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ATVIRAS LAIŠKAS
Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui
P. Griškevičiui

Afganistane auga pasipriešinimas rusams

New Yorkas. — Jungtinių Ii skelbti sovietams boikoto.
Pačiame Afganistane vyriau
Tautų Generalinė Asamblėja,
sybės
kariuomenės brigada pe
Meksikai i r Filipinams pareika
rėjo
į
sukilėlių pusę ir išmušė
lavus, pradėjo svarstyti Sovietų
sovietus
iš Kandaharo miesto.
Sąjungos intervenciją Afganis
Abi
pusės
turėjusios sunkių
tane. Paskutinį kartą šitokia
asamblėjos sesija įvyko 1967 m. nuostolių. Sovietų aviacija pa
Viduriniųjų Rytų karui kilus.. darė miestui daug žalos, suTuomet sesijos pareikalavo So- į griauta šimtai pastatų ir kelios
vietų Sąjunga. Įdomu, kad So-! mečetės. Sukilėliai užėmė Faivietų Sąjungos ambasadorius j zabado ir Talakano miestus
Trojanovski atsisakė debatuose Į šiaurės rytų provincijoje, kur
kalbėti. Sovietų žygį Afganis- į sueina Afganistano, Pakistano ir
tane gynė Lenkijos atstovas, ' Kinijos sienos. Vieškelis į Kaišreiškęs opoziciją "reakcinių! bulą iš šiaurės sukilėlių perAfganistane sovietų kariuomenę pasitiko ne tik atkaklūs afganai, bet šaltis ir sniegas. Nuotraukoje — sovietų elementų bandymams paleisti i kirstas prie Salango tarpeklio.
šarvuotis prie Kabulo.
dūmų debesį virš savo agresi-1 Vyksta kovos dėl dviejų svarbių
nių planų". Lenkui padėjo ir j tiltų.
Užsienio
diplomatiniai
Afganistano
užsienio reikalų sluoksniai Indijoje mano, k a d
naujas ministeris Dost. Jis pa-, sovietams teks atsiųsti daugiau
brėžė savo kalboje, kad sovietų i kareivių, nes 100,000 neužteks.
, uždaviniai Afganistane yra labai; Afganistaną okupuoti sovietai
,.
riboti ir jie atvyko Afganistano i galės tik išžudę afganus, pareis- Vietnamas a p a k i n o Kiniją,: k v i e g t i ^ n t i j o n u o V i e n i o j kė vienas diplomatas, praleidęs
kad ji traukia kariuomenę prie | *
j . 6
, n e m a ž a i metų Kabule.
Vietnamo sienos, kur jau yra l o k i - , * * T
Chen ) Sovietų spauda sustiprino preambasadorius
nų divizijų. <inų pabūklai dažnai; ^
. į ^ . d a u g e l i o v a l s t y b i ų z i d e n t o Carterio puolimus. DeTrečioji Nehru dinastijos politike
apšaudo Vietnamo sargybas,
opiniją, sakydamas, jog Afga-Į tente užpuolęs ne J A V preziNew Delhi. — Indijos prezi-1 goslavijos Tito. Nehru politi- j — Karinės aviacijos štabo vir nistano invazija y r a sovietų pa- i dentas, bet kandidatas į prezidentas Neelam Reddy pakvietė iname darbe daug padėjo jo ; šininkas gen. Lew Allen pasakė, saulinės strategijos dalis, sie- į dentus Carteris, kuris nori laiIndirą Gandhį sudaryti naują j duktė, studijavusi Indijoje ir j kad JAV — Sovietų Sąjungos san- kiant pasaulio dominavimo. Am- | mėti antrąjį terminą, pataikauvyriausybę. J i vadovauja vie- Oxforde, Anglijoj. Ten ji susi-1 tykilų pablogėjimas pagreitins Į, basadorius
į į ^ ^ ppalygino
Afga damas karinėms ir biznio jea l y g i n o žygį Afga-!
nintelei pasaulio politinei parti pažino su kitu studentu Feroze j n a u j ų erdves ginklų gamybą.
• n i s t a n e s u Hitlerio žygiu į Aus- i goms, rašo Pravda. J i s kapitujai, k u r i t u r i vado vardą — Gandhi, už kurio ištekėjo, nors j _ g e n Kennedy kritikavo pre- j t r i j
į į Čekoslovakiją prieš į liavo prieš karinį pramoninį
''Kongreso
Indiros"
partija šeima nepritarė.
Vyras b u v 0 \ zidento nutarimą neparduoti so-1 J Į * pasaulinį karą.
į kompleksą, sako laikraštis.
(Congress — L ) . Parlamente žurnalistas ir politikas. Gandhi v į e t a m s j a v ų ? n e s t a i pakenksią a-', j ^ ^ į j o g ambasadorius M a - ' Afganistano naujas prezidenši partija t u r ė s iš 525 vietų 351.1 turi du sūnus, vyresnysis Rajiv \ me rikiečiams. \ viceprez. Mondale 3 ^ ^ ^ Nisibori pareiškė, kad j tas pasakė spaudai, k a d sovietai
Ją remia i r kelios mažesnės į yra civilinės aviacijos lakūnas, j pareiškimą, kad patriotai prezi- j tarptautinė bendruomenė aiškiai i išvažiuos, kai Amerika užbaigs
partijos su 22 atstovais, taigi, j 0 Sanjay — politikas. Manoma,i dento dėl to nekritikuos, senato- į n ė r a į t i k į n t a SO vietų aiškinimų. savo agresyvią politiką Afgapremjerė t u r ė s penkiom vietom į kad motina jį ruošia tapti prem- į r įus atsiliepė, jog nei jam nei jo j J a p o n i j a prisideda prie pasaulio nistane.
daugiau, negu d u trečdalius,! jeru po jos. Jis būtų ketvirtas j šeimos nariams nereikia Mondale ; » „ susirūpinimo, jog ši krizė
kurių reikia svarbesniem kon- i Nehru dinastijos narys. Gandhi i pamokslų apie patriotizmą. Kriti-'''*"•* išsivystyti į pasaulinę
gali
Svarbi britų
stituciniams sprendimams.
Į nuosmukio metais Sanjay buvoį kai puola šį Kennedžio pareiškikrizę.
Indiros Gandhi triumfą pas-: kaltinamas finansiniais išeikvo-i rną^ jo šeima nėra kokia AmeriKolumbijos, Senegalio ir kitų
ministerio kelione
kutiniuose rinkimuose galima ly. | jimais, nesiskaitymu s u visuo- j kos dinastija.
mažesnių
šalių ambasadoriai •
ginti tik su j o s pažeminimu ; m e n e . Kai jam buvo pavesta j
_ S o v i e t u Krasnajarsko Šokių j p a s m e r k e sovietų invaziją. KoLondonas. — Britanijos už
1977 m., k a d a ji net nepateko į: pagrąžinti Indijos miestus, jis j g r u p ė at §a U kė savo gastroles Ame j l u m b i e t i s pavadino ją arogan- sienio reikalų ministeris lordas
parlamentą savo rinkimų raj o-' pirmiausia ėmė griauti lūšnas, | rikoje .Ji turėjo pasirodyti 54 mies-j t i g k u ^g0s pįktnaudojimu. Vi- Carringtonas išvyko į 10 dienų
— J a i buvo keliamos bylos dėl | kur gyveno neturtingieji Indijos j t u o s e
j s o g maios
v a l s t y b ė s , turėdamos
ne
kelionę, kurios metu jis aplan
žmonės.
Vadovaudamas
gimi
Portugalijoje
prisaikdinta
Į
į
į
^
g
n
i
u
s
kaimynus, susirūpino kys Turkiją, Omaną, Saudi Ara
galios piktnaudojimo. Teismai
elgesiu, pasakė amb. biją, Pakistaną ir Indiją. Ši
ir spauda persekiojo ir jos jau mų kontrolės įstaigai, Sanjay, nauja vyriausybė, kuri valdys iki s i t o k j u
nesnį sūnų, j a i pačiai savaitę sako opozicijos spauda, tiesiog į s p a i i 0 m ėn., kada turi įvykti nau Indalecio Lievano.
kelionė rišama su įvykiais Afgateko praleisti kalėjime. Ji nu prievarta vertė žmones neturėti. įj r j n kimai
Musulmonų tautų opozicija I nistane ir Irane. Britų spauda
galėjo visus priešininkus, daug daugiau vaikų, sterilizuodamas' — Pilseno teismas Cekoslovaki-1 s 0 ^ e t i r m v a z i j a i
yra nemaža.' pabrėžia, kad ministeris šioje
ionėje atstovaus ir NATO sudirbo rinkimų kampanijoje i r juos. Jam gresia dvejų metų j je
e iškėlė bylą 26-erių metų am j . - ^ d P a k i s t a n e šaukia-') kelior
dabar sugrįžta į valdžią ir pra- j kalėjimo bausmė, j i s laisvas, i\aus p e t r Cibulka už tai, kad bū- mą ypatinga musulmonų valsty I tarties valstybėms.
Dar apie Kalėdas
. kis kalėdiniame žodyje lenkų tau- tęsia Nehru dinastijos valdy-1 ]<01 įvyks apeliacijos svarsty- damas kalėjime jis tris kartus pa bių viršūnių konferencija, k u r
skelbė bado streiką, protestuoda- bus svarstoma ką daryti.
Maršalas Sokolov
Popiežiaus Jono Pauliaus 'II-ojo j tai > k u r * Kalėdų išvakarėse į Len mą. J o s senelis Mohilal Nehru mas.
ki a
.
.
.
^
^
'
mas
prieš
nežmoniškas
kalinimo
buvo
garsus
advokatas
ir
svar
aukojamos Kalėdinės Mišios b u - | i
perdavė Vatikano radijas,
Valstybės
departamentas
vadovauja invazijai
Korespondente
rašo
jog
P
^ s l o v a k a s atvo perduodamos per Vatikano ra-1 Kristaus išskyrimas iš žmonijos bus Nacionalinio kongreso v a 
paskelbė, jog Europos Rinkos
Washingtonas. — Vyriausy
diją į visą pasaulį su paaiškini- Į istorijos yra ne kas kita, kaip pa- das, kovojęs su britais dėl In premjerė Gandhi nemėgsta mi- * jjį dviejų metų bausmę už valstybės, Kanada ir Australija
nių, neturi draugų, vengia puo tai, kad platino 1977-jų Metų
bės
šaltinių žiniomis, vyriausias
dijos
nepriklausomybės.
Jo
dar
mais devyniomis kalbomis, jų i srkėsinimas prieš patį žmogų; ištų i r balių, tačiau ji esanti puiki Ch artos sąjūdžio dokumentus. pažadėjo neparduoti Sovietų Są sovietų kariuomenės vadas Af
skirti K r i s t u i š
bą
partijoje
perėmė
sūnus
J
a
tarpe ir lietuvių kalba. Pirmąsias į
lenkų tautos ispolitikė, jaučianti
balsuotojų Už bado streiko paskelbimą jam jungai daugiau javų. Tik Ar ganistano žygyje y r a 68 metų
šventas Mišias Jonas Paulius II-1 t o r i J o s Yra t a s Pat> k a i P 'paneigti waharlal Nehru, turtingas, bai
gentina pasiaiškino, kad ji negamaršalas Sergej Sckclov, šar
val nuotaikas. Jos mėgiamas užsiė gresia nauja penkerių metų baus
sis aukojo švento Petro baziliko- i pačia istoriją. Be Kristaus nėra gęs Oxfordo universitetą
mimas
y
r
a
dėstyti
gėlių
puokš
vuočių specialistas.
Antrojo
stybininkas,
pirmasis
nepriklaumė.
je KŪČIŲ naktį, gruodžio 24-tos pažangos jokioje gyvenimo srity
tes
arba
žaisti
su
Rahul
ir
Pripasaulinio
karo
pradžioje
jis
I
somos
Indijos
premjeras,
vienas
—
Prezidentas
paskelbė
planą
Nutare vykdyti
dienos vidunaktį. Lietuvoje jos je, pažymėjo kardinolas Višins
yanka.
vyresniojo
sūnaus
vai
vadovavo
tankų
batalionui
Suo
! svarbiausių "trečiojo pasaulio"
kovoje su jaunuolių nedarbu. Nu
buvo girdimos dviem valandom kiskais.
mijos fronte.
Po įvairių mr
taikos sutartį
i
kūrėjų
k
a
r
t
u
su
Indonezijos
Sustatyta, kad apie 4 milijonai j a u
vėliau, tai yra antrą valandą ry
Bažnyčia i r s p o r t a s
kyklų ir akademijų 1950 m. ii
1
karno,
Egipto
Nasseriu
ir
J
u
nuolių
tarp
14
ir
21
metų
nega
tą, Šventasis Tėvas
taip pat
Aswanas. — Egipto preziden
tapo šarvuočių divizijos vadi
li gauti darbų, nes nemoka pa
Bažnyčia domisi sporto proble
švento Petro bazilikoje aukojo
tas
S a d a t a s i r Izraelio premje Sokolovas dvejus metus vadf
Tabrize
naktimis
kankamai irašyU, skaityti ir pa
šeimos šventė
antrąsias Kalėdines Mišias, ku momis, nes jis skatina viiką, kas
ras Beginąs baigė keturių die vavo Leningrado kariniam d !
prasčiausios aritmetikos. Skiria
padeda
harmoningai
ir
pilnai
iš
riom pasibaigus iš Šv. Petro bazi
Popiežius Jonas Paulius II-sis
nų pasitarimus. Pripažinta, kad triktui, o 1967 m. buvo pask
dar skamba šūviai
mos lėšos jiems mokyti.
likos balkono pasakė kalėdinę vystyti žmogaus asmenybę — jo gruodžio 22 d. šv. Petro bazili
yra nuomonių skirtumų dėl P a 
gynybos
viceministeri
Teheranas. — Irano Azarbai— Tarptautinis
Raudonasis lestinos autonomijos, dėl Jeru tas
kalbą ir suteikė apaštalinį palai sielą it kūną, pažymėjo Popiežius koje aukojo Mišias daugiau ne
Maršalo
laipsnį
jis
gavo 1974 •
minimą Urbi et Orbi — Romos Jonas Paulius II-sis, priimdamas gu penkiolikai tūkstančių Romos džano provincijos mieste T a  Kryžius paskelbė raportą apie pa zalės. Nežiūrint t o , nutarta
k a r t u su kitais 1 2 generolų.
miestui ir visam pasauliui. Šias Italijos sporto federacijų pirmi studentų. Jiem tartame žodyje brize naktimis uždrausta pasiro dėtį Irane. Sakoma, kad kalėji sausio 26 d. pradėti diplomati
Komunistų partijon Sokolovas
pamaldas, Popiežiaus kalbą ir pa ninkus, Romoje dalyvaujančius Popiežius kalbėjo apie Kalėdas dyti gatvėse. "Revoliucijos sar-į m a i r r a n e paskutiniaisiais šacho I nius ryšius. Sekmadienį abi ša
įstojo 1937 m., o 1968 m. tapo
laiminimą Vatikano radijas p a  Italijos Tautinio Olimpinio Ko-įkaip dvasinio atsinaujinimo lai gai" užėmė strateginius miesto valdymo metds labai pagerėjo. į lys pasikeis delegacijomis, ku
centro komiteto nariu.
davė į Rytų Europą su paaiški miteto valdybos posėdžiuose. Tei kotarpį ir šeimos šventę. Prieš- punktus, parduotuvės uždary- ^ Raportas paskelbtas po to, kai
rios ieškos pastatų
ambasa
nimais lietuviu ir lenkų kalbo singai suprastas sportas, kalbėjo I kalėdinis metas, kuris Bažnyčio tos, įstaigos neveikia. Susišau-! i r a n a s išspausdino kai kurias ra-Į doms, butų tarnautojams. Greit
mis. Šv. Tėvas išreiškė savo ka Popiežius, brandina žmogaus as- je yra vadinamas Adventu, pažy- dyme "ajatolų kare", kur Kho-1 porto dalis, kitų neminėdamas,
KALENBORIl'S
bus atidarytos lėktuvų linijos,
lėdinius linkėjimus 34-iom įvai monv'bę. ugdo žmogiškąsias ver I mėįo Popiežius, turi tiesioginiai meinio šalininkai mušasi s u ; — Korsikos saloje įvyko susi pašto, telefonų ryšiai.
Sausio 12 d.: Modestas, T a t 
riom kalbom, tarp jų ir lietuvių tybes, padeda žmogui išlaikyti paliesti kiekvieno žmogaus gyve- Shariat - Madari rėmėjais, bu- šaudymas tarp Korsikos liaudies
vidinę
pusiausvyrą,
skatina
fizi
jana, Vaigėdas, Gidą.
siekiančios nepriklau
kalba. Štai popiežiaus Jono Pau
I nimą. Adventas yra skirtas žmo vo sužeistas ir prancūzas spau- < u n i j 0 s ,
Mirė G. Meany
Sausio 13 d.: Kristaus krikš
liaus II kalėdiniai linkėjimai, nę ir moralinę discipliną. T u o gaus dvasiniam atsinaujinimui, dos fotografas i š Sygma agen somybės ir policijos. Trys žmo
YVashmgtonas. — Ligoninėje to šventė. Hilaras. Veronika,
būdu sportas yra svarbus veiks jo sielos atgaivini mui. Kalėdos tūros.
skirti Lietuvai:
nės žuvo, trys buvo sužeisti.
Ajatola
KShomeini
Quomo
— Olimoiniai žiemos žaidimai mirė ilgametis Amerikos darbo Dargaudas. Gilvė.
di espressioneilituana — Links nys, padedantis kurti tvarkingą, , yra taip pat šeimos šventė, to
taikingą
ir
darbščią
visuomeni
Sausio 14 d.: Feliksas. Makriliau kairbėjo Poniežius. Kalėdų mieste susitiko su radikalų, ku Lake Placid, N.Y. jau čia pat. unijų federacijos pirmininkas
mų Kalėdų Kristuje.
nę santvarką. Popiežius šia pro , naktį, kai -Dievas atėjo į pasau- rie okupavo J A V ambasadą, tačiau nėra sniego. Rengėjai nau George Meany, 85 metų a m  na. Laimis, Auksė.
Karti. Višinskio kalba
ga taip pat priminė, kad tarptau , Ii kaip benamis kūdikis, visi, ku- atstovais, kurie reikalavo, kad doja mašinas, kurios pučia į orą žiaus. J o sveikata labai pablo
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:40.
1
Be Kristaus žmogus nepajėgia tinės sportininkų rungtynės, kaip. 1
užsienio reikalų ministeris per suspaustą vandenį, iš kurio susi gėjo po jo žmonos mirties pra
ORAS
pilnai suprasti kas jis yra, neįsten- į pavyzdžiui Olimpinės žaidynes, Irictikėjimo kupina širdimi krei- duotų tris JAV diplomatus, ku- daro sniegas. Čiuožimo ir rogių ėjusių metų kovo mėn. Iš dar
gia suprasti savo asmens vertės, ugdo žmonių tae^usavio susi- Į piasi j užgimusį Kristų, jauria rie laikomi ministerijos rū- kelių įrengimai yra šaldomi, ta bininkų unijų vado pareigų MeaDebesuota, su pragiedruliais,
savo pašaukimo ir savo paskir-: pratimą, o tuo pačiu stiprina ir Į ypatingą šeimos ir namų ilgesį, rnuose. Jų tarpe yra ir vyriau-Į čiau ilgesnių nuotolių slidinėjimo ny pasitraukė pernai lapkričio j šalčiau, temperatūra dieną 30 1-.
visi trokšta namų židinio šiluties, pažymėjo kardinolas Višins I tautų santarvę.
mėn.
I naktį 20 1.
šias diplomatas Bri.ce Laingen. Įtakai dar nepadengti sniegu.
imos.

