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ATSTOVŲ RŪMAI UŽ
MASKVOS BOIKOTĄ

— Arkady Ševčenko, buvęs
Jungtinių Tautų gen. sekreto
riaus padėjėjas, pabėgęs iš So
Per vėlu kelti žaidimus į Montiealį
vietų Sąjungos tarnybos į Ame
riką, pareiškė kongreso komite
Washingtonas. — Atstovų Rū- j Montrealio žaidynėms organi
te, kad Olimpinių žaidimų boi- mai ketvirtadienį 386-12 balsais! zuoti tektų nusamdyti apie
kotavimas būtų Kremliui didelis nutarė paremti prezidento Car- 15,000 tarnautojų. Olimpinis
i smūgis. Jo nuomone, Sovietų terio pageidavimą kad Amerika 1976 metų stadijonas užimtas Exį Sąjunga turi nesuvaldomą ape- boikotuotų Maskvos Olimpinius pos beisbolo komandos, kuri dar
I titą užkariauti pasaulį ir ją rei žaidimus liepos mėnesį. Senato turi sulošti 9 rungtynes, čia lo
kėtų griežtai nubausti.
užsienio reikalų komiteto pirmi šia Alouettes Futbolo komanda,
— Egipto vyriausybė oficia ninkas sen. Frarak Church nuta ruošiami įvairūs koncertai ir ko
liai paskelbė tarptautinėms or rė šiandien pradėti svarstymus jinio futbolo rungtynės. Olimpi
ganizacijoms, kad karo padėtis ir debatus šiuo klausimu. Lau nės žaidynės atneštų miestui pel
su Izraeliu užbaigta ir Egiptas kiama, kad ir senatas pritars boi no iš turistu ir svečių, tačiau vien
nebedalyvaus Izraelio boiko kotui. Atstovų Rūmuose tik du organizavimui tektų išleisti apie
400 mil. dol. Per vėlu suorgani
atstovai kalbėjo prieš boikotą.
tuose.
zuoti monetų ar pašto ženklų
— JAV teisingumo departa
Naujasis Amerikos darbo uni pardavinėjimą ir loteriją, iš ku
mento specialių investigacijų jų federacijos AFL-CIO preziden
rių miestas uždirbo 430 mil. dol.
biuro direktorius Walter Rock- tas Lane Kirkland pareiškė, kad
Vien sportininikŲ apsaugai reikė
ler ir jo padėjėjas Allan Ryan JAV Olimpinis komitetas yra aro
tų !l00 mil. dol. Montrealio nuo
lankėsi Maskvoje, kur bandė su gantiškas, kad jis nepritaria pre
mone, perkelti Olimpinius žaidi
sitarti su Sovietų Sąjunga, kad zidentui Carteriui. Komitetui svar
mus į šį miestą jau per vėlu.
ji bendradarbiautų ieškant Ame biau biznis, negu Olimpiados ide
rikoje nacių karo nusikaltėlių. alai, komitetas maišo sportą su
Sovietai prašomi parūpinti liu bizniu, su finansiniais interesais,
Atidėtas sankcijų
dininkų ir dokumentų, kuriais o nesidomi žmonių rūpesčiais.
remiantis būtų galima Ameriko Olimpiniai žaidimai iš viso tapo
Iranui klausimas
je kelti bylas ir nusikaltėlius per daug politiniai, per daug ko
Washingtonas. — JAV vy
deportuoti. Tuo pačiu reikalu merciniai ir šovinistiniai, pasakė
riausybė
atidėjo sankcijų Iranui
Rockler ir Ryan vyks į Izraelį. Kirkland.
vykdymą,
nežiūrint, kad ameri
— Baltuose Rūmuose lankėsi
New Yorke kelionių agentūra, kiečiai įkaitai tebelaikomi Te
Italijos premjeras Francesco kuri tvarko kelionių į Olimpinius
herane nuo lapkričio 4 d. Vy
Cossiga. Buvo svarstomi eko žaidimus reikalus, Olympic Trariausybės sluoksniai pripažino,
Egiptui užmezgus s u Izraeliu diplomatinius ryšius, Kairo gatvėse nominiai ir užsienio politikos vel, jau svarsto, kaip reikės su
kad laukiama, kas bus išrinktas
jau pardavinėjami Izraelio laikraščiai. Nuotraukoje egiptietis laik reikalai.
grąžinti
amerikiečiams
pinigus,
Irano prezidentu. Be to, musul
raščių pardavėjas laiko iškėlęs Egipto dienraštį "Al Ahram" ir anglų
— Pietų Korėja teigiamai at jei padėtis nepasikeis. Bendrovės monų valstybių suvažiavime
kalba leidžiamą 'The Jerusalem Post".
sakė į šiaurės Korėjos siūlymą prezidentas VVallace Larence šią Amerikai draugiškos islamo
toliau tęsti derybas dėl abiejų savaitę žada skristi į Maskvą ir valstybės žadėjo paspausti Iraną
Korėjų sujungimo. Siūloma va prašyti, kad sovietai atiduotų jau paleisti įkaitus. Sankcijos Ira
sario 6 d. susitikti ir aptarti de įmokėtus 7 mil. dol. už viešbu nui šiuo metu būtų tik nukrei
rybų procedūros klausimus.
čius, keliones ir sporto žaidynių pimas dėmesio nuo sovietų ag— Izraelio spauda skelbia bilietus. Manoma, kad Maskva į resijos grėsmės Iranui.
apie Sirijos kariuomenės judėji įmokėtų pinigų negrąžins, saky
mą Libane. č i a stiprinamos dama, kad čia ne jos kaltė, jei
Žaidimų boikotas
(Bus daugiau)
sirų karinės jėgos, atsiųsta amerikiečiai nutarė nebevažiuo
Washmgtonas. — Teisingumo
81-ma sirų tankų brigada, rašo ti. Agentūra planuoja kreiptis į
Kinijos armijai dar daug ko reikia
departamentas
svarsto būdus,
JAV
vyriausybę,
prašydama
pa
Washingtonas. — JAV kon rikos — Kinijos ryšių gerinimą. Izraelio laikraštis "Maariv".
kaip
įgyvendinti
Olimpinių žai
— Senatorius Edward Kenne- žado, kad vyriausybė padengs tu dimų boikotą, jei jis bus nutar
gresas ketvirtadienį patvirtino Sekretoriui Brown lankantis Ki
ristų nuostolius.
Kinijai seniai planuojamą "fa- nijoje, sovietų žinių agentūra dy šiandien turi pasakyti kal
tas, jei tačiau amerikiečiai spor
Kai kurie boikoto šalininkai tininkai neklausytų vyriausybės
voritinės šalies statusą", kas "Tass" skelbė: "Pavojingas są bą užsienio politikos klausimais.
suteiks prekybos privilegijas, mokslas". Cituojama britų ra Jis lankėsi New Yorke ir kalbėjo siūlo boikotą skelbti kiek vėliau, nutarimo. Sausio 31 d. Atėnuo
kurių neturi Sovietų Sąjunga. dijo BBC nuomonė, kad "JAV su JT sekretorium Waldheimu. kai praeis vasario vidury numaty se įvyks Olimpiados žibinto už
Anksčiau vyriausybė laikėsi ir Kinijos pozicijos dėl Afga
—Japonija, palaikiusi "beat ti žiemos žaidimai Lake Placid, degimo ceremonijos, ši liepsna
Ištrėmimas sukeli nemažą pasipiktinimą
nuomonės, kad abi didžiosios ko nistano tokios artimos, kad jau les" grupės dainininką MeCart- New Yorke. Anksti paskelbtas boi bus atnešta į Lake Placid, N. Y.,
munistinės valstybės turi gauti galima kalbėti apie naują Wa- ney 10 dienų kalėjime, jį ištrė kotas gali šiems žaidimams pa kur vasario 12 d. bus atidaryti
Maskva.—Sovietų disidentai įne darbininkus ir pirklius, mokslinin
prekybos lengvatas sykiu, neiš shingtono ir Pekino santarvę". mė iš šalies, įspėdama niekad kenkti, nes komunistinės šalys ga Žiemos žaidimai. Į Graikijos
šė daugiau šviesos į akademiko kus ir aktorius, sportininkus ir
skiriant vienos kurios. Dabar, Sekretorius Brown pasakęs, jog nebandyti grįžti. Jis buvo pa li boikotuoti žiemos žaidimus.
ceremonijas siunčiama ir JAV
Andrejaus Sacharovo ištrėmimą sporto mėgėjus, politikus ir vi
santykiams su Sovietų Sąjunga Kinija ir JAV siekia Azijoje gautas su puse svaro marijuadelegacija,
kuriai vadovaus AnBuvo
siūlymų
perkelti
Olimpia
suomenininkus
kovoti
už
Jungti
iš Maskvos į Gorkio priemiestį
pablogėjus,
Atstovų
Rūmai
bendrų
strateginių
tikslų.
Ci
nos.
Japonijoje
įstatymai
prieš
ne
Wexler.
dą
vėl
į
Montrealį,
tačiau
tas
Ščerbinką, kur jis apgyvendintas nių Tautų asamblėjos rezoliuci
294—88 balsais ir Senatas tuojama Browno kalba atsisvei narkotikus gan griežti.
neįmanoma. Montrealyje buvo Louisianos New Orleans SuGagarino gatvėj 214, butas 3. Su jos vykdymą ir reikalauti, kad so
74—8 balsais paskelbė Kiniją kinimo bankete, kur jis pasakė:
— Ginkluotas juodas ameri pastatyti visi sporto varžyboms perdome stadijonas pasisiūlė
Sacharovu ir jo žmona bute gyve vietų kariniai daliniai būtų ati
f avoritine valstybe.
"Mums iškilęs uždavinys už kietis, pasiskelbęs musulmonu, reikalingi pastatai ir butai spor
na ir "Kompanionė", nepažįsta traukti".
organizuoti Laisvojo Pasaulio
tikrinti,
kad mūsų sutampan pagrobė keleivinį lėktuvą su 65 tininkams, tačiau dabar Olimpi
Laukiama didesnio Kinijos
ma moteris, matyt, saugumo
Olimpiadą, jei bus nutarta boi
Pareiškimą pasirašė be Sacha
čios nuomonės būtų paverstos žmonėmis, privertė jį skristi į niame kaime iš 980 butų tik 70
agentė. Sacharovo draugai Mask rovo ir jo žmonos dar Sofija Ka- prekių importavimo, neg dabar
kotuoti Maskvą.
efektyviais darbais".
Tasso Kubą ir planavo pasiekti Iraną, yra tušti, nebūtų kur sportinin
voje sako, kad "Sacharovas ne listratova, Ivan Kovaliov, Malva Amerikos muitai bus sumažinti.
agentūra
pridėjo,
kad
Washingtačiau buvo nuginkluotas Ku kų apgyvendinti. Net jei komu
Nobelio laureatai
nutils".
Landa, Geogi Vladimov, Leonid Prekybos sutartis, pasirašyta
tonas ir Pekinas siekia plėsti sa boje.
pernai
Mepos
7
d.,
bus
vykdoma.
nistinės
šalys
neatsiųstų
savo
Ternovski,
Mustafa
Dzhemilov
ir
Sacharovas buvo ištremtas sau
gina Sacharovą
Gynybos departamentas paskel vo kišimąsi į Pietų Azijos šalių
— Kanados javų sandėlyje sportininkų, vis vien truktų gyve
sio 22 d., o sausio 21 d. jis ir kiti Aleksander Lavit. Sakoma, kad
reikalus.
bė, kad nors Amerika neplanuo
kilo sprogimai, užmušė vieną namų patalpų 7,000 atletų.
septyni Helsinkio grupės nariai kiti disidentai prašė Sacharovo
Maskva, — Sovietų žinių agen
ja
parduoti
Kinijai
ginklų,
bus
Stebėtojai
pripažįsta,
kad
so
žmogų, sužeidė 7. Aukštame ja
pasirašė pareiškimą, kuris, mano nepadėti parašo po šiuo atsišau
tūra
pasmerkė Vakarų pasaulio
ma, ir nulėmė valdžios nutarimą kimu, nes vyriausybė galinti jį parduodami kariuomenei reika vietų žygis Afganistane pagrei vų elevatoriuje kilo gaisras,
"verkšlentojus"
dėl Sacharovo
ištremti Sacharovą iš Maskvos. nubausti, bet Sacharovas užsispy lingi žvalgybos radarai, sunkve tino JAV ir Kinijos suartėjimą. padaręs daug nuostolių.
klausimo.
Jis
nėra
ištremtas,
žimiai, ryšių aparatai, tokios
— Kinijos Olimpinis komite
Disidentai pripažįsta, kad sa rė pasirašyti.
tik jam neleidžiama gyventi
tas paskelbė, kad Kinija prisi
Po Sacharovo ištrėmimo pa prekės, kurias galima naudoti
vo dabartinėse nuotaikose Krem
Maskvoje, rašo 'Tass". Jis ga
Afganams skubiai
dės prie Maskvos Olimpiados
liaus vadai galėjo Sacharovą ir skelbtas kitas atsišaukimas, kurį civiliniams ir kariniams reika
lėsiąs dirbti mokslinį darbą
stipriau nubausti.
Ištrėmimas pasirašė 18 žmonių. Maskvoje lams. Dėl šių prekių buvo susi
boikoto, jei toks bus suorgani
Gorkyje.
reikia ginklų
sausio 23 d. suimti du rašytojai: tarta, kai Pekine lankėsi gyny
esąs "kompromisas".
zuotas.
bos sekretorius Harold Brown.
New Yorke 11 Nobeuo premi
— Apie 100 Jackson aukštes
Islamą badas. — Afganistano
Helsinkio grupės pareiškime Juri Grimm ir Viktor Sokirko.
jos
laureatų, jų tarpe ir Henry
Karo reikalų specialistai pri sukilėlių veikėjas Zia Nassry niosios mokyklos Wyominge
Įdomu, kad Prancūzijoje di
sakoma, kad Sovietų Sąjunga su
Kissinger,
pasiuntė prezidentui
260 milijonų gyventoju užgniau desnį pasipiktinimą, ypač liberalų, pažįsta, kad Kinija turi 4.3 mil. paskelbė Pakistane, kad trys mokinių planavo šią vasarą
Brežnevui telegramą, kur ape
žė Afganistano 17 milijonų tau kairiųjų sluoksniuose sukėlė ne vyrų armiją ir dar 7 milijonus Afganistano provincijos: Pach-! vykti į Maskvą, tačiau po Afga
liuojama nepersekioti Sacha
tos nepriklausomybę. Nors spau tiek Afganistano užpuolimas, kiek ginkluotos milicijos, tačiau tai tia, Ghazni ir Lowgar atsiskyrė nistano invazijos nutarta aplan
rovo.
milžiniškai karinei jėgai labai nuo Afganistano ir įsteigė Lais kyti Italiją.
da tvirtina, kad mūsų liaudis re Sacharovo ištrėmimas. Jį pa
mia vienbalsiai vyriausybės žy smerkė Jean Paul Šatre, Simone trūksta modernių ginklų. Kini vą Afganistano Islamo respu
—Saudi Arabija užsakė Ame
gį, bet iš tiesų ta liaudis neturi de Beauvoir, Yves Motand, rei jos invazija Vietname parodė bliką. Jai reikia ginklų: rake rikoje 6 naujus Boeing 747 ke
KALENDORIUS
nei teisingų informacijų nei kalaudami, kad Prancūzija boiko radijo ryšių stoką. Kai kur da tų, kurios galėtų numušti sovie leivinius lėktuvus ir 5 Lockheed
teisės išreikšti savo pažiūras, kad tuotų Maskvos olimpiadą. Buvęs liniai susižinodavo trimitais ir tų šarvuotus malūnsparnius, „Tristar" lėktuvus. Su šiais lėktu
Sausio 28 d.: Tomas Ak.,
ir apie valdžios žingsnį, kaip šis premjeras Chaban Delmas, ku švilpukais.
prieštankinių ginklų, lengvų vais oro linija „Saudi Airlines"
Konstancija, Kaributas, Nijolė.
Sovietai įtartinai stebi Ame ginklų partizaniniam karui ir turės 70 keleiviniu lėktuvų.
naujas, nepateisinamas karas, sa rį priėmė pats Brežnevas, nutrau
Sausio 29 d.; Konstantas,
koma pareiškime. Toliau rašo kė savo 10 dienų kelionę po So
ryšių aparatų, pasakė Nassry.
— Tailandija paskelbė, jog ji Abolhassan Bani Sadr, Irano fi- Barbėja, Girkantas, Banguolė.
ma, kad Jungtinės Tautos pa vietų Sąjungą ir grižo namo.
tojų draugijos pirmininkui Ge- Pakistano vyriausybė, neno įsileis buvusį Kambodijos prin i nansų ministeris, gavo daugiausia
Saulė teka 7:9, leidžiasi 4:58.
smerkė sovietu žygį, tačiau val
Amerikos rašytojų, dramatur orgi Markovui, kad Andrejaus Sa rėdama užsitraukti sovietų pyk cą Sihanouką, jei jis nepoliti '. balsų Irano prezidento rinkimuodžia gyrėsi ignoruojanti tą rezo gų organizacija, Authors League, charovo nutildymą amerikiečiai čio, įsakė Nassrui išvažiuoti per kuos ir nekurstys karų. Sako ' se. Sakoma, kad jis linkęs užbaigORAS
liuciją.
turinti 8.500 narių pasiuntė į rašytojai smerkia ir protestuoja, 24 vai. Afganistane iškrito trys ma, kad princas planuoja su ti nesantaiką su JAV ir pasisako
Debesuota, su pragiedruliais,
Helsinkio grupės pareiškimas Maskvą telegramą. Pirmininkas nes jis pasauliui žinomas ir kaip pėdos sniego ir labai sutrukdė grįžti į Kambodiją per Tailandi- ; už amerikiečių įkaitų paleidimą
I Jį d a r turi patvirtinti dvasinis Ira temperatūra dieną 20 L, naktį
ragina "tikinčiuosius ir ateistus, John Hersey rašo sovietų rašy- rašytojas.
. sukilėlių žygius.
jos sieną.
no vadas ajalola Khoeneinj.
5L

