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Alma Mater Nr. 4

Prezidento Carterio
įspėjimas Maskvai

Vilniaus universiteto
400 metų renginiai

Lenkai turi teisę tvarkytis bs Maskvos

mirtingaisiais, po kiek laiko pa
stebėjome gėliy puokštę, kur ka
daise buvo bažnyčios didysis alto
rius, kada jo nebuvo išniekinu-1
sios degradavusių žmonių ran
kos. Kas padėjo ten gėles, liks
paslaptimi. Aišku tik, kad ne “vy
riausybė" ar jos palyda. Daugelio
akys, ten pastebėjusios gėles, ne
^lėjo paslėpti pasitenkinimo.
Kilnu, kad buvo širdis ir ran
'Alma Mater” nr. 2). Kai jau Ii
ko vos ne plikos sienos, sudaužyti kos, bent tokiu būdu pagerbu
vitražai, statulos ir t. t., buvo nu sios tą vietą, taip brangią Lietu
matyta joje įrengti “pažangios vos geriausiai akademinio jauni
minties muziejy” (gal vaizduo mo daliai. Čia belieka jam visų
jančios, kaip ta “pažangi mintis”, geros
, valios žmonių vardu nuo
buvo įgyvendinto?). Pradėtas re širdžiausiai padėkoti.

/. Kalnaitis
(Tęsinys)
Gėlės ant altoriaus
Turbūt nė viena Vilniuje baž
nyčia nebuvo taip barbariškai
nusiaubta po “bažnytinės refor
mos" 1948 metais, kaip jėzuity
—Sv. Jono! Šiuo atžvilgiu galėty
‘lenktyniauti” tik Vizitiečių,
apie ką jau buvo rašyta (žiūr’

Washingtonas. — įvairūs ka- šiams apskritai, o ypač Ameririniai ir politiniai ekspertai nesu- kos — Sovietų Sąjungos santytaria, ką reiškia Sovietų Sąjun- • kiams. Jungtinių Tautų Charta
gos, Čekoslovakijos, Rytų Vokie ■ nustato visoms valstybėms dide
tijos kariniai žygiai prie Lenkijos lėms ir mažoms teisę egzistuoti
sienos: ar tai pasiruošimas žygiuo be užsienio kišimosi, nepaisant
ti į Lenkiją, ar, — tik “ginklų ideologinių, sąjungų ar geogražvanginimas , siekiant paveikti: fjnių padėčių. Aš norėčiau, "kad
ir įspėti lenkus. Komentatoriai visos šalys žinotų, jog Amerikos
tuo klausimu, maž daug, 50 — 50 ateities politika ir laikysena Sovie
santykiu pasisako už abi galimy-įtų Sąjungos atžvilgiu bus tiesiobes. Nurodoma, kad soviety pre- gjniai ir labai nepalankiai paliesta
ridentas Brežnevas rengiasi išva bet kokių sovietų jėgų Lenkijožiuoti iš Maskvos. Kiti sako, kad į jc panaudojimo, užbaigia pareis
Brežnevo Kremliuje nebuvo, kai kimą prezidentas Carteris.
buvo pradėta invazija į Afganis
taną.

Baltieji Rūmai Washingtone
Padėtis Lenkijoje
paskelbė pareiškim,, kurtame sa j
_ Unkijos
koma: JAV su vis dujančiu ru
ijM ccntr0 komitetas.
Sakėme jau, kad buvo padė
pr-sčiu stebi lig šiol nebuvus, ».
va)(1.jos
kcitim<,s
tos gėlės prie paminklų lenty
yielp karo jėgų stipnn.ma jąie
k,,jW. atsi5aukim
kurian,c
Skargos kieme... Bet ne ten jie pa
Lenkuos sienos ir uzdaom, lai:
a5nmi susir5pinti taa
laidoti. Jy daugumos palaikai gu
kuriu pasienio rajonu. JAV tuo „„ |jk mu b atsiminti kad ncra.
Ii Rasy ir Bernardinų kapinėse.
pačiu ,ma demesm sovietu pnml
vr(la tč
, ckonomini
Tikslingiau būtų buvę nuvykti į
nirna. kad kokios tai ant,soc,a,h „,,raiinj sunaikinjmif ,,.nk
tas kapines... O gai visai jokios ka
listmes jėgos veikia Lenkijoje. Is .. .
i iv v
pinės nebuvo užprogramuotos?
— Kinijos “keturiy gaujos” teis patynmo mes žinome, kad poka .ranbos parci5kim,. Si Iarvba,
,Deja,’ *>uv°. tik ne tos’ kurias rei*
me Mao Tse Tungo našlė pri nneje įstotume šitokie pateški-,n,rka(| anksfia„ nc(|ariusj arciKorespondento J. Kojelio telefoninis pranešimas
kia
laikyti
minint
Vilniaus
uni

sipažino, kad ji vadovavo akci mai kartais būdavo datom, prieš kim„ vcik:a
i(.
mjni,
tą atstovavo Ksaveras Kairys. Bet
Washingtonas.
—
Amerikosi
Washington
Post,
Washington
jai prieš valstybės galvą Liu ir jo karines intervencijas.
at,k;,ujŲ
jam neteko “atidaryti": durys versitetą. “Susikaupimo minutė
lietuviai, kurie liepos 18 demon Star, Cleveland Plain Dealer,
JAV toliau laikosi nuomones,.,karininkų.
. ,
c
pačios atsidarė ( paskubėjo pa Antakalnio kapinėse” — štai kas stravo prie Sovietų Sąjungos am Draugo, Darbininko, Tėviškės 2i žmoną Wang. Jie abu buvo pa
Specialioje
sesijoje ta
buvo
numatyta
programoje!
smerkti
ir
paniekinti
“
kultūrinės
kad
Lenkijos
žmones
turėtų
tu