(Tcrfnya)
įkriminuojančiais
tikinčiuosiusŠitaip meluoti negalima- Argi I Tokie straipsniai ar interviu n e Lietuvoje yra religinės organiza- atitinka tikrovės, yra melagingi,
cijos? Nėra jokių! Ar foent vienas kompromituojantys pačius auto
religinis susivienijimas (parapija) rius.
gavo iš valstybės paskirą nusiTarybų Sąjungos politika relipirkti automobilį? Negavo! Keis-j gijos atžvilgiu yra dviveidė, priešti Lietuvos tikintieji. Jie "turi tei- taringa: kovoja su religija ir ly
sę gaminti religinių kultų reik-i giagrečiai nori įrodyti .pasauliui,
menis" ir jų negamina, jiems "'lei kad Lietuvoje klesti niekieno ne
džiama spausdinti įvairiausią re varžoma sąžinės ir religijos lais
liginę literatūrą" ir jos nespaus vė. Neaišku, kuo valstybės vado
dina.
vaujantys organai ir GK, kurio
Prisiminus Tarybų Sąjungos žinioje y r a visa tarybinė spauda,
Komunistų partijos programuotą laiko savo piliečius, protingais
kovą prieš religiją ir visas prie žmonėmis ar kvaileliais, kurie net
mones, kuriomis kovojame, J. terminų neskiria, kas yra "kova
Baužio tvirtinimas, kad "tikėjimo su religija" ir kas "religijos ir
laisvė, sąžinės 'laisvė mūsuose įgy sąžinės laisvė".
vendinta ne formaliai, o iš es
Pirmasis tautos
sunaikinimo
mės", yra grubus pasityčiojimas veiksnys yra bedievybė. Subediene tik iš tikinčiųjų, bet ir iš reli vintoje tautoje smuks žmonių mo
gijos ir sąžinės laisvės.
ralė, tauta nyksta ir žūsta.
Panašių straipsnių
spaudoje
Prof. dr. Alg. Marcinkevičius
pasirodo dažnai. Jais žmonės ne straipsnyje "Kodėl žudome save"
tiki, nes realiame gyvenime ma- ("Mokslas ir gyvenimas", 1978,
to visai ką kitą. Todėl neretai yraiNr. 1), kalbėdamas apie alkohoverčiami geresnes parapijas ar i lizmą Lietuvoje, pateikia stuibiaukštesnius postus užimantys k u - n a n č i u s skaičius. "1967 - 1968 m.
nigai ar net vyskupai rašyti me-: Lietuvoje išgerta 100,000,000 litlagingus straipsnius a>r duoti už-irų degtinės ir vyno. 1975 m. viesienio laikraščiams pasaulį klai- i nas Lietuvos gyventojas išleido aldinančius interviu. Jonas Aničasjkoholiniams gėrimams 162 rubstraipsnyje "Kovoje prieš klastin-i liūs- 1976 m. vienam Lietuvos gygą melą" rašo: "Antikomunizmo į ventojui teko 11,5 litro degtinės,
ideologai visaip iškraipo lenininį i 25 litrai vyno, 40 litrų alaus",
sąžinės laisvės principą, skleidžia į Taigi /vienam Lietuvos gyventoprasimanymus apie tariamą ti-ijui 1976 m. teko 76,5 litro alkokinčiųjų diskriminavimą Tary-! halinių gėrimų. Profesorius lygiabų Sąjungoje," Kad taip nėra, įgreciai pateikia statistines žinias
kaip svarbiausią argumentą jis; kai kurių kapitalistinių valstybių:
paduoda eilės kunigų, Kunigų se 1976 m. Prancūzijoje vienam gyminarijos rektoriaus, kai kurių ventojui suvartotų alkoholinių
vyskupijų valdytojų ir net kai gėrimų teko 17,1 litro, Portugali
kurių vyskupų pasaulį klaidinan joje — 16,9 litro, Ispanijoje —
čius pasisakymus
("Gimtasis 14,1 litro, Italijoje — 12,4 litro,
kraštas", 1973, XII. 5, 13 d.). Šis Anglijoje — 7,1 litro, Danijoje —
J. Aničo argumentas tik juoko 6,9 litro, Švedijoje — 5,6 litro".
vertas. Ką reiškia kunigu a r net
Tarybinei Lietuvai neprilygsta
vyskupų pasisakymai, palyginus
n ė viena paminėta šališ
juos su Komunistų partijos nuta
k u s daugiau)
rimais ar išleistais įstatymais, dis-
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Toronto studentų veikla — iki 1980 ntety

je Dainora Juozapavičiūtė, Pau
lius Kuras, ir Rimas Petrauskas
davė daug minčių apie ryšius
tarp ateitinikų ir PLJS, kaip pa
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso savyzdys kitos jaunimo organizaci
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsjos, atsižvelgiant į ateitininko vi
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
suomeniškumo
įsipareigojimą.
! anksto susitarus Redakcija už
Pažiūrėdami į skirtumus tarp abie
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų tunnį neatsako. Skeljų, buvo diskutuojama ar indi
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
vidas turėtų suvesti savo ryšius
8:30 — 12:00.
j prašymą.
tarp abiejų veiksnių ar ne, kodėl
ir kaip? Dalyvavusiems buvo įdo
m u ir minčių pasidalinimas sėk- Moksleivių ateitininkų — Neringos stovyklautojų suruoštoje demonstracijoje, šūkius praveda Rimas Puškorius.
"Lithuania's Jews and the Holo- leidinys yra spaudoje?
mingai praėjo. Gaila, kad tik ma
Nuotr. V. Kuprytes
caust" buvo išsiuntinėtas ameri
— Prieš vasario 16 d. "Drau
žas skaičius išnaudojo progą iš
kiečių redakcijoms, universite ge" spaustuvė pažadėjo išleisti
— Priešingai, patyriau daug
girsti šių dalyvių stipriai perduo neįstengia mokėti įspūdingų ho vius?
tams, net ir žydų aukštosioms mano paruoštą "Bėgome nuo te
norarų. Už tat reikia kuo dau
pasitenkinimo.
"Tėviškės Žibu
tas mintis.
— Taigi. Knyga jau atiduota
mokykloms.
roro". Čia 39 autoriai pavaizduoSpalio 20 d. įvyko tradicinis giau pasišventėlių, kurie gyviau Amerikos Lietuvių Bibliotekos riuose" labai palanki recenzija
(Nukelta } 4. pusi.)
—
Berods
dar
vienas
jūsų
Havajų vakaras, surengtas stu bendradarbiautų, rašytų. Yra ne leidyklai. Spaudos darbas pamažu buvo paskatas net daugeliui ka
dentu ir moksleivių
ateitinin mažai sugebančių. Net ir kitas varosi pirmyn. Jau tekstas surink nadiečių užsisakyti leidinėlį, net ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIlIllIlHIIIIIUIIIIMi
kų. SAS suvažiavime (lapkričio nerašantis gali reikšmingai prisi tas, dabar prie jo dirba dail. Lu su gausia auka leidėjui — Ame
10 — 11 dienomis) dalyvavo keli dėti, pvz., jauną intelektualą ska kas ir dail. P. Aleksa. Jie stengiasi rikos Lietuvių Tarybai. Dabar § D Ė M E S I 0 ! R A D I J O K L A U S YT 0 J A I ! |
asmenys iš Toronto.
tindamas vienu ar kitu klausimu knygą padaryti albumo išvaizdos, esu dėkingas istorikei dr. V. Sruo i
K l a u s y k i t ė s kas v a k a r ą !
|
Gruodžio 7 — 9 dienomis atei rašyti į amerikiečių ar kitų kita patrauklią, o tas pareikalauja gienei už taip palankų žodį 1
tininkai studentai surengė jauni taučių spaudą mums svarbiais daugiau laiko. Bet jie man paža " D r a u g e " . Rašiau šį leidinėlį,
mo susikaupimo savaitgalį — re klausimais. Dabar tiesiog grau dėjo, kad knyga antroj šių metų siekdamas pabrėžti, kad negalima
Pinnad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. ~
S
kolekcijas Sharon, Ontario Gero du stebėti, kaip net ir to paties pusėj galės pasirodyti. Čia bus m ū s ų tautos kaltinti už žydų
K A Z E
B S A Z D Ž I O N T 1 Ė
|
jo Ganytojo seserų patalpose. Re Ateitininkų skyriaus redaktorius gausiai Sibiro sunkumus išgyve žudymą. Bet rašiau taip 5 kad mes
2646
West
71st
S
t
,
Chicago,
UI.
—
TeL
778-5874
|
kolekcijos labai gerai praėjo, bet tarpais negali prisiprašyti talkos. nusiųjų atsiminimų, daug Sibi neprarastume ir žydų, kaip są
S t Petersbarg, Fla. — 12:30 vaL popiet
S
dalyvavo labai mažas studentų
Kas neįstengia reikštis plunks re imtų nuotraukų. Jei dar kas jungininkų kovoje prieš bolše
Stotis
WTK
—
1110
KC
I
vizmo
prievartą.
Panaudojau
skaičius.
na, galėtų daugiau savo energiją turėtų naujų nuotraukų iš Si
daug
medžiagos
surinktos
besė
ilIlIlIlIlIlIlIlilIlIilIlIlIlIlIHUIIIIUIIIUIIIIllllUIIIIIHIIIIilIllIlIlilIlIlIlHllllUIHIIIIIIIira
Gruodžio 16 d. buvo bendros nukreipti į spaudos platinimą, sa bire imtų nuotraukų iš Sibiro
Kūčios. Čia programą atliko jau vo gaunamą laikraštį duoti pa lietuvių gyvenimo, prašyčiai sku dint ilgesnes valandas didžiojoj
Spertus žydų bibliotekoj Chicanučiai, moksleiviai ir studentai. skaityti negaunančiam, gal jis su biai atsiųsti.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
goje
bei iš kitų žydų leidinių.
Dalyvavo apie 200 asmenų. Su si domės. Atradus ką įdomaus
DR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
— Ar nesusilaukėte kokiu ne Įdomu, kad susilaukiau net ir iš
Akušerija ir moterų ligos
kūčių parengimu baigiasi studen laikrašty atkreipti kitų dėmesį.
šį
leidinį
skaičiusiu
žydų
palan
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
tų veikla 1979 metais.
Spaudos skiltyse aptikus ką ypa malonumų išleidęs knygelę apie
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
kaus atsiliepimo. T a s leidinys
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Jau pradėta ruoštis ateitininkų tingai gero, telefonu ar atviruku Lietuvos žydus?
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. -išskyrus
Medical Building). Tef. LU 5-6446
metinei šventei, kuri įvyks ba pasidžiaugti redaktoriui, autoriui,
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
landžio 19 — 20 dienomis T o  tai jiems bus naujas paskatas ^illllIllillllllimiiil!itil!llll|||||||l!ll!llllllilll||||||||||||||||||||||||||i||||||||||||||||UHIIg
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811 ,
ronte.
Korespondentė spaudoje vertingesnių dalykų pa
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
berti.
Lietuvis gydytojas
— Jūs jau kelinti metai skiria 1
DR. PETER T. BRAZIS
AMERICAN T E A V E L S E R V I C E BUREATJ
1
3925 West 59th Street
te premiją ui religinį veikalą. Ar |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4
(Established i n 1959)
1
2434 West 71st Street
tokia premija bus ir šiemet ir to
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt.
1:00
5:00
uždaryta.
S
l-OS
SAVATTĖE
KELIONĖS
IS
NEW
YORKO/BOSTONO
=
limesniais metais.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
5
$895.00
—
Gegužės
12
d,
Rugsėjo
15
d.,
Rugsėjo
23
<L,
Spalio
6
d
,
š
— Savo giliai pamiltos tautos
DR. IRENA KURAS
S
Spalio 19 d.
=
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
ateitį matau krikščionybėje ir to | $995.00 — Gegužes 25 d., Birželio 8 d., Birželio 23 d (Šokių ir Dai- į
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
dėl ryžausi įvesti kasmetinę pre s
nų šventė).
s
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
miją geriausiam religiniam vei S $1040.00 — Birželio 29 d, Rugpiūčio 10 d
j§
OPT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
kalui. Tegu ta premija ir tėra
2709 West 51st Street
3200 W. 81st Street
js
2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTONO
|
Tel. - G R 6-2400
kukli tūkstantinė, bet visgi atžy- = $1295.00 — Birželio 13 d, Rugpiūčio 18 d (Su Ryga ir Leningradu). ~
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1,-4 ir
mėjimas, šiokia tokia parama au = $1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje).
5 7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
toriui. Dabar yra išsivysčiusi to § $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
£
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
s
kia šiurpi tarptautinė agresija iš S $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).
Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00.
2
totalitarinio komunizmo pusės, =
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje), s
kad jaučiu pareigą ir savo plunks E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė vidaus ligos
na, ir centu prisidėti, kad būtų 1
Specialybė — Nervų ir
• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES
i
2454 West 71st Street
Emocinės ligos
kreipiamas
reikiamas
dėmesys
į
5
IN
1980.
=
Simpoziumo dalyviai Toronto studentų ateitininkų susirinkimo meru.
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
S
Užsiregistravusiems
padedame
įsigyti
pasus,
sutvarkome
visus
kes
taip
šviesius
Kristaus
paskelbtus
k.: Paulius Kuras, Juozapavičiūtė ir Rimas Petrauskas.
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad..antrad.. ketvirtad. irpenktad.
idealus. Taigi ir šiais metais ir E lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.
s
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
kitais — skirsiu lėšas premijai,
|
DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS!
I
Telef. - 282-4422
kad ateitininkų sudaryta jury ko
DR. A. B. GLEVECKAS
'
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS!
E
misija parodytų įvertinimą ge =
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
riausiam religiniam veikalui. Jei |
AMERICAN TRAVEL, S E R V I C E B U R E A U
|
Iš pokalbio su kuri. di. Juozu Prunskiu
Ofisai:
Specialybė
AkiŲ
ligos
gu ateitininkų vadovybė ras rei
Š
9727 South W e s t e m Avenue
5
111 NO. WABASH AVE.
3907
West
103rd
Street
Ilgesni žiemos vakarai, kuriais čiai ir žurnalai, kaip Draugas, kalą į tą premijavimą įtraukti ir |
4200 NO. CENTRAL AVE.
Chicago, Illinois 60643. — TeL (312) 238-9787
1
Valandos pagal susitarimą
televizija neturi visą laiką pa A;dai, Darbininkas. Tėviškės Ži žurnalus ar leidyklas, tai jau tą
Valandos pagal susitarimą.
^iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinS
Ofiso tel. — PR 8-2220
grobti nuo mūsų, o taip ir metų buriai, Laiškai Lietuviams, Lietu reikalą palieku jų sprendimui.
DR. FRANK PLECKAS
pradžia su prenumeratų atnauji vių Dienos, o ypač Ateitis ir dau
— Vienas iš Jūsų paskutiniu
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
nimu palenkia mus daugiau susi gelis kitų yra ateitininkų reda paruoštų veikalu yra
"Lietuva
J0KŠA
0PT0METRISTAS
domėti spaudos klausimu. Ateiti guojami, vadovaujami. Galima bolševikų okupacijoje". Kaip šis
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
sakyti,
kad
visi
mūsų
įtakingieji
ninkai visais dešimtmečiais buvo
3656 West 63rd Street
leidinys buvo sutiktas?
"Contact lenses"
artimai susieti su tauria patrio žmonės yra persiėmę prof. S t
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
—
Bolševikų
okupacija
tai
juk
tine spauda. Palaikant tą tradici Šalkauskio skelbtuoju principu:
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
sunkiausias laikotarpis mūsų tau
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
ją gyvą, palinkom su keliais klau "Žinokime, jog spausdintas tau
tos istorijoje. Kol dar yra gyvi to,
simais kreiptis į savo netrumpą tos žodis yra tautos išraiška, pa
Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba pirmą tomą,
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. A. JENKINS
ypač
pradžioje taip žiauriai pasiamžių spaudai paskyrusį kun. gal kurią yra vertinama visa tau
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
spausdinamas lietuviu kalba p e n k t a s tomas ir greitai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta, ir jog ta išraiška yra kasdie reiškusio laikotarpio liudininkai,
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Juozą Prunskį.
3844 West 63rd Street
bus spausdinami prancūzu i r anglų kalbomis pirmieji
2656 W. 63rd Street
ninis tautos penas, nuo kurio pri norėjosi surinkti jų duomenis.
Valandos pagal susitarimą
tomai.
— Sakykite, kaip Jūs apibū
Norėjosi
nors
knygos
puslapiuo
Vai
antr
1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
klauso jos moralinė ir net fizinė
6132 S Kedzie Ave Chicago
dintumėte
ateitininko
ryšį
Ofiso
tel.
776-2880, rezid. 448-5545
se
suminint
nužudytųjų
vardus
Maloniai
prašome
visus
lietuvius
savo
aukomis
pa
sveikata. Teesie mums spausdin
WA 5-2670 arba 489-4441
su spauda?
pastatyti
jiems
šiokį
tokį
pamink
remti
Kronikos
knygų
leidimą,
n
e
s
leidėjams
t
r
ū
k
s
t
a
di
tas žodis šventas ir tegul niekas
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
delių sumų lėšų.
— Reikšminga, kad mūsų pa nedrįsta jo netinkamai pareikšti lą. Atžymėjome arti 2000 nužu
ODOS LIGOS
dytųjų. Jau jie neišnyks iš is
grindiniai
ateitininkijos šulai, be atsakomybes jausmo".
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Paaukojusieji 100 dol. a r daugiau, jei sutiks, b u s
T e l . - G R 6-0617
torijos
lapų. Atsiliepimai apie lei
praeityje ar dabartyje, vis buvo
Valandos
pagal susitarimą
Galima dar pasidžiaugti, kad ir dinį buvo teigiami, susidomėji
įrašomi leidžiamose knygose ir laikomi Sąjungos amžinąją
6958 S. Talman Ave.
susieti su spauda. Prof. Pr. Dovy mūsų leidyklų vadovybėse yra
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios.
jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
daitis į lietuvišką inteligentiją ir nemažai ateitininkiško kraujo, ar mas geras. Reikia dėkoti Jūrų
Ofiso tel. HE 4-2123 namų GI 8-6195
Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.
mūsų jaunimą kalbėjo redaguo tai prisiminsime Liet. Knygos šaulių kuopai Klaipėda už išlei
DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. V. TUMAS0NIS
damas ir leisdamas Kosmos Soter, klubą, ar Ateities leidyklą, ar dimą, įdomu, kad gavau autentiš
BENDROJI MEDICINA
Kviečiame lietuvius užsisakyti Ritmikos k n y g a s lie
CHIRURGAS
kų
žinių,
kad
knyga
jau
pasiekė
Logos, Ateitį, Gamtos Draugą, Amerikos Lietuvių Biblioteką ar
tuviu,
o
norintieji
ir
kitomis
kalbomis
ir
d
a
r
neatsilygi
1407
So.
49th
Court.
Cicero.
III.
2454
West 71st Street
Lenkiją ir iš ten ją galės paskai
Lietuvos Mokyklą,
Darbininką, kitas.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir
nusieji už g a u t a s knygas, p r a š o m i greitai atsilyginti.
tyti ir Lietuvos žmonės. Rūpinau
Prof. St. Šalkauskis, prof. dr. A.
6-7 — iš anksto susitarus.
si ir išleisti Sibiran išvežtųjų są
—
Kuo
JŪSŲ.
nuomone,
ateiti
DR. IRENA KYRAS
Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 dol. minkš
Maceina davė mums tokius kapi
Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772
tais ir 7 dol. kietais viršeliais.
talinius ideologinius veikalus, ninkai galėtų, dabar daugiau prie rašus, bet dabar šio uždavinio
DANTŲ GYDYTOJA
ėmėsi Pasaulio Lietuvių Archy
DR. PETRAS 2U0BA
gražiai reiškiasi dabartinis dva spaudos ugdymo prisidėti.
Specializuojasi: Koronėlėse.
Aukas siųsti ir čekius r a š y t i šiuo vardu i r a d r e s ą :
vas,
vadovaujamas
Č.
Grincevitilteliuose
ir
plokštelėse.
sios vadovas kun. St. Yla. Ir da
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
— Žinoma, visų pirma skaity
LKB
Kronikoms
Leisti
Sąjunga,
6825
So.
Tabnan
A
ve*,
čiaus,
ir
tuo
labai
džiaugiuosi.
2659
W
59
St..
Chicago
476-2112
bartinis ateitininkijos vadovas J. ti ir prenumeruoti. Bet tokios, sa6745 West 63rd Street
Chicago, 10. 60629 USA.
Vai pagal susitarimą Pirm., antr, treč
Vai: pirm , antr ketv ir penkt.
Laučka laikraštininkas. Juk ir da kytun:** pasyvios talkos — nepa
— Bet gi ir Jūs pats esate pa
ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
bartiniai tokie vertingi laikraš kanka Mūsų periodinė spauda ruošęs knygą apie Sibiro lietu

