juršėną (Busilų gus šimtmečius ir su dideliu pa
km.), suradę pasislėpusį n a m u o  sibaisėjimu bus pasakojami atei
se, peiliais užbadė. 23 mėty Pra- \ nančioms kartoms.
ną Cicėną (Stakliškės km.) išsi-; N e tik Lietuvos istorija, bet ir
vedę iš kambario į kiemą, nu- \ kova su religija yra slepiama.
„Filosofijos žodyne" (Vilnius,
šovė.
1975)
parašyta: „Galutinai nu
Pokario metais visa Lietuva I
nykti
ir
dingti iš žmonių bui
skendėjo kraujyje
ir ašarose,
šiems
įvykiams panašiu
buvo ties religija gali tik išsivysčiusio
visuomenėje.
tūkstančiai. N u o komunistų ran- je komunistinėje
Tačiau
religijos
išnykimas
— ne
kos žuvusiems paminklų niekas •
automatiškas
procesas;
kad
ji iš
nestato. Apie juos tylima, lyg jų į
nyktų, reikia atkakliai darbuotis,
visai nebūtų buvę.
Laisvojo pasaulio istorikai ra- Į ugdant mases ateistine dvasia".
šo, kad nacių okupacijos metu į (p.369). Praktiškai Tarybų Są
Lietuva neteko 405,000 žmonių, j junga taip ir elgiasi. Ji, nekreip
pirmosios tarybinės okupacijos j dama dėmesio į savo tarptauti
metu — 102,000, antrosios — j nius įsipareigojimus, net į savo
500-600,000 žmonių. Taigi nacių j šalies Konstituciją, kurioje dek
ir abiejų tarybinių okupacijų me-: laruojama sąžinės ir kulto lais
tu Lietuva neteko 1,007,000 — vė, kovą su religija laiko vienu
1,100,000 žmonių arba 33.9 proc.i pagrindiniu Komunistų partijos
visų gyventojų. N ė viena tauta į programos punktų. Šios kovos
pasaulyje, išskyrus Europoje gy-1 metodus nuolat tobulina ir vis
veriančius žydus, neturėjo tokių į didesnius reikalavimus kelia kiek
nuostolių (Lietuvos Kat. M.A. Į vienas Komunistų partijos suva
„Suvažiavimo
darbai"
t.VI.o. žiavimas.
417).
'(
(Bus daugiau)