(Tęsinys)
Ankštosiose ir vidurinėse
specialiojo mokymo įstaigose
Kirgizijos, Uzbekijos ir Mol
davijos pavyzdžiu visuomenines
ir specialiąsias disciplinas r. k.
pradėti dėstyti nuo 2—3 kurso.
Visus pirmųjų ir antrųjų kursų
studentus privaloma 120—140
valandų mokyti r. k. kitų dalykų
sąskaita.
Skatinti studentus
skaityti rusišką visuomeninę,
politinę ir grožinę literatūrą.
Už auditorijų ribų studentus ir
moksleivius kuo daugiau užimti
r. k. Skatinti studentus ir moks
leivius kursinius ir diplominius
darbus, specialybės dalykų re
feratus, gamybinės ir pedagogi
nės praktikos ataskaitas rašyti
rusiškai. Komplektuojant bib
liotekų literatūrą, ypač gausinti
rusiškas knygas. Aukštųjų ir
specialiųjų mokyklų r. k. dėsty
tojai turi paruošti mokytojų
pradinėms klasėms. Daug dė
mesio skirti studentų ir moks
leivių šnekamajai r. k. Rekto
riai ir direktoriai įpareigojami,
r. k. katedras aprūpinti visomis
reikiamomis techninėmis prie
monėmis. Nacionalinių respub
likų aukštųjų mokyklų mokslo
darbus leisti r. k. Į Rusijos, Uk
rainos ir Baltarusijos aukštųjų
mokyklų filosofijos fakultetus
studentus iš kitų nacionalinių
respublikų priimti be konkurso,
taip pat perkeldinėti čionai vy
resniųjų kursų studentus. (To
kius "auklėjimo" metodus nau
dojo ir kryžiuočiai užkariauto
se žemėse). Mokslines konfe
rencijas, pasitarimus, seminarus,
kuriuose dalyvautų įvairių aukš
tųjų mokyklų astovai, organi

zuoti r. k. Daugiau leisti ru
siškos mokomosios ir metodinės
literatūros.
Pedagoginių kadre ruošimo
tobulinimas
Skatinti, kad studentai ir
moksleiviai vartotų r. k. ir ne
užsiėmimų metu. Studentų daugiatiražinius i r sieninius laik
raščius leisti r. k. Aukštosio
se mokyklose ir j ų bendrabu
čiuose stendai ir vitrinos turi
būti rusiški. TSRS švietimo mi
nisterija, sąjunginių respublikų
švietimo ministerijos ir TSRS
aukštojo ir specialiojo mokslo
ministerija turi paruošti naujus
mokymo planus, kad pedagogi
nių institutų studentai būtų pa
rengiami rusiškai mokyti vaikų
darželiuose.
Vadovėliai ir mokomoji
metodinė literatūra
Visos su švietimu susijusios
institucijos, taip pat leidyklos
turi pagerinti ir padidinti r. k.
vadovėlių ir panašios literatūros
leidimą mokytojams, mokiniams,
net tėvams ir visiems suaugu
siems. Toji literatūra turi būti
leidžiama pagal programas, kad
visas r. k. mokymas būtų ne
pertraukiamas. VLKJS, TSRS
rašytojų sąjunga,
sąjunginių
respublikų rašytojų sąjungos,
TSRS dailininkų sąjunga, są
junginių respublikų dailininkų
sąjungos skatinamos kurti gro
žinę ir mokslo populiarinimo li
teratūrą r. k. užklasiniam nacio
nalinių mokyklų mokinių skai
tymui. Daugelis mokslo įstaigų
turi tyrinėti, kaip įsisavinama
rusų kalba.

Smerkia Kremlių
dėl A. Sacharovo

KINIJAI SUTEIKĖ
PREKYBOS LEGVATAS
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 28 cL
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
NYKSTANČIOS KOLONIJOS
IR JAUNI TALENTAI
Jau kartą buvau užsiminęs,
kaip reikšmingos yra lietuviškos
radijo valandėlės tose vietovėse,
kur gyvena mažiau lietuvių, kur
spauda su informacijomis apie
įvykius savosios bendruomenės
gyvenime ateina gerokai pavė
lavusi. Washingtono ir apylin
kių lietuvius bent iki šiol pasiek
davo Baltimorės lietuvių radijo
valandėlė, transliuojama kiekvie
ną sekmadienio rytą 10 vai. Šią
radijo programą 1948 m, įsteigė
JAV lietuvis Albertas Juškus, o
per pastaruosius 26 m., šalia va
landėlės steigėjo, jos išlaikymu
visa širdimi rūpinasi anykštėnas
Kęstutis Laskauskas su žmona
Liucija (buv. Lapaite). Nese
niai lietuviškoji radijo valandėlė
pakeitė stotį: dėl patogumo iš prie
miesčio perėjo į Baltimorės mies
to centrą ir pakeitė bangas, iš
FM pereidami į AM 124. Ar tas
žygis padės, nežinau. Bent mes,
gyvenantieji sostinėje už 40 my
lių nuo Baltimorės, lietuviškos
valandėlės kai kas nebepagau
nam. Jei taip ir toliau tęsis, pajų
sime nuostolį.
Radijo valandėlių išlaiky
mas nėra pigus. Pavyzdžiui
už Baltimorės
lietuvių ra
dijo valandėlę vien stočiai per
metus tenka sumokėti kuone
10,000 dol. Tuo tarpu senosios
lietuvių kolonijos JAV ne didė
ja, bet miršta. Tai ryšku ir Baltimorėje. Puiki, gotikinė lietuvių
bažnyčia stovi miesto centre. Bet
kai sekmadienį užsuki į lietuviš
kas Mišias, ten randi nedaugiau
žmonių, kaip pvz. Šv. Kryžiaus
liet.
bažnyčioje ištuštėjusiam
Town of Lake rajone, Chicagoje.
Senieji miršta, jaunesnieji keliasi
į priemiesčius, nemaža dalis tols
ta nuo savosios bendruomenės,
nors pasitaiko ir stebinančių iš
imčių.
Taip ir mes šeštadienį, sausio
12 d., nuvykom į Baltimorės lie
tuvių radijo valandėlės metinį
koncertą Baltimorės Lietuvių na
muose. Sako, kad seniau į tokius
renginius lietuviai rinkdavosi ma
siškai. Pernai dar buvo susirinkę
apie 300. O šiemet, nors oras pa
sitaikė tikrai gražus, jau tesusirin
ko tik apie 200 žmonių, jų tarpe
iš Washingtono tebuvom vos ke
li. Reiškia, kad per metus nustota
apie šimto rėmėjų. Kai paklau
siau K Laskauską, kame čia rei
kalas, jis atsakė: vyresnioji karta
miršta, serga, nebepaeina, jauni
mas toli gražu nebepajėgia už
pildyti smarkiai retėjančių gre
tų. Manau, kad šis vaizdas tapatingas daugelio senųjų lietuvių
kolonijų likimui.

loje, dažnai giedodavo lietuvių
bažnyčiose. Bet kai nuo kūdikys
tės dėl žiaurų polit'nių aplin
kybių teko puoselėti sivetimą kal
bą, dėl to tėvų kalba gerokai nu
kentėjo. Rimtai ruošdamasi dai
nininkės karjerai (o tam ji me
džiagą tilkrai turi). A. Kiaušaitę
turėtų atkreipti dėmesį ir į rim
tas lietuvių kalbos studijas, nes,
tikėkim, ji ateityje nenusisuks
nuo savosios tautinės bendruo
menės ir dar daug kartų įvairio
se lietuvių koLnijose bus kvie
čiama koncertams, rečitaliams.
Ta kryptimi gražų žingsnį buvo
padariusi CUicagos L'etuvių ope
ra, sol. A. Kiaušaitę pasikvietusi
atlikti trumpą programą praėju
siame operos baliuje. Baltimorės
visuomenei ji paliko mielą, šil
tą įspūdį. Solistei akompanavo ži
noma Baltimorės lietuvių muzi
kė Elena Juškau«kaitė-Bush.
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Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00
-į—

Nootr. L. Kanto

nų bei pigių efektų. Jų atsiliepi
muose apie solistės dainavimą bei
pasirinktą programą teko nugirs
„Nuvainikuota vaidilutė" — J. ti tikrų ..šedevrų".
St. Petersburg, Fla.
Tokių kritikų beklausant ima
Dambrausko, Už balto stalo sė
noras
pacituoti 1979 m. rugsėjo
SOL. ONOS PLIUŠKONIENĖS dėjau ir Oi ant kalnelio — K. 29 d. „Draugo" dienraštyje tilDAINŲ IR ARIJU KONCERTAS V. Banaičio, Pa.asario dienelę — pusio St. 'Liepos straipsnio "Mūsų
St. Šimkaus, Siuntė mane moti
glietuvių Bendruomenės St. Pe- nėlė ir Močiutės dvarely — V. koncertinės auditorijos išsiugdy
tersburgo apylinkė jau nebe pir Klovos, Paliai lieptą, Mėnesiena mu besisielojant" trumpą ištrau
mą kartą pateikia vietos lietu ir Augo sode serbentą — V. Ma- ką. Jis rašo: „Bet nusileiskime į
mum labiau prastinę vokalinių
viams žymesnių menininkų kon- rijošiaus.
koncertų .plotmę. Vargai vange
Baltimorės lietuv.'ų radijo va ceitius. Šį kartą buvo pakviesta
Antroje programos dalyje: An
liai ir čia lapoja. Juose mes ma
soL
Ona
Pliuškonienė,
kuri
sausio
landėlė yra būtina, ir tikėkim ji
die Musik — Franz Schubert,
tome
dar tik civilizuotai apsirė
laikysis bent tr.l, kol jai su tokiu 16 d. lietuvių kluban gausokai Gesang Weyila's — Hugo Wolf
pat entuziazmu ir toliau vadovaus susirinkusiems klausytojams pri ir Der Gaertner —Hugo Wolf, džiusią, gražiai kaklaraiščiais bei
dabartiniai jos vadovai A. Juškus sistatė su šia programa: Vai gra buvo padainuotos vokiečių kalba. puošniom suknelėm dėvinčiųjų
ir K. Laskauskas su gražiai talkon žu — A, Kačanausko, Rūpinosi Koncerto pabaigai solistė padai minią, bet ne kultūriškai integra
įpijungusia jo visa šeima.
motinėlė — J. Tallat - Kelpšos, navo tris operų arijas: Mignon ari lią, 'gilesnius muzikos meno as
Vaidilutės daina iš misterijos ją iš operos „Mignon" — A. pektus absorbuojančių klausyto
jų auditoriją. Sakau tai todėl, kad
KODĖL GAILA TOKS
Thomas, Siebelio ariją iš operos
mūsų
širdies
fokusam
giliau
NEGAILESTINGAS
šeima. Jų visi keturi vaikai tokie „Faust" — Ch. Gounod ir Daįsminga,
prisipažinkime,
beveik
"Drauge" perskaičius J. Gailos mieli lietuviai, kad tiesiog iš lilos ariją iš operos „Samson et tik pramoginio sukirpimo kūry
straipsnį apie neseniai Baltimorė- džiaugsmo prie širdies glausk Jie Dalįla" — C. Saint Saens, bisui ba... Tad net išoriniai didelis
je įvykusį Vliko seimą, ties vienu visi aktyvūs skautai, net vadovai, — Pūtė vėjas — Kairiūkščio.
koncerto pasisekimas kartais dar
sakiniu net plaukai pašiuro. Bū visi baigę lit mokyklas, vienas jų
Programa
rūpestingai
parinkta
nereiškia nei menininko, nei me
tent, ties Gailos teigimu, kad dalyvavo ir praėjusios vasaros IV ir gerai paruošta. Nei ją pa
no triumfo, o tik kurią nors nuo"bent pusės Vliko valdybos narių Pasaulio Lietuvių jaunimo kon renkant, nei atliekant nebuvo
smūkinę konvulsiją".
vaikai ne tik nupolitinti, bet ir nu grese.
gaudytasi,
triukšmingas
ovacijas
.,
_
Pažįstu B. ir dr. K. Jurgėlos
Tad solistei Onai Pliuškonieiššaukiančių pigių efektų. Bal
tautmti. Neaa'yvavo ne mūsų , *<"*"" "•
"•
*>
nei
po tokio puikaus koncerto
jaunimo organizacijose,
u
bes
šventės
minėjimuose,
priėmi sas —tikra Dievo dovana: ak linkėtina nenukrypti į ovacijų
konere-l
ktenLietuvos
nepnklaujomysaose ir niekas nevežė jų į jau muose Lietuvos atstovybėje visada sominis sodrus mezzosopranas,
medžiojimą, o visada stengtis su
nimo stovyklas..." Nesuprantu,
ją matysi tautiniais rūbais, lietu įgalinęs solistę gražia melodine dėti auką grynajam muzikos me
kaip galima tokius dalykus taip
viškai kalbančią, kai yra reika linija 'bei aiškiu tarimu dainuo nui. O tam tikrai daliai klau
drąsiai teigti? Mano nuomonė vi
las, neatsisakančią giedoti Lietu tus kūrinius be priekaišto atlik sytojų — įsisamoninti, kad rimti
sai kitokia. Galim sutikti ar nesu
ti. Tektų tik su vokiečių kalba
tikti su dabartinio Vliko pirm. dr. vos himną ar atlikti koncertines dar pasispausti, nes ir gerai ją koncertai nėra prasiblaškymui ar
lengvai pramogai, bet giliam dva
K. Bobelio linija, turim teisę jį programas.
valdantys klausytojai prisipažino
Suminėjau
didesnę
dalį
da
siniam susikaupimui, todėl atvi
drąsiai bei atvirai kritikuoti. Bet
sunkiai tekstą supratę. Balso ska
bartinės
Vliko
valdybos
narių
ra širdim reikia stengtis pajaus
neprikiškim Bobeliams už jų vai
lė plati, aukštos gaidos skambios
vaikų,
kurie
mano
bičiulio
J.
Gai
ti muzikos garsų nuostabų pasau
kus. Ilgą laiką Bobelių šeima
ir saikingai naudojamos, nežalolos
teigimu,
esą,
"nupolitinti
ir
lį ir juo gūrintis ugdyti savo sko
buvo pavyzdys lietuviams. Gyven
jant muzikos neskoningu balso
nutautinti".
Apie
kitus
nežinau,
nį.
dami Elgine, už 40 mylių nuo
demonstravimu besaikėmis ferma
Solistei be priekaištų akompa
Chicagos, jie kiekvieną šeštadie- nors manau, kad Stukai ir Daugė tomis. Interpretacija įdomi, into
nų savo vaikus vežiodavo į lit. los prieauglio neturi. Dr. Arma- nacija be priekaištų. Nepamirš navo Mairgareth Douglas jautriu
mokyklas, o sekmadieniais — į nienės jaunimas, kiek girdėjau, tinas ir puikus kvėpavimo val muzikalumu ir didele patirtimi,
skautų sueigas. Jų jaunimas gal lankė lit. mokyklą. Apie kitus ne dymas, įgalinęs solistę įdomiai stambiai prisidėdama prie pui
nepraleido nė vienos liet skautų žinau. Bet Bobelių ir Grinių frazuoti.
kaus koncerto pasisekimo.
stovyklos, jie tikrai yra išauginti šeimos, ne tik mano, bet ir dauge
Petras Annonas
lietuviškoje dvasioje. Ir kai da lio juos gerai pažįstančių nuomo Su solistės balsu plaukianti vi
bar Joną Bobelį sutinku sosti ne yra pavyzdžiai, kaip norint dinė šiluma ir įgimtas muzika
nėje, jis visada pirmas užkalbina galima išauklėti vaikus gerais lie lumas teikė klausytojams tyro ir
— Pavasris barsto, o ruduo
tuviais, kaip daro ir pats J. Gaila malonaus pasigėrėjimo.
lietuviškai.
Visgi tam tikra dalis klausyto renka.
Labai artimus ryšius palaikom su savo žmona.
jų
pasigedo lengvesnio žanro daiLietuvių tautosaka
V
L.
R.
su Nijolės ir inž. Liūto Griniui