Užbaigiant veiklos metus, T o 
ronto Stasio Šalkauskio studentų
kuopa nusprendė, išsirinkti nau
ją valdybą, kuri turėtu progos
iki rudens gerai apsvarstyti toli
mesnės veiklos gaires. Jon įėjo
Giedrė Cepaitytė, Rima Gustaitytė, Antanas Rašymas ir Vida
Petkevičiūtė.
Pr. m. rugsėjo valdybos skai
čius buvo padidintas Rita Rudaitytė priimta valdybon. Valdyba
pasiskirstė pareigomis: Giedrė Cepaityte — pirmininkė, Rima Gustaitytė — vicepirmininkėj Vida
Petkevičiūtė — socialinių reika
lų vedėja, Antanas Rašymas —
iždininkas, Rita Rudaitytė — se
kretorė — korespondentė.
Po ilgos vasaros atostogų T o 
ronto studentų kuopa pradėjo
veiklą. Rugsėjo 23 dieną buvo
ateitininkų Mišios laikomos Pri
sikėlimo parapijos šventovėje. Po
pamaldų ateitininkai — jaunu
čiai, moksleiviai, studentai, sen
draugiai bei svečiai rinkosi sa
lėje atsisveikinti su Toronto atei
tininkų dvasios vadu kunigu An
tanu Prakapu, kuris išvažiavo į
Ameriką.
Spalio 12 dieną buvo suruoštas
studentams susipažinimo vaka
ras.
Jis
įvyko pas Giedrę
Cepaitytę. Čia buvo puiki pro
ga studentams ateitininkams su
sipažinti su naujais studentais ir
taip pat padraugauti su senai
siais.
Spalio 14 dieną įvyko studentų
susirinkimas. Simpoziumo formo-
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TIKROSIOS TAIKOS SIEKIMAS
Krikščionių pasaulyje jau kelio
lika metų skelbiama Taikos diena,
prasidedanti su Naujaisiais metais.
Katalikų Bažnyčia tai skelbia jau
tryliktą kartą, kad žmonės susi
mąstytų, kas yra taika, kas yra tai
kos pagrindas ir ko reikia taikai
žmonėse ir pasaulyje įgyvendinti.
Amerikoje šiemet Taikos diena skel
biama sausio 13 d. Ne dėl to, kad
kaip tik išryškėjo aiškiau ir sunkes
nėmis išdavomis taikos dėsnių lau
žymas, terorizmas, svetimų žemių
grobimas ir platesnės apimties
žudynės, bet dėl to, kad viduryje
mėnesio patogiau susitelkti prie to
kio svarbaus reikalo, kaip taikos ir
teisingumo, kuriuo tikroji taika re
miasi. Pop. Jonas Paulius II savo
Naujųjų metų kalboje įsakmiai pri
mena, kad "tiesa yra taikos jėga".
Tai reiškia, kad be tiesos taikos,
nors labai trokštamos, negalima pa
siekti.
Sunku rasti net netolimoje isto
rijoje tokį laikotarpį, kuriame vieš
patautų visiška taika pasaulyje.
Kai pasibaigė didieji karai, tai ma
žesnės apimties susikirtimai, revo
liucijos, teroro veiksmai, žudymai
neprotingais motyvais nė vienu me
tu nebuvo sustoję.
Apie taiką kalbėjo krikščioniškos
bendruomenės, apie taiką kalbėjo
politikai ir valstybių vadai, bet tai
ka tebuvo tik svajonė. Ji nebuvo pa
grįsta visuotiniu tiesos ieškojimu ir
jos pripažinimu. Todėl taika neturė
jo tikro pagrindo, kuriuo būtų galė
jusi remtis. Žuvo kaip tik dau
giausia ten, kur dažniausiai apie
taiką buvo kalbama. Apie taikos rei
kalą kalbėjo kaip tik daugiausiai
tie, kurie jokios taikos nei pasau
liui, nei žmogui nepripažino. Ko
munistų šaukiami "taikos kong
resai" buvo ir tebėra tik pačios
taikos išniekinimas. Tokia taika
yra tik mirusiųjų ir nutildytųjų tai
ka, kuri baigiasi kapų ramybe sve
timose žemėse, Sibiro taigose, kalė
jimuose ir beprotnamiuose.
-j^įįtwk° 8 reikalą ir jos siekimą rei
kia žvelgti atviromis- akimis. Tiesa,
kurios žmogus ieško, jam turi paro
dyti, kas yra kitas žmogus — jo arti
mas ar net jo priešininkas, nes kiek
vienas žmogus turi teisę į asmeninę
laisvę ir asmens vertę, kurią reikia
bent pagerbti.

kinimas, asmens vertės ir laisvės
pažeidimas yra nusikaltimas prieš
tiesą, prieš teisingumą ir prieš arti
mo meilę, o šios ypatybės išreiškia
tikrąjį žmoniškumą.
Bet koks blogis, pabrėžia popie
žius, turi būti nuoširdžiai vadina
mas savo tikruoju vardu: žmogžu
dystė
yra
žmogžudystė,
išnaudojimas kito asmens yra iš
naudojimas, ar tuo reiškiasi žmo
gus prieš žmogų, valstybė prieš
žmogų ar tauta prieš kitą tautą. Dėl
to tikėjimo persekiojimas, kankini
mai dėl įsitikinimų laikymosi yra
vieši valstybių ir žmonių nusikalti
mai, kurie neveda į taiką. Jie griau
na žmonijos ateitį ir sukuria karų ii
žudynių pavojų.
Ieškant taikos, nereikia žiūrėti tik
į politinius ar tarpvalstybinius san
tykius. Užtenka tik pažvelgti į žmo
nių santykius su savo kaimynu, su
savo tautos nariu, su savo tikėjimo
bendruomene, kad pamatytum, ar
siekiama tikrosios taikos, atremtos
tiesos ieškojimu, ar viešu elgesiu,
kuriame reiškiasi tik pyktis, neapy
kanta, kitų niekinimas ir jų gero
vardo išnaudojimas. Taikos negali
būti niekur, kur nėra tiesa ir teisin
gumu pagrįsto jos siekimo.

Praėjusio amžiaus gale ir dabar tesnio, kas viršija žmogaus proto
tinio pradžioje atsirado žmonių, pajėgumą. Tokie tvirtinimai, kaip
kurie pasiskelbė esą pažangūs, neseniai buvo skelbiami: „Paleido į
Lietuvoje pasivadinę „pirmeiviais", erdves Sputniką ir niekur nerado nei
kitus vadindami atsilikusiais, atža dangaus, nei Dievo" šiandien jau
gareiviais. Jų pažangumas ir nėra imama rimtai nei tikinčiųjų,
pirmeiviškumas reiškėsi tuo, kad jie nei netikinčiųjų mokslininkų. Juk tų
atmetė antgamtinį gyvenimą, Die sputnikų ar Apollo pasiuntimas į
vą, religiją ir apsiribojo materialis erdvę buvo galimas, tik gerai susi
tiniu žmogaus ir pasaulio supra pažinus su nuo amžių egzistuojan
timu. Kas norėjo būti mokytas, čiais medžiagos traukos ir greičio
pažangus, tas save skelbė ateistu.
dėsniais. Jei koks nors erdvėlaivis
Ateizmą, kaip savosios doktrinos pakilęs į tam tikrą aukštį skrieja ap
ar pasaulėžvalgos pagrindą, įsirašė link žemę, tai tik dėl to, kad yra
Varšuvos lietuvių būrelis
į savo programą ir komunizmas, ak rūpestingai
išanalizuotas, pvz.
lai priimdamas Markso idėjas. mėnulio skriejimas aplink žemę
Mokslo, pažangos ir technikos var arba žemės ir kitų planetų keliais
du imta skelbti, kad nesą jokios ant skriejant aplink saulę. Taigi tie dės
gamtinės, aukščiausios Būtybės. niai, kurie leido mokslininkams su
Todėl, kas kalba apie Dievą, būsimą kurti erdvėlaivius, leido nusileisti
Č E S L O V A S GRINCEVICIUS
pomirtinį gyvenimą, sielą, nuo ant mėnulio, jau buvo kažkieno, kaž
dėmę, yra atsilikėlis, atžagareivis, kokio didelio proto sukurti nuo am
(Tęsinys)
neišmanėlis, reakcionierius. Buvo žių ir veikė su nepaprastu tikslumu.
Gaila, kad labiausiai atminty formuoti „Draugą" ir pasiunčiau oro laikas, kada ir garsus mokslininkas Žmogus nieko naujo nesukūrė, o tik
lieka nemaloniausi dalykai. Prie jų paštu reportažą. Žinodamas cen Virchovas (1821-1902) gyrėsi, jog atskleidė jau esančius gamtoje dės
dar būtina pridėti, ko niekur kitur zūros priekabumą ir kad laiškai padaręs daugybę operacijų, skro nius ir, jais pasinaudodamas, galėjo
neteko užtikti. Kiekvienoj sanitari dažnai dingsta, tyčia pridėjau porą dimų ir niekur neradęs sielos nė ma parodyti savo sugebėjimą juos taiky
ti gana siaurame mokslo rate.
nėj vietelėj vis sėdi moteris ir už pasi komplimentų lenkams, kad jie vertai žiausių pėdsakų.
Šiandien
tikrasis
mokslas
jau
yra
Religija nėra tik žmogaus nepa
naudojimą renka pinigus. Mies didžiuojasi savo sūnaus tokiu iški
daug
kuklesnis
ir
atsargesnis
su
to
jėgumo
išvada. Ateistų nuolat karto
tuose, miesteliuose, restoranuose, limu ir pan. Korespondencija
kiais
teigimais.
Joks
rimtas
moks
jama
tezė,
kad religiją susikūrė neiš
kavinėse, stotyse. Būtina sumokėti praėjus septyniems mėnesiams
lininkas
nedrįsta
teigti,
kad
mokslas
manėlis,
neapsišvietęs
žmogus, kai
nuo vieno iki trijų zlotų. Toji vieta redakcijos dar nepasiekė. Aprašy
priešinasi
Dievo
supratimui.
Tai
jis
atsidūrė
prieš
jam
nepalankią
dažniausiai pati nešvariausia, ko mas, kaip puošiamos Varšuvos baž
daro
tik
pseudomokslininkai,
kurie
gyvenimo
realybę,
yra
tiesiog
naivi
kią tik galima įsivaizduoti, kvapas nyčios, pasirodo, yra valstybinė
baisesnis nei apleistam tvarte (pvz., paslaptis, gali sugriauti socialistinę mokslą panaudoja kaip priemonę ir juokinga. Kaip suprasti, kad ir
Suvalkų autobusų stoty), nevaloma, valstybę. Cenzoriams nereikėjo ateistinei propagandai skleisti. mokslo ir pažangos amžiuje yra tiek
be mažiausių patogumų. Vis vien vargti su trijų lapų kopijavimu, jie į Išankstinis įsitikinimas ir pastarų tikinčių Dievą žmonių, tiek gilių
pasodinta moteriškė per dienų mano naują asmeninę bylą galėjo jų 80-ties metų atradimai turėjo protų nedrįstančių paneigti Dievo
dienas gadina savo sveikatą. Kad įdėti ranka rašytą originalą. Ačiū parodyti, jog galima apseiti be buvimo? Tą žmogaus linkimą į Die
nors būtų įpareigota pavalyti. O tu, jiems, kad taip brangina ir saugo Dievo. O tačiau juo labiau žmogus vą Feuerbachas pavadino „žmo
pilieti ir nepilieti, jei neturi kišenėj menko korespondento rankraštį. įsibrovė į gamtos paslaptis, padarė gaus širdies idealu", o Marksas
iki šiol negirdėtą pažangą, juo „liaudies opiumu", kuriuo nuodyjabent zloto, baigta su tavimi, neturė Gal kas kada atras.
labiau įsitikinta, kad gamtos įsta si nusivylėliai ir vargšai.
si kur pasidėti.
Linksmumo dėliai padariau vie
tymai, kuriems atskleisti reikėjo
Kaip kas bevadintų religijos
ną šelmystę: iš Gdansko savo adresu
tūkstančių
metų,
neatskleidė
pasau
visuotinumą
žmonių gyvenime, yra
Susipažinkime su paštu
pasiunčiau uždaram voke tris atvi
lio sukūrimo ir jo tikslingumo faktas, kad žmogus vistiek ką nors
Kiek linksmesnis patyrimas ir rukus — vieną lietuviškai rašytą, paslapties. Išdidus šūkis — sukursi tiki. Įvairios pasaulėžvalgos, taigi ir
eksperimentas su lenkų paštu. Esa kitą lenkiškai, trečią „tagalų" kalba. me naują pasaulį be Dievo — šian ateistinė, yra susijusios su religijos
me pratę skųstis paštu Amerikoj, Prie šio trečio nupiešiau riebų katiną dien jau nekartoj amas. 2mogus ima sąvoka. Vieniems religija gali būti
sakoma, dar blogiau Kanadoje, gal ir prirašiau kelis skaičius, mate suprasti savo ribotumą ir savo jausmo dalykas, ypač ryškus svar
blogiausia Italijoj ir visų blogiausia matinę nesąmonę. Grįžęs į Chicagą priklausomybę nuo kažko aukš biuose
gyvenimo
momentuose,
Lotynų Amerikoj. O kaip Lenkijoj? lenkiškąjį laišką radau. Ėjo maž te, padainuoja, pakalba. Turi ir kitiems religija gali atrodyti tik įvai
Apie savo atvykimą į Olsztyną daug 18 dienų. Lietuviškasis atėjo po bibliotekėlę. Tik knygos vien iš ok. rių pareigų bei draudimų suma, dar
pasiuntėm aerogramą. T a s oro penkių savaičių, o „tagalų" — ir Lietuvos.
kitiems mokslas, kuris liepia mylėti
paštu laiškelis adresatą pasiekė šiandien dar negaliu sulaukti. Varg
žmones,
daryti visiems tik gera,
mums ten esant, nuo išsiuntimo iš šai paslapčių saugotojai, kiek jiems
Susitinkant su lietuviais, pajunti tačiau visa tai nesudaro religijos
Chicagos po 41 dienos. Mums kiti sudariau vargo. Vis dar negali iššif neišpasakojamą jų nuoširdumą. esmės. Religijos esmėje yra ne žmo
aiškino, kad laiško popierius labai ruoti, kokia kalba rašyta ir kas ten Tiesiog neįtikėtina. „Lietuviai, iš gus, o Dievas. Kitais žodžiais ta
plonas, gerai susiklijavęs ir papras slepiasi po tais skaičiais. Labai įtar Amerikos, ir taip gražiai kalba!" riant, religija yra laisvas ir sąmo
ti lenkų cenzoriai nesugebėjo nepa tinas jiems bus ir tas simboliškas Apglėbia, bučiuoja, kviečia į namus, ningas žmogaus apsisprendimas
stebimai atklijuoti. Reikėjo specia katino piešinys.
negali pasidalinti svečiais, vaišina, Dievo atžvilgiu.
Lenkijos lietuviai
listų šauktis. Vis vien laiškas antrą
sukviečia gimines, apdovanoja.
Ciceronas kadaise tvirtino, kad
kartą nebuvo gerai suklijuotas. Nor
Iš rašinio gali atrodyti, kad Lenki Taip daro kiekvienas nepažįs nerasime tautos be religijos. Nors
maliai laiškai tarp tų abiejų šalių joj nieko gero ir neteko pastebėti. tamas. O jei nori už jų dovanėles praėjusiame amžiuje rūpestingai
keliauja tris savaites, kai net Netiesa. Pirmiausia reikia neuž atsilyginti, jiems įduoti ką nors, buvo ieškomi tarp atsilikusių kai
Lietuvą (irgi cenzūruojami) pasiekia miršti lietuvių. Vieni kompaktiškai sakysim dolerį, neima. Priešingai jie kurių salų laukinių tautelių ženklų,
vis tik po 8—12 dienų. Lenkijoj atvi gyvena ir tvirtai, organizuotai siūlo zlotus — „jums reikės jų". Jie kad jos neturi jokio religijos supra
rai kalbama, kad lietuvių kalba laikosi Lietuvos pasieny. Jų centras tik vieno nori ir mielai priima, jei kas timo, gilesnis tų tautelių pažinimas
siunčiami ir gaunami
laiškai jau mums gerai žinomas Punskas su atsiveža — tai lietuviškų knygų. parodė, kad jos savo religiją tiek
siunčiami į Balstogę, ten tikrinami, puikia gimnazija, gražia bažnyčia. Knygų badas. Normaliu paštu brangina, jog ją slepia nuo kitų, kaip
fotografuojami, sudaroma „rašti parapija, choru, klubais. Yra iš Vakarų jų gauti negali. Paskui jas paslaptį. Iki šiol dar niekas neįrodė,
ninkų" kartoteka.
lietuvių
organizacinių
vienetų savilaidos
būdu
multiplikuoja, jo žmogus tiek giliausioje praeityje,
Gdanske,
Wroclawe
(Breslau),
Var
dalina
kitiems.
Ypač
akademinis tiek ir dabartyje būtų buvęs be reli
Varšuva ruošėsi sutikti popiežių,
šuvoje
ir
gal
kitur.
Varšuvoje
tai
jaunimas
taip
daro.
Koks kon gijos, be dievybės, tegul ir klaidingo
kai ten atvykom. Buvo įdomu stebėti
tą jų su pagrindu entuziastingą pasi daugiausia studentai iš Punsko apy trastas mums, kai čia knygų neverti bei grubiai primityvaus supratimo.
O tai ir rodo, kad religija priklauso
rengimą. Paskubom surinkęs fak linkių. Turi savo patalpas (ui. Wiejs- nam ir nebranginam.
prie pačios žmogaus prigimties, yra
tus, apie pasirengimą norėjau pain ka 16). Renkasi tris kartus per savai(Bus daugiau)
tarsi jos dalis.
3. V.

LENKIJA IŠ ARČIAU

Taikos diena mūsų gyvenimui su
teikia tik progą apie tikrąją taiką
bent savo tarpe susimąstyti. Mes
nesame tokie stiprūs, kad paveiktu
me pasaulio politiką, jeigu tos poli
tikos nepaveikia net jungtiniai tau
tų vienetai, kaip Jungtinės Tautos.
Mes negalime sustabdyti karų, kai
jų nepajėgia sustabdyti net didžio- i
šios valstybės, turinčios didžiulius
arsenalus ginklų ir jėgų. Tačiau mes
galime ir turime savo viduje taikos
dvasią atnaujinti taip, kad ginčai,
barniai, nesutikimai ir vieni kitų
niekinimai išnyktų bent kaimynys
tėje, savoje bendruomenėje, savuo
se sambūriuose ir bendruose sieki
muose. Ir čia vėl nereiškia, kad
reiktų atsižadėti savo įsitikinimų, o
reikia tik sukurti savyje krikščio
nišką ir tolerantišką taikos, tiesos
ieškojimo ir kito asmens vertės ger
bimo nuotaiką.
Taikos dienos reikia net ekumeni
niam judėjimui tarp įvairių krikš
čioniškų grupių, turinčių savus įsi
tikinimus ir savas priemones tikslui
siekti. Tik vieni kitiem neturi jausti
Kas kelia karus, ginčus, nesan neapykantos, o kaip tik rodyti mei
taiką, atsako pop. Jonas Paulius II lę ir draugiškumą, nes visi to paties
savo kalboje. Jis primena, kad šian Kristaus sekėjai. Jeigu istorijoje
dien per daug garbinama prievar keliai ir išsiskyrė, galima ieškoti
ta, vergija, žmogaus išnaudojimas. naujų kelių ar bent takų vidurkely
Jis pabrėžia, kad taiką griauna visi susitikti. Tačiau negalima kelti tik
tie, kurie pateisina terorizmą, vie tai, kas jau niekada nepasikartos.
šus nusikaltimus, manipuliuodami Istorija neprikeliama, tik kai kurie
žinias, kurstydami žemiausius suge įvykiai yra panašūs ir dabartyje.
dusių žmonių jausmus, skatindami Juo labiau lengva rasti takus taikai
bendruo
ieškoti naujų kelių ne tiesos ieškoji įgyvendinti tautinėje
menėje,
kai
kiekvienas
tenori
savo
mu, o prievartos, žiaurumų ir žudy
tautai
tik
gero,
kai
kiekvienas
sten
nių priemonėmis. Jei jie tiesiog to ir
nesako, tai jų elgesys, jų prisidėji giasi pripažinti kito gerai atliktus
mas prie propagandos, kurstančios darbus ir kai nė vienas nemėgina
neteisėtą ir neteisingą kovą žmo užrėkti paniekos žodžiais, tartum,
gaus prieš žmogų, pavaldinių prieš kitą juodydamas, galėtų pats išlikti
valdžias, partijų prieš valstybių pi švarus. Priešingai, neprotingas
liečius, kad jie nerastų ramybės, ne riksmas dar daugiau griauna tar
turėtų taikos ir gyventų nuolatinėje pusavio taiką, dar labiau gyvena
netiesos dvasia, nes dvasiniu tero
baimėje.
ru nori sunaikinti žmonių ramybę.
Taikos dvasią įgyvendinti pa
Tai nereiškia, kad kiekvienas turi
saulyje
ir savo tarpe reikia pradėti
pripažinti tiesa tai, ką kitas tiki. Sa
VACYS KAVALIŪNAS
vo tiesos neatsižadant, reikia kita nuo savęs. Reikia suprasti, kas iš
me žmoguje matyti taip pat bent tie tikrųjų yra taika, kas yra tiesa sa
sos k r i s l u s , iš kurių gali vyje ir kas yra klaida kitame, kuris
susiformuoti geresnio gyvenimo ir yra niekinamas. Be taikos dvasios
pažangos daigai. Svarbiausia, klai negali būti sugyvenimo. Nesiekiant
— Žiūrėk! — Ir pats vėl atsisėda prie stalo.
dos negalima sutapatinti su žmogu taikos ir jos neremiant tiesa, ne Fotografijoje apie keturių dešimčių metų vyras,
mi, kuriame klaidų yra. Klaidos ati galima šiandien pasiekti didesnių kiek už jį jaunesnė moteris ir dar nedidelė, gal
taisomos, o suniekintas žmogus tikslų nei sau, nei savo tautai, nei kokių septynerių ar aštuonerių metų mergaitė.
iššaukiamas gintis. Žmogaus nie pavergtiesiems.
— Kieno ji?
Pr. Gr.
— Nepažįsti? — lyg klausia, lyg tvirtina
Tomas.
lyvavo, gindami Lietuvos sienas,
TOTORIAI IR KARAIMAI
— Gal tavo brolio?
jie ėmė garsėti gerais daržininkais.
— Brolio, — kažkokiu tolimu balsu sako jis.
Totorius ir karaimus Kaune įkur Jų daržai tęsėsi Nemuno pakran
— Aš taip ir maniau. Jis, man atrodo,
dinęs Vytautas Didysis, atgabenęs tėmis Karmelitų link ir Neries pa
panašus
į tave.
juos iš Krymo. Tada jie buvo įkur krantėmis, dabartinėj Jonavos gat
—
Eik
jau tu!
dinti Kauno miesto pakraštyje, da vėj. Totoriai vertėsi ir odų
— Kodėl sakai eit?
bartinėje Kanto gatvėje, kuri per išdirbimo amatu.
— Aš ją radau. — Ir kiek tyli. — Ir nei pats
kelis šimtmečius buvo vadinama
nežinau,
kodėl aš ją pasiėmiau ir visur nešio
"Mūsų Lietuva"
Totorių gatve ir tik nepriklau
juosi.
somos Lietuvos laikais nežinia ku
— O kur tu ją radai?
riais sumetimais, buvo pavadinta
— Rytų fronte, Ukrainoje.
kitu vardu, o Totorių gatve miesto
_ Kadangi gamtos ir apreiškimo
— Pamestą?
savivaldybė pavadino mažą gatve
autorius yra tas pats Dievas, tikėji
— Vieno kareivio kišeniuje.
lę prie Kauno kapinių, kur buvo to mas ir mokslas negali vienas ki
— Vokiečio?
torių (jau vėlesnių atėjūnų) kapi tam prieštarauti.
naitės. Kai aprimo karai, kuriuose
Tomas nieko neatsako, tik paima iš manęs
totoriai ir karaimai aktyviai da
Kun. A. Baras fotografiją, įdeda kuprinėn. pastumia po lova ir