Amerikos — Kinijos
derybos Pekine
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$40.00.
Reikia tėvus parengti sveikam
(alkoholiu nepersunktam) n a u 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
SU VAIŽGANTU - NE SU ERODU
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
jos gyvybės pradėjimui. Reikia pra
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
dėtą gyvybę svežkai motinos įs
Priklausomai savam dvasi matas. Pasaulio Sveikatos organi čiose išnešioti, rūkaluose jos n e 
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
niam susitvarkymui kiek zacija (World Health Organiza- smilkant, narkotikuose jos nemau
metams y2 metų 3 mėn.
vienas palaiko tai Gėrį, tai tion) 1947 metais priėmė žmo dant. Reikia sveikai — nesužalo
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
gaus tikros sveikatos aptarimą. Jį tai naują žmogų pagimdyti, o po
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Blogį.
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Gvvenimo faktas patvirtino 47 tautos, atstovauja- to sveiku dvasios, kūno ir proto
!
Kitur
38.00
20.00
13.00
mos savų sveikatingumo žinovų. Į
maitinant bei šių dienų Inž. Vytautas Sadžius akordeonu groja Pulkim ant kelių, jam talkina Anelė
Savaitinis
25.00
15.00
Pagal savo dvasinį susitvarky-Į Tas aptarimas nėra pakeistas iki • J ^ g J
^
_ Kirvaitytė Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje.
apriipinant
Nuotr. M. Nagio
• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso samą, kiekvienas iš mūsų tai pneisiai dierui. Jis galioja ^eKvienam ;
^ ^
J
u
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsGėrio šliejamės, tai su Blogiu ke- ant šios žemės gyvenančiajam, |
^ ^ ^ ^avaiiSKu.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
•liaujame. Naujuosius 1980 metus taigi ir lietuviaui. Jis yra štai j Tėvai turi būtinai trejopai bu! anksto susitarus. Redakcija už
žmoniškiau praleisime, jei steng koks: žmogaus tikra sveikata yra ti pajėgūs: vaiką jie turi tėviškai
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų turinį neatsako. Skelsimės savyje daugiau gėrio atgim trejopas žmogaus sveikumas — j mylėti, vaiko elgesius tvarkingai
8:30 — 4:00, šeštadieniais į b i m ų ^ „ o s prisiunčiamos gavus
kontroliuoti
ir
leisti
vaikui
norma
8:30 - 12:00.
j prašymą.
dyti ir stipriau savyje blogį su jo ne tik kūno ir proto tvarka,
liai
vystytis
j
geravalį
—
tikrai
tramdyti. Šiomis dienomis 14-lik bet ir asmenybės (Jausmų - nusijungietės su viešniomis. Pirm.
Brockton, Mass.
metė mergaitė ir 17-metisbemiu Į teikimų) dama. Nė vienos raidės kalėdišką žmogų.
O. Eikinienė susirinkusius pa
Kas bent kiek smegenų turįs gakas peiliu mirtinai subadė pensi i šiame aptarime mes negalime
Kalėdų dieną Laisvės Varpa*
Kūčių naktį pamaldos šv. Ka
sveikino, A. Sužiedėlienė pa
ninka South Bende - šiame viso-1 keisti. Už tai mes turime visi taip ; g prileisti, kad toks žmoguje ge
P R A S M I N G A I PRALEISTOS skaitė kūčių prasmę ryškinantį zimiero bažnyčioj. Prieš Berne oro bangomis perdavė specia
kiomis gėrybėmis pertekusiame ir Į save tvarkyti, idant pajėgtume sa- ravališkumo ugdymas yra leng
ŠVENTES
kūrinėlį, o kūčių suruošimo su lių Migi** pusę valandos parap. lią kalėdinę programą, paruoš
blogybėmis gausiame krašte. Tai j vu elgesiu bent dalele prilygti mi- vas darbas. Taigi, ar ir toliau mes
manytoja ir buto šeimininkė A. choras, vedamas komp. J. Gai tą L V. vedėjo P. Viščinio.
erodiškas jaunuolių elgesys.
nėtam tikros sveikatos reikalavi- kartosime iki begalybės: "Jei tu
Lietuvių atsineštosios Kūčių i Juknevičienė uždegė 3 žvakes delio, giedojo kalėdines lietuviš Programos mecenatė — VolunImui. Tik minėtai trejopai susi- negirtausi — tu gerai gyvensi;
ir Kalėdų tradicijos išlaiko rimtį į gyvų, mirusių ir kankinamų dėl kas giesmes, palydint galingiems gienė. Laisvės Varpo klausy
T a i p p a t pr. mėty pabaigoje J"" f darkęs prisistato artimui gerava- jei tu nerūkysi — tu vėžiu rečiau
ir susikaupimą, šeimos bei or- i tikėjimo lietuvių prisiminimui, vargonams ir trompete. Iškil tojai visą valandą (11—12 vaL)
goskvė vienuole Motina Teresė vi-, l i u _ t i k r a i šventišku asmeniu. sirgsi; jei tu Evangeliją pildysi ganizacijos su nuoširdumu ruo- i Klebonas sukalbėjo maldas. Po mingas Bernelių Mišias atnaša su dėmesiu klausėsi žymių a s 
so .pasaulio buvo pagerbta, Nobe-1 T a s ž m o g a u s g e ravališkumas ir y- amžina ir laikina gėrybe naudo
per
maldos plotkelių pasidalinimas vo klebonas kun. P. Šakalys, menų turtingų kalbų,
Ko premiją jai suteikiant, uz zmo-; r a f i y § k i a u s i a j
^ pagal kuria sis. Tokia ir panaši kalba bei pa sėsi K r i s t a u s gimimo šventėms.
tremtyje
susikūrusių
ir linkėjimai. Tai visus sujun asistuojant dr. kun. A. Jurgelai pintų
niškiausią
— krikščioniškiau- anįmui
pasitarnaująs tikrai kalė gal tokias kalbas gyvenimas yra Atšventė, kaip tėvai ir seneliai
chorų
ir
solistų
gerai
perduoto
čiui.
Klebono
turiningas
pa
gė
j
gražią
lietuvišką
šeimą.
sią elgseną: už pagalbą neturtin i diskas žmogus skiriasi nuo žmo nežmoniškas elgesys. Tai atsakin švęsdavo tėvynėje, s u gražiomis
mis
kalėdinėmis
giesmėmis.
mokslas,
choro
su
soliste
M.
Pasisotinę tradiciniais 12 val
tradicijomis, maldingai.
giausiems, labiausiai visų apleis gaus
išnaudotojo
— įvairio gose vietose patalpintų tamsuolių
gių,
giedojo gražiąsias kalėdi Bizinauskaite, gražus giedoji
A L K Moterų s-gos 15 kp.
tiems Indijos gyventojams. Tai
Kūčių ir Kalėdų d Brocktone
bei asmenybe menkuolių elgesys.
pai žmogžudiško asmens.
nes
giesmes,
šnekučiavosi, džiau mas visus žavėjo.
normalus dvasiniai susitvarkiusio
Tokie iki šiol gyvavo ant žmonių valdybos narės gruodžio 16 d. gėsi lietuviškomis tradicijomis.
Didelė padėka choro vadovui oras buvo pavasariškas.
Žmogaus vertė
žmogaus elgesys.
tamsumo bei nesumanumo. Jau suruošė negalinčioms pasiruošti
Kalėdų žvaigždės šviesos jo
Lietuviai, išlaikydami savo komp. J. Gaideliui, M. Bizinaussudėtines kūčias A. Juknevičie
Panašiai ir mes visi, šioje žemė
Dangus visiems
užtikrino Dovydas psalmėse tiesą kalbėjo, n ė s bute. A t v y k o kuopos dva papročius, valgė kūčias. Malo kaitei, choristams, kurių darbo kie debesys neįstengs aptemdyti.
je gyvenantieji, daugiau ar ma taiką ir ramybę — tuos didžiau kas mūsų tarpe yra nesuskaitoma
nu, kad lietuviai giliu tikėjimu vaisiais parapiečiai ir visi lietu
žiau elgiamės: tai minėtų septy sius žmogui gėrius ant šios žemės gausybė pasimetusiųjų — silpna- sios v a d a s kun. P. š a k a l y s , kun.
V. Kibokietė
Rafaelis š a k a l y s ir sesės
są- sukūrė tiek daug švenčių, dar viai gėrimės.
niolikmečių žmogžudiškomis nuo vien tik geravaliams, o ne tur- galvių. Takius išnaudojo, išnau
bo ir gyvenimo tradicijų,
ku
taikomis gyvendami save ir arti Į čiams, kuriais mes visi trokštame doja ir toliau išnaudos nežmoniš
rias išblaškyti lietuviai palaiko,
mą žudome, tai Motinos Teresės tapti; ne išsimokslinusiems, ku kieji prekybininkai bei dvasinių
kime nuo savęs.Naudokimės kiek puoselėja, ateinančioms kartoms
žmoniškumu — jos kūrybinė riais mes visi didžiuojamės, ne reikalų nemokoviški tvarkytojai. vienas gera proga savo sveikatos
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
perduoda.
DR. K. 6. BALUKAS
mis pastangomis švietime. Ki gražiausiems, kuriuos mes ant al
Nieko iš gyvenimo negali pa pagausinimui.
DR. P. KISIELIUS
Reikia prisiminti šv. Tėvo
Akušerija ir moterų ligos
taip tariant, mes savaime gyveni- toriaus statome; tikrai n e visoke- imti, ko nesi jam davęs. Negali
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Pasiskaityti. Elizabeth B- Hur- Jono Pauliaus II Chicagoje 1979
Ginekologinė Chirurgija
m e artimui prisistatome tti mO- riopai ipOTS i va i.gantiems bei persi- reikalauti iš žmogaus tokio elge lock, Ph. D : Moderns Ways vvith m. spalio 5 d. lietuviams tar1443
So.
50th
Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
mą žudančiais erodais, tai per ki įceriantiems... Ne, iki begalybė- sio, kuriam tu jį neparengei. Pa
Medical Building). Tef. LU 5-6446
Children, VVhittlesey House.
I t ą žodį: "Branginkite kilnias
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
t a m gera darant, sau laimę ku nei Tik geravaliams, atseit, asme sakomis — pasakėlėmis, kad ir
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
t a u t o s tradicijas".
Priima ligonius pagal susitarimą
riančiais Tumais - Vaižgantais. nybė sužmoniškėjusiems taika ir tikrai asmenybe subrendę žmonės
TeJ.REliance 5-1811 „ . : - ; , .
Vis* tai nusiduoda atitinkant mū ramybė — tas brangiausias žmo nėra parengiami. Čia reikalingas SVEIKO MAISTO RECEPTAS
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
sų dvasiniam subrendimui — mū gui gėris dangaus mums pažadė minėtas labai sunkus darbas visų
Lietuvis gydytojas
Bulvių bandelės su vaisiais
sų asmenybės sužmoniškėjimui - tas.
DR. PETER T. BRAZIS
pirma šeimos narių nudirbamas.
3925 West 59th Street
Orkaitė 400 L F.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
paprasčiau sakant, mūsų turimam
Toliau artimieji, mokykla, bažny
Mintinai
išmokime
minėtai
tre
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
geravališkuo kiekiui.
Produktai: 1 svaras išvirtų bul
čia —visa visuomenė turi atgim
Premijuotas
romanas
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
jopą savo sveikatos aptarimą h
ti naujai veiklai. Be šitokios elg vių su lupynomis, 1 svaras obuo
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Trejopas atgimimas sveikatom
nuo
šiol kiekvienas
ryžki
JURGIS GLIAUDĄ
senos ir toliau slinks užmarštin lių (Jonathan), 5 šaukštai kviečių I
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
O tas geravališicumas yra ne mės trejopai sveikti. Būtinai tre tūkstančiai metų, o geravališkų daigų, Y2 puoduko bulvinių mil- Į Jury komisijos narė DALIA KUGYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
kas kitas, kaip vienas iš trijų mūsų jopai, o ne vienaip, ar antraip — žmonių pakankamo skaičiaus mes tų, Vz puoduko stambiau supiaus- j CENIENE apie romaną rašo: Per
DR. EDMUND E. CIARA
lojos
Respublikos
skaitytojas
mėg
SPECIALISTĖ
dar
ir
trečiaip
reikia
man
ir
tams
pilnos sveikatos pagrindų. Mat,
nesulauksime. O jų būtinai mes tytų ar sukapotų valakiniu ar lietu į stąs Dzūkijos kraštą, bei rašytojo
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
tai
bei
kiekvienam
kitam
susitvar
tik trejopai susitvarkęs žmogus y2 7 0 9 West 51st Street
turime užsiauginti ir kuo greičiau viškų riešutų, 2 šaukštai korinkų, i brandų stilių, sutiks romaną su
3200 W. 81st Street
Tel. - GR 6-2400
ra tikrai sveikas Tik kūnu, protu kyt. Tik tada šventės taps tikrai ir kuo gausiau juos atsakingo 1 kiaušinio baltymas, !/2 šauks- į dėmesiu. Gamtos spalvingi peisaVai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. P-PVai. pagal susitarime: pirmad. ir ketv. 1-4 it
ir asmenybe sunormalėjęs asmuo kalėdiškos kiekvienam iš mūsų se vietose patalpinti. Tik tada, ir telio cinamono,
2 šaukšteliai; žai, psichologiškai įtikinantys per 7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
sonažų charakteriai bei dinamiškai
Mat, įvairiausias žmogaus pa tik tada, o ne bet kaip kitada mes
pajėgia žmoniškai
— šven
aguonų ir 2 šaukšteliai
soros \ intriguojanti tematika lydės skai
pildomas
blogis
žemėje
yra
išda
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
tiškai elgtis. Tokio elgesio visi pa
pajėgsime paversti žmogaus elge (Millet) grūdelių,1 šaukštelis j tytoją iki paskutinio puslapio.
geidaujame, nes jau tikrai esame va bent vieno iš trijų žmogaus sį Dangui priimtinu, kiekvienam alyvos, 1 šaukštas medaus, %
DR. J. MEŠKAUSKAS Išleido Dzūkų Dr-ja Chicagoje
DR. E. DECKYS
nekalėdiško asmens varginami vi sveikatingumo 'pagrindų nesusvei- pagalbos reikalingiausiam, tada šaukštelio druskos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1979 m. 374 pusi., viršelis dail. P.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė vidaus ligos
sokeriopai. Vieno pageidavimo kimo. Nuo dabar kiekvienas at- mes nusiteiksime padėti taip, kaip
Aleksos. Spaude Draugo spaustu
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
Darbas: Bulves, išvirtas dieną vė. Kajna su persiuntimu $7.75.
2454 West 71st Street
čia negana. Reikia tinkamos — gimkime supratimui, kad blogis Tumas Vaižgantas žmonėms kad
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
prieš kepimą, nulupti ir sumalti. Užsakymus siųsti:
labai sunkios veiklos, idant pajėg ant žemės nėra šėtono apsėdimas, | p a d ė ] - 0 ) k a i p Motin&
Teresė
kad
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. iroenktad.
tume per 1980 metus geravališku- ar Dangaus nuo mūsų nusigręži neišpasakytai apleistiems - neįsi I jas sudėti kviečių daigus, nulup
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
m a n priartėti. O taip artintis prie mas. Ne ir dar kartą ne! Blogį vaizduojamai suvargusiems visą tus ir plonai sudrožtus obuolius,
Chicago, IU. 60629
Telef. - 282-4422
korinkas, cinamoną,
riešutus,
Gėrio kiekvienam yra būtinas rei ant šios žemės kursto ir palaiko save atidavėDR. A. B. GLEVECKAS
druską ir išplaktą bailtymą su me
kalas, jei mes norime dar ir toliau vienintelis nekalėdišku tapąs ir iš
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Apleistajam
reikia
duonos
dum.
Šaukštu
išmaišyti
ir
suspaus
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
žmonėmis vadintis.
Tel.
—
BE
3-5893
likęs iki dabar asmenybe pasilipu
ir
širdies
Ofisai:
ti
į
pailgą
ruliudcą.
Padalinti
į
12
Specialybė
Akių
ligos
sysis, kitaip sakant blogavalis žmo
111 NO. WABASH AVE.
Save ganome pagal išmanymą į
3
9
0
7
West
103rd
Street
dalių,
kiekvieną
dalį
suruliuoti
į
gus.
Per visą savo gyvenimą nusi
4200 NO. CENTRAL AVE.
Jonas Karvelis
Valandos pagal susitarimą
kamuoliuką.
Kiekvienas iš mūsų savaip su
Valandos pagai susitarimą.
teikime
labiausiai
visų
apleistam
Tik tiek išimti gali iš
Ofiso tel. - PR 8-2220
pranta sveikatos esmę: tiarą ant
Į vieną dubenėlį supilti aguo
talkinti, širdį jam savais darbais
gyvenimo, kiek į ji padedi
DR. FRANK PLECKAS
Šios žemės savo paskirtį. Todėl ir
rodydami. Ne atvirutei, ne blizgu nas, į kitą soros grūdelius. 6 ka
DR. JANINA JAKSEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
Prisiminimai 1905 - 1977
Nustokime žmogui nuolat pri čiui ar medžiagos gabalėliui pa muoliukus apvolioti su aguonom,
elgiasi pagal savo dvasinį pajėgu
JOKŠA
0PT0METRISTAS
mą. O jis daug įvairesnis už genio minę negyvenimiškumą: girdi, jei veskime gerą darbą atlikti. Tai o 6 su soros grūdeliais. Dėti į leng
VAIKŲ LIGOS
Didelio formato, 456 pusi. Kieti
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
margumą. Vieni pasitenkina lėba pildysi Evangeliją - nereikės kalė nežmoniškiausio pagonio elgesys. vai alyva pateptą blėkutę tik tą viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
3 6 5 6 West 63rd Street
'"Contact lenses"
vimu, kiti ištvirkavimu, treti — jimo, policijos, pragaro... Tai pa Visi turime organizuotis į darbais vietą, į kurią bus dedamas ka dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
per artimo lavoną žengia savos geidavimas prileidžiant, kad gera širdį žmogui rodyti pajėgiančių muoliukas. Kepti gerai įkaitintoje na su persiuntimu $13.60. Illinois
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
gyventojai dar prideda 73 et. vals
kišenės storinimo kryptimi. Vie valiu - -asmenybe susitvarkiu jų gretas, kaip kad Balfas, Lietu orkaitėje 40 minučių.
tijos mokesčio.
DR. LEONAS SEIBUTIS
nok yra saikas - tikras matas žmo siu, taigi ir Evangeliją pildyti pa- vos Dukterys, Alvudas elgiasi.
DR. A. JENKINS
Iškeptas bandeles sudėti deko
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
gaus nemeluotam
sveikatingu jėgančiu, — tikrai nauju žmogu Tik per kitam gero darymą kiek
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Užsakymus
siųsti:
ratyviai įvairinant jų spalvomis,
PR0STAT0
CHIRURGIJA
3 8 4 4 West 63rd Street
mui seikėti. Štai ir tas sveikatos mi asmuo gali tapti vien tik pa- vienas stenkimės sau džiaugsmą
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Sf~,
į popierinę servetėlę gražiai iš2656
W.
63rd
Street
Valandos pagal susitarimą
didinti. Kito kelio tikro džiaugs
Vai antr 1-4 oopiet ir ketv 5-7 vak.
dengtą lėkštę.
Chicago, 111. 60629
6132 S. Kedzie Ave Chicago
mo — neblėstančios laimės aptu
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
Tel. 445-1223 arba 489 4441
Paruošė
Adelė
Duoblienė
rėjimui dar niekas nepasiūlė. Kris
tus priminė mums, jog n e lie
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
žuviu, o savu darbu artimui mes
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
tampame jo pasekėjais. Tad ir pil
T e l . - G R 6-0617
A n t a n a s Rub šy s
Valandos
pagal susitarimą
dykime tikro žmogaus pareigas
6958 S. Talman Ave.
per visas mūsų gyvenimo dienas.
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso tei. HE 4-2123. namų GI 8-6195
Savais darbais rr per kitam teikia
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
mą pagalbą sau laimingesnių die
( Antroji dalis )
DR. V. TUMAS0NIS
BENDROJI MEDICINA
nų sulaukimo visiems šį skyrių
Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija iSeina į pasaulį. Bendrija
CHIRURGAS
skaitantiems ir paga'l jo nurody
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2454 West 71st Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir sėst Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir
lauke. Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji
mus gyventi besistengiantiems
Dievo
tauta,
Naujasis
gyvenimas.
Bendrija
Pasaulinėje
istorijoje.
6-7 — iš anksto susitarus
Naujųjų metu proga linki šis sky
Bendrija
ir
amžiaus
pabaiga.
Kieti
viršeliai,
424
pusi.
Išleido
DR.
IRENA
KYRAS
rius!
Ofs tel 586-3166: namg 381 3772
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois
DANTŲ GYDYTOJA
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio.
DR. PETRAS 2LI0BA
Specializuojasi: Koronėtėse,
Išvada. Gyvenimas yra tik pa
tilteliuose
ir
plokštelėse.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reigos atlikimas. Tad ir stenkimės
Užsakymus siųsti:
2659 W 59 St.. Chicago - 476-2112
6745 West 63rd Street
kiekvienas
savas
žmogiškąsias
palietuvio sodybos pažmonio programą seka gaM. sesuo Ona Ankienė (kairė
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr.. treč.
Vai:
pirm . antr ketv ir penkt
|
reigas
atlikti
kuo
stropiausiai.
TreDRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chieago, IL 60629
je), Ona Bužinskienė, Ona Banienė. Vincas Kuliešius ir Petras Ankus.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
2—7) šeštadieniais oa^al susitanrna.
I jopą sveikėjirną kiekvienas pradė- %
Nuotr. M. Nagte
DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 8 d.
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Turistai Rusijoje —