LIETUVIAI FLORIDOJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGLISH

Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00
Šiemet baltimoriečiai progra Lithuankm Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
psl. $8.00.
mai atlikti pakvietė jauną daini
And
There was the Moon — Throvdng Stones at Birds, Poems
ninkę Angelę Kiaušaitę, dabar
by
Danguolė Sadūnas. $3.00
Philadelphrjoj studijuojančią dai
navimą pas buv. Metropolitan Vilnius University Four Hundred Years, by Albertas Bubras.
operos solistę Zinką Milanovą.
$2.00
Gražios išvaizdos ir malonų bal Lithuanians in Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00
są turinti solistė koncertą pradė Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
jo J. Žilevičiaus "Deimantu", ti Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
kėdamasi, kad salėje bus ir gar- Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95
bingo amžiaus sulaukės kompozi- IUTHUANIA:
The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R.
tonus. Deja, atrodo, kad mūsų
Jurgėla. 387 pages — $15.00muzikos veteranas čia visuome Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00
nės yra užmirštas ir niekas nepa The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00
sistengia jo atvežti bent į taip jau The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00
retus koncertus. Kalėdų proga pa Eleven Lithuanian Artistą in Australia, by Vaclovas Ratas. $6.00
rašiau kompozitoriui laiškelį, pa The Baltic States in Peace and War 1917-19*5. Edited by V.
siūliau kada nors susitikti, bet at
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $1500
sakymo nėra. Ne taip, kaip ChiThe Battle of Gruenvald, by L Sokolnikov. $3.00
cagoje, kur jo sekretorės tuojau
Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli
atsakydavo...
mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the
Aplamai jauna solistė A. Kiau
Lithuanian
Language. $10.00
šaitė turi gerą medžiagą ir daina
vimui rimtai ruošiasi. Bet lietu English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
viškais jos tarimas toli gražu nėra Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10-00
patenkinamas. Po koncerto už Lithuania's Jeios and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis,
$1.00
mezgiau pokalbį su soliste. Karo
Lithuanian
Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis.
rr:etu tėvai buvo atkirsti Lenki
$20-00
joje. Bijodami išsiduoti esą lietu
viai, kalbėjo tik lenkiškai. Ten Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
gimė Angelė ir liti vaikai, visi vė N amų-art'vmos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50
liau baigę muzikos studijas. \ Mano žodynas, by Richard Carry. For children, IUustrated. $6.00
JAV atvyko 1961 m. Tik laisvam The USSR-German Aggression agamst Lithuania, by B. Kasias.
krašte atsiradus vaikai jau galėjo
$15-00
puoselėti ir *ėvų kalbą. Xew Lithuanians in America, by Dr. A Kučas. 6.00
Jersey valstijoj gyvendama Ange The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50
lė lankė lituanistinę mokyklą, da LUhuania 700 Years, by A Gerutis. $12.00
lyvavo ateiiinirikų ir skautų veik

Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas.
$10-00
For Those Stiū at Sea, by S. Kudirka, $8.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Cultural WeUsprmgs of FoTktales, by V. Bagdanavičius. $6.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8-00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
The IfO Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand. by J. Gliaudą. $4.00
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95
The Forest of Anykščiai* by A. Baranauskas. $4.00
200,000,000 and Lithuania, by A Gustaitis. $1.50
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. 5.00
ONA, by V. T. Belajus. $5.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and translated
by J. Zdanys. $12.00
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. šeinius. $5.00
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by
Rimvydas Šilbajoris. $8-50
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania.
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00.
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine
J. Dauzvardis. 4.00
Puzinas, Color monography, album. $25.00
A Color Odyssey - A. Galdikas. $16.00
The Catholir Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
nia., by V. S. Vardys. $15.00
Lithuanian Cuartet, by A Baronas, M. Katiliškis, A Landsber
gis, I. šeinius. $5.00
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, į5į5 W. 6Srd St, Chicago,
m. 60629.
Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. TU.
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
S anksto susitarus, Redakcrja už
• Redakcija dirba kasdien j s k e i b i m ų turinį neatsaTc©. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i
k a i n o s prisiunčiamas, gavus

8:30 - 12:00.
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VIKINGAI
Skandinavijoje gyvenę vikin
gai, kai pajudėjo tolyn į Euro
pą, buvo tikra pabaisa tų tau
tų, kurias jie užpuldavo, — žu
dydavo, plėšdavo be jokios ato
dairos.
Siaubas susilaukti jų atplau
kiant buvo toks didelis, kad
dvasininkai nuolat skelbė žmo
nėms, jog tai yra jau biblijoje
išpranašauta baisi nelaimė.
Biblijoje iš tikro yra pranašo
Jeremijo tvirtinimas, kad iš šiau
rės prasiveržusi pabaisa palies
visus žemės gyventojus.
Vikingų veržimasis gilyn į
Europą ir kovos prieš juos vy
ko Vm-XI amžiais.

DR. K. G. BALUKAS

ŠUO 13 BLUSOS
— Ar turite ko nors šuns blu
soms gydyti?
— Nežinau. O kas blogo toms
blusoms?
KA LAIMĖJO
Vyras pasakojo draugams:
— Vieną naktį vagis įsilaužė
į mūsų namus. Viskas, ką jis
įgijo, tai praktiką.

DR. ŽIBUTI

ZAPARACKAS

Telef. — S87-1285
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisas:

700 North Mkfcigao, Saite 409
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tef. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. §ešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 368-2233

DR. WALTER J. KIRSTUK

t e l . REliance 5-181 l , t

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
0PT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Tel. - GR 6-2400

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9:antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3val. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

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

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: Dirmad. antrad.. ketvirtad. ir Denktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 W.est 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

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

-

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact tenšes"
2618 W. 71st St. --Tel'. 737-5149
Vai. pagal susitarimai Užtlaryta treč.

DR. A. JENKINS

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. K. A.JUuAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

T e l . - G R 6-0617
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.

įstaigos k buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero. III.
2454 West 71st Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir
6-7 - is anksto susitarus

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

01$ tel 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West63rd Street •
Va! : pirm., antr. ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą

Vytauto Didžiojo sukaktis

PABALTIEČIŲ ATSIŠAUKIMAS Į PASAULIO SĄŽINĘ

SENAS LIETUVOS
VALSTYBINGUMAS
šiais metais minime Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 62 metų su
kaktį, šis skaičius gražus ir mielas.
Vasario 16 šventė mums labai bran
gi, tačiau pastaroji data jokiu būdu ne
rodo seno Lietuvos valstybingumo.
Labai reikšmingas dalykas, kad Šie,
1980-ieji, metai yra sukaktuviniai
daug senesne prasme: minėsime Vy
tauto Didžiojo mirties 550 metų su
kaktį.
Tačiau ir Vytauto pusšešto šimt
mečio sukaktis nėra pirmutinis is
torinės Lietuvos punktas. Lietuvos
valstybingumas yra labai senas. Yra
i*
žinoma, kad Lietuvos valstybė egzis
11
.... tavo jau X — XII amžiuje. Tačiau tada
vieningos Lietuvos valstybės dar ne
buvo.
Pirmasis valstybinis aktas, kuriame
mes galėtumėm įžiūrėti Lietuvos vals
tybingumą v r a 1219 metų sutarties su
Voluinės kunigaikštija dokumentas.
Tada, sudarant šią sutartį, Lietuvai
atstovavo 21 sritinis kunigaikštis, ku
rie priklausė penkioms giminėms.
Vadinasi, anuometinė Lietuva buvo
penkių giminių valdoma.
•

•

•

T.'

Jeigu galima būtų sakyti, kad tada
vieningos Lietuvos valstybės nebuvo,
tektų persikelti į truputį vėlesnius lai
kus, kai vienas iš sritinių kunigaikš
čių — Mindaugas diplomatinėmis
priemonėmis ir jėga jungė lietuvių gy
venamas žemes. Istorikai (A. Šapoka
ir kiti) mano, kad lietuviškų žemių su
.
jungimas
galėjo įvykti prieš 1236 me
tus. Visiškai tikra, kad 1253 metais
Mindaugas kartu su savo artimaisiais
bei
dvariškiais
apsikrikštijo
1251.VII.17 popiežius davė sutikimą
karūnuoti Mindaugą Lietuvos kara
liumi, o pati karūnacija įvyko 1253
metais. Taigi šiais metais mes galime
drąsiai minėti mažų mažiausia 727
metų Lietuvos sukaktį.
Nereikia vengti šios datos, atvirkš
čiai, ją visur iškelti ir pabrėžti, kad pa
tys žinotumėm, savo vaikams ir sve
timtaučiams pasakytumėm, jog Lietuva
yra labai sena valstynė, jokiu būdu ne
1918 metų gaminys. 1918 m. vasario
16 dieną Lietuva buvo ne įkurta, bet
atkurta. O tai be galo didelis skir
tumas.

vakarinių lietuvių ir mūsų giminių
prūsų žemėmis.
Vytautui primetama, kad jis ne
sirūpino lietuviškos kultūros puo
selėjimu, gimtosios kalbos ir savo raš
to iškėlimu. Ir Lietuvos valstiečių
gyvenimą jis gerokai apsunkinęs. Yra
kaltinimų, kad jis buvęs baudžiavos
įvedimo pradininkas.
Gal būt, šiuose kaltinimuose yra
dau tiesos. Tačiau, nežinodami gerai
ano meto gyvenimo sąlygų, vargu jau
galime mesti akmenį į Vytautą, kurį
mes vis dėlto Didžiuoju vadiname.
Taigi, užuot jį kritikavę, geriau šiais
metais jį pagerbkime kaip Šviesų lie
tuvį, troškusį Lietuvai visiškos nepri
klausomybės.

Kai kalbame apie Lietuvos istoriją,
tai turime prisiminti, kad šiuo reikalu
be galo klaiki padėtis okupuotoje Lie
tuvoje. Senosios Lietuvos valstybės
garbingą praeitis ten arba niekinama,
arba visiškai nutylima. Dabarti
niams okupantams labai nemalonus
faktas, kad ano meto Lietuva valdė
plačias gudų, ukrainieččių ir rusų sri
tis ir valdė labai gerai. Istoriniai fak
tai bei dokumentai rodo, kad Lietu
vos valdovai nespaudė užimtų sričių
žmonių, palikdavo pareigose jų sri
tinius kunigaikščius, pasitenkindami
lengvai pakeliama duokle. Tiek gudai,
tiek ukrainiečiai "Lietuvos laikus" ne
laiko okupacija ir Lietuvą bei jos val
dovus ir iki šių dienų geru žodžiu mi
ni.

S N O (Jungt. tautų) generaliniam sekretoriui Kurtui VValdheimui
Helsinkio susitarimų
Baigiamąjį
aktą pasirašiusių šalių vyriausybėms
"Tarptautinės Amnestijos" organi
zacijai
Europos ir Amerikos Helsinkio
grupėms
1979 metų rugpiūčio 23 d. sukako
40 metų, kai Molotovo ir Ribentropo
parašais buvo sutvirtintas dviejų dik
tatorių — Stalino ir Hitlerio — pasi
rašymas okupuoti keletą Rytų Euro
pos šalių, tarp jų ir Lietuvą, šio slapto
sandėrio protokolų įgyvendinimas at
nešė žmonijai antrąjį pasaulinį karą, o
Lietuvai, Latvijai ir Estijai — nepri
klausomybės netekimą su visais iš to
sekusiais padariniais, kurie iki šiol ap
sisprendžia tų respublikų politinį, eko
nominį bei kultūrinį gyvenimą
Naudodamasi šia proga, 45 pabal
tiečių grupė paskelbė protesto me
morandumą, adresuotą kai kurių ša
lių vyriausybėms ir S N O (JT) Jame
buvo prašoma ne tik viešai pasmerkti
Molotovo — Ribentropo paktą, bet ir
likviduoti jo padarinius, t.y. išvesti
svetimą kariuomenę iš Pabaltijo res
publikų ir suteikti joms apsispren
dimo teisę.
Pabaltiečių memorandumas susi
laukė plataus atgarsio visame pasau
lyje. Dar kartą buvo pabrėžta, kad bet
kokių aneksijų nepasmerkimas ar abe
jingumas pavergtų tautų likimui, jau
savaime yra nusikaltimas. VFR vals
tybinis radijas "Vokiečių banga" rug
sėjo 5 ir 6 d. rusiškose laidose perda
vė Molotovo ir Ribentropo pasirašytų
slaptų protokolų tekstus, tuo tiesio
giai patvirtindamas pabaltiečių me
morandumo pagrįstumą. Nei TSRS
vyriausybė, nei jos masinės komuni-

Bet grįžkime prie šių dienų. Oku
puotos Lietuvos mokyklose varto
muose istorijos vadovėliuose yra be
galo daug klastotės. Niekinama ne tik
tai senoji Lietuva, bet ir nepriklau
somybės (1918 — 1940 m.) periodas.
Visiškai nutylimas faktas, kad Lietu
va buvo visos tautos noru atkurta,
kad 1920 metais neriklausomos Lie
tuvos valstybės kariuomenė sumušė
raudonąją armiją ir išvijo ją ne tiktai iš
Lietuvos, bet privertė bėgti už Dau
guvos upės. Jeigu kur neišvengiamai
reikia minėti ano meto įvykius, oku
pantų rašeivos visur pabrėžia, kad
Lietuva buvo vokiečių ar "interventų" anglų — prancūzų sukurta, kad ji
1918 — 1940 metais labai blogai tvar
kėsi, šmeižiami, niekinami ano meto
veikėjai, iškeliamas Vincas Kapsukas,
kurio prorusiška globa anuo metu
Lietuva buvo laimingai atsikračiusi.
Visos nepriklausomybės metais iš
leistos knygos, ypač istorijos vadovė
liai, jau seniai surinktos ir sunaikin
tos. Dr. A. Aleknos, dr. A. Šapokas,
dr. V. Sruogienės ir kitų autorių Lie
tuvos istorijos vadovėliai arba buvo
nuvežti į popierius fabrikus, arba, tik
retais atvejais užsilikę, laikpmi "specfonduose'', taigi visuomenei ir moks
leiviams neprieinami. Okupuotos Lie
tuvos jaunimas neturi žinoti tiesos
apie garbingą Lietuvos praeitį. To
kias žinias turi semtis tiktai iš klasto
tų "tarybinių" istorijos vadovėlių. O
ten senoji ir nepriklausoma Lietuva
pavaizduotos labai tamsiomis splavomis.