slaugūs tarnai). Kai įėjo “vyriau
ryba
svarsčiusi
uždavinius,
kurie
” _i nikėjo
prie snieč basados Washingtone, D. C., burių korespondentai. Iš Phila revoliucijos” metu.
rėti teisę spręsti savo vidaus sun- stovi prieš ginkluotas jėgas šiose
sybė” su palyda, durys vėl užsida , ‘Susikaupti
.....
_
— Atstovų Rūmai patvirtino bumus be kitų jsikišinao. JAV, o
rė. Vieni sakė, kad “dabar apžiū- į?’ dldziul\U~ ° ^sy ir Bernar gruodžio 3 d. buvo teisiami Wa delphijos buvo atvykę LB Visuo
se. jarvba s„,5k. H
meninių
reikalų
tarybos
nariai.
shingtono
aukštesniajame
teism
lėšas
— 1.6 bil. dol. kenksmin taip pat kat kunos Vakarų vj-nau iisbr(- inim įf|
rimas muziejus", bet buvo nema
opinės, priglaudusios dau
America, gų chem:kalų apterštoms vie svbes, o ir Sovietų Sąjunga yra!
žai ir tokių, kurie teigė, kad “ta 2elį
universitetui nusi I Teisiamuosius gynė advokatas Er Nesimatė Voice of
ties. -kuri sudaranti rimtą grėsmę
l
nestas
Raskauskas.
Nesant
paVLIKo
nei
ALTo
atstovy.
tovėms išvalyti.
rybinis vyskupas laiko ant tary i pelniuslų žmrn>U>
“užmirš
pažadėjusios I^nkijai el"""™nc!(.!;,,n,,,,inci tvarkai ir visai va]s.
kankamai įrodymų, išteisinti: A.
Platesnis reportažas bus pa- į — Iranas pagyrė atmušęs Irako paramą, kun padėtų palengvtn-1
binio altoriaus tarybines Mišias”. tos”. Ir neatsitiktinai: labai jau
Banionytė, G. Damušytė, L. Ko skelbtas netolimoje ateityje.
lėktuvų puolimą Khargo saloje, ti Lenkijos vidinius sunkumus. 'ki]n(, k
n(1(,n,ai
apleistos,
neprižiūrėtos,
sunaikinKaip ten iš tikrųjų buvo, nežijeKs,
Simas
Kudirka,
V.
Rukšys,
numušęs
vieną
Mig
lėktuvą.
nome, nes kantriai laukėme kie- tos"‘ ,r ,n.*.^k? nPPadar)'ta univer
v . „ . . ...
, .
J*v nctur: .Į?ktt?
k"- na. kad šios tarvbos išėiimas j vie
- Vak Vokietijos teismas pa- nuo nors budu jšnaudot, lenkų i^
pan|(,5ti jrnkl,s ka_
me, kol pro didžiąsias bažnyčios
pr0^a- P ^<>ply- J. Stirbienė, D. Vaičiulaitytė, Vir
Ukrainos katalikų
tvirtino teisingumo ministerijos' sunkumus savo politiniams tiks s 11X1,1
(atsiprašome, muziejaus) duris c’a ^as^ kapinėse kaip buvo, gus ir Vytas Volertai ir B. Zdany
rinio stovio paskelbimui.
i tė. Vienos dienos kalėjimo baus
draudimą naujoms nacių orga lams.
išlingavo “vyriausybė" su palyda ta,p ir Iiko lik,mo valioje‘
vyskupų sinodas
W«isbingtone
kai kurie Ij(senato
i mę gavo: M. Aistis, kun. K. Pu
Užsienio
karinis
įsikišimas i
kč d
.nkjjn
nizacijoms naudoti savo pratimuo
Kai jau galėjome įeiti su kitais:
(Bus daugiau)
gevičius ir R. Stirbys, tačiau į
Roma, — Vatikane vyksta Uk į se ginklus. Ministerija tvirtino, Lenkijoje turėtu labai neigiamus |
Cbar,cs pw,.
Rk6
bausmę buvo įskaitytas arešto rajnos katalikų Bažnyčios vysku- kad vokiečių konstitucija drau padarinius Rytų —Vakarų
sovietai supranta, kad masi: laikas.
pų sinodas, kuriame dalyvauja džia pusiau karines grupes, kaip
į
nis
jėgų
įvedimas j Lenkiją baigPrieš O. Baršketytę. L. Berno 15 vyskupų iš Kanados, Amerikos, “Wehrsportsgruppe Hoffman”.
i tusi skerdynėmis ir kraujo pralie
— ČIA patarė naujosios vy
tą. V. Gurecką, C. Hardy ir J. Argentinos, Brazilijos, Australijos
Lenkiją supa
I jimu.
Krakauską bylos anksčiau buvo ir kelių Europos kraštų. Sinodui riausybės tarnautojams vengti so
i Kolumbijos un-to prof. Jane Cu
stiprios jėgos
vadovauja kardinolas Josef Slipyj. vietų agentų. Komunistinė žval
nutrauktos.
rn. taikoma Lenkijos reikalij ži
Ukrainieč'ai vyskupai paskel- gvba bandanti kontaktuoti Reaga ,
Didelį susidomėjimą byla paro
nove. pareiškė nuomonę, kad so
dč žinių kanalai. Teisme dalyva bė Sovietų Sąjungai raginimą nu no administracijos žmones, šie-, Voršnra. — Užsienio spauda
vietai Lenkijos nepuls, jie žiną.
vo AP, UPI. CBS, Liberty radijas traukti tikinčiųjų persekiojimą. kianti su jais susidraugauti. Vie- spėlioja, kaip elgtųsi Lenkijos
jog lenkai ginsis, be to. ckonomi
kariuomenė,
jei
sovietai
pradėtų
Prezidentas Carteris atsisveikino su kabinetu
-------------------------------------------- Ukrainoje yra 4,3 milijonai ka nas jaunas tarnautojas patvirtino,
niai sunkumai tada taptų so
talikų, kuriuos Kremliaus val kad nepažįstamas rusas buvo jį invaziją? Varšuvos pakto valsty
VVashingtonas. — Šią savaitę dencijos kabineto posėdį, kuris tru
vietų
atsakomybe. Jos nuomone.
bėse lenkų jėgos yra didžiausios.
Tęsiamos derybos
džia dar 1946 m. bandė sujungti pakvietęs pietų.
96-sis JAV Kongresas baigia savo ko 80 minučių. Per ketverius meMaskva
norėtų visai nesikišti j
— Salvadore palaidoti šeši re Armijoj’e yra 210,000 kareivių,
su Maskvos stačiatikių Bažny
darbą. Sostinėje naujai išrinkti se tus tokių pilno kabineto posėlenkų reikalus, o Lenkijai užimti
su Irano valdžia
čia. Ukrainiečiai vyskupai išreiš voliucinio fronto vadai. Laidotu karo aviacijoj 85,000. Salia stiprių
natoriai ir kongresmanai ieško bu džių buvo 74. Posėdyje buvo
siųstų Varšuvos pakto narius:
pėstininkų
jėgų
lenkai
turi
pen

Tr, , . ,
.
I kė padėką Vatikanui už radijo vių dieną nušauti dar penki as
tų, kraustosi,, užmezga pažintis, mestas žvilgsnis atgal, aptarti šios
Rytu
Vokietiją. Čekoslovakiją ir
IVosJi.ngtonas. -Valstybes se- tranJiacijas j ukrainą
kias šarvuočių divizijas, aviacija
menys.
Rinkimus pralaimėję senatoriai administracijos laimėjimai ir sun kretorius Muskie pareiškė, jog Al
kt.
Lenkai
tačiau ypač smarkiai
— Sovietų įstaigos painfor turi 700 kovos lėktuvų. Sovietai
ir atstovai atsisveikina su drau- kūmai. Viceprezidentas Monda- į žiro diplomatai perdavė Irano vy
kovotu
prieš
vokiečių jėgas.
Prof. Tonu Parming mavo rašytoją Vladimirą Voino- Lenkijoje laiko tik dvi šarvuo
gais, deda į dėžes suvenirus, iš- le pasakė jautrią kalbą, kurioje , r'ausybei Amerikos paaiškinimus
Izraelis vėl puolė
vfch, kad jis galės gruodžio 25 iš čių divizijas, nors per Lenkiją ei
valo savo įstaigas. Paskutinioji, išreiškė viltį, kad Carterio admiapie pabaltiečius
ikaitų paleidimo
sąlygų.
na
svarbūs
tiekimo
keliai,
komu
važiuoti su žmona ir 7 metų sū
šio 96-to Kongreso sesija, vadina nistracija istorijos bus palankiau Amerikos atsakyme nurodoma, kad
Libano stovyklą
Maryland universrieto profeso numi į V. Vokietiją. Voinovich nikacijų linijos, kurios sovietų
ma “šlubos anties" sesija, skubo- vertinama, negu ją vertino bal- i Amerikos prezidentas gali išpil
Tel Ainiuos. — Izraelio ginkluo
rius Tonu Parming paruošė stu- parašė satirinę knygą apie “Eili štabą jungia su Rytų Vokietijoje
mis priėmė kai kurių įstatymų suotojai.
I dvti dvi Teherano sąlygas, ta- ...
.
, . . .. ....
nio Ivano Čonkino gyvenimą ir laikomom 20 divizijų.
tas
dalinys, atvykęs jūros ke
..
diją
apie
pabaltiečių
išeivių
veik
projektus. Svarbesni, kaip bau-!
pagal konstituciją negali lies , J
r, ...
, . .
, . nepaprastus nuotykius”.
Lenkų kariuomenėje, NATO liais. puolė palestiniečių stovyk
Prezidentas Carteris, susirin čiau
.• i T j • •
.-i.-.*3- Jis pabrėžia pabaltiečių laidžiamojo kodekso reformos svars
kitų dviejų: atšaukti teismo
../
\ jTAin
nt i
kus kabineto nariams, juokauda ti......
Irano premjeras Rajai parei- karinių ekspertų žiniomis, jau lą Libane, vos 12 mylių nuo Bei
.
, .
. mojimą, kad JAV kongrese Pabaltymai buvo palikti ateinančiam
1
eskimų
Irano
vyriausybei,
panai
*
o
mas pranešė, norįs visiems kartu
tijo valstybių reikalai iškeliami kalavo parlamento dar 342 mil nesnieji karininkai nerodo ru nito. L banas pasiskundė Jungti
97-tam Kongresui.
,
paskelbti nemalonią žinią, kad kinti tuos ieškinius. Prezidentas proporcingai daugiau, negu kitų dol. kariuomenės reikalams, ka sams didelės pagarbos ar draugiš nėms Tautoms, kad nakties puo
Pareigas apleisdamas, senato rinkimai praiairnėti ir teks išsi- negali taip pat konfiskuoti Ameri
kūmo, tačiau vyresnieji, aukštes lime žuvo 15 libaniečių ir 13 bu
kraštų, tačiau pabaltiečių grupės rių algoms.
daugumos vadas Robert Byrd, de skirstytL Pn poodžio prezidentas koje laikomų buvusio šacho tur
niojo laipsnio karininkai, daugelis vo sužeisti.
—
Lapkričio
15
d.
pasibaigu
dar nėra užmezgusios reikiamų
mokratas iš Vakarinės Virginijos, su
atsisvcikino ir išėjo iš sa ; tų. Paaiškinime nurodoma, kad ryšių su didžiaisiais Amerikos in-1 s*^ savaitę Amerikoje bedarbių baigę rusų karo mokyklas, yra
Izraelio štabo viršininkas gen.
pasiuntė naujai išrinktam sena- lės> kabinct0 nariams 5ahai p]o. tuos du reikalavimus spręsti gali formacijų, komunikacijos šalti- j pašalpas gavo 3.8 milijonai žmo- patikimi komunistai.
’ Eitan pareiškė spaudai, kad puoli
to •ĮBaugumos vadui Hovardui ;ant
tik JAV teisingumo sistema. Vyria nia s. Apgailestauja, kad perma-, n’V- Pernai tuo pačiu metu be
Invazijos atveju, Lenkiją pultų mas siekė atimti iniciatyvą iš te
Bakcriui, respublikonui iš Tenne '
svbė gali tik talkininkauti Irane
tik sovietų armijos iš rytų, bet roristų, kurie ruošėsi pulti Izrae
darbių
pašalpų
gavėjų
buvo
ssee. raštą, sveikindamas su lai-; Nors respublikonai nelaimėjo nui. ieškančiam palankių teismo žai pabaltiečių jaunuolių gilinasi 2.2 mil.
ir
jėgos
Rytų Vokietijoje, kur, ne lį. Šiais metais tai iau 18-tas izrae
į rusiškas studijas ir gali pradėti
mėjimų. “Balsuotojai tarė žodį.: daugumos Atstovų Rūmuose, jie nrendimų.
toli
Lenkijos
sienos, stovi Pirmoji litų puolimas Libano teritorijo
— Afganistano pabėgėliai In
trūkti pasiruošusių pabaltiečių
Mes jų sprendimą, kuris tikriau daug deda vilčių į dešiniuosius
tarnautojų Amerikos Balse. Ra d joje paskelbė, kad sovietų ka tankų armija su keturiomis šar je
Japonų ministeriai
šiai yra laikinas, priimame ir atlik demokratus, daugiausia iš pieti
dio Free Europe, Radio Liberty. riuomenė pradėjo didesnius ka vuočiu divizijomis, 58,000 vyrų
Sime savo pareigas", rašo šen. nių valstijų. Jie buvo susirinkę
ro veiksmus 12-je provincijų iš 28 ir 1,600 tankų daliniais. Čekos
lanko Kiniją
KALENDORIUS
Bvrd.
lapkričio 20 d. ir įsteigė “konservą
Afganistano provincijų. Skelbia lovakijoje rusai turi keturias di
— Indonezijos prezidentas Su- ma, kad sovietai atsiuntė dar vizijas, dvi jų šarvuotas. Lenki
Atsakydamas į sveikinimą, šen. i twjų demokratų“ grupę, kurioPekinas. — J Kiniją atvyko net
Gruodžio 5 d.: Sabas, Krispina.
harto
paskelbė,
kad
planuojama
Bakcr išreiškė vinį. kad šis respub .’
..
. . «
,
’eši Japon jos ministeriai, vado
2.000 kareivių
ir
dabar turi jos šiaurėje stovi Baltijos karinės Vintilas, Alanta.
tikonų laimėjimas nebus laiki- *
33 nana'- Sa'° vadu
vaujami užsienio reikalų minis statyti branduolinę elektros jė 88,000.
ajovgardos jėgos: trys tankų ir
Gruodžio 6 d.: Mikalojus. Aše
nas. Demokratai panašiai laimė-' i.drinko. Texas atstovę Charles terio Ito. buvo pradėtos derybos gainę. kurią statyti padės Pakis
— Paryžiuje mirė garsus Bri- penkios motorizuotos pėstininkų lė, Tolutis. Taute.
jo 1954 m., paimdami j savo ran- Stcnho'm. Nors visi kalbėtojai su Kinijos delegacija, kuriai vado tano mokslininkai.
tani'os nacių vadas Sir Oswald divizijos. Pačioje Sovietų SąjunSaulė teka 7:01, leidžiasi 4:20.
kas senatą. Respublikonams truko
va
įja
vicepremjeras
Gu
Mu.
Ma
Trvs moterys Siaurinės Ai- Mosley, 83 m. II-jo pasaulinio ka goję, netoli Ixnkijos sienos, yra
pabrėžė esą demokratai ir partijos
ORAS
26 metai pakeisti tą rinkėjų
noma. kad po šių derybų pFasi r jos kalėjime paskelbė bado strei ro metu jis buvo internuotas, nes J devvnios šarvuočių, dvi motori
neaplcisią. buvo siūlymų net pa
sprendimą.
dės glaudesnis ekonominis ir poli ką. paremdamos badaujančių vy predestavo prieš karą su Vokietija, zuotos ir viena paraš'utininkų' Debesuota, su pragiedruliais,
Trečiadienį prezidentas Carte- i keisti rūmų pirmininką Thomas ' Lnis abiejų valstybių bendradar rų grupe, kuri reikalauja politi sakydamas, kad karą laimės tik divizija Baltgudijos karinėje apy-1 temperatūra dieną 45 1.. naktį
ris sušaukė paskutinįjį savo ka-1 0‘Neill, kuris esąs liberalas.
girdoje.
' 55 I.
biavimas.
komunistai.
nių kalinių teisių.