AKMUO

kelis kartus perėjęs išilgai kambarėlį vėl atsi
sėda toje pačioje vietoje.
Žiūriu į kenčiantį jo veidą. Ir aiškiai matau
— jo lūpos dreba, o akys — tuoj, rodos, ims ir
apsipils ašarom.
— Tai kaip ten, Tomai, buvo?
— Kas buvo? — pakelia akis.
— Kodėl tu ją pasiėmei?
— Kodėl? Kodėl, sakai, pasiėmiau? Ar tu,
Viktorai, manai, kad man malonu tai prisi
minti ir pasakoti? Padarai ką, paskui ir nešio
jiesi visą laiką kaip kokį akmenį krūtinėje, — ir
tyli, žiūrėdamas pro langą ir lyg būdamas savo
mintimis ir siela kur labai toli.
Paskui atsigrįžta į mane:
— Kartais manau, kad būtų lengviau ne
šiotis kur į tave įstrigusią kulką. Ar kad ir visai
ji tave būtų... — nebaigia jis.
Aš tyliu. Tyli ir Tomas. Ir toji tyla tokia
atrodo ilga ir slegianti. Paskui sunertais abiejų
rankų pirštais paremia smakrą ir visas
pasilenkia per stalą į mane:
— Viktorai...
-Ką?
— Man kartais norisi verkti, verkti...
— Kodėl?
— Rodos, išsiverkčiau, viską išsipasakočiau
ir gal tada užmirščiau. Gal tada būtų kiek leng
viau. Bet žinau, kad negalėsiu — neužmiršiu.
Gal tik tuo laiku, trumpai, tau kiek palengvėtų,
o paskui ir vėl viskas sugrįžtų.
— įtaikąs. Tomai, viską padaro. Užgydo
visas žaizdas.
—Sakai, laikas 0 Kai ko nei laikas, nei

niekas negali padaryt. O gal kai kas tau dar
primena, ką jau buvai lyg kiek apmiršęs. Tada
iš naujo viskas atgyja ir tave taip ima plėšyti,
kad nežinai nei kur dėtis.
— Visiškai sutinku, kad gal ir niekas
nepraeina, bet nutolsta.
— Arba priartėja. Ir tada, kaip ir šiandien,
buvo pavasaris
ir artėjo Velykos. Gal,
Viktorai... Nežinau, bet sakau, kad gal todėl ir
šiom dienom toks krūtinę plėšantis liūdesys
mane visą apėmė. Ir ne tik liūdesys, bet kažkas
daug baisiau. Tiktai žmogus ne visada gali
kitam pasakyti, ką tu pats jauti.
— Viską, manau, ir jaučiame, ir pergyve
name skirtingai, nors priežastys ir vienodos.
— Sakyk, Viktorai, ar tau kada nors taip
buvo, kad negali nei miegoti, nei valgyti, nei su
kuo susitikęs kalbėti?
— Visko yra pasitaikę, bet ar kada nors
buvo taip, negalėčiau pasakyti.
— Manau, kad tu tai nepatyrei. Tu lai
mingesnis. Taip turbūt būna tiktai fronte.
— Gal?
— Tik fronte pajunti tą baisų beprasmiš
kumą, kai nežinai nei kodėl tu tenai esi, nei ką
turi daryt. Baisiausia, kad visas esi išsigandęs
— bijai ir žudyti, ir būti nužudytas. Mane, žinai,
ir dabar sukrečia, kai prisimenu, kaip aš tada
troškau gyventi. O galėjau labai lengvai žūti.
Mažai ko trūko, kad būčiau likęs ten ir likęs. Ir
žinai, kas mane išgelbėjo?

-

.(Bus daugiau).

\

BAIGĖSI
kalnuose.
komiteto pirmininku, mūsų ne-,
Klubo pietų ir šokių šeimi apvylė ir rezoliuciją senate rė- j — T u žinai, mama, tą seną va
ninkė buvo Sally Pudinas, klubo mė ir už jos priėmimą pasi-, zą, kuri, sakei, buvo perduodama
mokyklas, kur pagrindinai gali pirmininko žmona. Jos sesuo yra sakė. Kaip žinome, ji senate iš kartos į kartą.
Phoenuc, Ariz.
pasimokyti apie mūsų brangią sesuo Rosanne, kazimerietė, kuri buvo priimta p. m. gruodžio
— Taip, — atsako motina.
tautą Lietuvą".
yra menininkė ir mokytoja Mari 21 d.
LIETUVnj
KLUBAS
KOVOJA
— Na, o šį kartą ją numetė ant
j kovose. Yra stlikęs per 1,000 skriAPOLONIJA IR
jos aukšt. mokykloje. Jos kitos gi
—
Pereitų
metų
lapkričio
12
UZ
LIETUVIŲ
KULTŪRĄ
Tokią
pačią
nuomonę
apie
lie
žemės
ir sudaužė.
jdimŲ,
rekordą
iš
Lietuvos
kari
VOLDEMARAS ŠENBERGAI
minaitės
irgi
yra
kazimerietės
se
d.
čia
lankėsi
su
paskaita
Vilius
tuvių
ir
kitų
etninių
grupių
nių skridimų. Vyčio kryžiaus su
Arizonos Lietuvių — Ameri
selės: sesuo Virginia Ežerskytė, Bražėnas, kuris įdomiai ameri
Prieš tris mėnesius Glevelankardais kavalierius .£jo aviacijos kos klubas (Lithuanian — Ame- kultūros plėtimą Amerikoj pa
do žinomi ir mieli Šenbec^ai at
Šv. Antano parapijos mokyklos kiečiams aiškino komunizmo
viršininko pareigas. Apdovano riaan Club), kuris yra Phoenixe, reiškė dalyvavęs klubo susirinki
šventė savo 50 metu vedybine
vyresnioji, Cicero, ir ses. Consilia, pavojų Amerikai.
tas įvairiais medaliais ir ordi pasiuntė mokyklų vadams ir me Gene Timmins — Auginąs
sukaktį. Nors ir pavėluotai čia
pensininkė.
— Coeur D'Alene yra kurorti *
TYPEWRITERS AND
nais. Iki Lietuvos okupacijos bu Arizonos legislatūr^i prašymą, Timinskas, kuris yra vienas žy
noriu prisiminti trumpai šią šei
Tarp klubo narių yra Eva nis miestelis Idaho šiaurėje, ku i
miausių
biznio
egzekutyvų
Ari
ADDING MACHINES
vo išsitarnavęs .pulkininko laips kad būtų pamokos Arizonos gim
mą, kuri Glevelande yra pailikuNewton — Smardakaitė, kuri gy ris vasarą pritraukia daug tu
nį. I skautu judėjimą įsijungė nazijų (high school) klasėse apie zonoj ir žinomas biznio srityje
§ Nuomoja, Pardnoda, Tsleo į
si gražiu pėdsku. Abu „jaunieji"
vena Sun City. Jos brolis Bruno ristų, mėgstančių
pasigėrėti
1915 m., pirmasis vyriausias skau europiečiu, taigi ir lietuvių, kul Amerikoje.
dar sveiki, gan judrūs, gan ak
Smardack,
kuris
mirė
1960
metais,
Timmins — Timinskas yra de
gražia ežero panorama, jame |j Viri 50 metų patikimas jums 1
tininkas, dair ir dabar dalyvuaja tūrą ir kuo imigrantai yra prisi
patarnavimu.
tyviai pasireiškia lietuviškame
pagalbininkas paplaukioti laiveliais, laivu ar *
partamento manageris (depart buvo pirmasis
1
dėję
prie
Amerikos
ekonominio
judėjime, kiek sveikata ir laikas *
ment manager — corporate (assistant post master general) virš jo paskraidyti hidroplanu. | 5610 S. Polaskl Rd., Chicago i
leidžia.
JŲ sutuoktuves palaimino kan. ir kultūrinio progreso.
purchasing) Greyhound korpora- Chicagos pašto vadovybėje. Jei ne Lietuvių čia betgi yra labai
Pitone — 581-4111
Peticija,
po
kuria
pasirašė
be
Švenčiant auksinę vedybų su Tumas-Vaižgantas Vytauto Di
cijos, kuri valdo 102 kompanijas jo mirtis, jis būtų tapęs vyr. paš- mažai.
T. N.
kaktį (79.10.6), ju vaikai suren- džiojo bažnyčioje. Išaugino ir iš- veik 200 lietuvių, gyvenančių Amerikoj, tarp kuriu yra Armour t to viršininku,
Klubo susirinkimas pasibaigė 2ĮlllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllltllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll£
gė pokylį, kuriame dalyvavo dau- mokslino šešis vaikus, Joną ,Ma- Phoenixe ir Sun City, buvo pri and Company, Dial Soap, Grey
guma vaiky, vaikaičiu ir provai- riją, Juliją, Angriu, Jurgį ir Ele- imta klubo susirinkime sekmadie hound Bus ir k t Jo įstaiga yra šokiais, tarp kurių buvo ir links
•kaičių. O JŲ gražus skaičius! Sa-|onarą; turi 17 vaikaičių i r tris nį, gruodžio 9 d. Posėdžiui pir Greyhound Tower pastate vidu mų lietuviškų šokių. Klubo ka
A. T V E R A 8
I
mininkavo Stasys Pudinas iš Sun ryje Phoenix miesto.
lėdiniame pokylyje taip pat da
koma, kad didelės šeimos vaikai, provaikaičius,
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
=
City.
seka JŲ tėvu pėdomis. Taip Apo
Jis didžiuojasi, kad vienas jo lyvavo Ona Piežienė, Sofija PiePardavimas ir Taisymas
«
Valkai
pagerbė
Pudinas pareiškė: "Si peticija giminaičių yra Johnny Unitas, žaitė — Gorney ir šis autorius.
lonija BJynaitė-Šenbergienė yra iš
=
2646 W 69th Street — TeL RE 7-1941 5
Stasys Piėza
Auksiniu vedybų sukakties pro labai svarbi, ypač mums lietu žymiausias futbolininkas Ameri
12 vaikų: 9 sūnūs ir 3 dukros.
r<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll?
viams,
gyvenantiems
Arizonoj,
Apolonija gimusi 1906 sausio 30 ga vaikai surengė jauku pobūvi
koj. Timinsko senelė (grandmoPazūku, km., Panevėžio apskr. — pokylį Dievo Motinos N. P. kur yra mūsų maža dalis. Mums ther) buvo Veronika Junaitis, ku Coeur D'Alene, Id.
1924 m. baigusi Panevėž;o mer parapijos sadėje — kavinėje. Ar lietuviams bus didelė nauda, kai rios kūnas ilsisi Gary, Ind. kapi
JAY D R U G S V A I S T I N Ė
LIETUVIŲ DARBAI
gaičių gimnaziją, mokytojavo tė ti 100 svečiu giminių ir draugu mokyklose mokys apie mūsų tau nėse. Jos vyras Timinskas, Augi
viškėje, vėliau studijavo Vyt. Di susirinko .pagerbti brangius su- tos tradicijas ir kultūrą ir apie no senelis, atvyko Amerikon 1890
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
Dėl rezoliucijos Pabaltijo rei
džiojo universitete. I skautų veik sukaktuvininkus. Ignas Janavi mūsų brangią ikailbą, kuri kilusi metais ir dirbo anglių kasyklose kalu Nr. 54 Coeur D*Alene, Ida
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
lą įsijungė 1920 m- ir dabar čius, Marytės vyras paskveikino iš sanskrito, — apie Lietuvos no Braddock, Pa. Auginąs atvyko į ho lietuviai kreipėsi į savo val
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
kaip vyr. skt. sktyviai reiškiasi sukaktuvininkus, pakviesdamas rą prisikelti nepriklausoma iš So Phoenix prieš 20 metų iš Ohio, stijos senatorių Frank Churcih,
Atdara šiokiadieniais nuo S vaL ryto iki 10 vai. vakaro.
kur jo tėveliai turėjo ūkį netoli
vietos skautuose. Iš Blvnu šeimom kun .G- Kijauską sukalbėti mal vietų nagu".
kad
jis
remtų
šią
rezoliuciją
se
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Klubas planuoja paminėti Lie Clevelando. Jis gyvena su savo
yra du kunigai, dar ir dabar gy dą. Prisipildė šampano taurės,
nate.
Sen.
F.
Chureh,
kuris
yra
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
veną Lietuvoje, vienas sūnus sale suskambėjo ILgiausiu metų. Su tuvos Nepriklausomybės dieną — žmona Virginija, rumunų kilmės, senate galingo užsienio reikalų
savo puošniame name Phoenixo
zietis, kaip .partizanas buvo su- kaktuvininkai papuošti tautinė Vasario 16 — su iškilmėmis.
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Peticijos
tekstas
anglų
kalba
žaudytas, du sūnūs po 14 metŲ mis juostomis. Svečias iš Lietuvos
sveikino Lietuvoje gyvenančių gi skamba:
išbuvo Sibire.
"We, the undersigned citizens
Jonas Valdemaras —Vsevod- miniu vardu ir įteikė dovaną.
das Senbergas gimęs 1898 m. rug Dukra Julija dėkojo tėvams už of Arizona, petition the Arizona
pjūčio 25 d. Gardine. Jo tėvai: įdiegtus krikščionybės ir skauty- statė department of education
Wilhelm Schoenberg ir Marija bės principus, dr. Kazakevičius and the Arizona legjslature to
Bastina, šveicarų kilmės, šenber- iš N.Y. sveikino senųjų draugų write and incorporate into the
go senelis ir tėvas buvo gydyto vardu. Apolonija Šenbergienė pri curriculum of the junior high
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
jai. Senelis Karolis turėjo dvarą siminė vestuves ir jų nuotaikas. schools and the senior high
mas u- balansavimas. Stabdžiai. Dus
schools of Arizona a multicultuIR MĖGĖJAMS
prie Sedos Žemaitijoje, o tėvas
Pobūvy dalyvavo ir gen. Anta
ral
course
of
study
of
Americans
lintuvai
Išmetamieji vamzdžiai ir ki
dvarą prie Vilniaus. Sukaktuvi no Gustaičio dukros Jūratė ir Ra
of
European
extraction.
The
cur
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
ninkas Valdemaras mokėsi Kau sa. Pats sukaktuvininkas, trum
riculum
should
include
the
ecoWheel alignment and balancing.
ne, Maskvoje, Petrapily ir Rygos pai grįžo į praeitį ir dėkojo Die
nomic and political experiences
Brakes.
Shock absorbers. Mufflers
politechnikume. 1918 m. grįžo į vui už visą gyvenimą.
Daug sutaupysite, pirkdami čia
plūs the cultural contributions of
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Vilnių ir 1919 m. vasario 19 Ilgiausių ir sveikiausių metų po
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
each group in the United States
Change of oil and fUters.
įstojo savanoriu į karo aviaciją! nams Šenbergamsi
and in Europa
togiu planu atidedant pasirink
ir kaip lakūnas dalyvavo Laisvės!
V.R.
"The result of this petition JO sVENTENYBftS POPIEŽIAUS tus reikmenis ypatingai progai.
should be that the public shools
Piktai užbaigtų foto nuotraukų
JONO PAOJATJS H
create a balance in the multiculAtidaryta pirmad.
IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O tural information presented in Neįkainuojamam prisiminimui bran aptarnavimas.
Z423 West 59th Sfreet — Tai. GA 6-7777
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
ginti
visą
gyvenimą.
texbooks and in suplementary
(Atkelta ii 2 psl.)
tus. Negaliu tikėt, kad tos die shool material".
$150 vertė tik už $120. Apytikris
3314 West B3rd Street
Šventadieniais
dydis
kaip pusdoleris.
nos
prabėgo
tailp
greitaai.
Nuo
Stanley Bender (Stasys Bendoja, kokį terorą okupantai bolše
Tel. — PRospect 6-8998
Nelaukite — užsisakykite dabar,
vikai įvedė Lietuvoje ir kokius pirmos dienos aš buvau nustebin rius), žymus Amerikos karo he
mirtinus sunkumus mūsiškiai tu tas gausiu kursantų skaičiumi ir rojus ir vienintelis Amerikos lie kol dar jų turime.
rėjo pergyventi bėgdami nuo kru linksma, entuziastiška nuotaika. tuvis, gavęs Congressional Medai
Puikiai tinka lėšų telkimams.
vinos priespaudos. Sią knygą lei
Per šias kėlias dienas aš klau i" f Honor, buvo tarp svečių klu Skubėkite užsisakyti. Siųskite čeki
džia Vytauto Didžiojo Šauliu siau pašnekesių, sportavau, suti bo susirinkime ir pietuose. Jis at
rinktinė. Man malonu, kad mūšy kau nauju draugų, ir išgyvenau vyko iš Fayetteville, West Virgi- ar Money Orderį vardu:
šauliai, būdami uolūs patriotai, įvairius jausmus, kurou nebūčiau nia, aplankyti savo sesers Phoenegalėdami dabar kovoti ginklu, galėjęs .pajust gyvendamas susi- nixe. Perskaitęs peticiją prašan LB.T. JETOLRY C0MPMIY
ryžtingai stoja į idėjinę, patrioti grūdusiame mieste. Iš tikrųjų, ši čią etninių pamoku viešose mo
P.O. Box 649 — Dept L
nę kovą spaudoje. Ačiū jiems už savaitė buvo, kol kas, viena iš kyklose, jis pasakė: "Tai tokiu bū
Chicago, m. 69690
du mes, lietuviai, kur tik gyvenatai.
Jonas Žadeikis įdomiausiu mano gyvenime.
TeL (812) 951*7447
j me Amerikoje, turime iškelti saArūnas
Polikaitis
'*
vo
kultūrą
viešumoje,
ypač
per
įspūdžiai i i 1979 MAS žie
DRAUGAS šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 12 d.

CLEVELANDO ŽINIOS

MOSU KOLONIJOSE

| WAGNER and SONS |

Iškirtiiras 14 karatų
Itališko Aukso
MEDALIS

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS l LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC.

mos kursu Dainavo]

(LICENSED B T

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BR0ADWAY, HEW YORK, R. Y. 10019
TEL — 681-6590; 681-7729

r parašyti kursantą kursų meta)
L
Mieli 2iemos kursai,
Nors aš daug neturiu sakyti, aš
noriu keletą minčių išreikšti.
Jūs, žiemos kusai, atida rėt nau
jas duris į mano gyvenimą. Jūs
parodėte man kiek man dar reikia
išmokti ir iškėlėte daug klausimų
bei atsakymų su kuriais aš gy
venime susiduriu.
Jūs davėte man progos pažvergti į mano tikėjimą, kuris nebuvo
perdaug stiprus- Per susikaupimo
vakarą, aš giliau pažvelgiau į
krikščioniškąją pasaulėžiūrą, gi
liau ją pergyvenau.
Tu, Dainava, mane sužavėjai
savo gamta, nors ir nebuvo snie
go. Tavo globoj aš pailsėjau po
daugelio miglotu dienu mieste.
Ir jūs, kursai, padėjote man iš
plėšt draugystes bei susitikt su
daugeliu domiu žmonių. Jūs ma
ne supažindinot su vienu energin
gu ir tikrai puikiu žmogumi, kun.
St. Yla, kurio pažintis man šiuos
kursus dar daugiau praturtino.
Ačiū, žiemos kursai, kad atvėrėt
man a"kis mano ateičiai. Ačiū.
Rimas Budrys

n.

Yra sunku įsivaizduot, kad jau
arti galas. Rodos, kad tik vakar
mes pravažiavom Dainavos var-

VNBSHPOSYLTORG)

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiko. Siuntiniu
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

1980 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai.
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

» BOSTONO / NEW YOBKO
MASKVA/VILNIUS
Kovo 20 d
— $899.00
Balandžio 3 d.
— 5 899.00
— $ 879.00
•Balandžio 16 d.
— $ 899.00
•GeguiSs 7 d.
$ 899.00
•Gegužes 14 A
Gegužes 21 d (su Riga) — $1199.00
Birželio 5 d.
— $ 999.00
Birželio 19 d.
— $ 999.00
Birželio 23 d
— 5 949.00

—
—
Rugptūčio 13 d. (su Riga) —
Rugpiūtto 28 d.
—
•Rugsijo 17 d.
—
•Rugsėjo 24 d.
—
•Spalio 8 d.
—
Gruodžio 26 d.
—

Liepos 15 d.