anksčiau įkurta AiLTa, bet Euro
poje. Seimas buvo baigtas rezo
liucijų priėmimu ir valdybos
pirm. dr. K. Bobelio žodžiu.
1UOZAS
GAILA
VLIKo būstinei įsikūrus sosti
cūziškai, kurio leidimui LAV Lie
Greičiausia girdėsime,
kad
Prieš olimpinius žaidimus vis ra parūpino lėktuvą už keliu va- nėje, turbūt, buvo ir natūralu,
tuvių
Bendruomenė
paskyrė VLIKo seimas buvo darbingas ir
daugiau kreipiamas dėmesys į so- landų grįžti tiesiog į Londoną,
kad naujoji valdyba ryžosi pir
15,000 dolerių. J. Simanavičius
vietinę tvarką, kaip jie priima užKomunistines melagystes ir ap- mąjį savosios kadencijos seimą, konferencijai, tęsiamas bendra informavo apie Kanados LB po sėkmingas ir, paviršutiniškai pa
sienio turistus. O ten vyksta nė gaudinėjimą jie dar patyrė, kai 1979 m. gruodžio 8-9 dienomis, darbiavimas su latviais ir estais, litinę veiklą. Ji veikia kartu su žvelgus į jo eigą, gal taip ir at
tik sentimentalūs, dažnai nostal- laukimo tarpais lankė Lenino šaukti Baltimorėje. Baltimorės nagrinėjamos galimybės, jei Lie pabaltiečiais, taip pat baltaru rodytų, bet kaip buvo iš tikro?
Iš 15 politinių grupių seime
gijos nesutramdą okupuotu kraš- muziejų ir paklausė ten, kur yra vietovė patogi savo artumu Phi- tuvos byla būtu pristatyta tarp siais ir ukrainiečiais. Reikšmingu
tautiniam
Hagos
tribunolui.
San
įsiregistravo
34 atstovai, posė
tų buvę gyventojai, ten turi gimi- Leono Trotskio paveikslas. Vado- ladelphijai ir Washingtonui, tai
įvykiu jis laikė tų penkių tauty
tykiai
su
atskirų
valstybių
vyriau
džiuose
dalyvavo
apie 26. Išsky
nių, bet vyksta ir naivūs turistai, vė pasakė: "Tokio iš viso nėra bu- gi buvo galima tikėtis seimo,
bių memorandumą, įteiktą Jung
sybėmis
nėra
pakankamai
už
rus du jaunuolius, Vaivą Vėbrai
kurie rusiškos tvarkos nepažįsta vę". Žiūrint į pirmojo politinio gausaus svečiais iš šių palyginti
tinėms Tautoms, kurį taip pat
ir net netiki kitų pasakojimais, biuro paveikslą, šalia Lenino, prie aktyviu lietuviškų kolonijų. Girti megzti, o aiškesniu informacijų pasirašė Pasaulio Lietuvių Bend tę ir Liną Kojelį, ir porą viduri
Spauda dažnai vengia apie tai ra- kurio sėdėjo Trotskis, tėra tik tuš- na taip pat buvo mintis ruošti ir pagalbos iš buvusios valdybos ruomenės pirmininkas V. Ka- nio amžiaus atstovų, visi kiti pen
gauta.
sijos amžiaus. Po kiekvieno pra
šyti, žinių perteikimo institucijos čia kėdė ir kariška kepurė, kuriai seimo posėdžius ne viešbuty, bet šiuo klausimu nebuvo
mantas. Paskutinysis simpoziumo
Ypač
didelės
reikšmės
esanti
Ats
nešimo
ir kalbos jie karštai plo
sąmoningai nutyli tuos klausimus tinkama galva, atrodė, tartum bū Lietuviu namuose, tuo sumaži
dalyvis kun. dr. J. šarauskas at
tovu
rūmų
priimta
Pabaltijo
rei
jo, vysk. V. Brizgį net pagerbė
dei politiniu motyvu arba dėl tų nukirsta. Vienas tada paklau- nant rengimo išlaidas ir pare
kreipė dėmesį, kad mūsų svoris
"šventos ramybės". To reikalauja sęs, kodėl Leninas yra savo testa- miant Lietuviu namų bendrovę, kalu rezoliucija ir jos priėmimas šio krašto valdžios biurokratijo atsistojimu, bet mažai jie turėjo
laisvujų ir komunistiniu kraštų mente taip išgyręs Trotskį ir ko- apie kurią sukasi visas pagrindi senate turės įtakos kitų valstybių je menkas, nes maža ten lietu klausimų ir taip, kaip ir nieko RonaM Reagan, galimas respubli
politinių santykiu atšildymas — dėl jo nėra šiame paveiksle. Va- nis Baltimorės lietuvių veikimas. vyriausybėms Madrido konferen vių. Permažai domimės universa nediskutavo. O klausti tikrai bu konų partijos kandidatas į JAV-bių
cijoje, kuri mums bus prieina
vo ko.
detentė. Rusiškos tvarkos komu- dovė trumpai atsakė, kad gal ir
prezidentus, yra geras raitelis
linėmis problemomis, todėl nesu
miausias
forumas
Lietuvos
bylos
nistinę tikrovę parodė anglų tu- buvo toks Trotskis, bet tai tik
Pusantros dienos
trukusio
Pavyzdžiui, pirmininko prane
silaukiame dėmesio ir savais rei
ristas istorikas Alistair Home, ku- koks mažas pareigūnas, o čia yra VLIKo seimo darbotvarkė susi pristatymui 1980 metais. Vyks kalais. Į situacijas turime žvelg šime
nebuvo
paminėti jokie
rio įspūdžius pasakoja "Boston didieji komunizmo vadai.
dėjo iš trijų dalių: 1. Tarybos ir tant Irano ir JAV krizei, kiek ti realistiškai: ne vien tik kalbė konkretūs darbai, tik bendrybės: būti apie jaunimą. Deja, kalbė
Globė" kolumnistas William F. TJ šio aprašymo jau ne tik da- vaidybos pranešimai. 2. Tautos vienu metu gali įvykti sprogimas, ti ,bet planuoti ir sudaryti konk veiklos koordinavimas, atstovavi toja ribojosi tik kaltinimais apie
Buckley (gruodžio 25 d laidoje), lis anglų, tikinčių į detentę, supra- Fondo pranešimai, simpoziumas atnešantis naujas galimybes ir rečias programas. Žinoti, ko pra mas, artimi ryšiai, gairių aptvar- liberalų vedamą mūsų jaunimo
Istorikas Alistair Home kartu to, kokia iš tikrųjų yra komunis- „Lietuvos laisvės byla — 1980 sąlygas Lietuvos bylos sprendimui. šome, ir turėti alternatyvas. At kymas, tyrinėjamos galimybės, nupolitinimą. Argi lituanistinės
su savo rusiškai kalbančia 21-rių tinė tikrovė. Dėl tos priežasties ir metų perpspektyvoje, paskaita Tam turime būti pasiruošę.
stovų rūmuose priimta rezoliuci ruošiama dirva, palaikomi santy mokyklos, seselių vedamos jauni
"Lietuviu
nusikaltimai
KetuKitų valdybos narių praneši ja 200 nėra įstatymas ir ji ne kiai ir t.t Dr. K. Bobeliui pa mo stovyklos, at-kų, skautu (kur
metų dukterimi vyko į Maksvą, iš amerikiečių laikraščiai jau prakur turėjo skristi į Tiflisą (Tbili- kalbėjo kitu tonu apie sovietinę j viams". 3. Paskaitos: „Jaunimo mai buvo trumpesni. Dr. J. Ba įpareigoja vyriausybės kelti Pabal kartotinai užsiminus apie JAV ir ji pati aktyviai dirba) organiza
si) Kaukaze. Home šiuo atveju tvarką, šiurkštumą ir tikro melo žodis" ir „Lietuvos sienų klausi- lus, vicepirmininkas spaudos ir tijo klausimo. Tai yra tik kong Irano krizę, kad kiekvienu mo cijos, LB ruošiami jaunimo kong
informacijos reikalams, pabrėžęs, reso nuotaikų pareiškimas, o kad mentu galįs įvykti sprogimas, at resai, PLJS yra kažkokių liberalų
mas .
prisimena prieš penkiolika metų reprezentaciją.
VLIKo tarybos pranešimą per kad informacija yra vienintelis jis mums yra palankus, tai mes nešantis naujas galimybes ir tam infiltruoti, kurie sąmoningai nu
Peter Flemingo pasakytus žb•
džius: 'Lotynai ir arabai meluoja,
Rusu komunistų šiurkštumas, skaitė P. Povilaitis. Pagal prane mūsų ginOolas, pranešė apie ir taip žinome. Kitaip yra su re turime būti pasiruošę, niekas ne- I politina lietuvišką jaunimą? Ne
kad kitiems patiktų, anglai me- auklėjimo stoka ir žmogaus teisių šimą tarybos veikla sklandi, ke ELTos biuletenius ir kitą VLIKo zoliucija finansinės paramos mū klausė kaip. Išskyrus dr. J. Ba- į buvo tuo reikalu jokių klausimų
luoja pridengti save, o rusai me- negerbimas
mažai
pažįstami lio atstumai tarp tarybos ir val informaciją. Dr. K. Jurgėla, vi sų Diplomatinei tarnybai reika lio pranešimą, panašūs buvo i r ' a r diskusijų, atrodo, kad seimo
luoja be jokios protingos priežas- tiems, kurie į komunistinę sistemą dybos nėra kliūtis. Nors valdy cepirmininkas politiniams reika lu (šią rezoliuciją, H.R. 5407, kitų valdybos narių pranešimai. • dalyviams viskas buvo aišku...
ties, dažniausiai patys sau dary- žvelgia tik iš tolo ir tik kaip į po- bos patvirtinimas ir užsitęsė, bet lams, kalbėjo apie kažkokius val įnešė kongr. Charles F. Dougher- Priėmimas 1979 metų finansinės
Neviskas aišku buvo komisijų
dami žalą, bet tai toks jų gyveni- litinę santvarką. Laisvųjų kraštu dabar turime vieną aktyviausių dybos darbų trukdytojus, kokiu ty JAV LB krašto valdybos rū sąmatos, perkėlimas raštinės iš posėdžiuose, į kuriuos seimo at
mo būdas". Priminęs šį rusu api- turistai, kurie gera valia ar iš valdybų ir aktyvu pirmininką. jam jo ilgoje praktikoje su įvai pesčiu. ].G.), kuria yra stipriai N.Y. į Washingtoną, apibūdini stovai atvyko visiškai nepasiruo
būdinimą, jis toliau pasakoja, smalsumo nori aplankyti nepažįs- Taryba turėjusi 6 posėdžius, pri riais diplomatais ir politikais nė susidomėjęs Valstybės departa mas savo asmeninio patyrimo, šę. Todėl greitomis sumetė eilę
kaip jau aerodrome turistai buvo tarną kraštą, turi patys patirti iš ėmusi metinę sąmatą, sudariusi ra tekę sutikti. Vicepirmininkas mentas ir jau svarsto įvairias ga išskaičiavimas įdėtų darbo valan rezoliucijų ne dėl to, kad jos lais
dų, asmeniniai nusivylimai ir pa vinimo darbams būtų naudingos,
muitininkų šiurkščiai sutikti.
arčiau, kad tinkamai galėtu pa- 2 komisijas ir sekanti valdybos organizaciniams ir visuomeni limybes.
niams reikalams L. Grinius patei
dėkos N.Y. ponioms tai dar ne bet kaip gi bus seimas be rezo
Jis pasakoja, kaip muitininkė žinti rusišką sukomunistintą tvar- darbus.
Po
simpoziumo
įvyko
inž.
L.
kė
savo
pranešimą
raštu
ir
žo
veikla ir tikrai ne kova už tau liucijų. Gaila buvo iš Anglijos at
moteris reikalavo, kad viena tu- ką ir žmogaus nevertinimą. Ir geVLIKo valdybos pirm. dr. K
Griniaus
paskaita
„Lietuviu
nu
džiu,
aptardamas
savo
pareigas
tos
laisvę. Kažkoks nesusiprati vykusio atstovo Z. Juro, kuris keristė dovanoms atsivežtas šokola- rai, kad komunizmą pradeda pa Bobelio kalba buvo išspausdinta
sikaltimai
lietuviams".
Prelegen
valdyboje,
nusivylimą
dėl
stokos
mas buvo kai kurios paskaitos. liais atvejais bandė seimą sudodo plyteles išvyniotu vieną po ki- žinti ir net grįžę spaudoje kelti jo ir išdalinta seimo atstovams, ku
tos. Po to dar ją pačią nusivedė į šiurkštumus ir netvarką kaip tikįrią j j s su mažais pakeitimais ir nuoširdaus bendradarbiavimo, iš to išvedžiojimais, pasilikusius Sunku suprasti, kad iš okupuo- j m i n ti su tik ką Anglijoje išėjukitą kambarį ir įsakė išsirengti šiuo metu, kai ruošiamasi olim- J perskaitė. Pradžioje citavo jo val- skaičiavo VLIKo darbams atiduo okupuotoj Lietuvoj ir pasitrauku jamo krašto pabėgęs lietuvis, gy- s į a kny ga „Land of Crosses", panuogai. Jo paties raštų kopiją var- piniams žaidimams. William F. idybos išleistą, vadinamą VLIKo tas valandas ir pranešimą baigė sius, gyvenančius išeivijoje, te- venantis laisvėje ir materialinia rašyta kun. Michael Bourdeatuc,
tėTIapą po lapo, nors tai buvo spe- Buckley, komentuodamas prof. A. J1979 m. deklaraciją,
kurios padėka įvairiems valdybos talki besaisto nepriklausomos Lietuvos me pertekliuje, drįstų taikyti kaž kurioje dokumentuotai aprašy
valstybės įstatymai. Tie įstaty kokius įstatymus ir bausmes kendaliai rusams vežama raštų ko- Home patirtus įspūdžius, daro iš-1 „...įvairus samprotavimai liečian- ninkams.
ta lietuvių kova už religinę laisTautos Fondo reikalais kalbė mai dabartinėje Lietuvoje gyve čiančiam okupaciją tautiečiui ir v e 1939-1978 m laikotarpy, prapija. Iš vienos mergaitės atėmė vadą, kad olimpiniai žaidimai y tieji planus Lietuvos laisvės bylo
mergaitėms skirtą žurnalą. Vieno ra Sovietų Rusijos šaltojo karo je ... ir bus pagrindiniai kelro jo J. Giedraitis. Kanados TF at nantiems gali būti nežinomi, to dar pavyzdžiu statydamas Nuem- Į gydamas, kad autoriui ir leidėkeliautojo reikalavo pasirašyti pralaimėjimas, nes, kai suvažiuos džiai VLIKo valdybos veiklai". stovybės pirmininkas J. Vaičeliū- dėl mes juos jiems turėtume pri bergo teismą, kur nusikaltėlis tei- j j a m s būtų pasiųstos padėkos. Per
anketą, kuri tebuvo išspausdinta apie 300 tūkstančių sportininku ir Dabartinė valdyba turėjo šiuos nas, įteikdamas 35,000 dolerių minti, kad jie žinotu būsimas se nusikaltėlį. O visgi tuo susiža-1 skaįgįus rezoliucijas tos padėkos
rusiškai, o tos kalbos jis net ne- svečiu* jie pamatys komunistu ne pagrindinius rūpesčius: paruošti čekį, pastebėjo, kad VLIKo dabar prasižengimų pasekmes. Tam pre vėjo ALTos pirm. dr. Šidlauskas I nebuvo, tada buvo vėl pakarto^