Be galo reikšminga Lietuvos valdo
vo Vytauto 550 metų mirties sukak
tis. Vytautas buvo lietuvių ir Lietu
vos vadas, turėjęs ne tiktai valdovo
paveldėjimo' teisę, bet ir didelius val
stybininko gabumus. Jis kovojo ne tik
tai už savo sostą, bet ir Lietuvos lais
vę, k u r i o s
valstybingumas
jo
pusbrolio Jogailos buvo pažeistas uni
jomis su Lenkija ir vedybomis su Len
kijos karalaite.
Vytautas visą laiką puoselėjo ne
priklausomą Lietuvos valstybingumą,
visais jam įmanomais būdais atrišinėjęs lenkų jam spendžiamas pinkles.
Paskutinis visiško nepriklausomumo
punktas turėjo būti jo karūnacija Lie
tuvos karalium, turėjusi įvykti 1430
m. rugsėjo 8 dieną.
ši diena buvo labai baisi Lenkijai.
Tad jie klasta pagrobė popiežiaus iš
Romos Lietuvos valdovui siunčiamą
karaliaus karūną. Karūnacija neįvy
{domi paralelė. 1430 metais lenkai
ko, buvo atidėta. Popiežius pažadėjo
pavogė
Vytauto karališkąjį vainiką,
kitu keliu prisiųsti Vytautui karališ
kąjį vainiką. Deja senelis valdovas jo manydami, kad šiuo veiksmu jie galės
nebesulaukė: jis mirė 1430 m. spalio paneigti Lietuvos valstybingumą ir
sulenkins lietuvių tautą, šiuo metu
27 dieną, taigi prieš 550 metų.
okupantai dar labiau stengiasi. Jie vi
siškai neigia Lietuvos ir lietuvių teisę
Vytauto Didžiojo sukaktis Lietuvai į valstybinį gyvenimą. Pavertę Lietu
ir lietuviams brangi ir miela, šių die vą Sovietų kolonija, jie niekina lietu
nų akimis žiūrint, galima daug kuo vius, Lietuvos praeitį, klastoja is
kaltinti Vytautą. Primetama, kad šis toriją, „lietuvių nuo amžių gyvenamą
mūsų valdovas, kaip ir jo pirmtaku- žemę kolonizuoja rusais. Pačią Lietu
nai, veržėsi į kaimynines slavų — pie vą jie laiko Sovietų imperijos dalimi ir
tų ir rytų žemes, pajungdamas savo vadina "Tarybų Lietuva". Tačiau Lie
valdžion gudus, ukrainiečius ir rusus, tuva nori būti ir bus nepriklausoma. Ji
tuo tarpu nepakankamai rūpindama turi garbinga praeitį, iš kurios semia
sis tikruoju lietuvišku palikimu — si stirybę.
fc_
b_
DEGANCIOS ŽVAIGŽDĖS
Prie daugybės nuostabių ir keistų erd tancias" žvaigždes astronomai vadina
vės reiškinių priklauso ir vadinamos meteorais.
Kaip susidaro ir iš kur į žemės atmos
skraidančios, kitaip tariant, mirš
ferą
atkeliauja maži, o kartais net ir
tančios žvaigždės.
dideli
kūnai, mokslininkai vis dar nepa
Tai gausūs erdvės keliautojai, nedi
deli, į akmenį panašūs kūneliai, kurie, sako. Tačiau iš jų kelio, pasak kai kurių
pasiekę žemės atmosferą, staiga užsi astronomų, galima nustatyti, kad jie vi
dega skaisčia liepsna ir, nubrėžę dan suomet j žemės atmosferą atvyksta iš
gaus skliautą šviesią, kartais vingiuotą tam tikrų erdvės taškų, kur jie turi savo
liniją, tuojau pat užgęsta. Šias „mirš- nuolatinius šaltinius bei židinius Mškn.

kacijos priemonės nepaneigė šio VFR
valstybinio radijo pranešimo. Kaip
Kremlius reagavo į prašymą panai
kinti Molotovo — Ribentropo pakto
padarinius? Kol kas vienintelis at
sakymas į tai buvo KGB represijos
Lietuvoje ir Estijoje. Spalio 3 d. Vilniuje įvykdytos kratos Antano Ter
lecko, Algirdo Statkevičiaus, Juliaus
Sasnausko, Vlado šakalio butuose,
spalio 11 d. — Jurbarke pas Angelę
Paškauskienę, spalio 12 d. — Kaune
pas Arvydą Čechanavičių. Visi šie as
menys yra pasirašę pabaltiečių me
morandumą, o tai rodytų, kad KGB
smūgis nebuvo atsitiktinis, bet glau
džiai susijęs su Molotovo — Riben
tropo pakto pasmerkimu. Angelė Paš
kauskienę ir Algirdas Statkevičius
buvo tardomi pagrindinai irgi šiuo
klausimu. Juos, be to, tikino, kad
memorandumo iniciatorius esąs An
tanas Terleckas. Suprantama, prieš jį
visų pirma ir buvo nukreiptas saugu
mo organų kerštas — kerštas už tarp
tautinių nusikaltimų pasmerkimą.
Antaną Terlecką suėmė spalio 30 d.
Maždaug 12 vai. 30 min. du saugu
miečiai įsiveržė į Lietuvos kino studi
jos sandėlį, kur Antanas Terleckas
dirbo kroviku, ir, pateikę sulaikymo
orderį, išsivežė jį į Vilniaus KGB. Se
kančią dieną papulk.Kalakauskas pra
nešė Antano Terlecko žmonai, kad jos
vyras esąs sulaikytas, tačiau nurodyti
jam iškeltus kaltinimus atsisakė. Kaip
vėliau paaiškėjo, susidorojimo su An
tanu Terlecku paruošimas pavestas
KGB papulk. Markevičiui, vedančiam
bylą Nr. 58. Atrodytų, jog šios bylos
priedanga yra rengiamas plataus mas
to susidorojimas su tautiniu pasiprie

šinimu Lietuvoje. Antanas Terleckas
buvo vienas to pasipriešininimo entuziastaų, ir, be abejo, ne paskutinė
šios represijų bangos auka.
Lietuvoje tebesitęsia fizinis nai
kinimas tų žmonių, kurie drįsta nau
dotis žodžio ir spaudos laisve, kaip ga
rantuojama
Visuotinėje
žmogaus
teisių deklaracijoje ir Helsinkio susi
tarimų Baigiamajame akte. Politiniai
susidorojimai su kitaminčiais vis daž
nesni ir įžūlesni. Per paskutinius dve
jus metus Tarybų Lietuvoje buvo su
imta ir nuteista daug žinomų
kovotojų už savo tautos teises: Vla
das Lapienis, Kastytis Matulionis,
Ona Pranckūnaitė, Henrikas Jaškūnas, Henrikas Klimašauskas, Balys
Gajauskas, Viktoras Petkus, Romas
Ragaišis. Ir štai dabar naujas areštas,
kuris kelia teisėtą visų dorų žmonių
pasipiktinimą.
Savo veikla Antanas Terleckas yra
plačiai žinomas ir už Lietuvos ribų.
Pradėjęs protestu prieš tarybinių tan
kų trypiamą vengrų sukilimą, jis pu
sę savo gyvenimo paskyrė kovai už
tas teises ir laisves, kurias užgniaužė
Molotovo — Ribentropo pakto realizatoriai. Jis žinojo, kad rizikuoja as
menine laisve ir vėl gali palikti vienus
savo vaikus ir žmoną. Tačiau jis ne
sustojo, nes tikėjo tuo, už ką kovoja.
Antanas Terleckas niekada neslėpė
savo įsitikinimų— kovojo drąsiai ir at
virai, nors jo ginklas tebuvo vienas —
žodis.
Antanas Terleckas nepadarė jokio
nusikaltimo, bet vykdė tą šventą pa
reigą, kuri privaloma kiekvienam
žmogui. Nusikalstamos yra būtent
saugumo organų vykdomos represi-

jos, nes prievarta — bet kokių teisių ir
laisvių nesutaikomas priešas, prie
varta žlugdo taiką, o taika — tai kito
teisių gerbimas.
Antanas Terleckas turi būti išlais
vintas. Niurnbergo tautų teismas pa
smerkė ir nubaudė hitlerinius nusi
kaltėlius. Tarp kitų, teisingo atpildo
susilaukė ir buv. Vokietijos reicho
užsienių reikalų ministras Ribentro
pas. Tačiau tas, kuris sėdo su juo už
derybų stalo dalintis Rytų Europos,
tebėra laisvas ir nenubaustas. O An
tanas Terleckas, išdrįsęs pasmerkti gė
dingą diktatorių sandėrį, yra suima
mas ir kankinamas. Ar galima šiuo
atveju tylėti? Abejingumui neturi bū
ti vietos. Bet kuriame pasaulio kam
pelyje vykdomas žmogaus teisių pa
žeidimas yra iššūkis visos žmonijos
viltims ir idealams.
Mes kreipiamės į visus geros valios
žmones: vardan antrojo pasaulinio ka
ro aukų atminimo, vardan visų tautų
laisvės, vardan
žmogaus
teisių
įgyvendinimo — protestuokite ir
ginkite tą, kuris turėjo drąsos pa
smerkti baisiausio istorijoje karo su
kėlėjus.
Pasirašė: kun. Algirdas Močius,
Mečislovas Jurevičius, Vladas šaka
lys, Algirdas Statkevičius, Julius Sas
nauskas, Jonas Protusevičius, Kęstu
tis Subačius, Petras Cidzikas, Zigmas
širvinskas, Angelė Paškauskienė, Jo
nas Petkevičius, Jadvyga Petkevi
čienė, Jonas Volungevičius, Gedimi
nas Rickevičius.
Smerkdami politines represijas, mes
remiame reikalavimą besąlygiškai grą
žinti laisvę Antanui Terleckui.
Parašai: (septyni neišskaitomi) ir
Algimantas Andreika.
Gruodžio 11 d. buvo suimtas Julius
Sasnauskas. Smerkdami represijas dėl
pažiūrų, reikalaujame paleisti Antaną
Terlecką ir Julių Sasnauską: Antanas
Račas, Zofija Račienė, Henrikas Ra
čas, Veronika Račienė, Gerutė šakalienė, Rimantas Matulis, Leonora Sas
nauskaitė, Vytautas Bogušis, Andrius
Tučkus, Algimantas Andreika, Birutė
Burauskaitė, Ona Smetonienė, Zita
Vanagaitė, Angelė Paškauskienė, Ele
na Terleckienė, Vilija Terleckaitė,
Mar Nikius , Enn Tarto, Erik Udam,
Albertas Žilinskas ir kiti (iš viso 151
parašas).
- Kadangi gamtos ir apreiškimo au
torius y r a tas p a t s Dievas, tikė
jimas ir mokslas negali vienas ki
tam prieštarauti.
Kun. K.

Baras

_ J a u n i m a s yra. mūsų g y v e n i m o
šaknys. J o s nudžius — išnyks ir
viršūnės: garsiosios dainų šventės,
didingus šokių šventės ir nebebus
kam žodžio tarti dėl Lietuvos lais
vės.
Šv. Kryžiaus ligoninės personalas koplyčioje, minint Juodąjj sausį
Demonstracija ,,Už gyvybe" buvo sausio 22 d.

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ .Ą

sausio 22 d., melsdamasis už nekaltas gyvybes.
Nuotr. V. Rimšelio

Greitai įvyko naujo viršaičio rinkiniai. Se
nasis viršaitis Kavaliauskas atsisakė būti ren
kamas. Išrinko kitą asmenį viršaičiu (jo pavar
dės jau neprisimenu). Po kurio laiko sekretorius
Valatka irgi atsisakė iš tarnvbos ir išvvkn i
Atsiminimai
Stakliškes užimti girininko pareigą. Ryšium su
tuo
ir m a n o nusistatymas galutinai pribrendo
FELIKSAS PEMPĖ
pasitraukti iŠ savivaldybės. Telefonu pranešiau
apie tai Žiežmarių pašto viršininkui Aksomaičiui, kad sutinku tarnauti pas jį. J i s man pa
tarė ilgai nelaukti, bet tuojau atvykti. Prašymą
V a l a t k a p r a d ė j o šnekučiuotis. Apie ką juodu
Pašto valdybai parašysi, girdi, atvykęs, ir jis su
kalbėjosi d a b a r n e p r i s i m e n u , tik žinau, kad vir
savo nuomone jį pasiusiąs Pašto v-bai
šaičio tą d i e n ą savivaldybėje nebuvo: jis gyveno
Iš savivaldybės raštininko pareigų atsisa
g a n a toli n u o J i z n o ir 1—2 d i e n a s kas savaitę
kiau
ir a š . Naujasis viršaitis labai a n t manęs
n e a t v y k d a v o į s a v i v a l d y b ę , savo ūkyje gyveni
supyko,
kad aš iš anksto to jam nesakiau. I
mo r e i k a l u s t v a r k ė .
J i e m s b a i g u s kalbėtis, V . Aksomaitis priėjęs Žiežmarių paštą išvykau ir ten tarnybą pra
prie m a n o s t a l o , prie kurio a š dirbau, m a n ę s pa dėjau 1922 sausio 12 d. Bet viršininkas Akso
klausė, a r a š nesutikčiau dirbti p a s jį Žiežmarių maitis, p r i s t a t y d a m a s m a n o prašymą Pašto vpašte? Girdi, j a m t r ū k s t a tarnautojų ir, be to, ką bai įrašė, kad a š Žiežmarių pašte pradėjau
tu čia, girdi, toje savivaldybėje d i r b d a m a s lai dirbti 1922 sausio 10 d. ir prašė P a š t o v-bos nuo
mėsi? Mesk, s a k o , šį d a r b ą ir ateik p a s m a n e tos dienos patvirtinti m a n e pašto valdininko
dirbti. Girdi, t u d a r esi j a u n a s vyra? ir t a u paš praktikanto pareigoms. Pašto v-ba mano pra
te d a r b a s b u s d a u g n a u d i n g e s n i s ir visais at šymą patenkino.
Tuo laiku Žiežmariai buvo eilinis miestelis
žvilgiais g e r e s n i s , k a i p savivaldybėj. Vienu žo
džiu, pradėjo m a n e įkalbinėti ir pašto darbą prie plento Alytus — Kaišiadorys ir prie vieš
girti. A š j a m į tai a t s a k i a u , k a d visų p i r m a tu kelio K a u n a s — Vilnius. Po Didžiojo karo dar
riu apie t a i p a g a l v o t i , su m a m y t e pasitarti ir tik neatsistatęs, bet j a u veikė vidurinioji mokykla,
tuomet galėsiu jam a t s a k y m ą duoti. J i s su tuo 1923 m. pradėta statyti didelė, graži katalikų
mūrinė bažnyčia, ir kiti pastatai po truputį pra
sutiko ir p a g a l i a u t a i p s u t a r ė m e .
dėjo atsistatyti.
Parėjęs n a m o p a p a s a k o j a u apie tai s a v o ma
Paštas buvo nuomojamame mūro name. Paš
mytei (tėvelis buvo jau miręs). Mamytė, kiek
tais mainėsi su Kaišiadorių paštu. Pašto agen
pagalvojusi, m a n ir sako: " K a i p i š m a n a i , vai
tūras turėjo dvi: Semeliškėse ir Kietaviškėse.
keli, t a i p ir d a r y k , bet m a n būtų geriau, kad
Pašto viršininkas Vincas Aksomaitis buvo su
pasiliktum dirbti čia, Jiezne, nes tarp savųjų vis
manus, darbštus ir griežtas vyras. Jis įsteigė
geriau k a i p k u r svetur."
Žiežmariuose smulkaus kredito draugiją ir jai

Prel. M.