Rugpmao 7 d.

$ 999.00
$ 999.00
$1199.00
$ 999.00
$ 899.00
$ 899.00
$ 879.00
$ 779.00

•Tiesioginis skridimas (non-stop) CJOCAGA — AMSTERDAMAS — MASKVA
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie čių grupių
galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS m KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
REGISTRUOKrTES IS ANKSTO-GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

"*«*»

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway. P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel 617-268-8764
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkome dokumentus asmeniškai ir
paštu — paruošimas yra tik $30.00.
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI
išsiunčia visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MOSU
Pa, — 129 TBghflMB Street
BaWmore 31, Md. — 1828 Fteet Street
BrooUyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Arame
Buffalo 12, N. Y. — 781 FIDmore Aveone
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenoe
Chicago, IB. 88C28 — 2888 West 88 Street
Chteago, DL 88888 — 1888 We*t 47 Street
Cteveland, OMo 44134 — 5889 State Road
Detroft 12, MDeh. — 11891 Jos Campeu Avenoe
Hamtramck, Midi. — 11339 Jos Campao Avenoe
Lot Angelei 4, CsM. — 189 S a Vennont Avenoe
New York 8, N. Y. — 78 Seeond Avenoe
New York S. N. Y. — 324 E 9 St
MlamJ Besek, Fla. 38189 — 1201 17 St.
PhfladdpUa, Pa. 19121 - 1013 N. MarsnaO St.
Pboenbt, Arte 85827 — 22647 Black Canyoo Hwy

„
_
„
,

435-1654
342-4240
833-0090
895-0700
488-2818
925-2787
378-8755
(216) 845-6078
„
385-6780
365-6740
385-6530
„
874-1540
475-7430
805-673-8220
21S-WA-M878
802-942-8770

tshwsy, R J. — 47 Esat MOtoo Avenoe ...„

„

381-8808

SDver Springs, Md. — 1692 Keenebee Ave.
South RJver, N. J. — 41 Whitehead Avenoe
Syracnea, N. Y. 18204 — 815 Mareellas Street
Fore* Hflls, N. Y. 11875 — 69-46 Fteet S t

„

301-589-4464
„.... 257-6320
475-9746
(212) 268-1594

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZTUNIENE.
Prices are based on double occupancy and are subject to changes.

SKYRIAM

_

NAUJI SKYRIAI:
LAKZWOOD, R 1. 89791 — 2834
H. Y. — MeKENNAN RD.

363-0494

] do} sulindę žiūrime į šviesas, tai
vėl po truputį miegam, bet už
migti sunku. Kai atlėkė lėktuvai,
tai ir pradėjo. Užlindom už me
džių eilių ir laukiam mirties. O
ta mirtis tokia baisi, tokia baisi,
kad nebežinai nei kur nuo jos
bėgti. Apsidairau aplinkui — tik
rūksta lankos. Arkliai išsigando,
gyvuliai bėga iš laukų. Atrodo,
kad mirtis jau ims vieną iš mū
sų... Miškas pyška.
Pavojus praėjo. Kaimynas de
ga. Žmonės rankioja skeveldras,
rodo, bet užmušt nei vieno ne
užmušė.
Po kiek laiko vėl suko lėktuvai,
vėl pyškino.
REDAGUOJA ST. SEMESTEMt, 6507 TBOT ST., CHICAGO. HJ_ S0629. TZLEF. 925-5068
Dėkui, Viešpatie, už gyvybę,
duok dar sulaukti rytojaus. Ne
toliese liepsnoja miškas, lūžta ža
lios eglės. Žūsta viskas: jaunuo
menė, kovotojai, žūsta šiaip sau
Žmonės darbininkai, žūsta jų
laukai. Gali netrukus ir badas pa
žiūrėti į mūsų apylinkes.
Rūgs. 5 d. — Vakar atėjęs vo
kietis paliepė išvažiuoti iš pušy
Už trejetos savaičių "Draugo" Naujokaitis, dr. A. Garimas, A.
no prie namų. Suregistravo žmo
spaustuvėje bus baigta spausdin Nakas, kun. dr. J. Gutauskas, A.
nes, surašė metus. Mus visas pa
ti Juozo Prunskio paruošta kny Juodvalkis, M. šilkaitis, L. Keru- I
jaunino, net juokai. Aš esu 15 m.
ga: "Bėgome nuo teroro'. Lei lis ir daug kitų.
mergaitė. Taigi ir nakvot gavau
džia Vyt Didžiojo šaulių rinkti
Ypatinga medžiaga yra iš-1
kluonely, nes mūsų gaila, kad
nė Joje 39 autoriai pasakoja apie traukos iš dienoraščio Elenos
nesušaltume. Geri vokietėliai...
okupantų bolševikų
Lietuvoje Plioplytės, kuri bėgdama beveik
Ant kalno už 4 km. stypso bal
įvestą terorą, kuris privertė bėgti kasdien aprašydavo išgyvenimus,
ta bažnyčia — tai Sudargas. To
viską palikus, nepaisant numato o jie buvo baisūs, nes jų šeima
liau į kitą pusę raudonuoja nu
mų didelių, net mirtinų, pavo pateko į raudonarmiečių apsupi
muštais kryžiais Jurbarko bažny
jų, kurie laukė bėgančius. Tarp mą. Jos dienoraštis iš dalies pri
tėlė. Kas gali sakyti, kad negera
šiame leidinyje pateikiančių sa mena Ann Frank užrašus slėptu
mūsų tėvynėj, mūsų Lietuvėlėj.
vus liudijimus yra šešios moterys: vėje nuo nacių.
Gera čia gyvent ir mirt
Elena Plioplytė gimusi 1924 m.
Alė Rūta, Eugenija Jasutienė, Da
Rūgs. 8 d. — šalta. Lyja. Jau
lia Noreikaitė - Kučėnienė, Elena Kudirkos Naumiesčio parapijoj.
atėjo rudenėlis, šiandien nuo ry
Milkovartienė, Anelė Prunskytė, Iš rusų apsupimo pateko į Lenki
to kūlėm. Paskui davė gerai val
Elena Plioplytė — Steiblienė. Cia ją, iš kur 1962 m. atvyko j Kana
gyti prie baltai uždengto stalo. O
jų atsiminimai eina drauge su dą, atkviesta Jono Steiblio, už ku
mūsų namai jau, sakė, sudegė.
kitų autorių, kaip J. Jankus, Č. rio ir ištekėjo.
Atsisėdę raminamės gal liko kas,
o jei ne, tai galvojam, svajojam
Grincevičius, J. Gliaudą, St BarzIš jos dienoraščio čia duoda
dukas, P. Maldeikis, dr. J. Grinius mos ištraukos, faktai, vaizduoją Cia spausdinamo dienoraščio autore visai kitaip įsitaisyti. Bet gaila tė
viškės, kuri į dūmus pavirto. Te
A Plateris, A. Radžius, Juozas jaunos mergaitės — bėglės išgy
Elena Plioplytė-Steiblienė
būnie, Viešpatie, Tavo valia. Tik
Prunskis, B. Vitkus, A Kairys, Pr. venimus.
nebausk mūsų dar baisiau. Da
bar dar mes gyvename karališ
kai.
Pavalgyti galim pilna burna,
7944 m. liepos 26 d. — Šian-1
ELENA PLIOFLYT*
glaudusi prie beržo ir žiūriu to
o
ko
daugiau? Sėdim tokiam ma
dien jau Šv. Ona. Mes apie šven
lyn. Kaip čia gražu. Visai žemai
žam
tvartelyje,
gal tokiam pana
tes neturim laiko nė galvoti. Ar
po mano kojomis ilsisi Siesartis,
Laukaitis.
Pasisveikinom,
pasikal
šiam
Kristus
gimė,
tik gyvulėlių
tinasi naktis. Mes laukiam lėktu
apaugęs krūmokšniais ir eglaitė
bėjom.
Sakė,
kad
vakar
Šakius
iš
vų. Vak*r->labai smarkiai bom
mis Tik retkarčiais pasigirsta čia nėra. Taigi, kaip čia puiku.
bardavo Vokietiją, to pat galime degino.
patrankų gaudesiai, bet vėl nu Tvartelis su stogu — vėjas nepu
Dabar
rengiuosi
po
tamsiu
čia ir lietus neužlyja.
laukti ir šiandien. Kol kas aš dar
tyla arba jų balsas nutolsta.
žvaigždėtu
dangumi
nakvynei.
Rūgs. 17 ..d. — Išvažiuojam
nenusimenu ir labai nesibijau.
Rugp. 27 d. — Reikalai blogė
Ech, mes vargšai, čigonėliai.
ja. Šio kaimo gyventojus nori su po pietų iš Parvazninkų. Su
Liepos 28 d. — Jau vakar pra
Rugp. 17 d. — Atvažiavom į
rašinėti ir žada į saugią vietą nu diev, Nemuno pakrantės...
dėjom kirsti rugius, bet atėjęs se
vokiečio ūkį. Čia mums dabar la
Rūgs. 18 d. — Esu naujoje vie
gabenti, o kur ta saugi vieta bus
niūnas pasakė, kad lauke dirbti
bai gerai, bet neilgam. Vos iš čia
toje,
vokiečių ūkyje, bet nemiela
— neaišku. Reikės kombinuoti,
negalima ir reikia visiems eiti j
išvažiavom (gal porą kilometrų),
čia. Šiandien skauda galvą, nusi
ga] dar ištrūksime iš čia.
apkasus. Tačiau mes dar nepa
žiūrim, lėktuvai jau suka. Lakio
minus, baisybės minčių lyg pra
klausėm ir dabar, pavakare, ei
Rugp.
29
d.
—
Nebegaudžia
jo gana ilgai ir pagaliau kažką
gare. Atjojęs prūsas jau ragino
nam vėl prie rugių.
padegė. Tikrai nežinia, bet atro jau bažnyčių varpai, nes kulkos rauti linus. Vargas ateis tuoj ir
užslopina visa. Dunda. Taip ne
Šiąnakt labai bombardavo. De do, kad ten, kur mes buvom.
toli ir taip garsiai. Vėl pradėsiu pas mus.
gė Naumiesčio, paskui Kybartų,
Riigp. 21 d. — Man net galvą galvoti, kad reikia trauktis, bet
Rūgs. 19 d. — Užgeso mano
Vilkaviškio, Pilviškių
pusėje.
skauda nuo tos baimės. Šiandien kur?
laimė
su paskutine tėviškės lieps
Kas naktį vis baisėja.
jau du kartu rusų lėktuvai, visai
nele.
Dabar
aš blaškaus pakelei
Liepos 31 d. — Taip pikta man pažeme skrisdami, apšaudė gy
Rugp. 30 d. — Pro mus šian
vė
be
vietos
po
rudens nugeltu
žiūrėti į tuos lėktuvus, kurie taip ventojus. Pirmą kartą nežinojau dien traukė ilgos vilkstinės žmo
zuja aplink. Rytą skaitėm toki nei kur dingti: pagalvojau, kad nių, vokiečių karių lydimų. Da sius laukus.
Rūgs. 20 d. — Negerai, kad
laikraštį, numestą iš lėktuvo. Ra jau atėjo mirtis. Birutė B. net bar mes esame vergai, o ponas su
vandens
mes čia nedaug turime.
šo įvairūs išgamos.
skrandą ant galvos užsidėjo. Sa mumis daro, ką tik panori. Tėvus
Rugp. 1 d. — Šiandien vos lai ko, kulka neima.
atskiria nuo vaikų, vaikus nuo Miškas dega veik kiekvieną die
kaus ant kojų Naktį praleidom
tėvų.
Dieve, mes bijome skirsty ną.
Pamatėm greta degantį kluo
slėptuvėje be miego, o diena ir
Spalio 5 d. — Išėjo vyrai kasti
ną, o po valandos sužinojom, kad mo, pasigailėk mūsų.
negeresnė. Kai tik truputi atsigu
apkasų.
Liūdnos žinios eina.
nukirto ir vieną žmogų, kuris Rugp. 31 d. — Maždaug po pie
Ii, tai lėktuvai pradeda bombar
Spalio 9 d. — Šiandien rytą at
tų išgirdome pas kaimyną didelį
dirbo prie arpos.
duoti kelius. Tolyn — baisyn.
sikraustė
vokiečių kariai. Jų yra
Antra diena kaip ėjau Šv. Ko moterų ir vaikų riksmą. Mes iš apie 10 vyrų ir visi neblogi, ne
Rugp. 5 d. — Viskas liepsnoja
munijos, tai ir mirti nebus baisu. sigandę bėgom į tą pusę, bet nu sikabinėja. SS karys buvo sugal
aplink. Žmonės, palikę savo na
Rugp. 22 d. — Lyja. Aš sėdžiu eiti baisu. Viena moteris nubė vojęs paimti iš mūsĄ vežimą, bet
mus, gyvulius, bėga tolyn, kur
gusi sužinojo, kad vokiečiai ima
buvo paslėptas ratas. Jis išsitrau
mažesnis pavojus, kad išsigelbė susirietusi po vežimu ir skaitau, vyrus.
kaip
seniai
mes
išvažiavę
iš
na
kė ginklą ir grasino mamai. O ši
tų iš artėjančios mirties.
Rūgs. 1 d. — Vos atsigulus ga išsigandus nubėgo pas karius ir,
mų. Dar tik dvi savaitės, o atro
Rugp. 9 d. — Baisus buvo šian
do jau taip seniai bastomės, šian vau įsakymą keliauti. Reinu. Ap ieškodama užtarimo, palindo po
dienos rytas. Atvažiavę vokiečiai
dien rytą išvažiavome iš to ūkio linkui šviečia "liktarnos", o mud stalu. Viskas praėjo, dar paliko
pasakė, kad visi turime, palikę
ir susikraustėm į miškelį prie vi su Zosele lyg arabai, užsidėję mums ir paršiuką. Jau rengianamus, iškeliauti Sintautų link.
Siesarties krantų. Apvaikščiojau, tamsias antklodes, lyg apsiaustus, | mes išvažiuoti į Vokietiją. Kito
Mes, susikrovę savo puodus, paė
išžiūrinėjau visur. Čia daug gra traukiame paskui vežimą. Apsis kios išeities nėra.
mę karves, pamažu išvažiavom.
žiau. Čia ir siela pakilesnė, nes tojom netoliese lankoje. Visą nak
Spalio 10 d. — Mūšiai artėja.
Daugelis eina pėsti prie vežimų.
gamta neabejotinai veikia žmo tį degė danguj šviesos. Kartais Pasirodo, kad rusai paims visą
Einu ir aš. Veduosi karvutę ir gųpasirodydavo fosforinės, kurios Lietuvą. O kaip toliau? Ar jie ne
atsisukusi vis žiūriu į gimtus na
krinta
plačiai ir dega... dega... Bū- bandys paimti ir Rytprūsių?.
Rugp. 26 d. — Sėdžiu prisi
mus. Širdis, atrodo, plyš, bet aša
Rengiamės bėgti, nes komunistų
ras valdau. Žmonės virtinėmis
bijom
daugiau kaip paties praga
traukia keliu. Moteris, išvažiuo
ro.
Rusai,
sako, geresni už vokie
dama su kūdikiu, atsisukusi į
čius,
bet
mes,
kartą juos pažinę,
naujas trobas, dar apsiverkia ir
nenorim
antrą
kartą
susitikti. Ak,
pirmyn. Paskui seka paleisti gy
žeme, mieloji žeme. ar nušvis
vuliai, kiaulės, išbėgiojusios į ja
tau laisvės rvtas. ?.r \"j:ižrjs krau.vus.
;'
as. kuri? suvilgė ta- --•??! Mes išvy
Rugp. 16 d. — Važiuojam to
kę
ilgėsimės tavo degėsių, ilgėsi
lyn. Šiandien, išvažiavus iš na
mos
sudužusiu miestų ir pamin
mų, mus palydėjo pora granatų,
klu. O ^ei ka-ia grįsime tremti
kurios visai netoli nuo mūsų
niai, tada puolę pr^ tavęs verksprogo. Pavažiavę toliau, ant kal
no tarp geltonų javų pamatėm
sim.
-Ocie* ifa. V a Spalio ]
čia pat didelį gaisrą. Taip spėja,
i
m
. Pavarjro
žiuojam i'
kad dega Užpiaunių kluonas ar
ko^s.
kad ros g a n iti. Sako, kad
tvartas. Bėgam vis tolyn, bet gais
r;a
žmonė-t
rai mus lydi ir lydi. Aš vedu kar
hloffi, r įgausim na<vvnčs. T a r s u . zor-~ ai pavažiavę.
vę, kurią išsivedžiau iš namų.
r pasibristi į
už Lazdvrr
Gi priešais prie rugių, tarp vy

DRAUGAS Šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 12 d.

DIENORAŠTIS LIETUVAITES, PATEKUSIOS I
RAUDONARMIEČIU APSUPIMĄ

rų būrio, Stovi mūsų

mokytojas

U*tijvlBtarii

drotiny*

1944 m. lietuviai palieka tėviškes, traukdamiesi i Vakarus, } nežinomąjį likimą.

Kadaise čia buvau — atsimenu
SKIRMA

MAKAITYTĖ

EKSTAZĖ
»

TĖVUI
Kartu sodinome kieme berželį.
Mažai kalbėjome,
Nes neturėjome bendros šnekos.
Taip visą laiką buvo.
Bet aš atsimenu,
Kaip tu mylėdavai medaus
Ir kaip tu laukei,
Kad slyvos užderėtų
Ir iš sėklos išaugintas
Pražydėtų kaštonas.
(O tį pavasarį jis pražydėjo, tėte!)
Tu džiaugdavais kiekvienu lizdeliu,
Kiekvienu išperėtu paukšteliu.
Nors nekalbėjome,
Nesuvokėme vienas kito,
Dabar man trūksta čia tavęs.
Dar tavo medžiai tebeauga.
Ir mūsų beržas gyvas.

Kadaise čia buvau.
Atsimenu.
Pilka mūrinė siena
Tuomet dar netviskėjo sidabru.
Buvo azalijos mažesnės.
Šiąnakt
Žiedai liepsniniai
Banguoja iš darželio vilnimis
l platumas širdies.

--

Kadaise čia buvau.
Galbūt ir tu.
Bet ne kartu,
Ir nežinojau,
Kad žemė ir žolė pasidabruota.
Tvinksėti gali
Kaip kraujas smilkiniuose.
Žėruojantis mėnuo
Atspindi mano laime.
-»

Miegojau ant tvarto.
Spalio 12 d. — Laimingai išbė
gom iš Lietuvos. Buvo pasakyta,
kad keliai bus užminuoti. Mums
taip pranešė kaimynas. Visi iš
bėgom. Nakvojom šiąnakt dobi
luose pas visai gerą žmogų.
Šiandien rytą atėjo jo žmona,
kuri kalba lietuviškai. Ji sužino
jo, kad mes lietuviai ir atėjo pa
sikalbėti. Ji yra lietuvė, katalikė,
labai gera ir pamaldi moteris.
Dabar jau mes esam pas ją, nes
ji prašė sustoti pas ją. Namelis
nedidelis, bet nepaprastai švarus
ir tvarkingas. Čia yra padarytas
altorius ir seniau kunigai laikė
Mišias. Pasirodo, kad čia yra gy
vai tikinčių žmonių.
Spalio 20 d. — Nakvojom tvar
te. Šeimininkė iš pažiūros atrodė
gera, bet labai pavydi. Ten rado
me ir lietuvių iš Alytaus. Pava
žiavę vėl sustojome. Sako, kad to
liau atima gyvulius. Bet dabar
vėl linksmi, nes skaniai privalgėme kopūstų.
Spalio 22 d. — Šiąnakt miegojau pas vieną vokietį kieme. Nei
kambario, nei kluono, nei ma

žiausio tvartelio. Aš įlindau j kuRomėnų kosmetika
parą, kurį ten radau. Užsiden
Romėnų moterys imperato
giau dugnu ir tūnau. Iš piktumo
riaus
Nerono laikais (54 m. po
žmonės pradėjo nešti dobilus.,
Anksti rytą iš ten išbėgom, kad] Kr. gim.) jau plačiai vartojo kos
negautume bartis. Patekom į lie-| metiką ir savo odos pašviesinituvių koloną, kurią varo vienas mui naudojo baltą Šviną ir kreiprūsas. Tik čia dabar pasirodė, dą.
Kiti kosmetikos • dalykai buvo
kaip vargsta mūs lietuviai. Vieni
eina basi, kiti nė kąsnio duonos pasiskolinti iš Egipto — juoda
anglis antakiams, blakstienoms
neturi, verkia.
ir
net akių vokams nudažyti,
Važiavom labai palengva, nes
ružas
— lūpoms ir žandams, gi
didelis susigrūdimas. Jei negerai
kruopų
miltais ir sviestu gydė
sustoja, žandaras šaukdamas ir
mušti mėgina. Taip gavo ir Jonas, spuogus bei kitokius odos išbėri
kad pasistatė dviratį prie vežimo. mus; o dantis baltindavo, trinda
Rusai artėja. Lėktuvai vis zuja mi akmeniu. Pač'os madingiau
sios Romos dvaro moterys išrado
ir zuja.
Saplio 23 d. — Šiandien kelio būdą išbaltinti savo plaukus su
nė vyko geriau. Padarėm apie 20 specialiu muilu.
km. Gaila, kad pabaigoje sulūžo
ratas. Dabar stovim šilely visai Amerikoje suvartoja daug
prie kelio. Keliu traukia ir trau
sūrio
kia galybės evakuotų vokiečių
Amerikietės daug dažniau pa
Susitikom apie 50 vyrų lietuvių,
deda
ant stalo savo šeimai sūrio.
kurie dirbo prie aerodromo. Te
Kasmet
JAV-ėse didėja sūrio su
ko man ir pasikalbėti su vienu.
vartojimas.
Praehais metais vie
Iš pasikalbėjimo sužinojau, kad
nam
asmeniui
atitek-j 17 su pu
jų dauguma yra nuo Anykščių.
se svaro sūrio, palyginus su 1976
(Bus daugiau)
m. — 16 svarų. Tačiau amerikie
čiai dar nepralenkė europiečių,
kurie suvalgo po 20-30 sv. sūrio
kasmet. JAV-ėse daugiausia suvar
tojama pačių amerikiečių sūrio.