suprato. Jam atsisakius tai padą- tvarkingumą, melą ir žiaurumus, 1979 m. sąmatą, koordinuoti ir tinės valdybos nesutarimai su cedentas yra buvęs Nuernbergo ir, tik dr. D. Krivickui autorite-1 ^ į pralyta ir, berods, palikta
dieną tingai pareiškus, kad tokia t«w,,
tema vai(jyijaj tao pasirūpinti.
ryti (anot jo, o gal ten buvo pri- Tai bus tikroviška komunizmo išplėsti bendrą lietuvišką politi PLB mažina kanadiečiu aukotoju teismas. Antrąją seimo
apie
Lietuvos
sienas
ir
žemėlapius
dosnumą
ir
pageidavo,
kad
tie
ne laiku ir ne vietoj ir net ne- Slegiantį įspūdį sukėlė lietuvių
sipažinimas, kad jis susprogdins patirtis.
nę veiklą, tarptautinį Lietuvos
Kremlių...), visą grupę ilgai laikė Verta šiuo atveju prisiminti ir iš interesų atstovavimą. Lietuviška nesutarimai būtų pašalinti, nes kalbėjo Alg. Gustaitis. Tarp ki svarstytina, pats prelegentas L. kalbos žalojimas pranešimuose ir
muitinėje. Toks vaizdas ir anglui išeivijos vykstančių pavergtųjų politinė veikla buvo plečiama at Kanadoje PLB yra gerbiama. A. tu išvedžiojimų ilgokai įrodinėjo Grinius prisipažino, kad jis žino raštuose. Institucija, protestuoparodė rusišką tvarką.
tautų atstovų turistus. Jie nori ap- gaivinant VLIKo atstovybes įvai Firavičius, Toronto TF atstovy savo kvalifikacijas kalbėti šia te jęs, jog tai nereali tema. Bet If'jjanti prieš Lietuvos rusifikaciją,
•
lankyti savo dar išlikusius gimi- riuose kraštuose. Pagal pirminin bės pirmininkas, ilgesniame žody ma ir taip pat ragino LB išleis buvo žinoma, kad tai nereali te ir kurią sudaro, jei ne aukštuo
tą žemėlapį išmesti kaip netin ma, tai kodėl ja buvo trukdo
Bet tai buvo dar ne viskas. I nes ir artimuosius. Jie vyksta į o- ką, VLIKo santykiai su kitu kraš je apibūdino sunkumus renkant
kamą.
Livija Bražėnaitė-Garsie- mas suvažiavusiųjų, net iš Angli sius, tai vidurinius mokslus lietu
Kaukazą lėktuvo nebuvo. Vadovė kupuotą tėvynę vedami sentimen- tu lietuvių organizacijomis yra aukas, kai kurių tautiečiu pasy
viškoj mokykloj baigusi karta,
nė vadinamam jaunimo žody kal jos, laikas?
net pasakė, kad dėl sniego ir šal- tų ir nesveikos nostalgijos. Daž- geri ir principiniai VLIKo pozi vumą kovos už laisvę darbams.
neprivalėtų taip biaurioti savo
tino liberalus lietuviško jaunimo
Panašiai įvyko ir su paskaita
čio lėktuvai negali nei pakilti, nei niausiai jie nori pamatyti tik sa- cija yra bendradarbiauti su vi
Simpoziumą „Lietuvos laisvės
sios kalbos. Pranešimuose girdė
nupolitinimu,
priekaištavo
jauni
apie Lietuvos sienas. Po prelegennusileisti, nors iš stoties buvo gir- vo artimuosius ir kartais savo ar som lietuviškom institucijom, o byla" moderavo dr. K. Jurgėla.
josi „...jis atvažiavo su savo bamo
kongreso
rengėjams
už
sąmo
dėti, kad jie ir leidosi ir kilo. Kitą savo tėvų išdraskytas tėviškes, ypatingai su Pasaulio Lietuviu Pirmasis simpoziumo kalbėtojas
to mėgėjiškų aiškinimų ir g g - Ę į J g , j i s t o l baderiuoja ir
ningą
ar
nesąmoninkgą
jaunimo
dieną atvežė iš viešbučio šaltu Dažniausiai jie mato tik liūdnus Bendruomene. Visi tarporganiza- dr. D. Krivickas apžvelgė tarp
nupolitinimą ir nesugebėjimą nimų išmest, LB įSeistą S - g H į S r i u o j a , kol gauna čekį.-", o
blogu autobusu į Demodievo ae- veidus, baimės apimtus tylius ar ciniai neaiškumai, kiek tai liečia tautinę politinę padėtį ir daro
p i atsistojęs J. Audėnas primine, į r a š t u " g j dr. K. Bobelio pra
įprasminti jaunimo veiklos.
mus
pasiruošimus
Madrido
kon
kad jau seniai buvo VLIKo suda ''
rodromą. Po kurio laiko ta pati timuosius ir tik išorę, kurią nori VLIKą ir kitas organizacijas, bus
nešimas tai didžiausias kalbos
ferencijai.
Lietuvą
liečianti
me
Seimui einant prie pabaigos, ryta komisrja, kuri nustačiusi Lie
vadovė pranešė, kad jau dabar parodyti okupantas. Tačiau pa sprendžiami VLIKo paskelbtos
žalojimo pavyzdys. Anglišku pa
turėsime lėktuvą. Bet pasirodė, kad vergtųjų tautų atstovai turi maty- Lietuvių chartos dvasioje. Bend džiaga jau yra sukaupta JAV Lie žodį tarti buvo pakviestas vysk. tuvos sienas, ir kad šiame seime pročiu rašomos datos, be reika
lėktuvas į Kaukazą skrenda iš ti ne tik fasadą ir piliorius, bet ir radarbiavimas su Diplomatine tuvių Bendruomenės leidiniuose, V. Brizgys. Jo nuomone, šian nedera daryti kokių nors nutari lo naudojamos didžiosios raidės,
Vnukovo aerodromo, kuris y- moralinius gyventoju nusiteiki- tarnyba vyksta artimai. Tarptau tereikia juos dauginti ir dalinti. dieną didžiausias Lietuvos prie mų tuo reikalu. Vėl beliko klau ne vietoj sudėtos nosinės, USA
ra pusantros valandos važiavimo mus ir už piliorių. Tai yra kovo- tinėje plotmėje dedamos pastan Dr. B. Kasias akcentavo apie Lie šas ne okupantas, bet alkoholiz simas, kokiems galams net iš Ka vietoj JAV, sakiniuose sumaišy
atstume. Kai ten sušalę ir suvar- jančiųju už laisvę įsipareigojimas gos atgaivinti lietuvių atstovavi tuvą informacijos stoką Europoje mas ir moralinis palaidumas. lifornijos buvo atgabentas pa
tos lytys ir laikai, praleistos nogę pagaliau nuvyko, susodino -— parodyti tikrąjį komunizmo mą ACEN (Assembly or Captive Tą spragą Prancūzijoie dalinai VLIKo veiklos pagrindas ne Ame skaitininkas sienų klausimu? Ak
(Nuketta i 4 paL)
juos į lėktuvą, bet kažkas buvo veidą.
Nations), ruošiamasi Madrido užpildys stambus jo veikalas pran rikoje, kur darbą atlieka daug tuali ir reikalinga tema galėjo
netvarkoj su lėktuvu. Pilotas ir jo Daugelis lietuvių net okupuotapagelbininkas išjungė motorus, me krašte išliko lietuviais, nuosiu savitą (nors kiek ir „šveikišką") gyvenimo filo kas būtų pažinojęs dėduką ir jo linksmą būdą) įvyko
užgesino šviesas ir niekam nelei- širdžiais, vaišingais ir norinčiais
sofiją, nenuskursti ir dar stipriai padėti naujiesiems dar kai kas.
do iš jo išlipti.
svečius priimti visa širdimi. Bet
ateiviams. A. a. prel. K. Bičkauskas pažino dėdę, nes
'Tokiu atveju jautiesi, rašomi- būtina yra matyti tikrąsias ju
Tas pats giminaitis, kuris atvykęs į šį kraštą
buvo, nors ir ne dažnas, dėdės nuodėmklausis.
nėtas istorikas, tartum būtum po- nuotaikas, jų kančias, fu persekioAplankęs kada mus, dėdei vis tvirtai paspausdavo taip „sunkiai" su dėduku bendradarbiavo, išėjo į žy
vandeniniame laive ant jūros jinm baimę ir iš ju tylos suprasti
ranką ir sakydavo: „Na, dėde, kaip gyveni! Juk mudu mius Chicagos skulptorius. Suprojektavo dėdukui
dugno". Prieš saulės tekėjimą vėl jų priespaudą. Grįžusieji turistai
abudu dėdės! (Prelatas irgi buvo atsivežęs sesers gražų, lietuvišką paminklą, su stilizuotais 2 colių
pradėjo vežti atgal į viešbutį. Kai kartais turi tylėti savųjų apsaugai,
dukterį iš Lietuvos, tik kiek anksčiau). Tai, jeigu šei storumo Cor-Ten'o kryžiais (Cor-Ten'as — specialus,
J. KATINAS
minėtas turistas per savo dukterį bet jie negali išsižadėti nei savo
ii
mininkai pasiūlys, išgersime po „Šatą" už dėdes! Išgė nerūdyjantis, palengva besioksiduojantis plienas) su
vadovei pareiškė, kad jis jau ne- artimųjų, nei savo principų. Jie
— Aš namislinau, Džana, — sakydavo, — kad ręs vieną, o mūsų paklaustas kuo galėtume pavaišinti išpresuotais gėlių ornamentais ir suorganizavo jo
benori važiuoti į Kaukazą, ji at- neturi kaip Helsinkio susitarimai,
pastatymą kapinių dienai.
sakė, kad Sovietu Sąjungoje gali- skelbią žmogaus teises ir pripa- demokratą išvindytum, anei agen į fruntus (atseit, į taip mylimą ir gerbiamą svečią, sakydavo: „Ogi arba
ma gauti išvažiavimo vizą tik po žįstą Sov. Rusijos užgrobtas sie- karą) gal išvaryti, kaip naintyn seventyn (1917 m.). tos be arbatos — jeigu turite" (atseit, tik virto
Kur buvęs, kur nebuvęs, dar iš vakaro tik
—
24 valandų.
nas, savo tyla pagelbėti komuniz- O mudu iš tikrųjų Amerikos, kurią dar labai mažai vandenėlio burnelei paskalauti).
šmaukšt ir įvažiuoja į kapus tų kapinių valdovas,
pažinojome, neskriaudėme: norėdami būti visiems
Prie tokių "išradimu" ir tokios mui įsitvirtinti pavergtame ir geri, vienas balsuodavome už demokratus, kitas už
Jau vėlesniame bendrame gyvenime, nelaimėms vietinės parapijos klebonas. Dėduką jo anks
tvarkos neįpratusiam anglui jau priespaudoje laikomame krašte „publikėnus".
užpuolus mūsų nedidelę šeimelę, dėdė parodė savo tyvesnių prašymu laidojome tuose pačiuose kapuose,
pakako pažinti rusiškas komunis- Jie yra nutildytųjų balsas, tokiais
tikrą, jautrią žemaitišką širdį. Po sunkios automobi kur buvo palaidotas jo tėvelis, čia pat East Chicagotinęs melagystes. Jis susisiekė su turi išlikti ir grįžę atgal į laisvę,
lio nelaimės Irenai teko pagulėti ligoninėje net je, kur ir buvo praleidęs beveik visą savo gyvenimą.
savo ambasada, kuri jam su dukP-SIšgyveno dėdė Petras iki 82-jų savo gyvenimo mėnesį laiko. Smulkutis dėdė dar labiau susmulkėjo,
Klebonas, radęs dar betriūsiančius paminklų
metelių. Buvo dar, atrodė, stiprus: ir nedidelį „stei- nieko nevalgydavo, nors ir stengiausi šeiminin statytojus — unijistus, pareiškė: „Aš pagoniškų
mi labai greit, perdirba didelius kiuką" buvo dieną prieš tai suvalgęs ir „vainos" kauti, kiek pajėgdamas. Grįžęs iš ligoninės, vis ras
paminklų savo kapuose statyti neleisiu! Ar jūs nema
PAUKŠČIAI —
uogų ir vyšnių kiekius ir pla lašelį išgėręs, bet, kaip toje tautos legendoje, ąžuolai davau paliktus pietus nepajudintus ir dėdę sėdintį tot! Kažkokios saulės, turkiški pusmėnuliai, gėlės, į
AUGALŲ PLATINTOJAI
čiai išnešioja jų sėklas. Biolo krinta iš karto, tik žmonės, kurie visą amžių dejuoja, kamputyje, savo kėdelėje, tamsoje. Neprašydavo jau ką tai panašu! Tuojau išvežti laukan!
nė „vainos", atjausdamas, kas mano širdyje tada
Visi tie paukščiai, kurie min gai tvirtina, kad kai kurios au krenta paskutinieji.
Užtruko po to dar keletas savaičių, kol atva
Viskas susikomplikavo tokioje, rodos, nekompli darėsi. Atrodė, kad pakeitęs savo nuomonę apie ligo
ta vaisiais, yra svarbiausi au galų sėklos, pabuvusios paukš
nines,
vis
mane
ramindavo:
žiavęs
pats skulptorius ir jo padėjėjai ir, atsivežę
galų platintojai. Pavyzdžiui, čio žarnose, yra daigesnės. Tai kuotoje Petro struktūroje: kraujavimas ir inkstai,
pusę
Šv.
Kazimiero lietuvių kapinių Chicagoje
svirbliai yra svarbiausi kadu gi, čia turim vieną ryškų auga* prisidėjęs dar plaučių uždegimas pakirto dėdę per
— Nasinarvavuok (nesinervink), Džana, viskas
gių, šermukSnių, amalų sėjikai. hj ir gyvių tarpusavio "bendra keletą dienų. Paliko tik vaizdas ir malonus atminimas bus gera... anei čia tor gerus hošpitalius — pagydys! paminklų archyvo, pagaliau įrodė klebonui, kad
tokius kryžius lietuviai stato savo kapinėse Chicago
Sulesę uogas, paukščiai suvirš darbiavimo" būdingą, pavyzdį. tokio nepaprastai paprasto („Single-minded" — saky
Dar keletą metelių praėjo. Apvaizdai užtarus,
je
jau daugiau kaip 50 metų ir niekas, net pats kardi
kina vien tik jų minkštąsias da Vadinasi, augalas teikia paukš davo Saulius), jautriai humoristinio charakterio, atsigavo ir Irena, tik jau dėdukui priėjo laikas iške- nolas Cody jų iš kapinių nemėto.
lis, ypač sėklos lieka nepalies čiams maisto, bet kartu panau senomos kartos emigranto, kuriam, tėvynę palikus, hauti į jo apdainuotų Vilniaus kalnelių mėlynuosius
tos ir kartu su išmatomis pa doja juos kaip tobulą susisieki net 63 metus reikėjo išgyventi kitame krašte be tėvų ir skliautus, pas savo „mamunę ir papunį". '
tenka j žemę. Svirbliai. būdami mo priemonę savo sėkloms pla giminių (bent iki mūsų atvažiavimo), be profesijos,
O ir palaidojus dėduką, keistu supuolimu (lyg
(Pabaiga)
MSk. mokslo ir kalbos, o išlikti savitu žemaičiu, susidariunepaprastai ėdrūs ir virškinda čiai paskleisti.
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MŪSŲ DĖDĖ
PETRAS