montas. Pagaliau buvo įrengtas ir
muziejus. Pasitenkinta tik kukles
nru pavadinimu —“Mokslo mu
ziejumi" (gal prabilo sąžinė ir
pasirodė jau perdaug akiplėšiš
ka sieti žodžius —“pažangi min
tis", kur ką tik vyko \andalizmo
aktai — šaudyta į altorius, dau
žytos skulptūros?).
Atidarant muziejy, aišku, pir
muoju smuiku turėjo groti “vy
riausybė”. Tą “vvriausybę” šį kar

Universiteto mirusiųjų
mokslininkų klausimu

Lenkijoje jau kuris laikas trūksta prekių. Nuotraukoje matoma Varšuvos maisto produktų parduotuvė su tuščio
mis lentynomis. Užsienio korespondentas, daręs šią nuo trauką, rašo, kad mėsos skyriuje jis matęs tik kelias deš
ras. Kai kur Lenkijoje prasidėjo ‘panikos pirkimas’. Laukdami dar blogesnių dienų, lenkai sudarinėja maisto
atsargas.
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PABALTIEČIŲ MEISTERIS
šių metų
pabaltiečių
komandinės krepšinio pirme
nybės buvo puikiai pravestos
Toronte Kanados sporto apy
gardos vadovo A. Balio, talki
ninkaujant J. Žukui.
Iš pradžių šios pirmenybės
žadėjo būti labai įdomios ir
gero lygio, nes turėjo daly
vauti visos stipresnės koman
dos ir geruose sąstatuose. Deja,
netrukus paaiškėjo, kad lat
viai bus be savo geresnių
žaidėjų, nepasirodė mūsų meis
teris Neris ir Hamiltono
Kovas, o Aušra išėjo be Leono
Rautinšo.
Šešios
komandos buvo
paskirstytos į dvi grupes: 1.
Toronto Vytis, Chicagos Litua
nica ir latvių J.K.S.; 2. Toron
to Aušra, Clevelando Žaibas ir
latvių D.V. Grupėse buvo
žaidžiama kiekvienas su
keikvienu, o laimėtojai pateko į
finalą dėl pirmos vietos.
Pirmoje
grupėje Lituanica
lengvai įveikė latvius 117-65,
tačiau prieš Vytį tik teisėjų
švilpukas išgelbėjo Lituanicą
nuo pralaimėjimo. Dar antrojo
kėlinio viduryje Lituanica turė

jo 20 taškų viršaus, bet netu
rėdama pakankamai pakaitų,
rungtynes baigė trise. Iš 20
taškų skirtumo, liko vos 10499. Taškus Lituanicai pelnė
Genčius 10, Baris 37, Neiman
tas 41, Ambutas 13, Juod
valkis 2 ir Dirvoms 0.
Antroje grupėje
Toronto
Aušra, nors ir be L. Rautinšo,
lengvai sutvarko Clevelando
žaibą 146-99 ir po geresnės
kovos latvių D.V. 106-93. Žai
bas taip pat pralaimėjo ir
latviams
95-103,
nežiūrint
Gineičio ir Miškinio pastangų.
Finalinės rungtynės tarp
Lituanicos ir Aušros buvo įdo
mios ir įtemptos, tačiau Bario
ir Neimanto kovos dvasia,
veržlumas ir metimai buvo
Aušrai per daug ir jie nulėmė
Lituanicos pelnytą pergalę 8875. Be šių dviejų 28 ir 25 taškų,
Lituanicai dar taškus padarė
Genčius 8, Ambutas 8, Juod
valkis 5 ir Ričkus 14.
Dėl trečios vietos latvių
Daugavas Vanagi įveikė
Toronto Vytį 97-90.
K.B.

• Administracija dirba kas-1 • Redakcija straipsnius taiso sa
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ’
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.'
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinj neatsako. Skel
8:30 — 4:00. šeštadieniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12.OL
prašymą.

nimnniniininniiininniiiimnininmi.
Lituanica, pabaltiečių meisteris Detroito varžybose.