Krupavičius

vadovavo, suorganizavo ir įsteigė kooperatyvą,
kuriam irgi vadovavo ir t.t. Tik visa nelaimė,
kad jis buvo per d a u g gobšus, s a v a n a u d i s žmo
gus.
Kadangi tuo laiku Žiežmarių pašte morzės telegrafo aparato dar nebuvo, o juo išmokti
dirbti turėjau, tai, seniems t a r n a u t o j a m s pade
dant, pasigaminau medinį telegrafo a p a r a t o
raktą (pakaitalą) ir juo mokiausi morzės abėcė
lės ženklus perdavinėti. Kai gerokai p r a m o k a u ,
tuomet vieną dieną per savaitę buvau leidžia
m a s vykti į Kaišiadorių paštą mokytis dirbti
tikruoju morzės telegrafo aparatu. Būdavo ryte
su paštu į Kaišiadoris nuvažiuoju, per dieną ten
pasimokau, vakare pėsčias atgal paržygiuoju (8
km kelio).
1922 rugpiūčio pabaigoj išvykau į
Kauną, į Pašto kursus egzaminų laikyti. Su
manimi drauge vyko to pašto v a l d i n i n k a s
J a v a i š a s laikyti lietuvių kalbos egzamino (jis
buvo buvęs rusų laikais paštininkas) ir e i n ą s
pašto valdininko pareigas H a b d a n k a s , laikyti
pataisos egzamino (jis buvo baigęs t a i s m e t a i s
pašto kursus su pataisa iš lietuvių kalbos).
Egzaminą pašto valdininkui išlaikiau ir n u o
rugsėjo 1 d. tų pat metų buvau patvirtintas VI
eilės pašto valdininku Žiežmariuose.
Netrukus pastatė Žiežmarių pašte ir morzės
telegrafo aparatą. Telefono abonentų skaičius
diena iŠ dienos daugėjo. Pašto, telegrafo ir tele
fono operacijos t a i p pat vis didėjo, augo.
Kadangi tuo metu Žiežmarių pašte nebuvo
aukštesnės eilės pašto valdininkui etato, tai pa
rašiau Pašto v-bai prašymą, kad m a n e iškleltų į
kitą didesnį paštą ir jį įteikiau pašto v-kui Aksomaičiui, kad jis su savo nuomone pasiųstų
(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio rnėn. 28 d.
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MEČYS ŠILKAITIS

SPAUDA — KELRODIS
JONAS MIŠKINIS
Raginame vieni kitus skaityti
lietuvišką spaudą. O jei raginam,
tai tam yra priežasčių. Žinom,
kad spausdintu žodžiu siedciama
ir tam tikrų tikslų. Kas per prie
žastys ir kurie tikslai verčia žmo
gų skaityti?
Didieji auklėtojai sako, kad di
džiausia ir geriausia priemonė
tautai auklėti yra ir bus spauda.

kuris tarnauja šiems pagrindi
niams siekimams, yra mūsų kel
rodis, o tai spausdinto žodžio —
pagrindinis tikslas.
Čia ir yra svarbiausia žodžio
paskirtis ir uždaviniai.

CLASSIFIED
B E AL

ESTATE

KOGI LAUKTI

GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

For reni — 3 room heated bsv
sement apt. for gentleman. Vic.
68th & Campbell. 7S7-7S1L

Puikiausio muro 22-jų metų bunSių metu vasario mėnesį, kaip j keitė vardą, pridėdamas dar vie
NEDZINSKAS, 485$ Archer Ave.
ga!ow. 2 miegami. Pušų sausas beisPABDA VIMUI
ir daug, daug vasarių praeityje, ną "z" ir taip laikėsi keletą mė
mentas.
Graži
vonia
ir
ekstra
tuale
Chicago,
m.
$9632,
td.
»27-5tM
mes rinksimės paminėti mūsų I tų. Užpraeitais metais smarkiai
tas. Cer.tr. oru Šildymas ir vėsinimas.
Parduodama
VYRAS IR RŪBAI
tautai labai svarbų įvykį. Sėdėsi užsigavo pastebėjęs naują vardą
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
C
H
E
V
Y
MONTE C A R L O
me ramiai, susikaupę. Stosime, paskutinėje vietoje — Vladimir
— Tavo v y r a s turi naują kos lite užimti. Marąuette Parke. —
Labai g e r a m e stovy
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 1978 m.
kai reikės. Plosime pažadą išgirdę Zzzzzzabakov. Nepasidavė. Per
$52,500.
tiumą?
Tačiau
šalia
spaudos
dar
yra
ir
už apdrauda. nuo usnies ir automo
automašina.
Kaina $3,500.
nai
jis
vėl
pateko
paskutinėn
ei
ar vilties kibirkštėlę pajutę. Bus
— Ne, j i s neturi.
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa bilio pa mus.
mokykla,
kuri
turi
tiesioginį
tiks
lutėn
prisegęs
prie
vardo
dar
pen
savininkui p o 6 v. v.
ir įdomiu kalbų, bus ir, lyg per
FRANK
Z A P O L I S Skambint TeL
— Na, bet čia kažkas nebe jamų. Moderniai patobulintas namas
858-2074.
nai ar anksčiau, jau girdėtų pa kias "z" raides. Šio asmens tikroji lą žmogų auklėti, o per jį, šeimas
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Tdef. GA 4-8654
sisakymu, bus ir nerealių išve pavardė yra Bill HollancL Verčia, ir atskiras tautas. Tačiau yra di taip.
S208V2 W. 85th Street
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie
— O, t a i naujas vyras.
si dažytojo amatu ir dirbtinį var delis skirtumas auklėjimo meto
džiojimų.
$7,000
pajamų.
Marąuette
Parke.
Ver
HELP WANTKD — VYBAJ
Tačiau, kaip ten bebūtų, kiek dą naudoja savo biznio reklamai. de tarp mokyklos ir spaudos.
tas
$46,900.
Mokykla, jos vidaus gyvenimas,
vienas toks susibūrimas duoda pro
— Vasarą po vežimą, žiemą
Platus sklypas. Geroje vietoje in
jos
dėstymo būdai, jos įtaka į jau
gos susimąstyti, pergalvoti ir bent
vestuoti
ateičiai, ir kaina nuderėta.
po
saujelę
išnešioja.
nuolių protą, yra žinoma. Mo
S t r u c t u r a l steel shop detailers.
širdyje tylomis išpažinti, kiek
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Mokomasi iš Europos. So. Caro kykla reikalauja iš jaunuolių pil
kiekvienas iš mūsų pagal išga liną Baldų prekybos centro ve
Lietuvių tautosaka ar angliškai ir paduoti savo telefoną daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir Overtime. Free insurance, hosno
atsidavimo,
bet
dėl
susidedan
pitalization a n d paid vacation.
les prisidėjome prie nepriklauso dėjas, kalbėdamas apie baldų pra
bei pavardę, kada jums patogu namus pilna apdrauda.
apžiūrėti.
mybės atkūrimo priartinimo tė monę ateityje, pastebėjo, kad nu čių gyvenimo aplinkybių jaunuo
TeL — WA 5-806S
TeL — 922-6310
vynei. N e vienam net graudu matomi žymūs pasikeitimai bal liai mokykloje teišbūna tik tam iiiiniiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
S O P H I E BARČUS
pasidaro dėl rezultatų. Kalbėto dų stiliuose. Dėl aukštų procen tikrą nustatytą laiką. O po to at
iiiiiiimiriiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinim
jai taip pat belsis į mūsų sąžines, tų už paskolas ir energijos bran sisveikina su mokykla visam laiRADIO SEDIDS VALANDOS
TOOL
GRINDER
I \ airių prekių pasirinkimas
šauksis vienybės. Bet klausant jų gumo butai ir naujai statomi na ikųi.
2625 West 7lst Street brangiai tš mūsų sandSUo.
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
Exper. Tool Grmder, needed for 2nd
Spauda atvirkščiai eina visai penktadienio perduodama nuo 4:00
COSMOS PARCELS EXPR£SS
peršasi nerami mintis, kad ta vie mai bus daug mažesni. Tai atsi
sbift, to perform wide variety of dafbūdais vaLp.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa Tet. 737-7200 ar 737-8534 2501 W. O SU Chicago, m . 09620
nybė ne visų vienodai supranta lieps ir į baldus. Bus projektuo kitokiu ikeliu ir kitais
ficult operations, on plain & carbide
cutting tools, miliing cutters, form
m a . Lyg kai kurie, įskaitant ir jami daugiau sustumiami, su skverbiasi į žmogaus sielą. Vadi čią stotį. Šeštadieniais ir sekmaSIUNTINIAI 1 LIETUVA
dieniau nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. iiimiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiimii
tools, planer and lathe and other simkalbėtoją, jau yra vienybėje, o ki lankstomi, lengvi ir praktiški bal nasi, mokykla, tikra to žodžio
Teief. — 025-2737
ilar tooling. Excell. salary and emprasme,
yra
laikinas
žmogaus
gy
Teief. 494-2413
ti dar kažkur už vienybės ribų ir dai. Pagausės ir spintų ir keliems
BUTŲ NUOMAVIMAS
Vytautas Valantinas pkjyee benefits, plūs night premium.
1490 AM.
venimo kelrodis, spauda gi žmo
panašiai.
AETNA KEARTNG OOMPANY
tikslams naudoj amu baidų. Žo
Namų pirkimas — Pardavimas IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIilIUUUllIllllMlIMilJ
gų
lydi
per
visą
jo
gyvenimą.
Ji
7159
S.
MAPLEWOOD
A VE.
Tačiau, pagalvojus rimčiau, ky džiu, bus panašėjamą į Europoje
4t26 W. Parker, Chicago, m.
llllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Draudimai — Valdymas
TeL — 227-2410
CH1CAGO, ILL. 60629
la klausimas, ar ta vienybė tikrai naudojamus buitinius reikmenis. mažiau gvildena teoretinius da
lykus
bei
žinias,
bet
ji
jas
perduo
iiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuim
CABINET
MAKERS
jau taip reikalinga ir privaloma.
da, apvilkus daugiau ar mažiau,
(SmaU Union Shop)
Būdami įvairių išsilavinimų, už
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
augę skirtingose sąlygose, išėję
N o t a r i a t a s — Vertimai
Namų statybos inžinerijos atei praktiškais rerkallais ir pati daro
Mušt be familiar with machinery
PETRAS KLIMAS
skirtingas mokyklas — skirtingai ris. Šiuo metu namu statybos in praktiškas išvadas. Spauda maand able to read planą. Will pay
Apdraustas perkraustymas over scale for good man.
ir žiūrime į problemų sprendimą. dustrija .pergyvena sunkų laiko- j *?* ***. * tešalScuma, bet dauįvairių atstumų
T a m ir yra įvairios grupės, įvai tarpį, bet tikimasi, kad 1980 me •giau veikia į žmogaus jausmų sri
J.
B A C E V I Č I U S
Call — 237-0600
tį.
Todėl,
savaime
suprantama,
TeL 376-1882 a r b a 376-5996
rūs sambūriai, sąjungos. Ir kiek tai nebus tiek blogi, kaip 1975, ka
Evenings and Weekcnd»
viena jų, su nariais dešinėje, na da daug mažesnių statybos bend kad mokykla yra be galo svarbus Beveik visą Lietuvos nepriklau 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIII
5 2 6 - 8 1 9 4
somybes
laikotarpį
Klimas
dirbo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllUliUUlIlliilUllllllllU
dalykas
jaunimo
aukėljime,
taip
riais kairėje. Vieni santūriai gal rovių ir pavienių rangovų buvo
voja, kiti jų fanatikai. Tokia jau priversti užsidaryti ar pereiti į ki ir spauda — priaugančiai tautos I <*j£<»M*k^e tarnyboje ir gyveno :iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiu imiiiiiimmiiiHiiiimiiiiiiuiiiuuuimtii
TOOL AND ME MAKER
r .....
,
i užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto- lietaviškas restoranas su namu ir
gyvenimo realybė. Ir tai nėra blo tas datrbo sritis. Guy Odom, US i . » •
p^į^
cilę v e i k a .
MACHINIST
visais moderniais įrengimais —
ga, jei elgiamasi su saiku ir laiko HOME bendrovės prezidentas, kartai, ir ypač tiems, kūne jau rfja fjį
Iicensed, Bomded, Insored
paliko
mokyklą,
yra
itin
svarbus
j
kiečiam*
užėmus
pietų
Prancūziją,
Marąuette
Parko
centre.
Lengvos
ir
labai
reikalingas
veiksnys.
masi etikos dėsnių.
ragina nenusiminti ir pranašauja,
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
JIG GRINDER
'Kitaip tariant, spauda yra lyg Klimas buvo gestapo suimtas 1943 pirkimo sąlygos. Labai geras biz ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
M a n atrodo, didesnis dėmesys kad namų statyba netrukus pra
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo nis.
Beta proga.
Excellent openingrs for experieaced
plytelės. Giass biocks. Sinkos vamz die