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 8 d,

CLASSIFIED
PHILADELPHIA IR APYLINKES

R E A L

i prezentuoja 10 Bigenių šeimos,
gyvenančios Philadelphijoj, nuoi traukų. Atrodo, kad jos apima
* • " — » J ? * i " " į * * * — ' | keturias generacijas. Nuotrau
vadinama Balda, norėdama pa kose matome laidotuves, vedy
skatinti etninių grupių kultūri bas, mokslo baigimą, žaidimą su
nių lobių išsaugojimą bei jų
vaikais ir t. t.
propagavimą, 1917 m. paskyrė
Sporto skyriuje randame Jo
tam tikrą sumą pinigų, kurių
pagalba tais pačiais metais Pbi- no Jonaičio ir Ričardo Butkaus
ladephijoj buvo įsteigtas Balch pavardes. Reikėtų pasirūpinti,
institutas, ši institucija savo kad lietuvių kilmės sportininkų
veiklą suintensyvino, kai 1976 sąrašas ateityje padidėtų, įtrau
m. Philadelphijos centre, tarpe kiant ir šiuo metu iškilusius
Arch ir Market gatvių (12 So. žaidėjus.
Balch institute lankytojams
7th S t ) , buvo atidarytas mo
dernus tautinių grupių studi demonstruojami filmai, kuriuose
joms centras. Amerikai šven atskleidžiamas imigrantų gyve
čiant 200 m. nepriklausomo gy nimas JAV, bei organizuojamos
venimo sukaktį, Balch institutas tautybių parodos. Po Naujų me
stropiai rinko charakteringus se tų tapybos kūrinius eksponuos Snieguolė Jurskytė prie Lietuvių moterų federacijos Philadelphijos klubo nanais laikais emigrantų atsivež Philadelphijoj gyvenanti daili bo narių papuoštos eglutės.
tus daiktus, kurie šiuo metu ninkė Smailytė. Pilnesniam et
kiečiai, švedai, lenkai, ukrainie sikirtimo, tad buvo pagrindo
gražiai išdėlioti randasi institu ninių grupių nušvietimui, įvai
čiai, anglai, slovakai, kiniečiai. būgštauti ir dėl vadinamos „reriais
klausimais
skaitomos
pas
to patalpose. čia galima ma
Kai
kurios tautybės demon orgų dvasios" siautėjimo pačia
tyti puodus, indus, staltieses, kaitos, šią instituciją gana gau
struoja
kūčių stalus, tautinius m e seime. Nors „reorgų" sveiki
gintaro išdirbinius, žaislus, kan siai lanko mokyklos, organiza
rūbus (prie eglučių aprengti n i m o net rastu nebuvo, bet „kū
diklius, tautiniais ornamentais cijos bei pavieniai asmenys.
taut.
drabužiais manikenai) ir nu" jiems puikiai a t s t o v a v o
1976 m. institute pirmą kar
papuoštas dėžutes ir kita. Jų
ALTos
pirm.
K. Šidlauskas ir
šiek
tiek
tautodailės.
tarpe yra ir vieno emigranto tą buvo demonstruojamos įvai
„Naujienų"
red.
M. Gudelis. Jų
atsivežtas botagėlis, naudoja rių tautybių kalėdinės eglutės.
Tautinės eglutės bus išstaty sveikinimai, jei tai galima pava
mas žmonos lupimui. Lietuvių Mūsų kolonijai atstovavo mo tos iki sausio 15 d. Lankymo dinti sveikinimais, tikrai nedarė
moterų federacijos Philadelphi terų klubo tautiniais ornamen laikas kiekvieną dieną, išsky garbės VLIKo seimui. Tiesa, G u 
jos klubas institutui padovanojo tais papuošta eglutė. Norisi pa rus sekmadienius, nuo 10 v. r. deliui kalbant protesto ženklan
seną maldaknygę b* rankšluostį. stebėti, kad moterų klubas yra iki 4:30 vai. p. p. Įėjimas su salę apleido LAS atstovas Oželis,
Yra gana didelė, veidrodžiais glaudžiame kontakte su Balch augusiems 1 dol., vaikams 50 bet vėliau Gudelis ar tai norėda
apsupta, įvairių etninių grupių institutu nuo pat jo įsteigimo ir et., o pensininkams nemokamai. mas vėl leisti Oželiui pasivaikš
tautiniais drabužiais aprengtų ryžtasi Lietuvos vardą garsinti Tuo pačiu apsilankymu galima čioti ar norėdamas pademonst
lėlių kolekcija. Jų tarpe mato prie kiekvienos progos.
apžiūrėti ir kitas instituto įdo ruoti savo galią VLIKe panoro
me ir architektės Snieguolės Šių metų gruodžio 11 d., in mybes. Lankant kalėdines eg vėl šnekėti. Išaiškėjo, kad M. G u 
Jurskytės padovanotą įvairia stituto vadovybei pakvietus, su lutes arba kitais atvejais esant delis nėra seimo atstovas ir kad
spalviais tautiniais rūbais ap savo eglutėmis pasirodė kelios institute, pageidautina į lietu žada šnekėti ne į temą, o pro
vilktą lietuvišką lėlę.
etninės grupės, jų tarpe ir mū viams skirtą koloną įmesti ru testo ženklan pakilo dvi rankos
Institutas turi gana didelį sų moterų klubas. Atidarymas, tuliuką nes iš kolonose esan prašančios balso „dėl tvarkos".
tautinių grupių išleistų knygų, kuriame dalyvavo būrys lietu čių rutuliukų skaičiaus spren Pagal parlamentarines susirinki
laikraščių, žurnalų rinkinį. Įvai vių, buvo filmuojamas 6-to te džiama, kiek ir kokios tautybės mų taisykles balsas jam neturėjo
riomis kalbomis knygų jau su levizijos tinklo ir tą pačią die žmonių yra aplankę Balch in- būti duodamas, tačiau pirminin" B. Vaškaitis
telkta per 50,000, o laikraščių ną rodomas žinių metu. Sve-1 stitutą.
kaujančiam T. Blinstrubui, ma
čiai
eglučių
tvarkytojų
buvo
į
— per 300. Norint išsaugoti
tyt, arčiau buvo M. Gudelis ne
nuo sunykimo, seni leidiniai vaišinami tautiniais valgiais.
gu taisyklės ar seimo atstovai,
-mikrofilmuojami. Šia bobliote- Lietuviška eglutė yra papuoš
VLJKO S E I M A S
tad jis jam balsą suteikė.
ka naudojasi socialinius moks ta klubo narių padarytais įvai
Seimą sveikinantieji, o ypač
(Atkelta iš 3 psl.)
lus bestudijuojantieji, gimnazi rių geometrinių figūrų šiaudi
valdybos nariai
pranešimuose,
jų mokiniai ir visi tie, kurie ieš nukais. Kitų tautų papuošalai sinės, pakartotinai klaidingai ra nešykštėjo žodžiu apie vienybę,
ko savo "roots" bei domisi imi yra daugiausia tradiciniai. Prie šomi kai kurie žodžiai ir t t Ir kovą už laisvę, bendrą tikslą, bet
grantų gyvenimu.
lietuvių eglutės yra išsamus kai perskaitai to pranešimo pir kai tuos žodžius reikėjo Įrodyti
Dr. Jonas Puzinas, 1974 m. aprašymas, gražiai nušviečiari- mąsias 13 eilučių su aštuoniom veiksmais, tai pasirodė, kad tai
vykdamas iš Philadelphijos j tis kūčių valgius, papročius klaidom, kuriose kalbama apie būta tik tuščiažodžiavimo.
Chicagą, institutui paliko daug i įskaitant ir gausybę burtų. Pui-j besą lyginę kovą, vedančią į per
(Bus daugiau)
genu lietuviškų knygų, žurnalų ir; kiai apibūdinti ir Kalėdų ryto į galę, pradedi geisti, kad VLIKo
laikraščių. Kai kurios jo pado-! patiekalai. Aprašymo pabaigo-! pirmininkas paskelbtų besąlyginę
vanotos knygos siekia net 1897 I je pažymėta, jog taip kūčios ir į kovą lietuvių kalbos darkymui, PACKAGK KXPRESS AGENCY
MARIJA >'OREIKJE>"Ė
m. Po kelias knygas institutui Kalėdos Lietuvoje buvo švenčia- j vedančia bent iki LB Švietimo
įteikė Janulaitis, Rastenis, Jū mos anksčiau. Dabar šios šven- j tarybos nustatyto lygio šeštadieSIUNTINIAI Į LIETUVA
l a b a i pageidaujamos peros rūšies
ras. Moterų klubo rūpesčiu in tės yra uždraustos Lietuvą | ninėms mokykloms,
prekes. Maistas iš E u r o p o s saulelių.
okupavusių
rusų
ir
žmonės
jas
i
Ne
paslaptis,
kad
šis
seimas
vystitutui yra siuntinėjama sa
2608 W. 69 St.. Chicago. 111. 60629
TEL. — WA 5-2787
vaitraštis ''Darbininkas'' ir mėn švenčia savo širdyse arba slap ko po VLIKo ir PLB valdybų suraštis "Bridges".
tai uždaruose šeimos rateliuose.
Emigrantų gyvenimui pailius- Visų darbų koordinatorė buvo
truoti, institute randasi įvairių; Snieguolė Jurskytė.
DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!
tautybių gražiai išstatytos šei-Į Be lietuvių institute eglutes
PIRMftS H ANTRAS SPAŠAS KNYGŲ — TAI
mų nuotraukos. Lietuviams re-1 turi vokiečiai, olandai, meksi-

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA

JAV LB VALDYBA PERĖMĖ PAREIGAS
VYTAUTAS KUTKUS
timo tarybos pirm. Jonas Kava
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moKaliūnas duoda metmenis savo veik te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
lai. Jo laukia šie pagrindiniai dar
Siuntinys No, I
bai: mokinių telkimo vajus, su'
arant specialius komitetus iš
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių
antologiia. 460 psl.
apylinkių valdybų ir tėvu ko
mitetų, vaikų jaunimo vasaros
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
stovyklos, suaugusių kursų plė
timas, lituanistikos studijos uniVYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
veristetuose, vasariniai kursai, Li
tuanistikos katedros
steigimas,
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir
kitos novelės. 213 pusi.
mokytojų paruošimas, pedagogi
niai lituanistikos kursai, semina
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
rai prie universitetų, studijų sa
vaitės, tautinių šokių mokytojų
BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.