FUTBOLAS

VLADAS ŠLAITAS

Henrikas Radauskas

matęs savo gyvenime Pele žai
džiant, - bet į tai Austrijos
rinktinės treneris irgi turi atsa
kymą: „Aš pats žaidžiau prieš
Pele 1958 m. Pasaulinių pirme
nybių metu Švedijoje. Žinoma,
galima Pele arba Di Stefano
pastatyti aukščiau už Mara
dona, įskaitant dar vokietį K.
H. Rummenigge. Man atrodo,
jie yra išskirtiniai žaidėjai, bet,
mano nuomone, nei vienas iš
jų nėra toks pilnutinis ir
visapusiškas žaidėjas, kaip
Diego Maradona“.
— Prancūzija. Tarptautinį
jaunių turnyrą Monace laimė
jo Italija, finale nugalėjusi
Prancūziją 2-1. . Dėl trečios
vietos Ispanija įveikė V. Vokie
tiją net 4-0.
tingai žaidžia ir laimi 15-12 ir
IŠ PABALTIEČIŲ
— Olandija. Dėl Europos
15-9.
TINKLINIO VARŽYBŲ
šių metų geriausios komandos
Jaunių krepšinio rinktinės,
titulo šiuo metu pirmauja
Pereitą savaitgalį Toronte
kad ir nevisai pilnos, prieši
įvykusios pabaltiečių tinklinio ninkas buvo Toronto Aušros Olandijos AZ Alkmaar su 9
taškais. Ją seka FC Bayem su
pirmenybės sutraukė gerą būrį
vyrų komanda. Mūsų jauniai,
7 t., Glasgow Rangere ir Stan
komandų ir davė gražių kovų.
vedami 6’ 7” Jono Karpio iš
dard Luettick su 6 taškais.
Chicagos Neries merginos
Toronto Vyčio, paliko neblogą
nušlavė kitas moteris ir mer įspūdį. Savo greičiu, jaunat
gaites, nepralaimėdamos nė viška kovos dvasia bei puikiais
Draugiškose rungtynėse V.
vieno seto. 5 moterų koman metimais Aušrai prikrovė net Vokietija atskaitė Prancūzijai
dos Clevelando Žaibas, Toron 124-84. Be Karpio dar puikiai
4-1, Lenkija Alžyrui 5-1 ir R.
to Aušra, Chicagos Neris, bei
sužaidė Kalvaitis iš Hamil Vokietija Vengrijai 2-0.
Toronto latvės ir estaitės žaidė tono Kovo ir ypač Miškinis iš
Vytautas A. Krikščiūnas
kiekviena
prieš
kiekvieną. Clevelando Žaibo.
Pirmosios dvi — Clevelando
Pridėję prie šio gražaus
TRUMPAI
Žaibas ir Chicagos Neris — jaunimo
tenisininkę
Rūtą
—
Pasaulio
pirmenybių
žaidė finalinėse rungtynėse. Tallat-Kelpšaitę, kuri kasdien
kvalifikacinėse
rungtynėse
Po gero lygio rungtynių Neris, treniruojasi, turėsime puikų
Airija
nugali
Kijevą
6-0, o
pasistiprinusi Žaros Dons- būrį jaunuolių, kurie Austra
Belgija
Olandiją
1-0.
Šioje
kyte, iškovojo užtikrintą perga lijoje mums tinkamai repre
stiprioje grupėje dar priklauso
lę 15-12, 15-13.
zentuos.
Prancūzija.
Kitoje
grupėje
Mergaičių klasėje dalyvavo
Valija
įveikia
Čekoslovakiją
1Toronto estės ir latvės, Chica
VALDŽIA CHICAGOJE
0.
Šioje
grupėje
yra
dar
Sov.
gos Neris ir Clevelando
Keturi ŠALFAS s-gos centro
Sąjunga, Islandija ir Turkija.
Žaibas.
Čia Neris vėl
valdybos
atstovai:
pirm.
P.
4-je grupėje Angbja Londone
pademonstravo savo prana
vos įveikia Šveicariją 2-1. 5-je
Bemeckas,
S.
Krašauskas,
J.
šumą, laimėdamos jirieš
Gustainis
ir
V.
Banelis
gruo

grupėje yra Italija, graikija,
latvaites 15-4 ir 15-8, o taip pat
Danija ir Luksemburgas.
nesunkiai įveikdamos estaites džio 13 d. atvyksta į Chicagą.
Gruodžio 13 d. 3 vai. p.p.
Danija laimi prieš Lukbei Clevelando Žaibą. Vyrų
Margučio*
patalpose
bus
semburgą 4-0.
klasėje vėl 5 komandos, tik
svarstomi
sporto
leidinio
— Buvęs pasaulinio garso
vietoje Žaibo vyrų dalyvavo
klausimai,
kartu
su
leidinio
žaidėjas
olandas J. Weeshens,
Hamiltono ukrainiečių koman
redaktoriais
ir
klubų
atsto

žaidęs
Amsterdam
ir F.C.
da. Chicagos Neris, be savo
vais.
Tą
patį
vakarą
dar
Valenciją, dabar žaidžia už
pagrindinių žaidėjų, turėjo
planuojamas
pasitarimas
su
New Yorko Cosmos, bet yra tik
pasitenkinti trečia vieta,
PLB
valdybos
atstovais.
atsarginis. Ispanijoje sugriu
džiaugdamosi
atėmusi
po
Sekmadienį,
12
vai.
Jaunimo
vęs jo šeimyninis gyvenimas
vieną setą iš latvių bei estų.
centre
kartu
su
Chicagos
klubų
smarkiai atsiliepė į jo formą ir
Dėl pirmos vietos latviai turė
atstovais
bus
galutinai
nusta

kišenę, nes kas mėnesį jis turi
jo pasitempti, kad įveiktų es
tytas
sekančių
metų
sporto
siųsti Ispanijoje likusiai žmo
tus, o ukrainiečiai pridėjo įvai
kalendorius bei svarstoma eilė
nai ir sūnui 10.000 dolerių.
rumo.
kitų svarbių reikalų.
O. Gešventas

REPREZENTANTAI
GEROJE FORMOJE

Nuotr.J. Urbono

įveikęs B. Blackman iš St.
Louis 6-3, 6-4, toliau laimi prieš
A. Gross iš Detroito 4-6, 6-3, 64, pusfinalyje netikėtai įveikia
po 2,5 vai. kovos buvusį „Big
Ten“ meisterį R. Reynolds 7-5,
2-6, 7-5. Tačiau finale, kurį
turėjo žaisti už pusvalandžio,
jau kojos nebeklausė ir pralai
mėjo prieš J. Lafay 6-3, 6-3.

IŠ LIETUVOS
PADANGĖS

Tačiau
Europos taurės
varžybų antrose rungtynėse
prieš norvegų Sandvik BBK,
Žalgiris pasiekia lengvą per
galę 114-67. Dabar Žalgiris
nekantriai laukia burtų Muenchene, kur paaiškės, į kokių 4
komandų grupę jis pateks. Čia
varžybos vyks su kiekviena
komanda po 2 kartus, tuo būdu
bent trys kelionės į Vak. Euro
pos šalį jau garantuotos. Pla
čiau sekantį kartą.

EILERAŠC1AI
(1965-1970)

Pomirtinė Poezijos knyga.

Išleido Vytautas Saulius 1978.
Tiražas 350 egz., 100 pual. Knyga
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. UI. gyv.
prideda 5% mokesčių — 30 ct Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545

W. 63rd St, CUeago, UL 60629.

Nesu Vėjo Malonėje
Šnairi• Rudenio saulės rau
donas ratas, Lietuviški debesys,
Vandens žolė, Esu pozityvus ir
praktiškas svajotojas. 110 pusL
Kieti viršeliai. Išleido ATiiTPIS
1978. Aplankas Vilijos Svaitės.
Spaudė Morkūno spaustuvė. Raina
su persiuntimu $5.73.
DI. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių. Užsakymus siųsti —
DRAUGO adresu.

Advokatų Draugija
VAIjymABAS BYLADS3
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ISTORIKAI, DĖMESIO!

VINCAS BBIZGYS

— Lauko teniso paskutinis

turnyras įvyko Vilniuje. V.
Mažeika dar kartą įrodė, kad
yra geriausias Lietuvos teni
sininkas, finale nugalėdamas
kaunietį G. Remeikį 6-4, 6-3.
— Bokso bronzos medalį
sąjungos jaunių pirmenybėse
iškovojo kaunietis sunkiasvo
ris V. Pacaitis. Jis nugalėjo A.
Cesnokovą iš Vladivostoko ir j.
omelijanovą iš Moldavijos, bet
pralaimėjo A. Mirošničenkai ir
bko trečiose vietoje.
— Futbolo pirmos lygos
pirmenybėse Vilniaus Žalgiris
pralaimi Landchutyje 0-1 ir
lieka 15-je vietoje.
— Rankinio pirmenybėse
Kauno Granitas pasiekia
puikią pergalę prieš Maskvą
21-20 ir užima antrą vietą.
— Krepšinio pirmos lygos
pirmenybėse
Panevėžio
Lietkabelis laimi prieš Taliną
72-63 ir Charkovą 74-73, bet
pralaimi Knybiševe 86-102.
Stovi antroje vietoje.
Aukščiausioje lygoje Vil
niaus Statyba ir toliau žengia
sėkmingai. Puiki pergalė prieš
Novosibirską 108-98 ir laimin
ga pergalė Taline 80-79 ir Sta
tyba tebėra antroje vietoje su 8
laimėjimais ir 11 rungtynių.
Tuo tarpu Kauno Žalgiriui
einasi sunkiau. įveikęs Novo
sibirską 97-83, Žalgiris pra
laimi Leningrade 82-85, nepa
jėgęs išnaudoti kelių metimų iš
po krepšio paskutinėje minu
tėje.