turėtų būti kreipiamas į du daly dės atsigauti ir jau 1982 metais v i s a t i n i s tautos universitetas, ku- atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
makers, Jig grinders, lathe hacd
rį
lanko
ne
vienas
ikitas
asmuo
džiai išvalomi elektra. { automatą ga and set-up men for Hardinge Auto
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas
ŠIMAITIS REALTY
kus. Viena, neturėtume pamiršti pasieks naujo žydėjimo viršūnę.
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar rnatkr- Chucker. Top wagres for top
tų aukų, kurias sudėjo mūsų Savojpastabas jis grindžia prielai bert visi, be lyties, amžiaus ir so i Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų
Insurance — Income Tax
men.
Clean a/c plant. 10 paid holigrįžo
į
Kauną,
parašė
"Iš
mano
dę ir telefoną.
days.
Health & accident plan —
Notary Public
broliai praeityje, neturėtume pa domis, kad šiuo metu JAV yra cialinės padėties skirtumo. Štai atsiminimų", kur jie Vakarus slap
profit sharing a n d other excellent
dėl
tų
priežasčių
nesunku
su
company benefits.
miršti ir naujų kankinių — did 18 milijonų jaunu šeimų 25 —
SERAPINAS — 636-2960
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 2951 W. 63idSt., 436-7878
iiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiimununi
vyriu bei turėtume remti tuos, ku 35 metu grupėje. Šita amžiaus prasti, kad spauda yra didžiausia
Išleido Juozas Kapočius. Spaude
NORTHWESTBtN
rie su sveika logika ir atsparumu grupė, siekdama pastovumo, pra ir tinkamiausia tribūna, iš kurios L £ spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir TeL 839-1784 arba 839-5568
iiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiimiiimiiiiimiir
priešinasi okupuotoje
tėvynėje deda ieškoti nuosavos pastogės, yra kalbama į .plačią visuomenę šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. illllllllllllillllllllllillililllllillllliiuillllill
TOOL AND DIE
ir
dažnai
tai
visuomenei
vadovau
Pagrindinis tikslas turėtų būti ne tuo sukeldama didesnį namu —
3443 W. Howard, Skokie, niinois
Užsakymus siųsti:
priklausomybės atkūrimas ir lais kondominijumu
TeL — «n-9280
pareikalavimą- jama.
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Tai tos pagrindinės priežastys,
vo apsisprendimo teisė kiekvie- Nors šiuo metu ši paklausa kiek
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
MAN N E E D E D
Pardavimas ir Taisymas.
Cbicago, EL. 40829
narn. T u r i n t tai prieš akis, nebus | .prislopinta dėl paskoloms gauti kurios verčia kiekvieną lietuvį, o
MIGLINAS
TV
svarbu, ar tikslo sieksime pešti ar statomų sąlygų ir aukštu pro ypač jaunuolius skaityti savąją ilIUHlUilHlllIllIlIlIlUlIlIinilllllllIlllllllll
VEST AL.
FELM O P E R A T O R
2340 W. ttth St., td. 776-1486
raiti ar važiuoti kadilakais. Ar jo centų, bet, sąlygoms pagerėjus, ji lietuviškąją spaudą, nes spausIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIUIIIIIIH MTST B E D E P E V D A B L E , STEADY
W O R E E R — F o r Our GROWIXG
sieksime susikaupę, dainuodami išsiverš visa jėga. Jo nuomone, dintas žodis yra galybes elemen-1 mmi«lMniinitmillHtllllHllttlltillllWl«
We'l! help you make the right movė.
BUSINESS. Mušt Have Good Metas.
• i « > t t t i M « M > m » » i m > i
ar su malda. Vieni vargdami, ki Amerikos statybos industrija yra
chaiTkttM Knowledge wttb ability to
Trouble Shoot.
EzoeUent Workteg
Jei nustatoma, kad spauda yra
ti su patogumais, bet visi ta pa pajėgi patenkinti metinę 2 milijo
Conditions—HOLitDAYS and OVEBTIME. Permanent Poslttorj
čia kryptimi. Antra, nekritikuoki nų namų — būry statyba. Ta begalinė jėga ir didelis veiksnys
KILIMUS
IR
BALDUS
žmogaus
gyvenime,
tai
reikia
ži
m e ir nenuvertinkime kitų dar čiau, jei paklausa išsivystytų į
A F T E R TRAEVTXG
PIRKTI AR PARDUOTI,
Radijo Valanda jau 38 metus tar
Plauname ir vaškuojame
bų, gal jie tik tiek teišgali, dau 2,5 milijonus vienetų ar daugiau, noti ir tvirtai nusistatyti ne tfflt nauja New Jersey. New York ir Con- nuomoti ar apdrausti savo iraosaApply only on weekd*ys. Mušt speak
visų rūšių grindis.
F.nglish.
giau dėmesio kreipkime į save ir kas teoretiškai skaičiuojant įma skaityti, bet ir ją uoliai neskai necticut lietuviams !
' vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
BUBNYS
—
TeL
B
E
7-5168
Kas sestadienj nuo * iki S vai. po koje, prašome skambinti ar užeiti
Gali for Appointment 561-2496
stenkimės savo darbus ir planus noma, būtų pastebimas cemento, tančiu tarpe platinti.
piet iš WEVD Stoties New Torke
|
mūsa
įstaigą.
Mes
visuomet
pasi
Mes
visomis
išgailėmis
priside
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai
izoliacijos ir kitų gaminiu bei
dar daugiau plėsti ir tobulinti.
Electronic
ruošę jums patarnauti
statybos darbininku
trukumas. dam prie mūsų tautos kuriamojo rak. 97.9 meg\ FM.
«
Direkt.
Dr.
Jokūbas
J.
Štokas
Mes priklausome MLS ir tarime HELP WANTED — MOTERYS FIELD SERVICE ENGINEER
Vasario 16 diena šiemet yra Visos tos priežastys galėtu prives darbo, norėdami daugiau pasireikš
1467 Foroe Drtve
tj
komputerj.
Monntainslde,
N.
J.
070t2
u
ir
prie
katastrofiškai
aukštu
i
kūryboje
ir
Lietuvos
laisvinimo
svarbi ir kiniečiams. Tai jų Nau
Excellent opportunity £or indivldual
TeL 233-5565 (oode) 201
with
Electro/Mechaniesal
aptitude
Virš 300-tai namų pasirinkimai
jųjų Metų pradžia. Šie metai namu kainu. Problema yra, kad; eigoje. Vadinasi, turim aukoti tau Kviečiame taip pat klausytis l i e t u 
SECRETARY
and min-irmarr, 1 year experience in
Jiems bus žinomi kaip "beždžio namu statyba nesilaiko pašto- ! > • s ^ o jėgas ir šioj dvasioj ir šia viškų kultūrinių valandų anglų kalba
Immed. Opening working inregional Data Proces^ng or wlll train techiŠ Seton Hali Universiteto radijo sto
BUDRAITIS REALTY C0. sales office in Skokie. Some exper'ce nical school grad. Good startine
nės metai". Vakarų pasaulyje, su vaus augimo taisyklių, bet išgy-', kryptimi ugdyti savyje tautinius ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg.
salary and oompany benefits. Muat
preferred. Adjacent to Old Orchard be able to read. write and speak
tinkant Naujuosius Metus, daž vena periodinius žydėjimo ir nuo- idealus, kurie skatintu mus prie FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro.
6600 S. Pulaski Road
Shopping Center. Excell. fringe bene Engr'.lsh. Elmhurat area.
(Vadovauja prof. J. Štokas)
niausia- "inkima Laimingu nau- smūkio laikotrapius. Nuosmukio tolimesnio tautinio verkimofits.
Mrs. Kathy Hoh — 677-0560 Contact AGke Mothern a t 833-041S
Kiekvienas spausdintas žodis, iiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiuiinuniiiiii
TeL —767-0600
įų metų, o kiniečiai vienas kitą metu mažai kas domisi statybos
PITTSBURGH PAJCVTS
independently owned and operated.
sveikina, linkėdami - sveikatos, amatais, o žydėjimo laikotarpiai
A.n EquaJ Oportunity Employer M / F
TAB PRODUCTS COMPANY
per trumpi, kad priaugtu nauju
turto ir ilgo gyvenmo.
Perskaitę "Draugą" duokita An Eąual Opportunity Employer K / 7
Specialistu. Tas pat ir su fabri
FOR
SILVER
D E M E S I O !
kais. Atoslūgio metu jie nenori
jį kitiems pasiskaityti.
REMKTTE D I E N R . " D R A U G Ą "
Prekvbos srities analizatorius plėsti gamybos pajėgumo, o paIMMEDIATE
I
Nicholas H . Knuth apskaičiavo, ,į] a u s a į pakilus yra nepajėgūs greiVEITINIŲ KORTELIŲ
G0LD
H E L P W A N T E D — M A L S
kad tarnautojų vagystės ir neate- tai persiorientuoti ir prisitaikyti
HEIKALU
^luiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii':
FOR GOUD, SILVER, U.S. & FOREIGN COINS, GOLD RENGS,
jimas i darbą be priežasties 1979 prie naujų sąlygų.
Vizitinių kortelių naudojimą* yra
ANTHįUES
CASH IN NOW!!
metais Amerikos bizniui kainavęs
gražus paprotys. Biznieriai ja* pla
125 milijardus dolerių. Remda
1
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- =
PROMOTION HAS CREATED OPENINGS FOR:
masis padarytais apklausinėjimais,
3
Rimtos .<9kyryby priežastys. Vie
jis prieina išvadą, kad 42 proc. na moteris iš MidJothian prie
GOLD COINS
Experienced or will train. ft you have technical ability and you are s
SILVER COINS
Kreipkitės į "Draugo" adminis
visų tarnautojų prekybos srity miesčio savo skyrybas, motyvuo
interested in developing your dcills in precision manurfacturing, =
traciją visais panašiais reikalais.
se yra mažiau ar daugiau nesąži ja, kad su vyru dar galėtu gy
GOLD JEWELRY
CRAFTS may have a position for you. Complete and fully paid bene- š
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
WE
MY
ŪP
TO
ningi.
venti, bet negali pakęsti 40 an
fits package. 11 holidays, vacation, savings plan and pension.
=
mu.
TOP D0UAR
2000%
čių, kurias jis laiko tame pačiame
•
PAID! I
Kai kurie žmonės ir bendrovės name. Kita moteris iš Mt. Prospect
0F
FACE
VALŪE
9440 AINSUE
SCHIU£R PARK, ILL.
TEL. «78-0aS0
|
išga'v- : a keisčiausius vardus, kad skyrybų teisme pareiškė, kad jos
Antiąue watchee, lamps
;
An Eąual Opportunity Employer M/F
5
MUZIKA ĮŽENGIANTI Į
Silver dirnea. ąuarters, balvee
Antiąue slot machines
tik patektų į pirmą ar paskutinę vyro 10 vilkiniu šunų turi dau
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiimiiiikNEREGtTUS MIESTUS
eilutę kurio nors miesto telefono giau privilegiJŲ negu ji ir, be to,
Silver Dollais
s'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiitiimiHiiiiiiiiHiniHniiiiiiiuiimiiniinniiiiiiiiiiiiiiiir,
abonentu knygoje.
Pavyzdžiui ji dar verčiama juos prižiūrėti ir
Algirdas Landsbergis
D
I
A
M
0
N
D
S
maitinti.
Chicagoje 1977 metų
knygoje
up to $25.00 each
Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS i E
paskutinis buvo Isidore Zzyz, o jau
WANTED
1979 m. Spaudė LE spaustuvė.
nuo 1978 metu ji pralenkė garso mmimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
STERLING SILVERWARE
| D.O.T. ąualiiied with tandem axle tractor for piggy
Kaina su persiuntimu $6-85
įrašymo bendrovė vardu Zzzzz
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
Inc. Miami miesto knygoje pasku
Užsakymus siijsti:
| back operation. Pick up and delivery within 400 mile
ISOOME TAJ. SERVICE
>'
O
TARY
PUBTJC
tinis yra Vladimir Zzzyd, o San
DRAUGAS, 4*45 W. 6Srd St^
2201 W. M i V O N , CHICAGO, ILL*
973-7070
mieste —
Zachary i 42M So. M»plewood, teL 254-74S©
| radius. Chicago-based. Excellent pay package.
CUcago, IL 60629
Zzzzzzra. Sis asmuo prieš kelerius Tatp pat daromi VERTIMAI.
Buying hours. lttOO AM. to 6:00 PM. Open 7 days a week.
GIMINŲ iškvietimai. pll4oml
Illinois gyventojai dar prideda H
metus vadinosi Zachary Zzzra.
TEL - 3 1 2 — 2 2 8 - 7 8 2 8
PIIJETTRP.S PRAŠYMAI k
36
et. valstijos mokesčio.
Po metu jį pralenkė Zelda Zzzkitokie blanką!
-tHIIUmUillUIHIUMBUlISlUIIIUi
•••••••*••*•••••«•••••••••*»**••
wramp. Sekančiais metais jis pa- į mumiiHniuimmiiiiiiiiimiiUiL. vilam