Nutarta siūlyti PLB valdybai,
kad pasitarimas tarp PLB valdy
bos, Kanados LB krašto valdybos
ir JAV LB krašto valdybos būtų
šaukiamas Detroite kovo mėn.
pabaigoje.
JAV LB krašto valdyba, susi
pažinusi su PLB ryšininko prie
Vliko padėtimi, apgailestauja mo
ralę skriaudą Algimantui Gurecreckui ir remia PLB valdybos šiuo
klausimu užimtą liniją.
Apsvarstytas Altos pirm. Kazio
Šidlausko laiškas JAV LB krašto
valdybos pirm. Vytautui Kutkui. j ^ ™ ™ ™ a S ;
Nutarta paruošti atsakymo pro dainavimas,

T E

M ISCELLAN
n i

BALCH INSTITUTAS IE
LIETUVIŲ EGLUTĖ

(Pabaiga)
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KOG1 LAUKTI
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Savininkas parduoda automobili

I978CHEVYMOHTECARL0

ir kitus kraštus
Puikiausio mūro 22-jų metų bunGerame stovyje. Kaina $3,700.00
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisSkambinti vakarais nuo 7-os vai.
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Tel. 858-2074
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
NORI PIRKTI
už apdrauda nuo ugnies ir auiomo$52,500.
biUo pa mus.
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
FRANK Z A P 0 L I S lllllllllllllillllllllflllililllliillliiillllliuilll
IEŠKAU PIRKTI
jamų. Moderniai patobulintas namas
Telef. GA 4-8654
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
25 sidabrinius dolerius
320812 W. 95th Street
25 metų vedybų sukakčiai. Skambin
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
kite Ričardui po 3 vai. popiet. teL
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
779-7483.
tas $46,900.

MOVI

NG

Platus sklypas. Geroje vietoje m
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
pilna apdrauda.
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Tel. — WA 5-8063
bei pavardę, kada jum? patogu namus
apžiūrėti.
muiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų
sandelio.

Valdis Real Esfate
2625 West 71 si Street

C0SM0S PARCELS EXPRESS
2501 W. 68 St., Chicago, 111. 60629

Tel. 737-7200 ar 737-8533

SIUNTINIAI į UETUVft
Telef. -

li/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
Arti Maplewood ir 69-os gatves. Tik
$24,900.00.
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
kaina. $27,900.

925-2737

iiiiiiiiiiiiitaimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuir
HELP

WANTED —

MOTERYS

SEWIHG MACHINE OPER'S
Knowledge of Dress Making
GOODPAY

SHELMAR GABMENT COMPANY
1542 Milwaukee Ave., TeL 486-6306

GENERAL OFFIGE

Vytautas Valantinas Full Time positk»i for self motivated
iiiiiįi)i;iiiiiiiun»uiiiiimmii!iiii!iiuuui person to handle complete General
iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M.A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTAKY P U B U C

4259 So. Mapiewood, teL 254*7450
Taip

pat

daromi

Office funcuons.
Tyipng reąuired.
Accuracy a mušt. AppJy or Call
NORTH CENTRAL DISTRIBUTORS
560 W. Washington. Tel. 454-0346

VERTIMAI.

GIMINŲ iškvietimai, pildomi
BUTU NUOMAVIMAS
NTJESING A S S I S T A N T S
PILIETYBĖS
PRAŠYMAI ir
Namų pirkimas — Pardavimas
N'eeded
in a Christian nursing home.
kitokie blankai.
Valdymas
hijuninžiiiiniHiiuiminuiimumimmm
FRTENDSHIP V I L L A G E
Draudimai — Income Tax
į iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
350 YV". Schaumburg B d . ,
Notarįatas — Vertimai
Schaumburg, I L

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

BELL REALTY
J.

B A C E V I Č I U S

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

6 5 2 9 S. Kedzie A v . — 778-2233
:iMiiiiui!iiiiii;uiiifiiiiii!ii!iiniiiiiiii!iiii
Lietuviškas restoranas s u namu ir

Tel. 376-1882 arba 376-5996
iimiiiiiiiHuiiHiiiiimimHimisiiiumiiii;

PHONE 884.5005

£XPERT> WATTRESSES WANTED
Full or part time. Apply in Person.
Ask for MKHAEL
MTTCHELL'S RESTAURANT
101 West Norta Ave!, Chicago, DL

visais moderniais (rengimais — lIlMiSiUlilIlilIlMIlIlIHIlIlIlIUlItlIlUIIIIIII
PHONE: 642-5246
Marąuette Parko centre. Lengvos
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis.
R e t a proga.
Iicensed, Bonded, Insored
VY6A1 EB M O l E K I s
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuves
Retail
ŠIMAITIS REALTY
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
NEED SERIOUS RETAIL
Insurance — Income Tax
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamzCOUNTER FEOPLE
Notary Pnblic
j džiai išvalomi elektra. Į automatą gaFull and Part Time
i i t e kalbėti
ai;kit

P LU M B I N G

2 9 5 1 W. 6 3 r d St., 4 3 6 - 7 8 7 8 i

"""—'•* P
dę ir telefoną.

TeL 839-1784 arba 839-5568

* pavar

SERAPINAS — 636-2960

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii

;UHIH!iMU!illll||ll!!llllllllumUUiUUUIII

liiiiuniiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiit

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

MIGLINAS

TV

2346 W. 69Ū1 St., tel. 776-1486
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIllilllIiimnillilllH

NHGHBORHOOD
REALTY GROUP

VALO M E

M

U.S.At

KILIMUS EB BALDUS
Platiname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

We'il h e l p y o u m a k e tne right movė.

Naujesnis 3-jų miegamų bungalow.
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
67-os ir Homan. $52,900.
2 Vi aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
Nebrangus.
ĮSIGYKITE DABAR
59-ta ir YVhipple. 6 kamb. puikiai
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillliiiiiii
šilima. Rūsys. Nebrangus.
65-ta ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom
Jonas K. Karys
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb.
$72,000.

NUMIZMATIKA

i

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road
Tel. — 767-0600

D Ė M E S I O

THE

F0RTY

YEARS

Siuntinys No. 2
tikyba, sporto reika
0F D A R K N E S S
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat
jektą, jį išsiuntinėti visiems kraš lai, nauji vadovėliai, skaitiniai, $12.00.
to valdybos nariams ir, jiems pa pašalpų gavimas iš Amerikos įs
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi.
sisakius, dar šiais metais atsakyti taigų, pagalba kitu kraštų lietu
viškoms
mokykloms
ir
1.1.
Paraše Dr. •IUOSM Vai&nnra
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi
Altos pirm. dr. Kaziui Šidlauskui.
Orui dar daugiau pablogėjus j
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi.
Apie istorinius lietuvių kovos
Švietimo planai
aerodromą išskubėjo Bronius Juo
metus
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
Nuo vidurdienio Detroito oras delis, Jonas Kavaliūnas ir Alek
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas.
J anglų kalbą išvertė
labai pablogėjo. Pro langus mato sandras Radžius, o automobiliu į 273 pusi.
Juozas Baieviriu*
me pustant sniegą ir ant keliųįClevelandą išvažiavo dr. Antanas
ŠONUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 puaL
Kaina $2. Kietais viršeliais —
slidinėjančias mašinas. Kad pa-1 Butkus ir Ingrida Bublienė, kurie
AIDAI
IR
ŠEŠĖLIAI.
Vacys
Kavaliūnas.
Premijuotas
romanas.
234
pusi.
Si įdomi knyga gaunama:
spėtų į aerodromą, pirmiausia jau neturėjo laiko savo planams'
mus palieka filadelfiečiai Algi- pateikti. Taip neužbaigus posė-1
Užsakymus siųsti:
DRAUGE, 4545 W. 63 S t .
mantas Gečys, Aušra Zerr ir Fe- džio darbotvarkės, posėdis buvo
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t . Ctteago, IL 60629
Chicago, III. 60629
liksas Andriūnas.
[nutrauktas apie 2:30 vai. po pieaiinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.
Jiems išvažiavus naujasis Švie-tų.
TŽ™^^*^^

m

GUIDE

Žodynas, raštai. 340 -pual.
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Immaculata Press, Putnam, Conn.

THE FRENCH BAKER
26 W. Madison

TeL 346-3532

TAX PREPABERS
NEEDED AT OXCE!
Mušt be thoroughly ąuaUfied to pro
pane form 1040 a n d be experienced
in ali phases of individual income
tax returns.
Person seleeted wUl be -working in
office locations in No. Chicago area.
TEL. 465-1288

A Unique Concept Is Looking For
UNIQUE INDIVIDUALS
Now Hiring Immediately:

C00KS — BARTENIMERS
H0STESSES
WAITERS — WAITRESSES
Exper. Helpfol But Not Necessaiy
Call PAUL — 433-6444

MAGGIE MURPHY'S
474 Central Ave., Highland Fk., IL
Medical Opportunities

WAHTED MEDICAL
TRANSCRIPTIOMIST
Escper. necesaary. Modern Michigan Ave. office. Cnance for advancement. Salary open. 9 to 5
P.M. or hours to suit your achedule.

TeL — 782-0738
NEPRIKLAUSOMOS
D £ M E S I O !
LIETUVOS
iiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiimininiiiimmi
PINIGAI
GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS
•Jonas K. Karys
PAMGIMTAS KNYGAS
Ostrublis. Ostmarkė, Auksi
nas. Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi.
Spausdino Tėvų Pranciškonų
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63 St,
Chicago. IL 60629
•IMlIlilMIlIlIlIliUIIIIIIIIIIIIUlUIIIIIIIHHIH

NEGĘSTANTI ŠVTESA, Pranas
Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO
KŪRYBOJE. Alf. šešplaukis $2.00
KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis
35.00
DIDYSIS rNKVrZTTORrUS, A.
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . SL0O

SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
$L00
ats jis plačiausiai skaitoma* lie lius
Užsakymus siųsti DRAUGO ad
tuvių dienraštis, gi skelbimu ksjresu. Tllinojaus gyv. prideda 5%
•<-* yrm visiems pritinamos.
mokesčių.

Apiimoka ikelbtis dien. DRAUGE.