1905

JAV ir Sovietų mokslinin
kai bei istorikai yra susirinkę
jau keturis kartus nuo 1978
metų nagrinėti abiejų kraštų
istorinius veikalus bei vado
vėlius. Penktasis susitikimas
buvo numatytas praėjusį kovo
mėnesį,
bet dėl
santykių
atšalimo su sovietais, dėl
Afganistano
užpuobmo
ir
įsiveržimo vėl atidėtas. JAV
Valstybės
departamentas
nedavė rusams įvažiavimo
vizų.
Ohio
State
universiteto
profesorius George J. Demko,
Sovietų Sąjungos ekspertas,
sako, jog istoriniai veikalai
esą labai iškraipyti, ypač kai
rašoma apie kitų kraštų isto
riją. Demko sako, jog sovietų
istoriniai veikalai rašomi visi
vienodai. Taip pat ir geogra
fijos vadovėliai. Nežiūrint ne
sklandumų tarp abiejų kraš
tų, vis tiek būsią nagrinėjami
vadovėliai. Amerikiečiai įteik
sią Sovietų istorikams apie 50
istorinių bei geografinių vado
vėlių peržiūrėjimui.
Būtų naudinga mūsų istori
kams ir Lietuvos istorijos bei
geografijos
žinovams susi
siekti su mokslininku Demko
ir išryškinti istorinių faktų
nagrinėjimo svarbą. Sovietai
gali labai iškraipyti istorinius
faktus, kaip jie dabar kraipo
pagal savo kurpalį. Nepraleis
tame progų, išsiaiškinti ir
užbėgti už akių Sovietų melui.
A.M.

OUR DIAMOND

2456 W. 69th St., Chicago. IU.

us for

financing
AT OUt tow RATO

LAUKO TENISAS

i

— Sekantis Chicagos
lietuvių teniso klubo turnyras
įvyks gruodžio 13 d.Wimbledono klubo aikštėse. Registruotis
pas A. Kušeliauską, 6636 So.
Francisco, Chicago, IL 60629.
Telef. 434-2265.
— Kaip jau buvo rašyta,
Chicagos lietuvių teniso klubo
valdyba buvo vienbalsiai per
rinkta to pačio sąstato. Minint
pavardes, per klaidą buvo
nepaminėta R. Dičienė. Ji yra
ne tik valdybos narė, bet irŠALFAS s-gos teniso vadovė.
— Neperseniausiai laimėjęs
Chicagos pramonės ir industri
jos įstaigų teniso turnyrą V.
Grybauskas pereitą savaitgalį
dalyvavo
Midwest senjorų
pirmenybėse. Pirmame rate

Va

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Puiaski Road (Crawford
Medical Building) Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Ant. Rudfko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400

DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

I

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

JUBILEE YEAR

1980

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 7 lst Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai pirmad antrad . ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p. Tik susitarus.

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

Tel. - BE 3-5893

Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS

valandos pagal susitarimą

1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
T<ri2-52ZL 236-6575"*”"”'

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ
Chicago. III. 50502
______ Valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak

įstaigos ir buto tel. 652-1381

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court. Cicero. III.

Tel. 847-7747

novas ■ w>«i.Tu«.rrt.*-4 ihur.e-s sėt. >-l

DR. WALTER J. KIRSTUK

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

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

Peter Kazanauska*. Prea.

Tel. REliance 5-1811

Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p p
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 14 ir Ofiso tel RE 7-1168. rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60606

1443 So. 50th Avė.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS

DR. K. A. JUČAS

Mutual Federal
Savinas and Loan

DR. P. KISIELIUS
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

6132 S Kedzte Avė Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

l««ml ComeoM"*<l

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

h««.«««
r—6 o" s*”''**

1 mylia j vakarus nuo Harlem Av
Valandos pagal susitarimą

3844 West 63rd Street

Pereitą sekmadienį Toronte
— Argentina. ArgentiniePrisikėlimo parapijos salėje tis Diego Maradona daugelio
mūsų reprezentacinės mergai Europos futbolo žinovų yra
čių tinklinio ir jaunių krep laikomas geriausiu visų laikų
šinio komandos turėjo pirmą futbolistu, nore jam vos 20
pasirodymą ir pasiruošimo metų.
Paskutiniai
himnai
rungtynes.
Maradona garbei ateina iš
Tinklininkės beveik pilnu Austrijos rinktinės trenerio K.
sąstatu ir gerai įšilusios po Stotz, kuris puikiai pažįsta
pabaltiečių varžybų, turėjo futbolo pasaulį, ir jo nuomonė
rimtą priešą — Toronto univer paprastai būna svari. Jis
siteto rinktinę. Pirmajame sete pareiškė: „Aš dar niekada
lietuvaitės smarkiai atakuoja nemačiau tokio tobulo futboir lyg užkluptas ar nepasi listo, kaip D. Maradona, kaip
ruošusias kanadietes nubau jis valdo kamuolį, jo kūno jude
džia 15-4. Tačiau antrajame siai, triukai ir greitis ir kaip
jau žaidimas lygus ir po įtemp pavojingas jis yra priešo var
tos kovos baigiasi kanadiečių tams! Visa tai jį padaro, mano
persvara 19-17. Trečiame ir nuomone, geriausiu visų laikų
ketvirtame sete mūsų repre- futbolistu“. Bet, žinoma, kyla
zentantės
gerai,
entuzias- klausimas, ar K. Stotz yra

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road___

Tel. 563-0700

vw

6441 S. Puiaski Rd.

PASSBOOK
SAVINGS...

DR. L. D. PETREIKIS

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26Š9 W 59 St.. Chtcego
476-2112
Vėl pagal susitarimą Pirm, antr. treč
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SUJUDO VOKIETIJA DĖL SADŪNAITĖS
IR PETKAUS

Vienas iš pačių įdomiausių
Pagaliau Sadūnaitė laisva,
JUOZAS PRUNSKIS
žmonių, kokį teko sutikti
Vilniuje. Ją bando aplankyti
Madride, buvo vokiečių kuni straipsniais, taipgi ir laiškais vokiečių
turistai,
tačiau
gas
Winfried
Pietrek,
atvykęs
kontaktai
jai
uždrausti.
skatinti
kelt
balsą
už
Sadū

Sovietų Sąjunga, vesdama bet politinio prilankumo jie
čia iš Lippstadto. Jis 48 m. naitės išlaisvinimą.
Kai Sadūnaitė jau laisva,
laimėjo už daug daugiau.
savo imperialistinę kolonialiamžiaus.
Savaitgaliais
talki

mes
išvy8tėme akciją dėl
Ėmėme raginti siųsti Sadū
nę politiką, tam panaudojo vi
Latviams savo biuro, savo
na
parapijose,
o
šiokia

naitei atvirlaiškius. Iš Vokie Viktoro Petkaus. Jis dabar
sas galimas priemones, visą būstinės išlaikymas Madride
savo klastingumą, diploma kainuos per 20,000 dol., bet jie dieniais nuo 8 vai. r. iki 8 vai. tijos buvo jai pasiunčiama po mums simbolinė figūra dėl
tinius ėjimus, sustiprindama to nepabūgo ir laimėjo, ypač vak. dirba savaitraščio „Neu- 20 ir daugiau atvirlaiškių per Lietuvos. Jį pasirinkome, nes
Bild Post“ redakcijoje.Žuma- dieną. Siuntėme ne laiškus, o jis toks pavyzdingas. Jis anks
užnugary turimą karinę jėgą.
kai pabaltiečių demonstraci
--Šitokiose sąlygose mums, jose jie pasirodė taip stipriai, las turi 250,000 tiražą, jį skai atvirlaiškius, kad bent pašto čiau buvo nacių kalintas už
pavergtų tautų atstovams, ten laimėdami daug garso spau to apie milijonas žmonių. Kun. tarnautojai juos galėtų paskai jaunimo grupės suorganizavi
ka veikti su ypatingu ryžtu ir doje. Gerai, kad galėjo pasi Pietrek redaguoja straipsnius tyt pirma, negu cenzoriai mą. Jis dabar turi 50 m. am
apsukrumu, kad galėtume pa rodyti nore ir mažesnis būrelis ir informacijas religijos, žmo konfiskuos. Paskatinau siųsti žiaus ir didžiumą savo am
nių teisės klausimais. Kiti trys korteles su rožėm, reiškiant jai žiaus turėjo praleist kalėjime.
siekti nors Šiokių tokių rezul lietuvių.
redaktoriai pasauliečiai.
Apskritai,
kaip
latvių
pa

meilę. Siuntė vokiečiai jai Jis kenčia, nes mokė Bažny
tatų.
Afganistano laisvės kovotojai džiaugiasi gavę iš Egipto gerų ginklų,
Sekmadieniais
jis
lanko
siuntinius. Buvo susirišta su čios istorijos, rinko istorinę
vyzdys
rodo,
panašus
tarp