Dirbančios moterys

Zita Sodelldene
"Ir debesys riodejo laukais" (akrilika)
DailininkSs darbų paroda Batzeko Lietusių kultūros mu/i>: . •. Chicagoj, ati
daroma sausio 20 A. fsekroadi^nj) 3 v s l p^pie*
P v n d s r-;7 -iuf *«?<us k.
vasario 27 d.

Beveik pusė visų amerikiečių
šeimų turi dirbantį vyrą ir žmo
ną taip pat Dvejetas faktų pa
spartino šeimos motiną dirbti už
namų sienų — prasidėjęs moterų
pareikalavimas įvairiems dar
bams ir smarkiai pašokusi inflia
cija.
Tik per paskutinį dešimtmetį
dirbančių žmonų skaičius šiame
krašte padidėjo 5 su puse mili
jono — ligi tokio taško, kur 8
su puse milijono šeimų yra iš
laikomos grynai dirbančių mote
rų dėka.

•
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D R A U G A S Šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 12 d.

LIETUVIAI
FLORIDOJE

TRYS MILIJONAI ETNINIAMS PROJEKTAMS

H E W D e p a r t a m e n t o švieti- Į S. Office of Education, Applim o įstaiga praneša, kad 1980jcation Control Center, Attenfiskaliniams m e t a m s y r a paskir tion 13.549, Washington, D. C.
t a 3 milijonai dolerių 60-čiai 20202.
etninių studijų projektų finan
Reikalingas prašymų formas
UETITVTŲ K A L Ė D Ų Š V E N T E s u o t i
galima gauti rašant: Ethnic
P r a š y m a i turi būti įteikti a s  Heritage Studies Program, B u Mūsų švenčių tradicijos pa
meniškai ar g a u t i p a š t u ne v ė  reau of School Improvement,
sižymi dvasiniais susitelkimais.
liau 1980 m. k o v o 5 dienos. Ad- R o o m 3928, ROB Nr. 3, U. S.
B e prieškalėdinių advento a n k s 
resas p r a š y m a m s asmeniškai Office of Education, 400 Marytyvųjų rytinių pamaldų, š v e n 
įteikti: U. S. Office of Educa- land Ave., S. W., Washington,
čių apeigos koncentruojasi Ka
tion, Application Control Cen- į D. C. 20202.
lėdų švenčių metu. Tai Kūčios,
ter, R o o m 5673, Reerional Off- I . . ..
».. ,
...
Bernelių mišios, Kalėdų sveiki
.
,TT,.
' ' , 6 ! t: „
i Švietimo įstaiga keliose vienimai bei pasisvečiavimai gi įce Building 3, 7 t h a n d D S t r . , , .
.
.
.
S. W., VVashington, D . C.
minių, artimųjų ir d r a u g ų tar
prašymųseminarus
paruošimą.
_ _
' t vinti
o s e rengia
palengpe.
Vasario 5 d., 1980 semina
Įteikimo
laikas — kasdien
tarp 8 v. ryto ir 4 : 3 0 p. p. ras Philadelphijoj: Sočiai SecuSt. P e t e r s b u r g o lituanistinė
W a s h i n g t o n o laiku,
išskyrus rity Building Auditorium, 300
mokykla tradicines Kalėdų šven
šeštadienius, sekmadienius ir fe- Spring Garden Street, Skamt e s pradėjo gruodžio 29 d. Lie
deralines š v e n t e s .
Paskutinis binti — Miss Sylvia Boodis —
tuvių klubo mažojoj salėj, vie
terminas prieš 4 : 3 0 v. po pietų (215) 596-1066.
t o j įprastinių pamokų, atlikda
Vasario 6 d., 1980 Chicagoj:
1980 m. kovo 5 d.
ma š v e n t e i pritaikytą progra
160 West Wendell (1050 N o .
Siunčiant p a š t u adresuoti U .
mą. Mokyklos vedėja R. Moore
Wells). Skambniti — Dr. Vins-Durickaitė, sveikindama š v e n 
ton Birdin — (312) 353-5217.
tės dalyvius, trumpai apibūdi
Vasario H d., 1980 Los A n 
no mokyklos darbo s ą l y g a s . k ų tėvų pranciškonų laikomose
g
e
l
e s : 3 0 0 N o r t h L o s Angeles
Programos pradžioje buvo puo lietuviams pamaldose. Čia prie
Street,
Room 8544. Skambinti
šiama Kalėdų eglutė m o k y t o j o s altoriaus nuoširdus mielas lie
— Mr. John Conley — (415)
S. Vaitienės s u mokinių t a l k a t u v i š k a s žodis ir tradicinės Ka- 556-8984.
į a r e n g t a i s š i a u d i n u k a i s / P o t o j į ^ i g i e s m ė s žadino ir kėlė šven
Seminarai t ę s i s nuo 9 v. ry
aekė mokinių deklamacijos, dai- čių nuotaikas.
t o iki 3 v. p. p., o klausimams
nos, giesmės. Didelio džaaugsLinksmajame N a u j ų j ų metų
ir a t s a k y m a m s skirtas laikas
mo suteikė vaikučiams p. Du-1 sutikime Lietuvių klube su vanuo 3:00 v. p. p. — 5:00 v. p. p.
ricko a t n e š t a s dovanų m a i š a s . kariene, muzika ir šokiais buSuinteresuoti a s m e n y s ir or
nao Kalėdų senio. ^ V i s ų d ė m e s į ^ v o p e r 300 dalyvių. B e bendrų
ganizacijos
raginami nedelsiant
patraukė Aldutės B o b e l y t ė s do j ų renginių, b u v o ir privačių,
išsirašyti
reikalingas
formas ir
vana — lietuviškas g a l v o s ū k i s šeimyninių
susitelkimų
kaip
(puzzle), kur iš g a b a l i u k ų su- Kūčių taip ir N a u j ų j ų metų va dalyvauti seminare, kad prašy
mai būtų paruošti pagal nusta
dėliojant
Lietuvos
žemėlapį, karą.
Vr. Klb.
t y t u s reikalavimus.
įvairiose jo v i e t o v ė s e reikia įdė

St, Petersburg, Fla.

ti iš t e n kilusių žymiųjų Lietu
vos asmenų atvaizdus. T a s gal
vosūkis paimtas i š bostoniškio
Gintaro K a r o s o parengtų lietu
viškų vaizdų. Pabaigoje b u v o
vaišės, kurias paruošė dviejų
mokinių motina ir k a r t u mo
kyklos m o k y t o j a D a n g u o l ė Cibienė. Džiugu, kad jaunos mo
tinos, suprasdamos s a v o s i o s kul
tūros reikšmę, dirba m o k y k 
loje m o k y d a m o s savąjį atžalyną.
Kūčių vakarą Lietuvių klu
bo didžiojoje salėje, prie puoš
nių, simboliniais kūčių s k a n u 
mynais apkrautų stalų, 4 6 2 as
menys susėdo v a l g y t i K ū č i ų
vakarienės. Scenoje š v y t ė j o ele
gantiška, baltais šiaudinukais
papuošta eglutė.
Pradžioje p. A . K a m i e n e po
etiniais žodžiais išryškino mis
tinę šventojo vakaro
prasmę.
Khibo pirmininkas K. Jurgėla,
sveikindamas š v e n t ė s dalyvius,
džiaugėsi taip g a u s i u lietuvių
susitelkimu St. P e t e r s b u r g e , pri
simindamas liūdnus
praeities
laikus, kada palikę savąją t ė v y - l
nę, karo audrų išblaškyti, t ū k s - j
tančius mylių keliavome ieškodarni lietuvių. Ir štai laimingu sutapimu, kaip reta k u r iš- 1
eivijoje prie bendro Kūčių sta- j
lo susirinko taip gausi brolių
lietuvių šeima su
iškiliaisiais
mūsų
kolonijos
dvasininkais
prel- J Balkūnu. kun. Gasiūnu,
kun. K Butkumi, kun. T. D e g u kt Dauguma šių dalyvių
yra jau pastovūs St. Petersbur
g o gyventojai ir dalis jų a t o s t o 
g ų a t v y k ę iš šiaurės k r a š t ų sve
čiai.
Kun. K. Butkus. Sv. Kazimie
ro misijos vadovas, sukalbėjęs
maldą, linkėjo d a l y v i a m s šven
tiško dvasinio džiaugsmo.
U ž d e g u s žvakes ant stalų, va
karienė pradėta kalėdaičių lau- i
žymu. Prisiminėme s a v o arti- j
—uosius čia esančius, g y v e n a n 
čius kitur ir iškeliavusius amži
nybėn. Atskirti nuo s a v o s i o s tė
vynės nuo giminių ir draugų,
daugelis išgyvena vienatvę. Šį
vakarą
gral nesijautė vieniši,
"<ai skambio? Kalėdų g i e s m ė s
jungė visus bendrajai maldai.
uTrntmra Kalėdų nuotaika spinV-;o dalyvių veiduose.
Kūčių
vakaras praėjo malonaus drau
giškumo nuotaikoje, š v . Kalė
dų d:ena didžiulė 5v V a r d o baž
nvčia b u v o pilnutėlė rnaldinin-

Mūsų klubo nariui

CLASSIFIED

Lietuvos atsiminimai
Kadijo Valanda Jnu 3x metas tar
nauju New Jersey. New York Ir Connectiout Hetiivi:uiis !
Kas šeštadienj nuo • iki 5 vai. DOpiet iš VVIOVD Stoties N*«f Yorke
133<< kil.. AM ir nuo 7 iki 8 v*l
vai;. 97 \> meg. FM
Hirt-Kt l>r. Jokūbas J. Stukas

K E A L

E S T A T E

8-FIAT BRICK
IDEAL IMVESTMENT

Gross income over $16,000.00.
1407 Foroe l>rive
Full basement. Near 65 & Califomia
Mountainsirie, .N. .t. 07002
A-1587.
Tel. 232-5505 (cotlej 201
W O L S K l K E A L I Y Oo.
Kviečiame taip pat klausytis Lietu
l e l . 586-0340
višku kultūrinių valandų anglų ka.ba

iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOL\ SK.6 meg.
KM) Pirmaii. 7:30 - S:30 vai. vakaro. Savininkas parduoda 2-jų butų po
6 kamb. (3 mieg.) mūr. namą.
(Vutlovaiija prof. J. Stukas)
UIIIIIIIIMIlllllllllllllIlUlilHUHlllHIIIIIIII

Snow Pknving

SNIEGĄ

NUVALOME

Pilnas rūsys, uždari porčiai. Nau
jas centr. gazo pečius. 2 maS. mūr.
j garažas. $45,000.00. Apyl. 65-os
j ir Maplewood. Skambinkit po 6
1 vai. vak. tel. 737-4650.

Biznio įstaigom, Rezidencijom.
TEL. 458-9584

Z-M Consfrucfion Co.

Savininkas parduoda 3^Ju butų namų.
2 butai po 3 mieg., vienas 2-jų mie
gamų. Karštu vand. apšild. 17 m. se
numo. Liuksusinis butas savininkui.
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir
Central Park Ave. Kalbėkit angliškai
TeL — 77^6238

INC.

REAL

KOGI LAUKTI

2608 W. 69 St., Chicago, UI. 60629
T E L . — WA 5-2787

T A I S O
SKALBIMO EB DŽIOVINIMO
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermaną Deckj
TeL 585-6624 po 5 v. vakKalbėti lietuviškai

jo mirtį giliai pergyvendami reiškiame nuošir
džią užuojautą TĖVAMS ir ARTIMIESIEMS.
Akademinis Sporto Klubas
UTUAHICA

JONUI ir GRAŽINAI URBONAMS
ir dukrai RAMONAI
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

A. Rugieniu šeima

Mylimam broliui
Australijoje mirus, valdybos namelių administra
torei JADVYGAI KOLIENEI ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugija

Mylimai motinai

A. f A. STANISLAVAI KUOLIENEI
mirus, jos dukroms

REGINAI, LUCEI

reiškiame nuoširdžiausią

ir

GENUTEI

Povilas

ir Marytė
ir Teresė

Radzevičiui
Urbonai

Savininkas parduoda automobilį

1978 CHEYY MONTE CARL0
Gerame

stovyje. Kaina

$3,700.00

Skambinti vakarais nuo 7-os vaL

Tel. 858-2074

MOVI N G

Valdis Real Esfate

lllllllllllfiUIIIIIIIIIIIIIIIIUUlIIIIIIIIIIillUJ

SIUNTINIAI į LIETUVA
Telef. — 925-2737
Vytautas Valantinas

!!i!!!iiii:i::!s;;ssiiSHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

M. A.

ŠIMKUS

F R I E N D S H L P VTTJ.AGE
350 W . S c h a u m b u r g R d . ,
S c h a u m b a r g , TL
PHONE

8S4-5005

EXPERT> WATTRESSES WANTED
Fuil or part time. Apply in Person.
Ask for MICHAEL
MTTCHELL'S RESTAURANT
101 West North Ave., Chicago, m.
PHONE: 642-5248

INCOME TAX SERVICE
NOTARY P U B U O

VYHAI IR MOTERYS
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 Retail
PUSMEČIUI
Taip pat daromi VERTIMAI,
N E E D SERIOUS RETAIL
I 1 į aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
$103.00 Chieagoje
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
COUNTER F E O P L E
ir virtuvės. Naujas radiįatoriais gazu
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Full and Part Time
šildymas.
Garažas.
Galima
tuoj
užimti.
kitokie blankai.
#77.00
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik illlllllllllllllillllllllllllllllllillliuilllllliiit
THE FRENCH BAKER
C 1c e r o j •
$24,900.00.
MmiiHiiuimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiii 26 W. Madison
TeL 346-3532
(10/20/5/UM)
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
Pensininkams auto apdrauda
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
Amžius 62 iki 80 m.
kaina. 327.900.
6529 So. Kedzie A v e n u e
W / E X P . IN OFFICE
BUTŲ NUOMAVIMAS
FUNCnONS
BACEVIČIUS — 778-2233 N a mg pirkimas — Pardavimas Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
Work for one of tbe World*s largest
Valdymas
companies
in its industry. You mušt
Tel. 376-1882 arba 376-5996
Draudimai — Income Tax
be
a
detail
minded individual, know
E L E K T R O S
Notariatas — Vertimai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiumiiimnm how to operate a 10 key adding maJTEDOCAI — PATAISYMAI
!IM!llllllll!IIIIIIWIIIIIIIIItllllUlllltlllllllll chine, typing skills.
Turiu Chicagos miesto leisim*.

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai.

4514 S. Talman Ave.
KLAUDIJUS

927-3559

PUMPUTIS

B E L L REALTY
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

hiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuimmuitiiuu
lietuviškas restoranas su namu ir
Tai pulki dovana — bet kuria
visais moderniais (rengimais —
proga!
Marąuette Parko centre. Lengvos
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Beta proga,

tllllllltUllllllllllllllllllllllllMIIIIUIIIIHM

RE CI PE S
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
Suredagavo
Juozaptna Daužvardiene
Šiom dienom Draugo spaustuve
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
ne vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais paruošimais.

SERAPINAS — 636-2960
lllliMllllllllllllllllllllIUUIUilUUUiUllUllt
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TELEVIZIJOS

2951 W. 63rd St., 436-7878

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

TV

2346 W. 69th St., tel. 776-1486
lllllllllllllllllllllllIlllllllllIUIIIUIIIIIIIIIIf

MAINTENANCE MAN

Mušt be exper'd to do all mechanical, electric, plumbing, etc., in factory, Bemefits are 10 holidays, 10
siek days, 2 personai days, plūs excellent health and medical programs. Please call —
647-0377 For Iaterview,
or Apply in Person A t ;

SLIHGERUHD M U M C0.
6633 N. MilwasAee Ave^ Nile*, I L
An Eąual opportuBlty employer

V A L O M E

U.S.A ."

•.«!HH!HHiUU<!!limil|IHM!l!IM!l!IIMI«N

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
DM jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitls. gi skelbimų kai
no* yra •"HafCTris srieinarjaos.

NATIONAL ACCOUNTS
SYSTEMS INC.
Licensed, Bonded, Insured
Mr.
Peters
663-1900 X200
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
An E q u a l O p p o r t u n i t y E m p l o y a r M / P
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės, d a s s biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
H E L P WANTED — VYRAI
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

Insurance — Income Tax
Notary Public

Tel. 839-1784 arba 839-5568
iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii

CLERK TYPIST

PLU M B I NG

ŠIMAITIS REALTY

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
REALTY GROUP
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
S
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose.
We'l! help you mokė tne right movė.
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow.
su spalvotomis iliustracijomis. La
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
bai patogi vartojimui.
67-os ir Homan. $52,900.
Užsakymus siųsti:
2Vi aukito mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia.
DRAUGAS, Knygų Skyrius
Nebrangus.
59-ta ir Whlppte. 6 kamb. puikiai
4545 W. 6Srd Street
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
Chicago, Illinois 60629
šilima. Rūsys. Nebrangus.
65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
Kaina su persiuntimu $4.75
to mūras. Tinka giminingom šeimom
Illinois gyventojai pridėkite dar
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb
20 centų mokesčiams.
$72,000.

užuojautą.

Vytas

Telef. GA 4-8654
3208*4 W. 95th Street

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 SL, Chicago, 111. 60629

NBGHBORHOOD

A. t A. VACLOVUI MORKŪNUI

ZAP0LIS

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.

Popular Lithuanian

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, mūsų mieliems

FRANK

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

I.

Lietuves Dukterį; Draugija

P A R D A V I M U I
10% — 20% — SO% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir a u t o m o 
bilio pa mus.

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
$7,000
pajamų. Marąuette Parke. Ver iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinit
Labai pageidaujamos peros rūšies
įvairiu prekių pasirinkimas n e 
tas
$46,900.
prekes. Šlaistąs iš Europos saulelių.
brangiai iŠ mūsų
sandelio.

Tel. 737-7200 ar 737-8534

Lietuvoje mirus, mielai draugijos narei EMILIJAI
KANTLENEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

LOTAI PARDAVIMUI

SIUNTINIAI į LIETUVA

A. t A. EDVARDUI TARUI
mirus,

A. t A. ANTANUI GAUDIBIUI

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T

H E L P W A N T E D — MOTERYS
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa daiktus. Ir iš toli miesto leidiniai ir
NURSING ASSISTANTS
jamų. Moderniai patobulintas namas pilna apdrauda.
N
e
e
d e d in a Christian n a r s i o s home.
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Tel. — W A 5-8063

2625 West 71 si Street

Mylimam broliui

E S T A T E

Išnuomojamas miegamas kamb.
pensininkei. Galima naudotis vi
Wisconsin — Como, prie Lake Ge- sais buto patogumais. 8608 Soutii
nevos, 9 lotai — 180 x 100 p. Graži Hermitage Ave. TeL 927-4993.
vieta Perk Tęst Kaina $7,500.
ISNUOM. iki gegužes mėn. pabai
Florida — Sunny HilL Oversize Lot
gos 3-jų miegamų kamb., apstatytas
11, Block 4, Unit 1, -$6,000.
namas St, Petersburg, Floridoje. I
Cent. Florida — Marion Oaks. Lot
nuomą įskaitoma gazas, elektra ir kt.
7, Biock 811, Unit. 5. $6,000.
400 dol. mėnesiui arba 110 dol. sa
Turiu Warranty Deeds ir Insurance
vaitei.
Kreiptis tel. 813—823-0765
Policy.
arba Chicagoje po 7 vaL vak, teL
Suinteresuoti skambinkit vakarais
371-0134.
TEL. 414 — 248-1838
ISNUOM.
FT. MYERS, FLORIDA
M I S C E L L A N E O U S
2-jų miegamų "condominium", labai
moderniškas. Nuoma $325 j mėn., ga
limas 1 metų "lease". Tiesioginis iš
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cnicagos lėktuvu susisiekimas. Dėl in
ir kitus kraštus
formacijų šaukti
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
C h i c a g o s telef. 7 3 7 - 9 8 2 5
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5080

Nauja, statyba ir bet koks
namų remontas.
Puikiausio mūro 22-jų metų bunPasinaudokite žiemos sezonu
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisVidaus remontams.
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj gaVYTENIS ŽYGAS
Skambint po 6 vai. vak. 448-7871 i lite užimti. Marąuette Parke. —
' $52,500.