tllIlIlIlIUIIIIIUIIIIIIIIIIllllHIIIIIIUUUintt

Žodį tarė LB pirm. P. Babic-|
j pranešė, k a d mokiniai suvaiDRAUGAS, antradienis. 1980 m. sausio mėn. 8 d.
į dins V. F r a n k i e n ė s parašytą kas. Pasidžiaugė gražiu moky-1 — — — — — — — — — — —
į vaidinimą
"Užburti
vaikai". tojų atliktu darbu. Skatino!
Bet bendroves pelnus didina
: Režisavo mok. J . Dabrilienė ir vaikus toliau mokytis, nes ką < duotas sviestas yra iš Europos mokesčių mokėtojų pasipiktiniN . Pranckevičienė. Parūpino ir išmoksite pasiliks visam gyve- Į bendrosios rinkos "sviesto kai mą.
(t)
Worcester, M a s s .
«•
.
P. SSDBJStKA.
a r t i s t ų drabužius. Vaidino visi rumui, nors tai reikia pasiauko- nų" atsargų, kurių neparduolabai gražiai. Buvo vaizduojami jimo šeštadienio rytą palikti te-i da vietos rinkoje, kad nenumuš
Sustojus gazolino stotyje, te-; tik n e t u r a a i nuskursta, ypač
KALfcDŲ EGLUTĖ
Judėkime, judėkime, kad lie
geri ir blogi v a i k a i Laumė, ku levizijos ekraną kuris pilnas j tų sviesto kainos. Šis pardavi
v-fcp".Cugirsti tokį pokalbį: "Įva-Į pastovių pajamų, kaip pensinintuviška sąmonė neužšaltų, tu
Gruodžio 30 d. Lituanistinė rią vaidino L Domantaitė, bur- vaikams skirtos programos ir
. įiupjant į jūsų gazolino s t o t į ' k a i , belaukiantieji Sočiai Secumas,
kaip
ir
prieš
daugelį
me
rėkime viltį ten, kur kitiems
a n t skelbimo lentos pastebėjau, j rity čekio, iš kurio kas pusme- mokykla s u r e n g ė Kalėdų eglutę t ų lazdele u ž b ū r ė bloguosius j eiti į mokyklą, bet j ū s j a u motų,
yra
iššaukęs
politikų
ir
ypač
jos
nėra.
Kuo. F . Gureckas
k a d už galioną j ū s skelbiate tį vis nuskaitoma visokių pašai Maironio P a r k o salėje. Susirin vaikus ir j i e pavirto avinais. k a t e dvi kalbas, mokykitės, kad |
84,9 cnt., bet kai reikėjo moke- pų fondams ar biudžeto suba ko tėveliai, močiutės, tėvukai Gerieji vaikai jų gailėjosi ir išmoktumėte gerai lietuvių kal
.: t i , jau skaitote 86,9 cnt. Argi lansavimui. Kai vyriausybei pri ir kt. Buvo malonu svečių t a r p e prašė laumę, k a d a t b u r t ų Lau bą. Tėvų komiteto pirm. N.
bepumpuojant taip staigiai pa reikia pinigų, ji sugeba juos matyti naują mūsų kolonijos m ė prižadėjo, jei vaikai tiksliai Pranckevičienei įteikė L B var
kilo kaina?" Atsakyme aiški stebuklingu būdu padauginti. gyventoją St. Rudį s u žmona a t s a k y s t r i s klausimus. Vaikai du čekį 200 dol.
Uolūs lietuviškų parengimų
na, kad dabar gazolino kaina Todėl nenuostabu, kad šiandien Elzbieta, k u r i s gyvendamas Įvai a t s a k ė ir laumė savo pažadą iš
keičiasi ne dienomis, o valan rinkoje yra pinigų perteklius, riose laisvojo pasaulio lietuvių tesėjo. Vaikai pasižadėjo būti lakytojai ir rėmėjai Karrytais
domis. Nepamirština, kad kai skaitant kievienam Amerikos pi- • kolonijose ne tik priklausė lie gerais, eiti į mokyklą ir nieką-; negalėjo dalyvauti. Įteikė 26
nų kaitaliojimas y r a pelno iš liečiui po 222 popierinius dole- j tuviškoms organizacijoms, bet i d a nemeluoti. Akordeonu pa dol. Tėvų komiteto pirmininkė
troškusioms alyvos bendrovėms rius ir 29 dol. skambančiais aktyviai p e r eilę metų jose dir grojo A. Pliodžinskienė. Pabai padėkojo klebonui kun. A. Mibo, a t l i k d a m a s d a u g ir didelių goje atkeliavo Kalėdų senis, ku ciūnui, MIC, už duodamas mo
palaima. Juk pelnas yra svar grašiais.
biausias ūkinės sistemos varik
I r jei kam į galvą ateitų pui darbų. Tikime, k a d ir mūsų ko riuo buvo mokinio Antano tėve kyklos patalpas naudotis šešta
lis. Prezidentas y r a paskelbęs ki mintis suskaičiuoti, kiek da lonijoje įsijungs į lietuvišką lis A. P r i d o t k a s .
Apdovanojo dieniais, pirmininkui už auką,
energijos taupymo programą b a r plūduriuoja dolerių, vertėtų veiklą.
mokinius, mokytojas, buvusias visiems, kurie prisidėjo prie šios
P r o g r a m ą pradėjo G. SDabri- mokytojas A. Dabrilaitę - Plio- eglutės pasisekimo ir atsilankė
*ir Icovą su infliacija. Kas nori pasitikrinti Cenzo biure, kiek
taupyti pinigus, tegul nelipa į JAV yra gyventojų. Bet nepa laitė, pasveikindama visus susi džinskienę ir B . Miliauskaitę su pabendrauti su jaunimu.
automobilį, nes energijos taupy tartina, nes bilijardus suskai rinkusius. K a r t u su G. P r a p u o - dovanomis.
J . M.
mas vykdomas tik kainų kėli čiuoti yra nelengvas uždavinys. lenyte padeklamavo eilėraštį ir
mu. Todėį sekant vyriausybės
tai pasakyti (už ką jie m a n vė
EUROPOS SVIESTAS
pageidavimą, taupyti energiją,
liau padėkojo).
SOVIETŲ SĄJUNGAI
keliant kainas gazolinui, atlieka
Prezidentienei
išėjus
įdomu
bu
mas patriotinis d a r b a s — a t b a i .
Europos bendroji rinka 1979
vo pasikalbėti su Baltųjų rūmų ku
, domi žmonės nuo j o s nereika
GRA2INA KRIVICKIENĖ
m.
gale pardavė Sov. Sąjungai
ratorium ir jam paminėti apie lie
lingo eikvojimo.
šiaudinukus 75,000 tonų sviesto, gaudama
Kiekvieneriais metais, kai į Bal- |nai. Gražiai išpuošti langai, ko tuviškus kalėdinius
Tokie išvedžiojimai sklinda iš t „.;,,,
ir
kalėdinius
papročius.
Jis tuo u ž tai tik trečdalį kainos, koks
lonos
ir
kt.
rūmus atvežama gražiai
Baltųjų rūmų apie ūkišką gy
Didžiame
Rytų
salone
ypač
susidomėjo
ir
po
švenčių
sutarė y r a Vakarų Europoje. Europos
....
. ,. .
. išauginta 18 pėdų aukščio eglė,
vemmą, infliaciją dolerio vertes s u s i r e n k a k o r e S pondentai. Sių Ka- skirtingai įruošta prakartėlė. T i e me daugiau tuo reikalu pasikal bendrosios rinkos mokesčių mo
kritimą, energijos
taupymą. Udų g r a i u s i s m e d i s b u v Q g a u t a s j p u i k ū s 18 šimtmečio italų rene- bėti, parodyti šiaudinukų pavyz kėtojai primokės Sov. Sąjungai
Žmonėms tai j a u y r a įgrisę. To- ! š VVest Virginijos eglių auginto- 'šanso žmones ir gyvuliai šiais džius.
85.5 miL anglų svarų. Šis pardėl j a u atėjo laikas keisti ir pre jų. Tačiau daug įdomiau buvo metais sustatyti tarsi pne akme
zidento patarėjams
nuomonę į ją pasižiūrėti Mėlynajame sa- nuoto kalno atšlaitės. Marija,
apie ekonominio gyvenimo pa lone j tokią išdidžią, plačiai iš Juozapas, Kristus kūdikėlis šieno
laidumą Vienas patarėjas — sišakojusią, spindinčią
šimtais >rakartėlėje, trys karaliai, pie
H. Jordan atvirai išsireiškė, k a d mažyčių švieselių.
menys, arkliai,
kupranugariai,
prekių įvertinimas dėl kainų ki
Gyveno Kenosha, Wisconsin.
avys
ypač
gražiai
ir įspūdingai
Šių Kalėdų eglė yra išpuošta
limo a r pinigų vertės sumažėji
atrodė
kalno
fone.
Viršuje,
aukš
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1980 m. sausio 6 d., 11:10
primityviais, bet kartu ir grakš
mo nesukuria pelno. Bet pripuovai.
ryto, sulaukusi brandaus amžiaus.
tai iškilę
ir v i r š jų švie
.
.,..,.
•• „ j . , ciais Corcoran meno galerijos mo-L.
. angelai
. . ..
Gimė Lietuvoje. Kretingos apskr., Platelių valsč., Ber
ti žvaigžde,
žvaigždė, sudarė mistišką
lamos ir kitokios operacijos d u o - kinių
i ^ . ^ M<rOTT>1T
,tQ;c llyg
l„ 5 žais
pagamintais,
vaikų
v ° vai
a ; c .|čianti
pelno,
o
n
e
t
i
k
žoro
bažnytkaimyje. Amerikoje išgyveno 29 metus.
nuotaiką.
da papildomo
lais, puošmenimis. Tai daugiau
normalios verslo operacijos ir
^rH •
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Regina. Laicė ir Geno
sia iš medžio išpiaustyti gyvu Valgomajame kambaryje Bal
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Tel. 737-8601
ūkininkavimo sistemoje visada
gimines.
Rrii
" ' " natūraliai
'
tikri, kad norėtum • m ^ k f » s P r a S s m t *<*>&*****>
atsitinka, kad, besigaudant pel-.juos ranka
-;iestį isitikinti a:ar apie
. . . .kalėdinius
. .. papuošimus
.
,_ ir. atka
no ir-beskubant, sumaišomi ba- ^
£
sakinėjo
I
paklausimus.
Jūsų
ko
jfe n e
i n i a i > y p a t i n g a i tie
J
tai - ant kairės kojos užmau- k
tarp kitko pakiaui n ė s d i r ž a i s U sag6ml
Į d o m u > lespondentei
nant dešinės kojos batą ir, vesus ar ji nėra išvargusi del taip
faJ
eJl m e t
s|rfjint ^ ^
jant pelną pargriūnama.
Į d e g l ė s ir rūmų išpuošimus, f r k r a u t o s l o s d.enotvarkes. ,i mą_, ,.
,
,
.
„iju~ ix •
J. _. i j
.
lomai atsake, Kad dabar, cia buKehos bendroves sugebėjo iš vis randi tiek daug naujo, seno, a
..
.1 .
,,
. .
^
. , . , . .v
z., j . , . . . ,
r a m a . n pailsi. Tį paklausimą, ar
gilią užuojautą reiškiame jos vyrui ALEKSANDRUI,
žmonių kišenių išspausti didžiu- įdomaus.
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EDVARDUI, DANiAI, APOLINARUI ir NIJOLEI SKO— 5,2
uand
u s y eTelegraph
Jius.
^
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, pj-iggjjgį j r praėjimus tarp gra- 'Amy kalėdines dovanas, pasakė,
PAMS ir visai ŠEIMAI.
dol. ir pelnas pakilo 10%, lygi žiai išpuoštų oficialių preziden- kad jau turinti keletą smulkmenant su 1977 m., General Mo- tūros kambarių puošia mažesnės nų ir kad gruodžio 21 d. išvykTĖVAS IR SŪNUS
Rita ir Algis Tumiai
tacs — 3,5 bil., pelnas pakilo eglės, apkabinėtos raudonais ir sianti iš Washingtono. AtsisveikiVilias ir Irena Kužeiiai
5%, Exxon — 2,7 bil., pelnas geltonais obuoliukais, raudono nančiai prezidentienei
palinkė2533 VVest 71 St., Chicago
pašoko 1 3 % , Standard Onl of aksomo surištais kaspinais
bei au linksmų Kalėdų, nes kiti ko1410 So. 50th Av., Cicero
CaHfornia — 1,1, pelnas pašoko raudonų ir baltų pionsitių vazo- respondentai nebuvo susigriebę
Tel. 476-2345
10% i r t t
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Didelis pelnas lengvai prašo
ko infliacijos procentą kuris to
li atsiliko.
Senovės Kinijoje, valdomoje
jos vyrai ALEKSANDRUI, sūnui APOLINARUI su
imperatorių, buvo įstatymas,
ŠEIMA bei visiems giminėms, nuoširdžią užuojau
kad sugautiems kišenvagiams
tą reiškia
nuskusdavo antakius ir publika
nuo jų lengvai galėdavo apsi
Juru šauliu Kuopos "Klaipėda"
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
saugoti. D a b a r Baltieji rūmai
turtingas kompanijas įtraukia į
pirmininkas ir vaidyba
f"Honor roU" s ą r a š ą kad, atė
jus rinkimams, jos nesigailėtų
PHILLIPS - LABANAUSKAS
mesti dideli
sumų rinkiminei I -'^n^l^l^»lll^^l^^'lm>^»^»^«l•^•^»•«•',I•l,,,,",,,,
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B. KRIKšTOPAITIS
=
propagandai, nors įstatymu yra j E=
3307 SO. LITUAMCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
Mylimiesiems motinai ir tėvui
apribota suma tik 1000 dol. Jei
gu atsiranda duodančiųjų, iman.
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
I
(Jūrų kapitono atsiminimai)
ž
čiųjų niekad netrūksta.
~
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie- s
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
- Y r a kompanijų, kurios ko
2424 VV. 6Pth STREET
Tel. REpublic 7-1213
= ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun- 3
mirus, dukrai IRENAI NEKUVIENEl, mūsų draugi
vodamos su infliacija ir k a i 
11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410
5 timu $11.10-Užsakymus siųsti:
=
nų kėlimu prarado dalį pelno,
jos narei, ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
DRAUGAS, ^5Jf5 W. 6Srd Street, Chicago, IU. 60629
|
nors pajamos siekė milijonines 1
jautą.
sumas, pvz., Greyhound 1978 j = Illinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio E
PETRAS BIELIŪNAS
m. padarė pelno 58 mil. dol., bet j "vtiHiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiHiiiiiii»iiitiiMtitiiiiiiiiHHtiiiiiHimiinniiinimnnnmiiit^
Lietuvos Dukterę Draugija
434S SO. CALIFORMA AVE.
Tel. LAfayette 3-3572
pelnas krito 2 9 ^ , palyginus su!
1977 m. Coors — 54 mil. dol.,
JURGIS F. RUDMIN
pelnas sumažėjo 19<7r ir Pabst
Blue Ribon — 11 miL, pelnas
3319 SO. LITUAMCA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
RADVILA PERKfVAS - LA GIOOONDA - TOSCA
krito 4 0 ^ . Mat, žmonės dėl
TURANDOT - AIDA - LA J I IVE - ANDREA CHENIER
Šaltos žiemos mažiau gėrė alaus.
CARMEN - MANON LESCALT - PAGLIACCI
POVILAS J. RIDIKAS
Nežiūrint, kad jų pelnas nukri
3354 SO. HALSTED STREET
to, jos d a r neišmetė sidabrinio
Tel. YArds 7-1911
Stuttgart'o Simfoninis orkestras
šaukšto iš rankų ir pajėgė nu
graibyti puteles, infliacijos su
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
VASAITIS - BUTKUS
keltas.
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu
Vyriausybė visiems biznie
J446 So. 5»th Av*.. CICERO. III.
Tel. OLympic 2-1003
DRAUGAS. 4545 W. 63rd S t , Chicago, Tll. 60629
riams sudaro puikiausias sąly$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
turtėti, nes infliacijos metu