#
kurių dėka jie sėkmingai puola Sovietų invazinę armiją
tautinis įvykis, kaip Madrido Į įvairias parapijas su pamoks jos giminėmis.
medžiagą. Jis tikėjimo liudi
Šiuo atžvilgiu mums parodė
Vienas sergantis vokietis — ninkas. Išspausdinau savo
konferencija,
nepamirštinas lais, ieškodamas ir naujų
dėmesio vertą pavyzdį lat panaudoti. Latviams tuos 20,- skaitytojų žurnalui. Jis labai Ehrich Weiss — ėmė rašyti lėšomis
14,000 lapelių su
negali už save kalbėti — negi
PAVELDĖJIMAS viai, besistengdami išnaudoti 000 dol. sudės organizacijos, o aktyvus. Belgrado konferenci Koelno
Petkaus
ir
kitų dviejų kanki
katedros
kapitulos
musių,
—
aiškino
toliau
kun.
visas galimybes rySium su Ma ko truks — pridės Latvių lais jos metu jis buvo areštuotas už nariams laiškus, kad būtų nių: Gvinėjos vyskupo R.
NUSIKALTIMU
Pietrek. Vokietijoj per metus
drido konferencija. Žinodami,
katedroje Tschidimbo ir Saigono vysk.
vės fondas, kuriame yra apie reikalavimą išleisti kalinamą suorganizuotos
PRIEŽASTIS
būna ketvirtis milijono abor
kad į konferenciją suvažiuos pusė milijono dolerių ir kurio Mihailovą. Buvo paskelbęs pamaldos už Sadūnaitę ir Thuan
atvaizdais.
Pasiun
tų. Prieš tai protestuodamas,
dauguma tokių delegacijų ku tokiems reikalams tepanau bado streiką. Jis buvo Viet tokios pamaldos įvyko. Savo tėme į 10,000 parapijų.
Per kartų kartas paveldėti
aš buvau paskelbęs 16 dienų
rios,; netaip, kaip Jungtinėse dojamos tik palūkanos.
name ir iš Ten, iš amerikiečių pamoksluose po
Toliau prisiminėme, kaip
įvairias
įvairūs
impulsai
emocijos,
bado streiką. Stovėjom prie
Tautose,
labiau linksta
Visa tai suorganizavo Lais ambasados' pasitraukė pas Vokietijos bažnyčias kas vergijos laikais buvo atsitiki
psichiniai
iškrypimai
pastoja
pasisakyti už Pabaltijo laisvę, vojo pasaulio latvių fede kutinis europietis.
sekmadienį
primindavau mų, kad kunigas išprašydavo abortų įstaigos su kryžiumi ir kelią protui, kartais palik
latviai padarė pastangų iš jų racija, kurios pirmininkas yra
Buvo įdomu su juo išsikal Sadūnaitę, pabrėždamas, kad paleisti vergą, pats pasilik su stikle laikomu aborto metu
dami jam toli gražu nespren
išgauti kuo daugiau palankių J. Spilnere ir šioje šventėje pa bėti. ' Klausinėjamas
jis per tikėjimo kankinius mes damas vergo vietoje. Suradau išmestu embrionu, ženklinda
džiamąjį, bet vos pritariamąjį
pareiškimų, atitinkamai for brėžęs, kad nesustosime kovo pasakojo:
gausime daugiau malonių, 13 žmonių, kurie sutiko vykti* mas, kad su kiekvienu abortu ir jausmams, vystytis pa
muojant ir Europos viešąją ti, kol Latvija, Lietuva ne
— Esu kilęs iš rytinės Vokie negu savo pastangomis jiems metams laiko į Sovietų lagerį Kristus vėl kryžiuojamas. Aš
dedamąjį vaidmenį.
nuomonę.
■»
tijos. Gerai suprantu pabal- būsime padėję. Viena mūsų ir dirbti už Petkų, kad jį pa manau, kad, grįžus į Vokietiją,
bus laisva.
Įsibangavusi mintijimo iner
Latviai atidarė savo būstinę
Latvių federacija, vadovau tiečius. Mes, vokiečiai, kalti, bendradarbių šeima Austri leistų. Jam buvo tada likę 13 netrukus mane uždarys kalė- cija kartais per kelias kartas
Madride, kuri per 6 savaites
jant dr. O. Pavlovskiui, kad po Molotovo-Ribentropo joje per metus parašydavo po metų bausmės darbo lagery. jiman, nes parašiau straipsnį, sušvinta,
pagimdo
kilnius
veikė viešbuty, o per pasku sudariusi labai išsamų memo pakto
jūs,
pabaltiečiai, 6,000 atvirlaiškių. Visą laisvą Mes, 13 žmonių, pasisiūlėm kur, kreipdamasis į abortus
žmones,
o
kartais
įsigalėjusi
tines 4 savaites — liuksusi randumą, nurodantį smulkiai, praradote
nepriklausomybę. laiką tam skyrė. Organi tiek datbo metų atlikti. darantį dr. Zwick, išryškinau
žiaurumus, saky puikybė graužia, tarsi vėžys.
niame Hiltone. Vien patalpos kur Sov. Sąjunga laužo Hel Dabar mes turime jums padė zavome maldas už Sadūnaitę Nusiuntėme laišką rusų amba aborto
Pavyzdžiui, Š. Amerikoje,
damas, kad toks gydytojas yra
jiems kainavo apie 6000 dol.
ti. Yra įvairių tautų pabė ir kitus kankinius. Reikėjo sadoriui Vokietijoje su tuo
sinkio susitarimus.
Juko
giminėje per 7 kartas gi
žudikas. Aš į teismą stosiu be
Šiam būriui vadovavo Julijs
gėlių, kurie nebeturi ryžto už sudaryti tai kankinei tokią pasiūlymu. Pabrėžėm, jeigu jis
#
advokato, tik su šv. Raštu. mė 540 žmonių. Iš jų 160 buvo
Kadelis, kuris yra latvių infor
savo tautą kovoti, bet kai populiarumo protekciją.
geras Sovietų valdininkas,
Latviai
jau
turi
du
infor

Džiugu, kad ir protestantai nevedę. 76 nusikaltėliai, 146
macijos biuro Muenstery vedė
pamato, kad mes, svetimi —
Išspausdinome Sadūnaitės turi mus priimti, nes mes, 13
valkatos 181 prostitutės, 64
jas. Jis vokiečių firmose iš- macijų biurus: Muenstery, V; vokiečiai, imamės iniciatyvos, adresą ant mažų kortelių. žmonių, galėsime daugiau dar ima jungtis į kovą prieš negi
elgetos, 18 viešųjų namų lai
sispecializavęs santykių su Vokietijoje, ir Stockholme — darosi ir jiems nejauku snaus Važiuodamas traukiniu, bo lagery atlikti, negu liguis musių žudymą. Berlyno katali
Švedijoje.
kų dienoje buvo du padaliniai kytojai, 46 bevaikiai, išsi
visuomene palaikyme, Muens
ti. Prieš šešetą metų patyriau prabildavau į vagone esan tas Petkus. Ambasadorius į
Latviai džiaugiasi, kad apie Nijolės Sadūnaitės trage čius žmones, išdalindavau tas mūsų laišką neatsakė.
— vienas už žmogaus teises, gimę.
tery turi jam padedančių stu
Kartais atsitinka, kad visa,
kitas už negimusio embriono
dentų kadrą ir informacijomis dabar jiems pavyko užmegzti diją. Man prisiminė pirmieji korteles su Sadūnaitės adre
Tada 1979 m. gruodžio 22 d.
kas
normalu sveikų žmonių
aprūpina latvių ir kitų laik glaudesnius ryšius su JAV ir krikščionys, kurie savo kančia su, prašydamas, kad namie patys nuvykome į Sov. Sąjun teisę gyventi.
tarpe, tai yra išimtis nenor
raščius, kokias žinias gauna iš kitų delegacijų nariais, su laik liudijo Kristų, save aukodami. prilipintų veidrodžio kampu gos ambasadą. Neįsileido, bet
Kun.
Pietrek ryžtingas malių žmonių tarpe, arba
raštininkais.
Latvijos. Stengiasi ir į Latviją
Taip ir Sadūnaitė teisme pasa ty, tada kasdien ją prisimins, mus fotografavo ir mikro pasišventėlis. Jis trejus metus
įsivyravęs
nenormalumas
Gerai, kad ir lietuvių keletas kė: Esu laiminga, galėdama
perteikti svarbesnes žinias iš
adreso nepames, melsis už ją, fonais registravo, ką kalba dirbo Peru valstybėje, raitas įgauna normalumo pavidalą
buvo nuvykusių. Visų trijų pa kentėti dėl Kristaus.
laisvojo pasaulio.
me. Visą dieną išstovėjome.
rašys.
lankydamas tikinčiuosius 4 Įsivyravusi moralinė degenera
Šiame krikščionių perse
Iš savo būstinės — biuro baltiečių tautų delegacija lan
— Aš važiuoju traukiniais, Neįsileido. Mūsų grupėje buvo
kilometrų aukščio kalnuose. cija arba aukštesniųjų jausmų
Portugalijos,
Švedijos, kiojime visi turime veikti.
Madride latviai koresponden kė
— kalbėjo toliau kun. Pietrek. mokytojų, jaunuolių, vyres Dirbo su raupsuotaisiais Indi netekimas, sielos ypatingas
tams ir kitiems išsiuntė apie Olandijos, D. Britanijos, V. Sudariau
komitetą gelbėti — Automobilio neturiu. Gi nių. Net ir vokiečių televozija joje. Metus dirbo Sudane.
sunykimas visai
nejaučia
1200 laiškų. Jie net ir lietu Vokietijos, JAV ir eilėje kitų Sadūnaitei. *Ji mums buvo nant vargšus, reikia ir pa nesiryžo mūsų parodyti. Tada
Ateinančiais
metais
popu