MOVI N G

DRAFTSMAN

Valdis Reai Estate

INCOME TAX

IŠ MANO ATSIMINIMŲ

A. V I L I M A S
MOV IN G

BELL REALTY

P LU M B I NG

TELEVIZIJOS

Lietuvos atsiminimai

JEI G A L V O J A T E

V A L O LVI E

CASH

SILVER

MACHI N E

1

GOLD

SHOP

unV kortele. *"** ^ ^ "*!l MACHINIST - o - TOOL GRINDER |

THE CRAFTS COMPANY

OWNER - O P E R A T O R S

SHELDON CORD PRODUCTS

;

«

1

Bet jos aprašymo ribos visą lai-1 spėliojimų. Pavyzdžiui, andro- DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 28 d.
ką plečiasi. Per tuos du tūks-1 medos galaktikos vandenilio ato
Sausio 22 d. Jono Zadeikio tančius metų, skiriančius mus I mas nesiskiria n u o vandenilio
bute įvyko Kražių monografijos nuo Aristotelio, žmogaus žvilgs- atomo žemėje. Čia mokslininredakcijos posėdis. Čia dalyva nis perskriejo saulės sistemą, kams ir iškyla klausimas. Todėl
vo P r a n a s Razminas, A. P. Bag galaktiką ir nuskriejo metaga- j mokslininkai š i a s paslaptybes
donas ir J o n a s 2adeikis.
laktikos platybėmis, — sako intensyviai tiria, galimas daly
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
Monografijos rankraščiai pa mokslininkai.
kas, kad jiems p a v y k s išaiškin
lankiusiems koplyčioj, dalyvavusiems A. A. CECILIJOS MARKE
mažu ateina, tačiau tik iš kitų
ti. Mat, daugelio astronomijos
VIČIENĖS laidotuvėse.
Stebima metagalaktikos dakraštų. J a u gauta iš Australijos
stebėjimo duomenų apibendrini
Taip pat dėkojame, už gausiai aukotas šv. Mišias, gėles ir už |
ir Italijos. D a r negauta iš JAV I lis sudaryta iš galaktidų, mirmas ir vieningas aiškinimas ro
mums pareikštas užuojautas: spaudoj, laiškais ir žodžiu.
ir iš Kanados. Nuotraukų gau gančių radijo bangų šaltinių, do šios teorijos p r a n a š u m ą prieš
t a net iš Lietuvos. Daugelis bu astronomų vadinamų kvazagų. kitas.
Nuoširdi padėka kun. F . Kireiliui už maldas koplyčioj, atlai
Mik.
kytas šv. Mišias ir už palydėjimą į šv. Kazimiero kapines.
vusių kražiškių, į kuriuos bu Mokslininkai mano, kad y r a ir
vo kreiptasi, atsiuntė savo pa daugiau, bet jų astronomai sa
Dėkojame solistei p. D. Stankakytei už įspūdingai giedotas]
— L a u k a s t u r i a k i s , o siena
žadus prisidėti savo raštais prie vo prieaisais dar neužregistra
giesmes per šv. Mišias.
šios monografijos. N u t a r t a dar vo. Taigi, stebima kosmoso da — ausis.
Širdingai dėkojame karsto nešėjams: dr. C. Woss, V. Kazlaus-j
kartą kreiptis į kražiškius atski lis apgaubta daugelio mįslių ir
Lietuvių t a u t o s a k a
kth, R. Dičiui ir P. Kazlauskui.
rais laiškais, kad
nedelsdami
Taip pat dėkojame laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid už rū- !
prisidėtų kas raštais, k a s au
Jaunosios Sv. Kryžiaus ligoninės įvairių skyrių specialistės, dalyvaujančios
pestingą patarnavimą.
komis prie šio svarbaus užmojo
WCEV (1450 AM RADIJO SKALE) SI0LO JUMS
demonstracijoje "Už gyvybę".
Nuotr. V. Rimšelio
Nuliūdę:
įgyvendinimo.
PASIKLAUSYTI SEKANČIŲ LIET. RADIJO LAIDŲ
Duktė Genovaitė, žentas dr. Alfonsas,
J o n a s ŽadeiktB pranešė, kad
'
anūkė Dalia su šeima ir sesuo Domicėlė.
atidaryta sąskaita Kražiai Fund
MUZIKINIS K A L E I D O S K O P A S monografijos reikalams. Aukos
pirmacL-penktad. 7:05-8:00 vai. vak.
ir prenumeratos priimamos Jo
P. INDREIKA
no Žadeikio vardu (6522 So.
sausio 28 d. Operos laida — KučenteraSs plokjteie
Cbicago, DL
sausio 29 d. Rašytojo Ramono 75 m. jubiliejus
ge, netoliese Pekino, Xian i slepiasi jo kariai, besauga valdo-' Rockwell Ave.,
miesto apylinkėse, surastas Šin-! vo 'kapą. Spėjama, kad prie kapo j 60629).
sausio 30 d. Estrados koncertas: Nostalgija
Kadangi Kražiai yra garsus
-Si-Huang-Di imperatoriaus ka-1 paruošimo
dirbo
nemažiau
sausio 31 d. Vaikų laida: Dainų dainele
pas. Archeologai ir istorikai spė- i 700,000 kariu, kurie net nežino- ir b r a n g u s ne tik Žemaičiuose,
vasario 1 d. Estrados koncertas: Pelėda
ja, kad šis radinys savo turtais j jo, kokius įtvirtinimus jie stato. bet ir visoje Lietuvoje, todėl
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
k puošnumu bus lygas Egipto' Xian miestas ilgą laiką b u v o | redakcija prašo visus ateiti paL I E T U V I Ų B A L S A S (talk show)
faraono Tutanchamono sarkof a- į Kini jos sostinė, kurio apylinkėse j galbon, kad ši monografija išD O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
s e k m a i 8:05-10:00 vai. vak.
gui, kuris 1922 m. buvo surastas j dažnai surandama akmens ir žal- vystų dienos šviesą.
vasario 3 d. Investavimas: akcijos bei auksas
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Karaliu slėnyje prie Luksoro iri vario laiku pėdsaku. Iš surastu
Mūsų visų sutelktinės pastan
kuris nustebino pasaulį nepapras-! daiktu sprendžiama, kad kiniečiai gos padės realizuoti Kražiškių
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
WCEV, 5356 West Belmont, Chicago, II. 60641
tu turtingumu. Surastasis Kinijos'yra
kilę
iš
paleolito am- sambūrio pagrindinį tikslą, mo
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
valdovo kapas labai daug padės' žiaus žmonių, kurie gyveno šiau- nografijos išleidimą. Raštus ir
telefonas:
282-8787
nušviesti jos praeitį, kuri yra api- Į rinėje 'Kinijoje .prieš 500,000 me- nuotraukas prašomi siųsti šiuo
4605-07 South Hermitage Avenue
pinta įvairiomis legendomis. Iš-tų. Jiems priskiriama kiaulės ir a d r e s u : Pr. Razminas, 6432 S.
Telefonas — YArds 7-1741-2
surinktu istoriniu duomenų nusta šuns iposijaukinimas ir bendra Talman Av., Chicago, UI. 60629.
tyta, kad Šin-Ši-Huang-Di viešpa ypatybė nepaprastai gerbti miru
tavo maždauig apie 3700 m. pr. siųjų laidojimo vietas. Todėl Ki
Mielam ir brangiam
Kr. Jis jau tada pajėgė jungti pa nijoje nepaliestos kapinės išsilai J U D A M I E J I VISATOS KŪNAI
laidas bendruomenes į vieną vie kė tūkstančius metų, kartais su
Kiekvienai epochai yra būdin
netą ir įkurti Kinijos valstybę. darydamos net nepatogumų, nes
ga
sava pažiūra į supantį mus
Jei rastieji jo kape daiktai pa jos sudaro apie 20 nuoš. naudotvirtintu šią datą, tai, palyginus jamo žemės ploto. Vien tik šio astronominį pasaulį, į visatą,
netikėtai palikusiam mus, su gilia užuojauta tė
su Lietuvos valstybės atsiradimu, pagarbos jausmo dėka išliko ne savo kosmologine teorija. Se
veliams ir giminėms lieka liūdesy
reikėjo .palaukti maždaug 5000 m., paliestas ir imperatoriaus kapas. novės graikų ir egiptiečių mąs
-• + '- Laidotuvių Direktoriai
kol atsirado panašus valdovas Kapiniu nepalietė ir komunisti tytojus gundė nepaprastai tiks
Los Angeles LB Spindulys
•
•
Mindaugas.
nės valdžios vykdyta „kultūrinė lus regimasis žvaigždėto dan
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Sin-Ši-Huanig-Di, įkūręs Kinijos revoliucija", o taio pat ir senų gaus sukimasis, planetų klai
valstybę, tuojau ją aptrvėrė di- paminklų esančių Xian mieste, ku džiojimai t a r p žvaigždžių, užte
mimai ir pan. Tačiau jų kosmo
džiąja siena apsisaugoti nuo pus ris išgyveno 10 dinastijų.
Trys Moderniškos Koplyčios
loginės teorijos dažniausiai ir
laukinių Azijos tautų Hunų ir ki
apsiribodavo šių reiškinių aiški
Mašinoms Vieta
tu. T u o tarpu Mindaugas sten
PIRMINIAI BALSAVIMAI
nimu. Žmonėms tie reiškiniai p a [
gėsi Lietuvą įglaudinti į kitų kul
Pirmmiai balsavimai Illinois i sidarė suprantami. Paaiškėjo,*
tūringų Europos tautų tarpą, pats
Tel.
737-8600
priimdamas krikštą ir karališką j valstijoje įvyks kovo 18 d. Šie- į kad juos sukelia žemės ir piaTel.
737-8601
karūną iš popiežiaus Inocento j met visose JAV-se bus renka- j netų judėjimas, o ne "dangaus
IV, nors ir jam grėsė tie patys mas prezidentas, vicepreziden- sferų" sukimasis, kaip kadaise
aziatai — totoriai.
tas, 34 senatoriai, 436 atstovų | klaidingai aiškino Aristotelis.
Prie Xian miesto esančioje kai- į rūn^i nariai ir 13 gubernatorių. | Taigi kosmologija aprašo visą
voje gręžiant šulinį netikėtai bu- Į Respublikonai savo kandidatą stebimą pasaulį, neprieštarauda
vo užtikta akmeninių kareivių sta į prezidentus išrinks liepos 14, ma žinomiems gamtos dėsniams,
tudų, kurios siekė net žmogaus d. Detroite, Mich., o demokratai Kosmologija niekada nebus apūgį. Radiniais greitai susidomėjo — rugpiūčio 11 d. New Yorke. i lamai viso pasaulio aprašymu.
Kinijos kultūrinės įstaigos, perimdamos tolimesnius kasinėjimus sa
vo globon. Tęsiant tyrinėjimus
Mirus mūsų sesutei
tų kareiviškų statulų rasta dau
TĖVAS IR SŪNUS
giau, todėl kasinėjimo darbai vyk
A. f A. VERONIKAI DCDATTEI,
GYV. V I L N I U J E
domi su dideliu atsargumu, ir
2533 West 71 St., Chicago
už jos sielą šv. Mišias aukojo:
priėjimas prie imperatoriaus ka
Mirė 1980 m. sausio 21 d., sulaukęs 53 metus amžiaus.
1410 So. 50th Av., Cicero
po gali užsitęsti ilgesnį laiką.
Prei. kun. Jonas Kučingis, Los Angeles, CaL,
Tel. 476-2345
Paliko giliam nuliūaime motina LEOKADIJA MEKŠMat, nustatyta, kad ištisos karių
Kun. dr. Algirdas Olšauskas, Los Angeles, Cai.,
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
TTENĖ, gyv. Vilniuje; seserys ALDONA DUBAKTENĖ,
eilės saugoja imperatorių, bet dar
Kun.
Stasys
Yla,
Putnam,
Conn.,
JADVYGA STASEVIČIENE, VERONIKA LISAUSKIE
įruoštos įvairios kliūtys, spąstai
Kun. Jonas Burkus, Hot Springs, Ark.,
NE, EMILĖ KARDELIENĖ, ONUTĖ IVANAUSKIENĖ,
ir kt., kurių ištyrimas užima ne
Kun. Antanas Valiuška, Phoenbc, Ariz.,
mažai laiko.
broliai MEČYS ir E N G E N I J U S su šeimomis Vilniuje.
Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM, Kennefeunkport, Me.,
Taip pat brolis ANTANAS su šeima Chicagoje.
Sis Kinijos valstybės įkūrėjas bu
Tėvas dr. Leonardas Andriekus, OFM., Brooklyn, N. Y.,
vo gabus karvedys, bet kartu ir
Giliai nuliūdę:
Tėvas Benvenutas Ramanauskas, OFM., Brooklyn, N. Y.,
žiaurus valdovas, kuris savo žiau
Tėvai Pranciškonai (grigorrnės šv. Miške), Brooklyn, N. Y.,
Antanas su šeima
rumais kaimynams
įvarydavo
Tėvas Pranas Garšva, MIC, Chicago, I1L,
daug baimės,' bet savo kraštui
Tėvas Alfonsas Bernatonis. OFM., oap., Dieburg, Vokietija,
suteikė gerų įstatymų, sutvarkė
Tėvas Cecil NaHy PM, cap.
Tėvas Denis Burke, A. Praem.,
matų sistemą, iš daugelio tarmių
Tėvas Edward, Salesian Missions, New Rochelle, N, Y.,
sudarė vieną valstybinę kalbą, gy
Tėvas Rupert Hannar, OFM, San Luis Rey, Ga.
ventojus išvedė iš primityvios
A. f A.
Visiems šiems kunigams, o taip pat visose laidotuvių apeigose
būklės, suteikdamas jiems raštą
dalyvavusiems, šv. Mišias užprašiusiems ir su užuojauta iš arti ir
ir raides, kur kiekvienas ženklas
OLGAI PIPYNIENEI
toli atskubėjusiems, liekame nuoširdžiai dėkingi.
žymi paskirą žodį, išlikusias iki
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą dr. ALVTšių dienų.
Adelė, Daumantas, Kantrimas Cibai
NA ŠABANTENE - WELLS, anūką dr. ALGĮ SABANĄ,
Savo sukurtos imperijos prie
sūnų inž. REINOLDA PEPYNE, jų šeimas, gimines ir ar
šus naikinęs be pasigailėjimo, ne
timuosius.
mažiau ir religijos, kuri tada bu
vo grindžiama animizmu. Dievy
Titas ir Aldona
Briškaičiai,
bė buvo matoma visuose gamtos
Bronius ir Pratarime Murinai,
Mylimam vyrui ir broliui
reiškiniuose, susietuose su bur
Liudvikas ir Laima
Šmulkščiai
tais, magija ir visokiais prietarais.
Todėl valdovas dažnai būdavęs
arpnntas mirtinos baimės ir sau
nepalankius „pranašus" gyvus
tragiškai žuvus, giliai liūdintiems žmonai dr. MARTEužkasdavęs į žemę. Dėl nuolati
TAI,
seseriai MARIJAI, MILVYDEENEI Šveicarijoje,
nės baimės imperatorius nenakpusbroliui STASIUI BAKUČIUI i r j o ž m o n a i E L E N A I
vodavęs jam skirtuose rūmuose,
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M, Unamuno.
Floridoje ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia ir
o "kiekvieną naktį praleisdavęs
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai
drauge liūdi
skirtinguose, kurių jis turėjęs 270.