KAINU KILIMAS IR INFLIACIJA

Mūsų kolonijose

M m Rūmų eglute

A. t A. Stanislava Budryte - Kikiliene

Mažeika & Evans
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A^f A. ELVYRAI SKOPIENEI mirus,

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

A. f A. ELVYRAI SKOPIENEI mirus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

|

JŪRŲ

KELIAIS

|

A. t A. Dr. Teklei ir Adomui Daugirdams

Įsigykite šią populiarią plokštele

STASYS

BARAS,

tenoras

'

i

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 8 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Dėkodami už kalendorių,
po 5 dol. aukojo: Myk. SmelsMOKYKLOS IŠGELBĖTOS
m a s nusprendė, k a d senutei pi
torius, S t Eičinas, Jonas Butvi
nigai
t u r i būti grąžinti,
lą, S. Jokūbonienė. J. Vailokai
Springfielde šeštadienį buvo
tis, Uršulė Ivanauskienė, J. Vas u s i t a r t a , k a i p g a u t i 875 mil.
PADEGIMAS
lauskas, M. Biliūnas,
Juozas
dolerių ir išgelbėti
Chicagos
Didžiausioje
Commonwealth
Laukaitis, PI. Balynas, P. Didžmiesto mokyklas nuo uždarymo.
Edison
bendrovės
anglimis kū
balis, Z. Samuolis, Ant. P r a n s Tačiau n u m a t o m a s kai kurių
renamoj jėgainėj Pekine, TaaeX Motinos Marijos Kaupai kūnas, Pr. Jančiūkas, Pr. Mic
mokyklų sujungimas, personalo
well apskr., įvyko sprogimas,
tės, Šv. Kazimiero seserų vie kus. Visiems maloniai dėkoja
sumažinimas, kai kurių pastatų
dėl kurio jėgainė t u r ė s b ū t i už
nuolijos įkūrėjos, 100 metų gi me.
u ž d a r y m a s , bet mokytojams al
d a r y t a kelias savaites. Policija
X Kazė JameiMenė, Rockmimo s u k a k t i s centriniame na
g a s išmokės j a u šią savaitę.
spėja,
k a d tai padegėjų darbas.
me Chicagoje buvo paminėta ford, BĮ., parėmė mūsų spaudos
kaip tik j o s gimimo dieną, sau darbus 10 dol., auka. Labai ačiū.
S N I E G A S CHICAGOJE
CHICAGOS ATLYGINIMAI
x Ciprijonas Genutis, "Drau
sio 6, koncelebracinėmis šv. MiChicagos mieste p e r metus vi
Pradinis pagrindinis atlygini
šiomis ir akademine dalimi. Mi go" ir kitų laikraščių foto ko
dutiniškai
iškrinta 4 0 inčių snie m a s be antvalandžių Chicagoje
respondentas,
ilgesnį
laiką
sun
nėjime dalyvavo beveik visos
Dalis Vokietijos LJS suvažiavimo dalyvių klausosi paskaitos. Suvažiavime dalyvavo 60 jaunimo.
go. Pereitą žiemą iškrito arti m e t a m s y r a : autobuso šoferiui
iš artimesnių apylinkių seselės, kiai sirgęs, jau sugrįžo iš ligo
Nuotr. Georg Wiegand
90 inčių, o šiemet iki sekmadie 18,004 dol., sanitarinio distrikb ū r y s kunigų, motinos Marijos ninės ir sveiksta namuose.
nio tebuvo t i k penki inčiai Tai t o sunkvežimio aptarnautojui
X Kristijono Donelaičio mo
giminių ir pasauliečių. Pamal
gi d a r t e n k a laukti
daugiau 17,846 dol., poUcininkui 16,524
dose ir akademijoje dalyvavo i r kyklų balius ruošiamas vasario
sniego.
dol., ugniagesiui 16,524 doi.,
Chicagos arkivyskupas kard. 2 d. (ne sausio 13 d., kaip bu-;
miesto advokatui 16,440 dol.,
vo
anksčiau
paskelbta),
LietuI
J o h n Cody (plačiau duosime vė
BOMBOS CHICAGOJE
dalyviai buvo parinkti atnešti
i.
L
VALSTYBĖSE
ARGENTINOJE
mokytojui 13,700 dol., bibliote
vių tautiniuose namuose.
liau).
prie altoriaus Mišių auką. P o
Šeštadienio
naktį
sprogo
bom
kininkui 13,596 dol.
X Vincas Vaičiūnas iš Kala-;
— Iniciatorių grupė St. P e x " D r a u g o " atkarpoje šian
Vasario 16 d. minėjimas, j &mald
d i d ž i o j m i g r a n t ų sab a Club Continental restorane,
dien baigiame spausdinti J. Ka
Drau-1 Programa y r a sekanti: minė*-1 ^
^ u t ų m e a 0 tersburge, Fla., pasiūlė sudaryti 5517 N . Lincoln, Chicagoje. Ki
įyyko įvairių
NUBAUDĖ
tino atsiminimus "Mūsų dėdė gui" laimingų 1980 metų ir at- į m a s įvyks sekmadienį, vasario j programa. Šoko čiliečiai, para- komisiją, kurios tikslas būtų ap
t a bomba buvo r a s t a prie CaluNubausta apie 30 Illinois ka
P e t r a s " . R y t o j pradėsime spau siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. i 17 d. Tos dienos r y t e 10 vai. gvajiečiai, (jų įdomus šokis su rūpinti St. Petersburgo moks
met upės, netoli Jugoslavijos
lėjimų tarnautojų, nes p a s juos
Cherniauskas, gyv.
i Buenos iAires
miesto katedroje
if , v
*.
J
J
sdinti rašyt. Vacio Karoliūno ~ x Kazys
*
? ,6J
""^"^ Uira
_^.
i buteliu
a n t galvos), trecioi ei- lo įstaigas ir viešąsias bibliote- laivo. Policijai įsakyta budriau
a .. .
8
1
1
1
6
r
novelę "Akmuo".
Lannes, Prancūzijoje, atsiuntė; iškilmingos sv. Mišios, laikomos j . . . , . iįe4-riviai "Gintaro" an ^as U t u ^ *
literatūra ang- saugoti jugoslavų nuosavybes, a s t a narkotikų.
1
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X š v . Kryžiaus Ugoninėje b u s Garbės prenumeratos mokestį \ Lomas vyskupo. Tos dienos 17! ^ ^
^ ^ ' t r i s tautinius] *
"
y a • " • š ' n L nes i m a reikštis pasikėsinimai
NUŽUDĖ DANTISTĄ
duodamas kursas, kaip gydytis - 25 dolerių auką. Už didelę, vai. Lietuvių bažnyčioje Avella- į ^
^ ^ ^
gausi
k a t u j gruodžio mėn. 19 d. posėdyje, prieš
jugoslavus.
Areštuotas D. Branwell, 28
po širdies ir plaučių ligų. Kur paramą esame labai dėkingi. į nedoje bus pamaldos už Lietu-1 -.
. Tesirodė korėjiečiu! a P s v a r s č i u s i iškeltą klausimą ir
p o
m., dantistas, kaltinamas 94
x Kazys Rutkauskas, Rock-; Vą, tiems kurie negali nuvykti, m e r ^ č i
^
~
^ jam pritardama, kartu tikėda
s u s rengia specialus skyrius.
m
A U K S A S H i DANTYS
peilio smūgiais nužudęs savo
Kursai b u s sausio 29-30 dieno
masi,
kad
sumanymo
iniciato
US
°l%
A-^
T
! n U e S t ą ' P to n u n e j l m a s ^ - I v i n g a i s tautiniais rūbais. Paramokslo draugą ir verslo dalinin
Labai
kylanti
aukso
kainos
mis 7-10 vai. vak. Registruotis
riai sutiks įeiti į komisiją, šią
įskele didžiulę mūsų spaudos. tuvių salėje. Lietuviškai kalbė-' gvajaus jaunimas užbaigė šią
ką
dantistą R. Kueltzo, 26 m.
reikia iš anksto tel. 434-6700,
komisiją tvirtina tokios sudė s u d a r o rūpestį d a n t i s t a m s ir pa
reikšmę kovojant už pavergtą į ti kviečiamas svečias iš JAV meno programą. Salė ir bažny
cientams. Dantų t a i s y m a s vis J o lavonas rastas pakelėje Lake
ext. 200.
čia buvo pilnos įvairių tautų ties: Dalia Bobelienė, Ona GalLietuvj. K a r t u atsiuntė ir auką. I V. Kleiza.
b
X Studento ateitininkų są
vydienė, Leonas Kačinskas Ka- r a n g s t a ir dantistai, dažnai tu apskrity.
Dėkojame.
— Imigrantų muziejus. Y r a svečių. Buvo ir nedidelis būre
jungos naujoji valdyba išleido
zus Palčiauskas ir Antanas R a  ri kelti kainą už patarnavimą,
PRIGĖRĖ
X Emilija Juršėnaitė, čika-įmanoma steigti imigrantų mu- lis lietuvių.
b u t o savininkės 90,027 dolerius,
aplinkraštį, kuriame pateikia
gelis.
Komisijos
užduotis
rink
— Iškilmingos vestuvės. Ko
giškė, savo Naujųjų metų linkė-1 zdejų. Projektas kilo iš ArgenGina Palermo, 18 m., motorir
savo ateities veiklos planus ir
ti t a m reikalui lėšas, spręsti, T U R Ė S G R A 2 I N T 90,027 DOL.
jimus "Draugui" palydėjo lOitinos karinės valdžios. Į mu- lonijos žinomas veikėjas Juozas k o k i ą l i t e r a t ū r
zuotomis rogėmis važiuodama
valdybos sudėtį. SAS naujas dol. auką. Ačiū
jziejaus komisiją įeina Jul. M i - J R a u l
"dabartinis!
^ P i r k t i i r **'
stalioraitiS)
L.
VVoodfield,
39
m.,
ir
jo
s u D. Genovesį, 18 m., įlūžo
rioms
pirmininkas yra Edis Razina
x Ona Žukienė, Glendale, j ciūdas.
SLA organizacijos pirmininkas
į t a i g o m s ją s k i r t i Kožmona,
30
m.,
išviliojo
iš
suse
Schiller miško kūdroje, užva
(1046 Mozina, Celveland, Ohio Calif., prie prenumeratos m o - | Sirutietės nuo savo į s i - , ^ b u y ę g ^ ^ g t a r y b o g p i r m 'misija pradeda darbą tuojau įr
nusios jų nuomojamo Chicagoje žiavę a n t plono ledo, ir abudu
44119) Andrius Kazlauskas — kesčio pridėjo 10 dol. auką. Dė-Įkūrimo nuolat rūpinosi padėti fr ^ ^
^ ^
Juana
R a m Q , tikimasi, k a d tai renkant lėšas,
neva pasiskolindami.
Senutė prigėrė. Jų lavonus sekmadie
vicepirm.. Dana Balčiūnaitė — kojame.
į artimui. Tos idėjos n e i s s i z a d e - 1 ^ l a p k r i č i o 1 7 d
s u k ū r ė tiek pavieniai asmenys, tiek or
d
a
b
a
r
slaugymo
namuose.
Teis nį ištraukė ugniagesiai.
sekr., R e n a Vyšnionytė — ižX Stasys čenkus, H o w a r d j J ° * * * « • . Jos išrūpmo iš Bal- j ^ ^
%m,
z ^ y ^ ^
img- ganizacijos neatsisakys parem
din., Rėdą Ardytė — korespon Beach, N . Y., parėmė m ū s ų . f 0 . d o l e r » i i r * »
« * • P a " tuvės įvyko Aušros Vartų lie- ti savo auką komisijos užsibrėž
k
h
u
v
U
8
l
u
s
a
s
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e
n
i
s
dentė i r R ū t a Staniškytė — ap spaudos darbus 10 dol. auka. •
- J< > s gavę tuvių bažnyčioje. Prie gėlėmis to gražaus darbo. Pradžiai klu
linkraščio redaktorė. Iš svar Ačiū.
350 dolerių, išmainius gauta
išpuošto altoriaus juos palydė- bo valdyba paaukojo 125 dol.
besnių subuvimų
numatomos
400.000 pezų (naujų). Su t a sucienam komplektui "Euciclopex Visuomenė kviečiama į Kr. m a buvo sušelpta dešimts mū- I jo jaunojo motina Vai. Stalio- dia Lituanica".
vasaros kursai gegužės 24-25 d.,
T^JT'
vasaros stovykla rugpiūčio 24- Konelaičio Utuanistinių mokyk- L , reikalingų šalpos tautiečių, I ™™™ 7 l™**™
— S t Petersburge, Fla., r u o 
lų
ruošiama
žiemos
balių
vasa-,
K
m
s
į
T
lygiai
1
C^rtes.
Jaunuosius
_
sutuokė
kun.
d
u
o
d
a
n
t
v
i
25 d.
po lygiai
šiamame 1980 m. kovo 6-9 die
Aug. Steigvilas, jam asistavo
nomis
tarptautiniame festivaly
x F r a n k Savickas, kuris y r a I rio 2 d. Tautiniuose Namuose. I 40,000 pezų. A n t r u k a r t u
SVeCla
kun. Juo- je mūsų meno bei tautodailės
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