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREIKIENfi

GUIDE

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Putaski Road

Tel. — 767-0600
••••••••••••«•••••••••••*•••*••••••••*•

K H J M U S EB B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168

Į S I G Y K I T E

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiii

NUMIZMATIKA
Jonas

D Ė M E S I O
IIIIIHIIlllllllllilIlIlIlIllilIlIlHllllIlIlIflIlII

VIZITINIŲ K0RTEUŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viii
įneš korteles.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
DBAŪGAS,
4545 W. SSrd S t r .
CMcago, OI 60629
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinifiiiiiiiiiiiiiiiiii
Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

D A B A R

K.

Karys

Žodynas,
raštai 340
pusi.
K i e t i viršeliai. K a i n a s u p e r 
s i u n t i m u $16.00. S p a u s d i n o I m m a c u l a t a P r e s s , P u t n a m , Coon.

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
PINIGAI
Jonas

K.

Karys

05*rublis, Ostmarkė, Auksi
n a s , L i t a s . I s t o r i j a ir N u r n i a n a t i k a ( s u 1 6 0 p a v . ) 2 5 5 pusi.
Spausdino
Tėvų
Pranciškonų
s p a u s t u v ė . K a i n a s u persiunti
m u $5.75. U ž s a k y m u s s i ų s t i :
D R A U G A S , 4 5 4 5 W . 6S

St,

Chicago, IL 60829
uiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiuiuiiiiir
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Sportas

Gail kai kurių balseliai per tylūs,, genelis su dovanėlėmis ir kalėdibet salėje tylu, net ir mažiausieji Į nėmis giesmėmis.
žiūrovai suxaupę aėmesį. Ir yra Eglutė pavyko, ir tik todėl, kad
nienės ir mokytojų paruošti pasi- fo pažiūrėti: puikus grimas, rūpes- šį užsimojimą daug rankų rėmė,
B OKUPUOTOS LIETUVOS Rochester, N. Y.
rodo scenoje su kalėdiniu vaidi tingai paruošti kostiumai. O graži kad bendram darniam darbui lai
— Lina Kačiušytė, kaip ir
nimu.
Šį kartą jaunieji turėjo ne autoriaus kalba su autentiškomis ko ir jėgų surado, ir režisorė, ir
KALĖDŲ EGLUTĖ
reikėjo laukti, Lietuvos sporto
(kiškiu ir voveryčių 'Kalėdas Lie Švento Rašto ištraukomis nukelia mokytojai, ir tėvų komitetas ir
mėgėjų išrinkta geriausia 1979 ;1979 m. gruodžio 16 d. Roches tuvos miškuos vaidinti, bet suau- žiūrovą į pirmųjų Kalėdų rim- visi tėveliai, o svarbiausia patys
metų Lietuvos sportininke. J i terio lituanistinės mokyklos mo gusių kaliba išmintingus žodžius Į t j 5 n u t e ikia tikrai nekasdieniškai mokiniai.
spartakiadoje laimėjo aukso kiniai ir didelis būrys i » * i . S g d , n t r i K S M » % « > Po vaidinimo vaišės, Kalėdų
A K.
medalį ir turi pasaulio rekordą senelių, draugų ir pažįstamų su-! s i d a , b r u p r a ž įidintom galvom lin200 mtr. krūtine per 2-2836< gUZ ?° l ^mt^ai
V*P**Xą p a - g u o t i > i l g a s b a r a d a s pasiglostant.
rapijos
salę,
dalyvauti
tradicinė- Q č i a d a r i r s c e n a ^zi
artistu
mm
ge
mokyklos
eglutėje.
mažoka,
reikia
labai
saugotis,
kad
Mylimam tėvui
Du Lietuvos rekordai buvo
Visus
pasveikino
mokyklos
di-1
savo
Ilga
laada
neužkabintum
depagerinti Rumunijos tarptauti
Ktonus
A. f A. TADUI TALLAT-KELPŠAI
nėse plaukimo varžybose Vii- , r e<torius
Bronius Krokys ir titėvu koraciju, kurias Audronė Cypienė
mirus, nuoširdi užuojauta sūnui KAZIUI ir DANUTEI
nietė Lina Zinkevičiūtė 100 komiteto pirm. inž. Vytis Lelis. jtaip rūpestingai paruošė.
!
Programa
pradėta
su
pačiais;
Ar
nebus
kun.
B.
Pacevičiaus
KELPŠAMS, dukrai ONUTEI ir ALBERTUI LISKŪmtr. delfinu nuplaukė per
mažaisiais, Rūtos Gečienės vado- kalėdinis vaidinimas "Betliejus
NAMS su šeimomis ir visai giminei.
1:04,53, o kaunietis T. Laema-1
vičius 200 metr. nugara per vaujamu vaikų darzahu. Janu-: nušvito" per sunkus, kalba .per
Vytas ir Marytė Rudzevičiai
tei akordeonistei Amy Urbonai-paini tiems nenuoramoms vie2:08,20.
Povuos ir Teresė Urbonai
grojant, snaigės ir sniego se- j nolikmečiams ir trylikmečiams
— Savoymo pirmenybėse vil tei
nis šoka ratelį. Tėveliai negalė- — rūpinosi mokytojos valandų
nietis A. Pauliokionis surinko jo atsidžiaugti savo atžalėlių šo- valandas repeticijose praleidusios,
394 taškus ir laimėjo šalies vi- kiu. Ir ne tik tėveliai, visiems mie dešimtim kartų tas pačias klai
cemeisterio vardą.
la, visi džiaugėmės, kad štai kokia das taisiusios.
— Stalo teniso turnyras Je-! graži ši jau antroji mokyklos karBet ne, bereikalingas rūpestis.
revane sutraukė Sovietų ge- ta.
Kai scenos užuolaida prasisklei
riausius ping-pongistus. Puikiai Seka vaidinimas. Jau eilė metų džia, paaiškėjo, kad jaunieji vai
pasirodė jauna kaunietė J. Da kaip mokiniai Izabelės Žmuidzi- dintojai gerai pasiruošę, drąsūs.
nilevičiūtė. Po pirmųjų ratų
A. A
kvartfinalyje ji įveikia sąjun
DR. VLADAS (WALTER) BLA2YS
gos trečią žaidėją N. Antonian
Gyveno Chicago, Illinois.
3-2, o pusfinalyje Maskvos meiMirė sausio 9 d., 1980 m., 4 vai. popiet, sulaukęs 68 m. amž.
sterę T. Dorochovą 3-1. Fina
Gimė
Lietuvoje, Vilniaus krašte, Giriniškės kaime Amerikoje
le tačiau pritrūksta energijos,
išgyveno
30
metų.
o tuo pačiu ir tikslumo, ir pra
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija (Gurskaitė), vedėja
laimi 0-3 prieš Jerevano meisVarno Montessorio centro, 3 sūnūs: dr. Rimas, marti Laima, anūkai
terę.
Laura ir Romas; Julius Algimantas, marti Yolanda, anūkai Regina
— Bokse geriausiu Lietuvos
ir Mikutis; ir Antanas Silvestras; 2 broliai Lietuvoje Antanas ir
Mano mylimas vyras mirf 1979 m., gruodžio 14 d. ir buvo
boksininku išrinktas A. Jan
Bronius; brolienė Emilija su dviem vaikais. Žmonos pusbrolis Bro
palaidotas gruodžio 18 d. Queen of Heavem kapinėse, Hillside, m.
nius Gurėnas su žmona Marija, gyv. V/isconsine; žmonos teta Mika
čiauskas iš Vilniaus. Jis yra
Nuoširdžią padėką reiškiu visiems atsilankiusiems šermeny
lina Gurėnaitė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvos pussunkaus
svorio
se, aukojusiems šv. Mišioms, už atsiųstas gėles, aukas labdarin
meisteris, laimėjęs aukso;) me
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westgoms organizacijoms ir visiems mane užjautusiems ir visokerio
ern Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 12 d. iš koplyčios 11:30
dalį sportakiadoje, o vėliau ir
pai pagelbejusiems didelėje liūdesio valandoje.
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią,
visos sąjungos titulą Maskvoje,
Gilią padėką reiškiu dr. A. Lipskiui ir dr. B. Ročkui už me
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
netikėtai nugalėjęs
Sovietų
dicinos pagelbą ir asmenišką sergančiojo priežiūrą ligos metu.
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
S-gos meisterį.

MOSy KOLONUOSE

A D E K A

A - t A.
KAZYS DAUNYS

— Bankinio profsąjungų var
žybose Kauno Granitas eina be
pralaimėjimų. Nugalėję Krasnodarą 29-22, jie įveikia Rygos
Celtnieks 29-21 ir pagaliau su
tvarkę Zaporožę 26-23, jie at
sistoja pirmoje vietoje.
— Krepšinio pirmos divizijos
pirmenybėse Kauno Politechni
kai nelabai sekasi. Su pergale
po pratęsimo prieš Lvovą 84-82,
kaunetės iškovojo vos 6-tą per
galę iš 15 rungtynių.
Šioks toks pasiteisinimas yra,
kad keletas Politechnikos žai
dėjų žaidė už Kauno rinktinę
tarptautiniame turnyre Lenki
joje ir laimėjo pirmą vietą. Jos
nugalėjo Lomžą 85-50, Ostravą
13-77 ir Lodzę 85-51.
— Aukščiausios lygos pirme
nybėse Vilniaus Kibirkštis vis
neatsigauna. Pirmąjį ratą bai
gusios 8-je vietoje, antrąjį pra
dėjo nei kiek negeriau. Pralai
mi Sviedlovskui 81-75 ir Rygos
TTT 81-56. Šie pralaimėji su
komplikuoja Kibirkšties padėlį
ir maža vilties belieka patekti
į finalines 6 geriausių komandų
varžybas.
— Vyrų klasėje abu Lietu
vos reprezentantai po permai
ningų kovų turi po lygiai taškų
ir stovi 3-4 vietoje. Vilniaus
Statyba
nelaimingai krenta
prieš Tbiliso Dinamo 79-80, bet
atsigriebia prieš Kijevą 95-82.
Kauno Žalgiris tuo tarpu įvei
kia įveikia Tbiliso Dinamo 9391, bet netikėtai krenta prieš
Rygos VEF 78-92.
— Tradiciniame N. Metų Ma
drido turnyre dalyvauja ir nepuia Sovietų rinktinė su S.
Jovaiša iš Kauno Žalgirio (o
juk ji vos prieš keletą savaičių
grįžo iš Amerikos).
Pirmose
rungtynėse ši rinktinė turi var
go su Badalonos vidutiniška
"Juventud" komanda, bet laimi
91-83. Madrido Real laimi prieš
Amerikos "Athletes in Action"
komandą 115-88. Amerikiečius
įveikia ir S. Sąjungos komanda
104-87 ir žais finale prieš Ma
dridą.

Yra keturi neatšaukiami
dalykai: iš rankos išmestas ak
muo, kartą pasakytas žodis,
prarasta proga ir praėjęs laiVno

H. Rirninaldo

Solistei Genovaitei Mažeikienei nuoširdžiai dėkoju už grąžą
ir įspūdingą giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Didelę padėką reiškiu visiems dalyvavusiems laidotuvių pa
maldose, palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą ir karsto
nešėjams.

Nuliūdę: 2mona, sūnūs, marčios, anūkai, broliai ir kiti gimines.
Laidot. direkt Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, teL 737-8600.

Taip pat dėkoju kun. A. Rutkauskui už šv. Mišių auką baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines.
Laidotuvių direktoriui D. Petkui dėkoju
tikrai malonų patarnavimą.

už

rūpestingą ir

Liūdinti žmona BRONE

P A D £

K A

DRAUGAS šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 12 d.

A. f A. Dr. VLADUI BLAŽIUI,
Varnas Montessori centro valdybos nariui, mirus, jo
žmonai SOFIJAI, Varnas Montessori centro mokyklos
direktorei, jos sūnums dr. RIMUI ir JUUUI su šeimomis
ir sūnui ANTANUI reiškia giliausią užuojautą
Varnas Montessori
Centro Valdyba

A. f A. Dr. VLADUI BLAŽIUI,
Ulinois Liet. Gyd. dr-jos nariui, staigiai mirus, jo žmo
nai SOFIJAI, Varnas Montessori mokyklos direktorei,
jos sūnums dr. RIMUI, JULIUI su šeimomis ir sūnui
ANTANUI bei kitiems giminėms, reiškiame širdingiausią
užuojautą ir kartu liūdi
fūinois Lietuvių Gydytojų
v Odontologų Draugija

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Gruodžio 31 d., 1979 m. sulaukęs 75 m amžiaus, mirė

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
Mielam kolegai

A. f A. Dr. VLADUI BLAŽIUI
staigiai ir netikėtai mirus, žmonai SOFIJAI, jos sūnums
dr. RIMUI ir JULIUI su šeimomis ir sūnui ANTANUI
bei kitiems giminėms reiškiame giliausius užuojautos
jausmus.
Nuliūdę
Aldona ir Vytautas Taurai
Birutė vr Šarūnas Taurai
Dalia ir Arvydas Taurai

Pačiame jaunystės žydėjime

A. f A.
EDVARDO TARO
gyvybei užgesus, reiškiame gilią užuojautą: jo TĖVE
LIAMS, dėdei SIMUI KVECUI su žmona, GIMINĖMS
bei visiems jo draugams Chicagoje ir Los Angeles.
A. Uldukienė
0. Zufdenė
Br- W M. Stančikai
L, ir M. Kantai

K. ir E. Prišmantai
A. ir M. Pinkai ir
/ . ir Br. Dzenkaiciai

Mylimam sūnui

A. f A. EDVARDUI TARUI
mirus, liūdesio prislėgtiems TfiVAMS reiškiame gilią
užuojautą.
Česlovas ir Stasė Olšauskai
Linas Olšauskas
Jordan ir Audronė Perlono
Algirdas Garbenis

PRANAS ŽUKAUSKAS
Ypatingai gražias laidotuvių pamaldas atlaikė ir gražius bei
turiningus pamokslus pasakė prelatas klebonas Kučingis ir prof.
dr. Bartuška; rožinį sukalbėjo ir į Sv. Kryžiaus mauzoliejų pa
lydėjo kun. dr. Olšauskas; laike rožinio ir laidotuvių šv. Mišių
Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje giedojo choras, vadovaujamas
komp. Br. Budriūno ir solistai Birutė Dabšienė, Rimtautas Dabšys ir Antanas Polikaitis; mauzoliejaus koplyčioje atsisveikinimo
žodžius tarė Frank Speecher (jis laidotuvėm ir vadovavo), Alek
sandras Dabšys savo šeimos ir visų tų vardu, kuriem 2ukauskas
buvo sudarę dokumentus atvykti į šį kraštą, Rimantas Dabšys
Lietuvių Bendruomenes vardu, kaipo apygardos pirmininkas, šimoliūnas, Bajalis Radijo valandėlės vardu, J. Kiškis Vyčių vardu,
A. ,L^j«*iicne pirm. Šakienės įgaliota Birutiečių vardu ir Piliečių
klubo vardu vicepirmininkas (pirmininku iki mirties buvo Pra
nas 2ukauskas), Petraitis, kuris šiemos paprašytas, pakvietė vi
sus laidotuvių dalyvius (jų buvo per 300 žm.) užkandžiams į Lie
tuvių tautinius namus. Labai daug užprašė šv. Mišias už veuomes sielą. Daug kas man vienu ar kitu būdui pagelbėįo ar pa
reiškė užuojautą.
Prelatui Kučingjui ir visiem kunigam, Sv. Vardo dr-jos na
riams, nešusiems karstą ir ėjusiems garbes sargybą, visiem čia
išvardintiem ir visiem laidotuvių dalyviam, negalėdama asmeniš
kai padėkoti, nuoširdžiai dėkoju savo ir visų Prano artimųjų ir
draugų vardu.
Nuliūdusi našle STELLA ŽUKAUSKIENĖ
Sausio 5 d., 1980 m.

A, f A. ANNA DOMBROWSKI
D0MBR0
PETRAUSKAITE
Gyveno 7233 South Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 10 d., 1980 m , sulaukusi 77 merų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bruno Dombro, marti Rosemarie, duktė LilMan Misius, žentas Ralph, 7 anūkai, kiti giminės
draugai ir pažįstami.

K\K

EDVARDUI TARUI

s t a i g a m i r u s , jo t ė v a m s E U G E N I J A I ir V Y T A U T U I
ir
šeimoms, močiutei E L E N A I T A R A Š K E V I Č I E N E I bei
g i m i n ė m s liūdesio valandoje n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e ,
g i m i n ė m s liūdesio v a l a n d o j e r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą užuo
jautą.
Stasė, Juozas,
Birutė,
Algis vr Rimas
Bac^^itvii

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 2 vai. popiet Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 West 71 st Screet
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 14 d. iš koplyčios 10:30
vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas Ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Donaid A Petkus — Te! 476^2345

P ETK US
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRAUGAS Šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 12 d".