mas.
viams patarnavo, išsiųsdami delegacijų. Su įvairių vals simbolis jūsų krašto — Lietu čiam vengti prabangos, būti mes demonstravome prie tele
liarins mintį, kad žmonės
Priešingai, išsigimusio gud
vizijos stoties.
apie 100 kvietimų spaudai ir tybių atstovais buvo galima vos. Ėmiau savo laikraštyje vargšu.
vieną savaitę atostogų pašvęs ruolio akyse visi kiti atrodo
išsikalbėti
Pabaltijo
laisvę
lie

radijo korespondentams, kvie
— Dabar aš čia atvykęs į tų maldai prie klinikų, kur nenormalūs, svajotojai. Poka
čiant atvykti į V. Šakalio spau čiančiais klausimais, papra
Madridą, — pasakojo toliau žudomi negimusieji.
rinė psichinių sukrikimų ban-.l
šyti, kad paremtų Lietuvos rei
dos konferenciją.
kun.
Pietrek
—
rašau
laiškus
Mūsų
pasikalbėjimo
su
kun.
ga pagimdė daug savotiškų
kalus, kai jie iškils.
•
Pietrek
klausėsi
latvis
Jurijs
ambasadoms,
kad
Sovietų
rezonierių, praktiškų gudruo
Jei nebūtų buvę nore keleto
Sąjunga kalina antifašistą Kadelis, Vokietijoje vedąs lat lių, “svieto lygintojų”, 'kurių
Kadangi Madrido konferen lietuvių, vieni latviai būtų lan
Petkų. Pakartosime pasiūly vių informacijų biurą. Apie pateisinimui daug galima bū
cijos metu sutapo ir Latvi kę atstovybęs ir atrodytų, jog
mą atidirbti už Petkų lagery. kun. Pietrek jis atsiliepė:
jos nepriklausomybės šventė lietuviai nesidomi, kad jų
tų pasakyti.
Mes
neturtingi,
negalime
— Jis vienas padarė Sadū
(lapkr. 18 d.)?tai latviai pir reikalai būtų Madride iškelti.
Be paveldėjimo, prie įvairių
siūlyti
pinigų,
bet
siūlome
naitę
populiarią
Vokietijoje,
maujančiame Madrido vieš
nusikaltimų
veda
stoka
Latvių mažiau JAV-se negu
dabar tą bando daryt su Pet išsiauklėjimo, nelemtoji socia
savo darbą.
buty surengė delegacijų na lietuvių, bet jie nepabūgo su
Ateinančiais metais aš kum.
riams ir spaudos atstovams telkti Madride apie 90 savo
linė būklė, psichopatinė asme
Atsisveikindamas
kun. nybės konstitucija, ir žinoma,
reguliariai rašysiu
laiškus
priėmimą. Jis buvo tiek sėk žmonių, surengti demonstraci
♦ visiems
ambasadoriams, Pietrek man įteikė jo platintą alkoholizmas, lytiniai iškry
mingas, kad net atsilankė JAV jas, ieškoti delegatų prielanku
delegacijos pirm. Gr. Bell ir mo vaišėse ir asmeniškų apsi
aiškindamas, kodėl gi rusai atsišaukimą į vokiečius, kur pimai ir narkotizmas ir daug
nepriima mūsų pasiūlymo. duodamas vertimas jautrios kitokių neigiamybių.
prielankiai su daugeliu išsi lankymų.
kalbos,
Sadūnaitės
Ambasadoriai žinos, kiek žmo dalies
Mšfc.
kalbėjo. Jau tos delegacijos va
Žinodami, kad pavergtai
niškumo yra pas jų kolegą pasakytos teisme. Atsišauki
dovo atsilankymas yra jo prie mažesnei tautai nelengva lai
rusą ir jo atstovaujamoj vals mas užvardytas:
lankumo laimėjimas Latvijos mėti balsą viešoje nuomonėje
Tik pasidaryk asilu ir kiek
ir apskritai Pabaltijo rei veikiant
tybėj...
—
Krikščionių
persekiojimas
vienas
ant tavęs kraus mai
vieniems,
latviai
Lietuvoje.
Neužmirškite
dabar
—
Aš
čia
atvykau
ginti
šus.
kalams. Jis jau ima jaustis sa išvystė labai glaudžius ryšius
Amerikiečių gamybos „Cruise“ tipo raketos. Jos dabar statomos
teises ir tų gyvybių, kurios gyvenančių kankinių!
votiškai įsipareigojęs.
Vakarų Vokietijoje ir kituose NATO kraštuose, Europoje
Vokiečių priežodis
su vokiečių kovai dėl žmogaus
Vaišinga, jauki atmosfera teisių draugija, su jais kartu ir
buvo taip maloni, kad atsilan būstinę išsinuomavo ir susi
Jauna pirkėja suklykė, siūbtelėjo ir apsukus sėdynėn, atsidūsta. Kurių galų jis čia buvo atsi
kęs Kanados parlamento atsto laukė gausaus prielankumo.
prekystalį šoko į galinį kambarį. Momentas ištįso į bastęs?
vas Jesse Flis, po sunkių posė
Iš Madrido, iš latvių veiklos
begalybę. Mediko vyzdyje rėminosi piktas krau
džių su rusais, pareiškė, kad stebint įvykius, ryškėja, kad ir
# # #
tuvininko veidas, už jo moteris jau buvo atvėrus
jis yra labai laimingas dabar mums reikia didesnio ryžtingu
galines duris, jose stovėjo Anna.
vėl pakliuvęs tarp žmonių, tuo mo ir sumanumo, nepabūgti lė
JUOZAS
TOLIUŠIS
Gatvėn nė nežiūri. Vienu kartu pabodo ir karališ
Ne, papa, ne!
7
duodamas suprasti, kokius ne šų, kad lietuvių balsas ir pa
— Annos tėvas buvo sužeistas vieno bombar koji architektūra, ir alėjos, ir veidai. Pasąmone lekia
žmoniškus įspūdžius jam buvo vergtos mūsų tėvynės
trumposios viešnagės nuotrupos — šuolis į praeitį,
Bet
aš
čia
gyvenu.
Jau
dveji
metai.
davimo
metu, — minčių grandinėn įsiterpia Weidl.
padarę rusai. Panašiai ir JAV šauksmas būtų labiau išgirs
raudonas
vynas, neatsakytos užuominos. Weidlio
Nein!
Mūsų
vyrai
kariauja,
o
jūs
gyvenate
— Gerai jam, — Arūnui išsprūsta pikti žodžiai, —
delegacijos vadovas Bell tas tarptautinėse konferen
žodžiai
skambėjo
aiškaus priekaišto gaidele: kodėl
vokiečių
krauju.
jis mane buvo išvaręs iš savo cukrainės. Prie visų
pareiškė — kas gi dabar galės cijose. Gal ne visada mums bus
Arūnas
jam
nieko
po išvažiavimo nerašęs?
Prakeiktas austras! Nuo sienos rėmo žiūrėjo fueh- žmonių iškoliojo.
tikėti rusų pasirašymams galima susilaukti palankių
Kvailas
klausimas.
Nebuvo nei laiko, nei noro. Ar
— Jau nei neprisimenu. Kada?
sutarčių, kai jie jas taip lau- sprendimų, bet visada bus gali reris, — Arūnas tik dabar pamatė šalia kabantį
Arūnui
neatsilyginta
tuo
pačiu? Jis išsiuntė Annai
žo.Latviams į savo priėmimą ma laimėti daugiau užtarėjų užrašą: nur fuer Deutsche! Tik vokiečiams.
— Išvakarėmis prieš mano išvykimą. Juk mudu
bent pustuzinį laiškų — ji niekad neatsakė. Ką ten
O gal Anna yra namuose? Noriu su ja tąsyk gėrėm vyną visą naktį. Ar užmiršai?
pasisekė sutraukti nemažai tarp valdžios žmonių, tarp
kolega išvedžiojo, kad ji nieko apie Arūną nežinojusi.
pasikalbėti.
JAV ir kitų kraštų delegacijų laikraštininkų, o būnant arti
Aha, — numykia dr. Weidl, lyg pritardamas,
Nenorėjo atsakyti.
Kepėjo
veidas
tvykstelėjo
pykčiu
ir
pasipylė
narių, laikraštininkų, pa tarptautinės svarbos įvykių,
lyg klausdamas.
Et, dabar tai jau visai nesvarbu, — bando jis save
grasinimų
kruša.
vergtų tautų atstovų ir tai pa lengviau susilaukti dėmesio iš
Juodu kurį laiką sėdi tylėdami, paskui Arūnas raminti. Tačiau mintys drumsčiasi, properšų spin
Nešdinkis tuoj pat! Buvau tau sakęs nekelti čia
dėjo ugdyti draugiškas nuo televizijos, ir spaudos savo
pakyla ir ištiesia ranką. Nėra čia ko ilgiau sėdėti. duliai negailestingai dygčioja — daktaras užsi
kojos!
Brangusis Dieve, kas darosi mūsų Vienoje.
taikas.
Latviams
tas kraštui. To bus lengviau pa
Draugystė mirė prieš dvidešimt metų, šis pusvalan dengia veidą delnais, bandydamas išsivaduoti iš to
priėmimas kainavo 2000 dol., siekti, kai visi dirbsime išvien. Raus, išeik lauk!
dis nepajėgė jos atgaivinti.
slogučio. Nevyksta.
Jis nutvėrė duonraikį ir iššoko iš užstalės.
J. Pr.
Ne, papa, ne!
— Keliausiu, su žmona sutarėme susitikti šeštą.
Pirkėjos nuščiuvusios susigūžė prie lango. Ką dabar
Arūnas sustingo. Suglumo ir šeimininkas, rankos
Ar galėtum pakviesti taksi?
darysi, medike?
nukrito
į šalis. Tik akys tebežiburiavo piktai į prieši
—
Kiaulystė.
Ir
manosios,
kaip
tyčia,
dabar
nėra.
Bet Arūnaš nejudėjo. Vieną kartą išsiaiškinti
ninką,
vis
bylodamo8, kad audra dar nepraėjus. Anna
Užsuk,
Arūnai,
ryt
vakare,
nuvažiuosime
į
reikia — šiandien kaip tik buvo lemties diena.
prišoko
prie
Arūno ir pašnabždėjo:
Rathauskellerį.
Klausyk, šeimininke,'peiliu dalykų neišriši. Su
Palauk manęs lauke, aš tuoj ateisiu.
— Aš tau paskambinsiu, Karlai, — sako jis, kai
Anna draugauju visą pusmetį. Ar girdi: žadu ją vesti!
Jis atbulu delnu paspaudė rankeną ir išsmuko.
Sprogusi bomba turbūt nebūtų padariusi didesnio kolega padeda ragelį, žino, kad nepaskambins, ar
verta?
Juodu susitiko už kelių minučių. Buvo pradėję lengvai
įspūdžio.
Juodu leidžiasi plačiais laiptais į gatvę, Weidl pustyti, sniegulės krito ant Annos skaros, spurdėjo ir
Raus, raus, verfluchter Auslander, — austras
porina
apie šalitakėje užveistus persikus, bet Arūnas gūžėsi į kuokštelius. Ji žiūrėjo blausiomis akimis į
artinosi grėsmių žingsniu.
Gal ir blogai būtų pasibaigę — Arūnas tuokart beveik negirdi. Praraja dabar didesnė negu po Arūną ir tylėjo. Abu kurį laiką nepratarė žodžio; dar
visai neketino trauktis. Ne, ne šiandien, nes rytoj jau pirmųjų susitikimo minučių. Kai privažiuoja taksi, jis tebevirpino įvykiu ką tik nutikęs cukrainėje. Argi
tikėtasi tokios nelauktos pabaigos?
viskas bus baigta. Jis atsirėmė į durų stiklą ir laukė. spusteli kolegai ranką ir įsirango vidun.
Dega Irano alyvos rafinerijoa, kurias uždegė irakiečiai
___________ (Bus daugiau) _____________
— Į viešbutį, — pasako adresą ir, atsilošęs
Jėzusmarija!