KRAŽIŲ MONOGRAFIJA

PA
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DIDELIS ISTORINĖS REIKŠMES RADINYS

E U D EI K I S
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Mažeika & Evans

PETKUS

A D

MARQUETTE FUNERAL HOME
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A. f A.

Dr. JURGIUI PŠEMERKKIUI - DENIS

VIENOS AISTROS

Si jo baimė buvo perkalta ir j
jo pomirtinę buveinę —kapą. At
rastasis kapas apima 4 akrų že
mės plotą ir vietomis tenka kas
tis net iki 15 pėdu gilumo, kurį

ISTORIJA

intriguojantis. Išvertė ii ispanų kalbos Povilas Gau- £
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama:
Draugas 4545 W. 83rd St.f Chicago, UI. 60B29. Kai
na su persiuntimu — $4.25

Anastazija

ir Vladas

Ona ir Vytautas

Usevičiai,
Žilinskai

į:-,

r.

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m . sausio m ė n . 28 "d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Muzikės R a m i n t o s Lamps a t y t ė s ir fleitisto P e t r o Odinio,
MAZILUOJ
J. A. VALSTYBĖSE
dabar gyvenančių Vak. Vokieti
_ A. a, inž. Vytas Butkevi
— Galina Sužiedelienė iš Wajoje, koncertas bus k o v o 16 d.
ahingtono, D. C. informuoja, čius mirė sausio 4 d. Ana Nery
Jaunimo centre. Koncertą ren
kad dabar vyksta apklausinėji ligoninėj sulaukęs 57 m. Pašar
gia F L B Kultūrinės t a l k o s k o - i
mai, kuriuos praveda Nationl votas V. Zelinoj šv. Juozapo
mitetas.
Advisory Committee for t h e bažnyčioj ir šeštadienį nuvež
X Dr. Kastytis A. Jučas,
White House Conference on F a - t a s į V. Alpinos krematorijumą
X PLB Kultūrinės talkos ko odos ligų ir kosmetinės chirur
miiies. Apklausinėjimų
metu sudeginimui. Velionis atvyko p o
gijos specialistas, praneša, k a d
misija ateinančią vasarą Aus
norima patirti, kaip galima pa k a r o 1948 m., gyveno V. Zelinoj
jis priima pacientus naujoj vie
tralijoj ruošia tautinių šokių
dėti šeimoms nugalėti ekonomi ir dirbo kaip inžinierius. Buvo
toj s u dr. H a r o l d Spinka, 6132
nius sunkumus. Lietuviai čia ramaus būdo ir paslaugus žmo
kursus. Kursų ruošimo reikalu
S. Kedzie Ave., Chicagoje. V a 
galėtų iškelti savo lietuviškų gus, priklausė PLIAS — Bra
Genė Vasiliauskienė iš Austra
landos tik pagal susitarimą. T e 
parapijų, šeštadieninių mokyk zilijos skyriui. Paliko žmoną
lijos atsiuntė dr. L, Kriaučeliū- lefonai y r a W A 5-2670 a r b a
lų, tautinio auklėjimo ir kultū Oną, sūnų Algirdą su žmona
nui laišką su prašymu. J a u su 489-4441. Dr. J u č a s gerai už
ros vertybių perdavimo reika Alsinca ir anūku Algirdu ir sū
sitarta su tautinių šokių specia sirekomendavo, prieš kelias s a 
lingumą, salių jaunimui bei prie nų Čiaudi jų.
liste mokytoja Genovaite Breich vaites kalbėdamas s u A- Siutu
glaudų seneliams, ypač kalban
maniene, kuri sutiko nuvykti į ir a t s a k y d a m a s įvairius klausi
— Valdemaras Sladkevičius
tiems tik lietuviškai, būtinumą.
Australiją ir ruošti ten tautinių mus odos ligų srityje p e r radijo
baigė
Makenzye
universiteto
J A V L B krašto valdyba tuojau
šokių mokytojus. Kultūros ko stotį WCEV (1450 A M ) .
mechanikos
fakultetą
ir gavo
susirišo s u Vakarų apygardos
misijai, b e kitko, reikės parū
X Pirmasis Chicagos apylin
pirm. Rimantu Dabšiu, gyv. Los inžinieriaus diplomą. Diplomų
pinti ir lėšų.
kių studentų ateitininkų drau-,' prof. J. Brazaičio mirties penkerių metų sukaktį minint Kultūros židiny New Yorke, N. Y
(formatura)
įvyko
Angeles, o per jį su J A V L B įteikimas
Nuotr. Vyt Mažėto
govės susirinkimas įvyks v a s a gruodžio
28
d.
Anhembi
audi
X Pirmasis Chicagos apylin
Seattle apylinkės valdybos pirm.
rio
1
d.
Ateitininkų
namuose,
kių studentų ateitininkų draugo
I n a Bertulyte, k u r i pasižadėjo torijoje. Valdemaras s u tėvais
127
ir
Archer
Ave.
Susirinkimas
rajone,
vės susirinkimas įvyks vasario
tuose apklausinėjimuose daly gyvena Vila Gustavo
punktualiai
prasidės
7:30
vai.
Sao
Paulo
mieste.
Jis
y
r
a
anū
1 d. Ateitininkų namuose, 127 ir
vauti. Tolimesnį šio klausimo
vak.
apatinėje
salėje.
Kviečia
Archer Ave. Susirinkimas punk
tvarkymą perims dr. A n t a n a s k a s (vaikaitis) Vaclovo ir Teo
vo
išgirsti
knygos
autoriaus
tualiai prasidės 7:30 vai. vak. me visus studentus i r gimnazi
džiojo
rinktinės,
Gen.
T.
Dau
KLAIPĖDOS KRAŠTO
Butkus, J A V LB krašto valdy filės Sladkevičių. Valdemaro se
(seniors)
jūr.
kp.
Bį
Krištopaičio
žodį.
Jis
apatinėje salėje. Kviečiame vi- jos paskutinmečius
kanto ir Cicero Klaipėdos jūrų
ATVADAVIMO M E T I N I S
bos vicepirm. socialiniams rei nelis, Vaclovas, miręs 1953 me
sus studentus ir gimnazijos j dalyvauti. Tadas K l i m a s skaitais, lietuvių kolonijoje buvo ži
šaulių dalinių vėliavos. Tėvy papasakojo knygos paruošimo kalams.
Sausio 20 d. Chicagoje Gen.
paskutinmečius (seniors) d a l y - į t y s
paskaitą,
apibūdindamas
nomas kaip g e r a s akordeonis
nės prisiminimo maldos tekstą bei išleidimo raidą, pasidžiaugė
— Br. Bieliukas suorganiza
vauti. Tadas Klimas skaitys! draugovės organizaciją ir stu- T. Daukanto jūrų šaulių kuopa perskaitė j . š. V. Utara. (
visuomenės rodomu susidomėji
tas, kuris dažnai grodavo pa
paskaitą, apibūdindamas d r a u - j d e n t ų veiklą. Taip p a t įvyks šauliu namuose surengė Klai- Lietuvos gen. konsule J . Dauž- mu knyga ir padėkojo Gen, T. vo P L B leidinių komisiją, kurią rengimuose.
govės organizaciją ir studentų! vadlybos rinkimai. Kviečia Ni- pėdos krašto atvadavimo me- vardienė t a r ė prasmingą žodį- Daukanto kuopai už paramą bei sudaro Marija Aušra Jurašie
— Kristina Alaburda baigė
veiklą. Taip p a t įvyks valdy- j jolės Sadūnaitės v a r d o studen-1 t i n f s sukalrties^minėjimą i r t a Visiems atsistojus susikaupimu šios knygos sutiktuvių suruoši nė, prof. Algirdas Landsbergis
ir
pirmininkas
koordinatorius
anglų
kalbos vertėjos kursą,
bos rinkimai. Kviečia Nijolės į tų ateitininkų draugovė. Norį pačia proga Chicagos" lietuviš buvo prisiminti Klaipėdos k r a š  mą. Supažindinimas su knyga
Vincas
Rastenis
(visi
iš
New
Univ. Catolica. Šio mėnesio 18
Sadūnaitės vardo studentų atei-1 daugiau informacijų gali skam- kąją visuomenę supažindino su to kuopos vadovių G. Gidienės buvo užbaigtas jos autoriui —
Yorko),
prof.
dr.
Tomas
Red. išvyksta į Londoną tobulinti
tininkų draugovė, informuotis binti Viliui Ehindzilai telf. 986- kuopos nario, jūrų kapitono žosios Lietuvos sukilėliai, k a  B. Krištopaičiui sugiedojus Il
meikis
(Chicago),
dr.
Aleksan
mokslo.
*
i Broniaus Krištopaičio išleista riai, šauliai ir Gen. T. Daukan giausių metų...
pas Vilių Dundzilą tel. 986-9068 9068, v a k a r a i s .
d
r
a
s
Štromas
(Anglija)
ir
To
kn
Jur
X O. ir P r . MichelevičiaL V. | Y g a " U keliais". Dalyva- to kuopos vadovių M. Gidienos
vakarais.
Programai pasibaigus, daum a s Venclova (Los Angeles).
Matulaitis ir V. Gruzdys pirmie- j v o p e r 200 svečių ir šaulių,
kantėnai
visus susirinkusius pa
ir G. Kuzmienės prisegtomis
B
X Apie Australiją ir joje ji atsiuntė auką Kražių mono
P o pietų 2 vai. akademine nu- L
.
. . . v.
~~~Z vaišino sesių skaniai pagamin r . Bieliukas taip pat suorga
•
••
,
.
•
*
_
J
^
i
tautinėmis
juostelėmis
pagerbnizavo kun. Kazimiero Pugeviesančių lietuvių gyvenimą
va
grafijai išleisti.
tais sumuštiniais ir kavute su
n
e
u
m
o
dalis
buvo
pradėta
gar
ti
tų
kovų
gyvieji
dalyviai
—
čiaus tvarkomam Lietuvių In
karonę pereito
penktadienio
X V y t a u t a s Kasniūnas, Be- bės prezidiumo sudarymu. Į jį kovotojai J. Tapulionis, J. Ta pyragaičiais.
formacijos
centrui kompetentin
vakarą Jaunimo centro kavinėje
Shores, Ind.,
artimas buvo pakviesti atidarant minė mulis, B . Ambraziejus, V. TalSausio 20 d. Chicagos šauliai gų asmenų talką
paskaitoms
suruošė Akademinio
skautų verly
mus jimą, kuopos pirmininkui E . lat- Kelpša, A. Matukas ir A. ir lietuvių visuomenė taip pami skaityti. Sutarta su kun. K. Pusąjūdžio Chicagos skyrius. Vy " D r a u g o " bendradarbis,
Vengianskui,
Lietuvos
gen.
tenis Statkus iš Chicagos, Aus pasveikino i r atsiuntė auką. konsule J. Daužvardienė, LŠST Urbonas. P a g e r b u s kovotojus, nėjo Klaipėdos krašto atvadavi gevičiumi, kad būtų organizuo
susirinkusieji
išklausė LŠST mo metinę sukaktį ir pasitiko
tralijoje ilgesnį laiką gyvenęs ir Ačiū.
ir
K. Milkovaitis, LŠST vyr. kapel. pirmininko K. Milkovaičio turi Lietuvos prekybos laivyno isto jami seminarai religinėse
pereitų metų gale ten keletą
bendrinėse
konferencijose,
stu
x Emilija Meškauskienė, Chi kun. J. Borevičius, evang. kun.
ningą paskaitą, kurioje prele rijos knygą.
savaičių buvojęs, pateikė įdomų cago, Dl.. aukojo 10 doi. Ačiū.
dijų institutuose, universitetuo
A. Trakis, Lietuvos kūrėjų sa gentas trumpais bruožais apta
Šiai didžiulei šventei praėjus, se.
pranešimą ir parodė daugybę ge
Paskaitininkais kviečiami
X D r . Juozas Vidžiūnas, Tus- vanorių s-gos pirm. pik. J. Šve
rė Mažosios Lietuvos istorinę Gen. T. Daukanto jūrų šaulių prof. A, Landsbergis, dr. A.
rų nuotraukų. Klausėsi daugiau con, Ariz., aukojo 10 dolerių.
das, LKVS "Ramovės" Chica raidą, Klaipėdos krašto vaidme kuopa yra nuoširdžiai dėkinga
kaip 150 asmenų.
Štromas, T. Venclova.
Dėkojame.
gos skyriaus pirm. kpt. A. J u š  nį nepriklausomybės bei okupa Lietuvos gen. konsulei J. Daužkevičius, LDK Birutės dr-jos cijų laikais ir Klaipėdos uosto vardienei už prasmingas min
X Cicero Šv. Antano parap.
pirm. K. Leonaitienė, LŠST mo svarbą tautine bei tarptautine tis, išreikštas minėjime, LŠST pomis. A. Lymantui ir V. Bamokyklos tradicinis vakaras šie
terų vadovė S. Cecevičienė, Vy prasme Lietuvai. Prelegentą d a r pirm. K. Milkovaičiui, J. Any- kūnui, aptariusiems knygą "Jū
met įvyks vėliau negu papras
— d a u d i a Marčia Šapolaitė,
t
a u t o Didžiojo šaulių rinktinės papildė po t o kalbėjęs Mažosios sui, J. Tamuliui ir organizaci r ų keliais*' ir K. Oželiui meniš
tai — balandžio 12 d., po Vely14 metų Liceo Coracao de Jeaus
pirm.
V.
Išganaitis,
Mažosios
kų.
Lietuvos Lietuvių dr-jos atsto joms — Lietuvos kūrėjų sava kai paskaičiusiam iš knygos iš
Lietuvos Lietuvių dr-jos atsto vas J . Anysas, iškeldamas maž- norių s-gai, LKVS "Ramovės" t r a u k a s . Dėkingi birutininkėms, mokinė, laimėjo t o s mokyklos
v a s J. Anysas ir jūrų kapitonas lietuvių patriotų nuotaikas am Chicagos skyriui, Mažosios Lie ramovėnams, kūrėjams savano stipendiją. Konkurse ji užėmė
x Vasario 24 d. Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
B. Krištopaitis, J. š. V. Zinkui žių bėgyje, jų meilę lietuvių tuvos Lietuvių dr-jai, Vytauto riams, klaipėdiečiams, šauliams, trečią vietą. Claudia yra taip
mas ruošiamas LB Brighton
komanduojant,
buvo
įneštos kalbai ir prisirišimą bei ištiki Didžiojo šaulių rinktinei ir Ci lietuvių visuomenei, gausiai mi pat gabi matematikė ir daly
vavo tarpmokyklinėj "Matema
Parko apylinkės Nekalto Pra
JAV-bių, Lietuvos, Klaipėdos mybę.
cero "Klaipėdos" jūrų šaulių nėjime dalyvavusiems. Taip pat
tikos Maretonoj". J o s mokykla
sidėjimo parapijos mokyklos sa
krašto, Lietuvos kūrėjų sava
Įdomų epizodą, rodantį 1953 į ^ P ^ Klaipėdos krašto atva- nuoširdi padėka dienraščiams laimėjo pirmą vietą — aukso
lėje.
norių, ramovėnų, V y t a u t o Dikov
* i dalyviams — J. "Draugui" ir "Naujienoms" ir medalį. Jonas ir Martene Šapometų sukilėlių
sukilėlių ir
ir Klaipėdos ^nino
Tapulioniui, J. Matukui, B. Am radijo programos "Margučio"
X Gustavas Černius iš Ka
krašto vaduotojų karių nuotai
lai, — Claudijos tėvai — turi
nados atsiuntė Garbės prenu
X Valentinas Laurušonis, c kas bei drausmingą jų laiky- braziejui. V. Tallat-Kelpšai i r vedėjui P . Petručiui už infor- didelę siuvyklą C. Verdėj.
Jie
meratos mokestį. Esame labai
ceriškis, padėkojo už kalendo- į sen^ trumpai i r vaizdžiai papą A. Urbonui, S. Juodvalkiui, do- j macijas.
skundžiasi, k a d dabar
niekas
rių ir atsiuntė 10 dol. auką. į s a kojo tose kovose dalyvavęs vanojusiam meniškai pagamin- į Gen. T. Daukanto jūrų šaulių nenori dirbti, kaip kitados dirb
tą Klaipėdos miesto herbą, Vy- Į kuopa dėkinga visiems broliams
Ačiū.
j savanoris kūrėjas J. Tamulis.
davo jie ir kiti lietuviai Rom
x
Reikalinga gailestingoji
tauto Didžiojo šaulių rinktinės į ir sesėms jūrų šauliams, b e t kuo
Kidyką sveikina jėzuitų varKun.
J.
x
Dėkodami
už
kalendorių,!
Kalboms
pasibaigus,
sugiedoRetire.
sesuo arba "receptionist" dirb
vadovybei ir jos pirm. V. Išga-' prisidėjusiems prie šio rengimo
du kun. P. Daugintis iš Chicagos.
po 5 dol. aukojo: Adolfina Švel-Įjug Lietuvos himną ir išnešus
ti gydytojo kabinete, pietinėje
Nuotr. VL Bacevičiaus
naičiui, leidusiems nemokamai' organizacinių ir pravedimo darnienė, Stasys, St. ir B. Barstei- į vėliavas, buvo užbaigta minėjidisidentus
mokslininkus.
chicagos dalyje. Skambinti iki
pasinaudoti šaulių namų patai- bų.
E d . Vg, vo
x
Dr.
Nijolė
i
r
dr.
Tomas
kai,
Viktoras
Petkus,
J.
Gelum-:
akademinė
dalis.
Trys
mokslininkai,
kurie įsten
mo
12 vai. d. tel. 476-3319. (sk.)
gė L**-ūkti, vaizdžiai nusakė
Remeikiai, čikagiškiai. parėmė bauskas, P. Urbonas, Agota Į p Q pertraukos vyko supažinpriespaudą Sov. Rusijoje. Jie
Iietavhj Operos statomų m u s U spaudos d a r b u s 50 dolerių Šuopienė, Galina Valeikienė, M. Į dūiimas su jūr. kap. K. Krišto
Vieraitis, Ona Karpuškienė, Ar paičio išleista knyga "Jūrų keveikalų Carminos Buranos ir j auka. Maloniai dėkojame
buvo atleisti iš tarnybų, atmes
Pajacų spektakliai bus bal. 19 Į x Mikas Lisauskas, Water vydas Algminas, Vincas Mickus, liais". Kuopos pirm. E. Ven
ti valdžios įstaigų. Irena Laid., 8 vai. vak., b a l 20 d., 3 vai. būry Conn., atnaujindamas pre- A. Kirkutis. Visiems maloniai gianskui t a r u s įvadinį žodį, kny
ner, 4 1 m., metalurgijos spe
PIETŲ SALOS
AKVARIUMUI 50 METŲ
gos turinį aptarė, anot auto
popiet ir bal. 26 d, 8 vai. vak., į numeratą pridėjo 37 dolerių au-j dėkojame.
cialistė, papasakojo, kaip j i vien
Field Gamtos istorijos muzie
Chicagos Sheld akvariumas dėl paprašymo išvykimo vizos
Marijos mokyklos salėje. Bilie-. ką ir tokiu būdu labai dosniai!
x Aukų po 5 doL atsiuntė: riaus, tos knygos "architektas"
tai jau gaunami Vaznelių pre- į parėmė mūsų spaudos darbus, i B. Kilikevičius, E . Zatorskis, ir pagrindinis inspiratorius, at- jus Chicagoje. Roosevelt gatvėj šiemet švenčia auksinį jubiliejų. buvo išvaryta iš moksftninkų
kyboje, 2501 W. " l s t St., Chi- j j skelbiame G a r b ė s prenume- J u r g i s Baublys; po 4 dol. - - R. likęs jos visus techniškus p a prie ežero nuo vasario 14 iki Ta proga sausio 28 d. atidaroma tarpo. Iš Rumunijos ištrūkęs
eago, 111. 60629. Tel. 471-1424. ratorium ir maloniai dėkojame. Petronienė, V. Paketuris, Teklė ruošimo darbus, A. Lymantas, kovo 20 d. ketvirtadienį vaka paroda, kovo 13 d. 8 v. v. po atominės fizikos specialistas E .
rais 7-9 vai. turės paskaitas vandeninių filmų rodymas. Ak Friedlander pasakojo apie kra
Taip pat galima gauti ir pilną
X Dr. P r a n a s Zunde, Atlan Ivanauskienė; po 3 dol. — So atvykęs iš Montrealio, Kanados.
variumą įsteigė J. Gr. Sheld, tas ir kitas priespaudos priemo
Canninos Buranos libretą tik u ž ta, Ga.. atsiuntė malonų laišką, fija Vičiulienė, A. Kuprevičius, Apie autorių kalbėjo atskridęs apie Pietų Pacifiko salas.
iš
Los
Angeles
lietuvių
radijo
Marshal Field bendrovės prezi nes. Laisvojo pasaulio moks
$1. Bilietų kainos: parteryje — sveikinmus ir 2 5 dolerių čekį J. Skabeikis; po 2 dol. — A. VIPACIFIKO FILMAI
dentas, padovanojęs 3 mil. dol. lininkai nori paimti savo globon
$17.50, $15.50, $12.50 ir $9.50; "Draugui'* stiprinti. E s a m e dė sackas, S. Mučinskienė, Ed. Mal- vedėjas ir žurnalistas V. BakūField muziejuje, Chicagoj, va Dabar akvariume y r a 4,500 žu persekiojamuosius.
balkone — $15.50, $11.50 i r kingi.
canas, Klemas J u r g ė l a ; 1 dol. nas. Porą įdomių skirsnelių iš
$7.50. Paštu bilietus galima užX Dr. Juoras Petrikas, S* — Z. Dabrila. Visiems dėkoja knygos paskaitė inž. j . š. K. sario 8 d. 7 v. v. ir šeštadienį vų, priklausančių 500 rūšių.
Oželis. Pabaigoje malonu bu- vasario 9 d. nuo 10 v. r. iki 5
•taakyti, panaudojant šią a t - P e t e r s b u r g , PI., yra nuolatinis me.
STIPRINTI AMERIKOS
v. v. bus rodomi filmai iš Pietų
Karpą
Advokatas JONAS G1BAITIS
" D r a u g o " rėmėjas. Ir dabar ga
BALSĄ
Pacifiko salų. Įėjimais su bi
Prašau prisiųsti
bil. p o vome jo 10 dol. auką. Dėkoja
6247 So. Kedzie Avenue
lietais.
Illinois senatorius iš Chicagos
me.
. . . . . . dol
spektakliui.
Tel. — 776-8700
Ch. H. Percy daro pastangų,
X Antanas Sprtndys, DeltoKOMEDIJA SU V A K A R I E N E
viso $
Chicago, Illinois 60629
kad būtų sustiprintas Amerikos
na. PI., prie prenumeratos mo
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
St. Xavier kolegija, 3700 W. Balsas, Radio Free Europe ir
bil. po
dol. kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
103 St., Chicagos pietuose, va Radio Liberty. Ypač ragina sti
. . . .spektakliui, viso dol
bai ačiū.
sario 23 d. stato
komediją printi programas islamo kalbo
X Kun. dr. K. Ruibys, Tis"Lašt of the Red Lovers". mis siunčiamus į Sovietų Są
kilwa,
Tll., prie prenumeratos
Vardas ir pavardė
iiimiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitraiiiiiiiitnn
Prieš filmą — vakarienė. P r a  jungą ir Artimuosius Rytus.
mokesčio pridėjo 12 dol. auką.
džia 6:30 vai. vak.
Advokatas
Labai ačiū.
MOKSLININKAI PRIEA
Adresas
MASKVĄ
G1MTARAS P. 6EHEHAS
AUTOMOBILIO IŠLAIDOS
X E . Vaičiulytė, Montrealy,
Darbo
vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
Kanadoje, užsakė "Draugą" vie
Fizikų suvažiavime Marriott
Chicagoje automobilio išlaiky
nam asmeniui j Australiją i r
to iki 45 e t . ' viešbuty, Chicagoje. trečiadienį Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Telefonas
ir pagal susitarimą.
dar ataiuntė auką
už važiuojamą mylią, bet Newi buvo iškeltas Nobelio laureato
^ t o u s l š r a š y t T Ūthuania^ Į
" Dujame.
Tel.
776-5162
arba 776-516S
Opera Co. Inc. ir siųsti tiesiog 1 X K. Razma, Cicero, 111., dė- Susipažinimo su knygos "Jurų keliais" programos dalyviai: A. Lymantas, Yorke ir Los Angeles miestuo-' Sacharovo arešto ir ištrėmimo
Gen. T, Daukanto jūrų šaulių kuopos pirm. E. Vengianskas, knygos auto
2649 W. 68 Street
Tą skelbia Į klausimas. Buvo pabrėžta, kaip
su užsakymo lapeliu Vaznelių kodamas už korteles, aukojo 10 rius jūr. kpt. B. Krištopaitis ir V. Bakūnas sausio 20 d. Chicagoje Saulių se dar brangiau.
Chicago,
DL 60629
f
Hertz bendrovė.
žiauriai Maskva persekioja aa- MIMIIItlIlHllinilItlIlIlIUlUilIlIlIlIlIlIlHIII
krautuvės adresu.
(pr.) dol. Labai ačiū.
namuose
Nuotr. P. Malėtao
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