CHICAGOS ŽINIOS

x M, I i n g i e n ė iš Australijos,
Perth miesto, y r a atvykusi ap- j
DAUGIAU, B E T BRANGIAU
LAIKO ŽENKLAI
lankyti savo s e s e r s šeimos Gri- I
Chicagoje ir apylinkėse ga
žų ir kitų giminių bei pažįsta
Jaunuolis
J
.
Wallo,
18
metų,
mų.
Apsistojusi Waukegane,
zolino dabar y r a daugiau, bet
gyvenąs St. Charles, perduoda jis brangesnis, paskutiniu metu
lankosi ir Chicagoje.
Viešnia
mas teismui, nes j i s bandė pa pabrango 2 et. galionas.
aplankė "Draugą", pasikalbėjo
samdyti žmogų, k a d nužudytų
su redakcijos nariais, susipaži
MAGffiO VAKARAS
16 metų jaunuolį, kuris buvo
X Vysk. P . Marcinkaus var no su spaudos darbais ir įsigi
j j a m skolingas 400 dol. Bet t a s
Studebakerio teatre, Chicago
du pavadinti Cicero Ave. vėl jo knygų ir lietuviškos muzikos
jo bandomas pasamdyti žmo
plokštelių.
M.
Lingienė
ateinan
je, savaitgalių vakarais yra ga
siūlo Cicero miesto patikėtinis
gus buvo slaptas policininkas.
čią
savaitę
išvyksta
a
t
g
a
l
į
Aus
baus magiko sudaryta progra
Mike Longo. Straipsnis išspau
traliją.
ma.
sdintas "Cicero I i f e " laikraščio
VAGIŲ G A U J A
X Cbicagos studentu d r a u 
pirmame puslapy, praėjusio tre
JVAmUMO PROGRAMA
Joliet mieste, veikiant polici
čiadienio laidoj. Paminėti ir lie govės valdyba praneša, k a d
jos žvalgybai, išaiškinta vagių Apie 60 dainininkų, šokėjų, m u
tuviai, pridėta vysk. P. Mar draugovės susirinkimas bus sek
madienį, sausio 13, J a u n i m o cen
gauja. Surasta pavogtų prekių zikų, akrobatų, čiuožėjų atlieka
cinkaus nuotrauka.
tro 203 kamb.. Susirinkimas
už ketvirtadalį milijono dolerių. programą International AmphiX Išėjo iš spaudos prof. A. prasidės 10 vai. šv. Mišiomis. S u , .
t h e a t r e patalpose, Chicagoje, 43
elio "stirniukai", paruoša' mokyt. L. Booth ir G. Antanaitytės, atlieka dalį
Salio raštų I tomas, skirtas mū r
gatvėj ir Halsted. P r o g r a m a
ĮKLIUVO NACIS
.
• Parengiamojo suyri
Nuocr. J. Tamulaičio
sų bendrinei kalbai. Šis didžiu sirinkimo t e m a — simpoziumas į programos Kr. Donelaičio mokymų eglutėje gruodžio 1 5d. Chicagoje.
yra kasdien vakarais, o savait
Buvęs Chicagos nacių vadas
lis (570 psl.) leidinys pateikia I "Priartėjimas
d ^ o v ė s *prie
nariaiK r ikviečia
staus"
Visį
galiais ir popietėmis.
F r . Collins areštuotas ir per
daugybę kiekvienam kultūrinin- į M dalyvauti, ypač draugovės
R E N K A VADA
duotas teismui u ž nemoralumą
kui ir rašto žmogui naudingų k a n didatai.
su vaikais.
praktinių paaiškinimų ir pata
Numatoma, kad už kelių die
"••' A. a. Anastazija A u s h r a
22 d. 27-ji parapijos rengiama; nuosavų namų įsigijimo. Pietų
rimų ypač mūsų rašomajai kal
nų j a u bus parinktas nuolatiBLOGAI SU FINANSAIS
J. L VALSTYBĖSE
mirė sausio 1 d. Ladysmith,
Lietuvių diena; spalio 18 ir 19 pabaigoje sveikino: kun. J. P e
bai puoselėti bei ugdyti. Tomą
_
.
...
,
nis
Chicagos poherjos vadas.
Wis. Velionė, gyvendama Chi
— Klaipėdos k r a š t o atvada d. parapijos balius.
Chicagos
miestas atsilieka
j
f
...
...
traitis, liet. parap. bažnyčios
s
išleido Lietuvių katalikų mokslo
Yra
keliasdešimt
pasiūlymų, bet
cagoje iki 1979 m., buvo "Drau vimo minėjimas įvyks Brooklymilijonus
dolerių
mokėjimuose
— Jonas ir Veronika Belec klebonas, Jul. Mičiūdas — A L - mujuuu* « « > « ^ y ^ l t a r p jų nėra aiškiai prasikišanakademija, redagavo prof. P .
go" dienraščio ir savaitraščio ne Kultūros židiny sausio 12 d.
u n u o s tturėi
u r ė t ų padaryti pagal .. r r*
. _.
kai, gyvenę New Yorke, persi OST ir L C pirmininkas V. Gri kkuriuos
Jonikas.
"Laivo" uoli korespondentė i r Paskaitą skaitys dr. J. Stikliocių
pirmaujančių.
gaitis
—
S.
Židinio
pirm.,
P
r
.
800
sutarčių.
kėlė gyventi į Los Angeles ir
X Rašyt. Jurgis Jankus iš platintoja.
J i d a u g prisidėjo rius. Minėjimą rengia L.Š.S.T.
MIRTYS GAISRE
apsigyveno Santa Monikoje, ne Ožinskas — "A. L. Balso" lei
FvOchesterio, N. Y., šio mėnesio prie Marianapolio lietuviškos Simo Kudirkos šaulių kuopa, L.
BENDROVĖ LIGONINĖJ
toli savo dukters Genovaitės dėjas, Serg. Derenčius — "Auš
Negalėdami atidaryti atsar
pabaigoje atvyksta į Chicagą mokyklos kūrimo savo aukomis j K.V.S. Ramovės N . Y. skyrius,
Plukienės. Beleckai prieš 15 ros" choro vardu, P. Gudelevi
ginių
durų, kurios buvo užtai
ir vasario 1 d. 7:30 vai. vak. ir jų organizavimu.
į D.L.K. Birutės draugijos N. Y. metų atvyko antrą kartą į Ame čius — "Laiko" administrato
Cook apskrities ligoninė nu
sytos nuo vagių, degant namui,
Jaunimo centro kavinėje kal
V-sis JAV ir Kanados skyrius, L,
Savanorių-Kūrėjų riką pas vaikus. Jie čia jau rius, O. Kairelienė pranešė, k a d m a t y t a
perduoti
vadovybėn
8114
S. Rrexel, Chicagoje, už
bės apie rašyt. Antaną Giedrai- Teatro
festivalis
ruošiamas sąjungos N . Y. skyrius, Mažo- y r a gyvenę nuo 1910 iki 1921 brolis Pijus Gudelevičius šven H y a t t Medical Enterprises ben troško Bernardine Wallave, 27
tį-Giedrių ir jo paskutinį vei lapkričio 24-28 dienomis Chi sios Lietuvos Rezistencinis są
metų. P o to sugrįžo atgal į Lie čia vienuoliško gyvenimo 50 me drovei. J o s pasiūlymas buvo m., ir jos sūnus Corrie, 9 m.
kalą "Mūsų Jurbarką", kurį iš
cagoje, Jaunimo centre. J o r u o  jūdis ir Mažosios Lietuvos Bi tuvą ir prie Kupiškio buvo pir t ų sukaktį. Lietuviai 3am pa palankiausias iš aštuonių kitų. Keletas ugniagesių t a m e ketvir
leido Jurbarkiečių
sambūris.
ša rūpinasi d r a m a t u r g a s A n a  čiulių draugija.
kę stambų ūkį.
Bolševikams gerbimą suruošė gruodžio 30 d. K A SUKŪRĖ P E R ŠIMTMETĮ tadienio gaisre buvo sužeisti.
"Mūsų Jurbarkas" su pasiseki
—
Los
Angeles,
Calif.,
Šv.
tolijus Kairys.
užėjus, Jonas Beleckas buvo Pakvietė visus atvykti į šią
mu platinamas ne tik tarp jur
Chicagos Meno institute iki
X Algis Raulinaitis, B u r b a n k , Kazimiero p a r a p . šių metų pa suimtas ir kalintas 11 metų Ka šventę. Birutietės t a i p pat rū
barkiečių, bet juo domisi ir daurengimai:
Vasario
17
d.
Lietu
sausio
20 d. v y k s t a paroda "100
zachstane.
Nors
Beleckai
pra
3E
Calif.. savo laiške nusiskundė
pinasi ir artimo pagalba — lab
gebs, k ū n e nori susipažinti su ,. .1 .s l. .
,-.
...
vos
nepriklausomybės
minėji
dailininkų
per 100 metų", k u r
ėjusiais
metais
atšventė
savo
darybe. Jos išrūpino iš Balfo
2, „ _ A _ ; _ ;„* :_A_!:_ T : .
i ."S
° * negalėjęs pasveikinti
žymesnėmis istorinėmis Lietu "Draugo" jo 70 metų sukakties mas. Iškilmingos pamaldos Šv. 65-rių metų vedybinę sukaktį, Š. Amerikoje tam tikrą s u m ą rodoma, k ą 100 pirmaujančių Advokatas JONAS GIBA1TIS
6247 So. Kedzie Avenue
vos vietovėmis
proga. Už t a t dabar, nuošir- Kazimiero bažnyčioje; kovo 26- tačiau gerai atrodo, judrūs ir j pinigų, kuriais sušelpė pagalbos t o instituto buvusių auklėtinių
Tel. — 776-8700
X Marijos a u k š t mokyklos džiai sveikindamas, padėkojo u ž Į 30 d. parapijos metinės rekolek sveiki
reikalingus asmenis. O. Vaito- s u k ū r ė p e r 100 metų.
Chicago,
Illinois 60629
sporto salėje Kalėdų laikotar atliekamą didelį d a r b ą ir pa cijos. Vedėjas kun. Kazimieras
— JAV LB krašto valdyba nytė perskaitė tų sušelptųjų as
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
pyje buvo surengtos tinklinio linkėjo našių metų. K a r t u at Pugevičius, Amerikos Lietuvių 1978 m. gruodžio 15-16 dieno menų sąrašą. Juzė Valantinadentiekis duosiąs kiekvieną pa
Katalikų
t
a
r
y
b
o
s
direktorius,
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
rungtynės pradžios mokyklų naujino p r e n u m e r a t ą ir pridėjo
mis nutarė pasiūlyti PLB val vičienė atliko meninę programą,
r
ą
po
30,000
kubinių
metrų
van
mokiniams. Pirmą vietą laimė 70 dolerių auką. Nuoširdžiai dė Brooklyn, N . Y.; gegužės 4 d. dybai šaukti PLB, Kanados LB pasakydamas porą monologų.
&
-Ji
dens. Šiuo metu Kauno vanden A
jo Queen of Martyrs mokykla, kojame ir skelbiame
Garbės parapijos vaikučių pirmoji ko- ir JAV LB krašto valdybų pa
Paminėtas poetas O. Mila tiekio ir kanalizacijos valdybo
munija; gegužės 18 d. vyskupo sitarimą bendriems reikalams
antrą — švč. M. Marijos Gimi prenumeratorium.
šius San Martin tearė, Buenos je dirbą beveik 1000 žmonių. iiiiiiiMiiiiiimiiMiiimiimiimumiii"*
vizitas ir konfirmacija; birželio a p t a r t i 1980 m. kovo mėn. ant
mo par. mokykla ir trečią —
x Stasė Bstkienė, čikagiškė,
Aires mieste buvo prisimintas
Advokatas „ , „
St. Cajetano mokykla. Varžy atnaujindama prenumeratą pri
—
Apie
Vilniaus
miesto
gy
roje pusėje Detroite.
lietuvis poetas O. Milašius, ry
x Mary Balberis, Brockton,
GINTARAS P. fcEPtNAS
boms vadovavo Marijos aukšt. dėjo ir 20 dolerių auką. U ž di
šy su jo gimimo 100 metų su nybinę sieną studijėlę paruošė
Mass.,
išreiškė
pasitenkinimą;
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
mokyklos sporto mokytoja Ma delę paramą maloniai dėkojame
ARGENTINOJ
kaktimi. Minėjimą suruošė ir Irena Jučienė i r Vytautas Lešeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
r y P a t Caddigan. Iš viso da ir skelbiame ją G a r b ė s prenu- "Draugo" kalendoriumi ir jo papaskaitą apie poetą laikė Mila- vandauskas. 64 puslapių leidinį
veikslais.
Šia
proga
atsiuntė
101
ir pagal susitarimą.
lyvavo dvidešimties mokyklų meratore.
čiaus gerbėjas prof. Lysandro išleido "Minties" leidykla Vil
dol.
auką.
Dėkojame.
Tel. 776-5162 a r b a 776-5163
sportų grupių.
X Stasys Bernatavičius, ciceGaltier. Profesorius yra jo raš niuje. Tekste pateikta nemaža
X Irena Sankutė, čikagiškė,
2649 W. 63 Street
tų vertėjas į ispanų kalbą ir senų ir naujų šio istorinio pa
X Šeimyniškos nuotaikos bus riškis, aukojo 10 dol. Ačiū.
žinoma Lietuvos vyčių organi
Chicago,
m . 60629
X E d v a r d a s T. Pocius, čikayra vienas iš steigėjų Milašiaus minklo nuotraukų.
perduodamos Lietuvio sodybos
zacijos darbuotoja, prie prenu
iiimiMiiiiimiiiiiiiiiMiuiiiimiiiiiiiiinni
draugų būrelio Paryžiuje (Les
pažmonyje šį sekmadienį, nuo giškis, atsiuntė 10 dol. auką. meratos mokesčio pridėjo 10
PERO
amis de Milocz).
Šis būrelis
2 vai. po pietų. Bus ir užkan Dėkojame.
dol. auką. Labai ačiū.
propoguoja Milašiaus kūrybą,
O n a ir J o n a s Motiejūnai
dis. Visi laukiami.
X Spaudos balius. Lietuvių
X Stasys Pakatinskas, ciceruošia minėjimus bei literatūri nuskridę į Pietų Ameriką ir Pe
X Labai sumažinta kaina pa Žurnalistų sąjungos Daužvar- riškis, aukojo 10 dol. Labai ačiū.
nius pobūvius, leeidžia jo raš r u valstybėje aplankė lietuvaitę
X Lietuviškų knygų "Drau
togiųjų TV aparatų grupei — džio Fondo valdyba š. m. vasa
tus. Minėjimo metu Milašiaus misijonierę pranciškietę ApoloKūdikiams it vaikams
"Pushbutton
Spėriais". Gra- rio 2 d. Martiniąue restorane, g e " už didesnę sumą užsisakė:
poeziją
skaitė
viena
artistė
pro
įją
Valeikaitę,
kuri
dabar
Ren
2500
W.
9
4
t
h
PI.,
Evergreen
Pk.,
i į kun. G. V. Kluonius, V. Sabairūbų krautuve
dinskas, 2512 w. 47 St., tel.
fesionalė. Minėjimo dalyvavo quenos misijų stoty eina zaruošia
šaunų
Spaudos
balių,
tis
F
.
Natkevičius,
A
Girčys,
376-1998. Atd. — 9-6; pirm.
6237 S. Kedzie Ave.
nedidelis būrelis lietuvių, kurie kristijonės pareigas, būdama
Lietuviškoji visuomenė malo-1 K. Brencius, G. J. Gliaudys,
ir ketv. 12-6. Sekm. ir treč. užd.
vėliau pasveikino profesorių ir ten vienintelė lietuvė. Labai ap
Tel. 436-4184
x Aukų atsiuntė: 8 dol. —
(sk.) niai kviečiama dalyvauti ir viesidžiaugė, galėdama su atvyku
Sav. Stasė Bacevičieii*
I t a s ar s t a l u s rezervuoti iki sau- v . Lapenas, 7 dol. — Ona Ba- lui. Algimantas Rastauskas, turįs te trumaip pasikalbėjo.
siais lietuviais sava kalba pa
x Akiniai siuntimui j l i e t u - i s į 0 30 d. Rezervacijas p r i i m a : ! rauskienė, 6 dol. — Petras Gie- noro baisą solistas, dažnai atlieka
KANADOJ!
kalbėti.
vą. Kreipkitės
V. Karosaitę., G i f t s
International
Vaznelin drimas. Visiems maloniai dė- programas Argentinos lietuvių paren
gimuose.
Optical Studio, 7051 S. Washte—
Sekmadienio
popietės
To
prekyba, 2501 W e s t 71st Street,'' Jojame.
'MiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiHnimiiiiimiimiHiiiiimmiiiiiiiHiį
naw Ave., Chicago. UI. 60629. * i * mm* IA*>A i _
ronto Lietuvių namuose. Gruo
*
o
i
•
'
X
Dėkodami
už
"Draugo"
—
Petras
ir
Elena
Sakalaus
. , .
,
„ . , A
Tel. 778-6766.
fsk.) telef._ 471-1424, kun. A. ^S a u „l a i - .kalendorių,
a u k ų po 5 dol. at- kaitė Mekšriūnai s u šv. Mišio džio 23 d., sekmadienio popietėtis, J a u n i m o centras, 5620 So.
.. - . .
,
,,. v , !
X NAMAMS PIRKIT PA o,
^
w
i s m n t e : K o s t a s JanusKa, K. Mo mis paminėjo savo vedybinio je dalyvavo apie 100 ir svečių 1
SKOLOS duodamos mažais mė Claremont Ave., telef. 778-7500. g e n ; S i Viktorija Musteikienė, V. | gyvenimo 50 metų sukaktį, ku- knygoje pasirašė: Nancy K i z y s į g
( p r . ) . I Jasiukaitis, V. Kartanas, Mari-j rios buvo atnašautos Aušros įr Teresė Slivinski iš Klevelannesiniais imokėjimais ir priei
X Mardi G r a s — Užgavėnių I 3a Noreikienė, Helen Kloptows- i Vartų lietuvių bažnyčioje, Ave- do, Bronė ir dr. Juozas Pilipa
Nuo sausio mėn. 18-os iki s
namais nuošimčiais
Mutual Federal Savings. 22121 karnavalas įvyks vasario m ė n . j k y , Robertas Cepelė, L Valan- į llanedoje, 1979 m. lapkričio 19 vičiai iš Edmontono, Alb. Gruo
26-os d. Tėvų Marijonų koply- S
džio 30 d. popietėje dalyvavo
\Vest Cermak
Cermak Road
Road —
— Telef
West
Telef i 9 d. J a u n i m o Centro patalpose.! &us. P- Zumbakis, B. švilpa, Al., d. Mišias atnašavo kun. J. Peapie 200 svečių ir knygoje pa-į g }
čioje Romoje, prisimenant ar- g
VI 7-7747
(sk.) Skiriamos 5-ios piniginės pre- j Manvydas, J . Urbonienė, Julius traitis, vargonais grojo br. Pimijos bei organizacijų dovanos į Rūkas, dr. VI. Vaitkus, S. Kuz- jus Gudelevičius. Po pamaldų sirašė: Miką Vaitiekūnaitė ir S
kivyskupo Jurgio Matulaičio g
X 1980 m. grupinės kelionės geriausiom kaukėm. V a k a r a s i mickas. Visiems dėkojame,
p. Mekšriūnienės brolis Pijus Viktutė Maleckas iš Melbourne, j s
į Lietuvą. Pasirinkite jums pa rengiamas 12-kos organizacijų
X Aukų po 2 dol atsiuntė: Sakalauskas pakvietė visus Mi Australija, Irena Rinkevičiūtė- j g
mirtį, b u s laikoma šv. Mišių g
togų bet kurį metų laiką. Ne
Vijeitienė
iš
Kupiškio,
Lietuva,
j
g
J.
B.
White,
dr.
A.
Juzaitis,
VI.
šių
dalyvius
pas
save
į
namus,
su įdomiom programom. Groja
aukštos kainos, malonus patar VYTIS" ir B. PAKŠTO orkes-1 Baltrūnas, M. Sąmatas, Br. kur visi buvo gražiai pavaišinti. Marija Gudienė, dr. Algirdas ir j |
novena, prašant iš Dievo svei- g
navimas. Užpildomi kvietimai trai. Kaukių p a r a d a s 10 v. didž. Bakšys. P. Litvinas, Anelė Bar- Vaišių metu skambėjo lietuviš- Kristina Adomoniai, Saulius ir
katos ir kitų malonių per jo g
giminėms į JAV arba jūsų pra salėjo. Kviečiami visi. Inf o r m a - : kauskienė, F . Williams, P. J a - I kos sutartinės. E . ir P. Mekš- Vida Goriai iš Montrealio, J.
š
šymai keliauti j Lietuvą ilges ei jas teikia V. Markevičius 737- i sinskienė, A. Eidenis, M. Bra- riūnai nuolat gyvena Beriso' Augis iš Edmonton, Alb. ir Al- j |
užtarimą.
S
niam laikui su giminių kvieti- Į 747^
bina Jessen-Petraitytė iš Dani- |
(_ r \ . zauskienė. V. Vizgirda, J. Stan mieste.
mais. Kreiptis: Danute Žilis-"
kaitis, A. M. Senkus, D. Bube— Birutės draugija gruodžio jos.
Zilevičienė, 6833 S. Maplewood
Pasišildykite Jie™*
**• | lis. Visiems dėkojame.
2 d. atšventė savo 49 metų gy
OKUP. LIETUVOJE
Ave., Chicago, 111. 60629. Tel. į liuje, kurį ruošia Kr. Donelai
X Romas Kronas, Clarendon vavimo ir gražios veiklos me(312) 476-3803.
( s k . ) | k i o Lituanistinės mokyklos va- H i ^ m., težnai p a r e r n i a sa- tus. Šventė prasidėjo pamaldo— Kauno miesto gyventojų
DRAUGO skaitytojai y r a kviečiami prisidėti prie šių |
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trūkti geriamojo vandens. Tai
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA Vyto B-leškos orkestras. BilieHenrikas KogeUs, Dolton. į š a v o k u n . J u o z a s Petraitis, pa gi šiuo metu Višciunuose, prie = Prašomi kreiptis šiuo adresu:
x
GOJE: Draugas - 4545 W. 63rd St.. tams skambinti Danai šlemenei,, n u a u k o j o 1 Q d o l m^ojzme,
\^
^
Nemuno kranto, pradedamas
dviem ^ ^ ^
8eaA.
Ir vakarais pas A. Daugirdą, tel 476tel. 436-2794.
(pr.) , x Kazys I > r u \ T u n k a s čika- ] narijos klierikams. Vadovau- statyti spindulinis gręžinis. Ka = Very Rev. Joseph Dambrauskas, MJ.C.
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinin
x J a u d a b a r galima regis- p š k i s , atsiuntė prenumeratos j j a n t broliui P. Gudelevičiui. su- samas 24 metrų gylio šulinys, 1 6 3 % S. Kilbourn Ava.
ko: J. J. GledraltU, 16 Barry Dr., E.
Northport. V. Y. M
f.«k.) truotis vienos savaitės ekskur- mokestį, užsakė dienraštį kitam j girinkusieji giedojo lietuviškas kurio vidaus diametras 6 met I Chicago .Dl. 60629
X Albinas Karkolis, akcijų sijai j Lietuvą, Pirmoje kelio-, asmeniui ir dar pridėjo auką.; giesmes. Po pamaldų visi ėjo į rai. Iš šio šulinio po upės dug 5 J ū s ų v a r d a s ir adresas
brokeris, dirbąs su Rodman & Į nė išskrenda iš Chicagos b i r ž e - ; I a D a t a ^ u Į Birutės draugijos nuosavus na- nu. 15 metrų gylyje eis t a m
Bradshaw, Inc., patarnauja ak-Įlio 9 d.; kitos bus paskelbtos
X A n t a n a s San taras, nuosir-, mus. kur gryname o r e - - sode- tikri plieno vam7xižiai su skylucijų bonų, fondų bei kitų verty- vėliau. Vega International Tra- dus " D r a u g o " skaitytojas, atsi-Į lyje. buvo patiesti stalai ir s v e - | temis, kuriais p o Nemuno dug- 3 Intencija
bių pirkime ir pardavime. Susi vel Service, Ino,. Dėl inf orma- lankęs j "Draugą" domėjosi' čiai buvo pavaišinti skaniais nu esąs vanduo pateks į šachtą,
I
Auka
f
domėję skambinkite 977-7916. ei jų kreiptis j Julią I j u t i k a s tel. spaudos darbais ir paliko 10 dol. , pietumis. Birutietės paminėjo; Arti Kauno nebesą požeminio
(sk.) auką. Labai ačiū.
1 ir kitą sukaktį — 10 metų nuo!vandens. Naujas Viščiūnų van- -.UUlIlIlIlIlIlIlUlUllllilIlIlIUIIIIUIIIIIilIUtlIlIlIMUIIItlIlIlIlIHIlIlIlIlHllllllllllllimH'
( a k ) 460-3824 arba 737-2850.
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