LAISVĖS KOVŲ PLANAVIME

DAR KARTĄ VIENOJE
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 5 d.

Sovietų okupuotos Lietuvos ir da
bar gyvenąs Chicagoje. Jis su bir
byne atliko šešis dalykėlius. Pub
LIETUVIŠKAS FESTIVALIS COLLINSVILLE, ILLINOIS
lika jį labai gražiai sutiko ir su
“Neseniai į “Good Shepherd“ Į raitės. Šokėjai visus mus sužavė- plojimais palydėjo.
liuterony parapiją buvo naujai jo.
“Lutheran Witness Reporter”
“Reinhold’s Royal Bavarian
atkeltas vokiškos kilmės klebo
paskelbė gražy reportažą apie
nas, kun. Dennis Kastens.Jis pas Band” iš St. Louis, 7 asmenų
festivalį ir kun. Kastens, kuris tiek
, . ,
,
kutinius 14 mėty praleido Hav a grupė, apie dvi valandas grojo ir
dainavo tautines dainas. Kiaušy- dau? ?u,rauke bendruomenes na.
juose, kur atliko misijos pareigas.
Sužinojęs, kad daug vietos ir apy tojai iš džiaugsmo taip pat dai- Į r1^ * šventę.
Jis yra pavyzdys 'kitoms vieto
linkių * gyventojų yra lietuvių navo ir rankomis plojo. Orkestras
vėms,
kaip reikia veikti ir burti
programą
baigė
Lietuvos,
Vokie
kilmės. (Madison ir St. Clair vals
žmones.
Šia švente visi buvome
eiuose priskaitoma per 10,000 as tijos ir Amerikos himnais.
Pasirodė taip pat Rimgaudas sužavėti.
menų), sumanė suorganizuoti sa
K. Kikutis
vo parapijoje “Lithuanian Heri- Kasiulis, 1979 metais pabėgęs iš
tage Day”.

RENGINIAI

Įėję. Rengia Cicero LB apylin
kės valdyba.
Vasario 21 d. — Savanoriųkūrėjų pagerbimo akademija
Tautiniuose namuose. Ruošia
Marąuette Parko T-R apyl. val
dyba.
I

CLASS!1 F 1 E D
REAL

ESTATE

'
l

GUIDE
j

M1SCELLAJNEUUS

HELP VVANTKD — MOTERi>

Savininkas parduoda 2-jų butų na- llillllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllhlill ‘
Cicero LB apy- | mą Brighton Parke. Modernūs 2 bu- t; įvairių pirkių pasirinkimas ne ADMINISTRATIVE
mūsų sandėliu.
linkės narių metinis susirinki- j tai po 5 kamb. Plius įrengta pastogė, brangiai
ASSISTANT
COSMOS FAKCELS EXPRESS
mas šv. Antano parapijos sa-;Gerai išlaikytas. Garažas. Mažiau
luunufacturer doing buslnvaa
Įėję.
Į $50,000. Skambint 735-0529 arba 2501 W. 69 St, Chicago, Iii. 60629 Sinall
worlU\vl<Iv h<u, ati opportunlty f<Jr

H

Kovo 8 d- —

Kovo 14, 15, 21 ir - 28 d.

Lietuvių

operos

“I

—

spektakliai Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje.
1
Kovo 21 d. — Amer. liet. Bi
bliotekos leidyklos metinis va
karas Jaunimo centre.
CHICAGOJE
Kovo 22 d. — Steigiamojo
ruošiamas Naujųjų metų sutiki- seimo 60 m. minėjimą ruošia
mas.
Liet. katalikų mokslo akademi
ja ir Lietuvių moterų federa
1981 METAI
cija.
Sausio 4<L — Kr. Donelaičio
minėjimas šv. Antano parapijos
Bėgo ridelis,
salėje . Rengia Cicero LB apyl.
Nelabai didelis,
valdyba.
Per molinį tiltą
Sausio 16 d. — Amer. liet.
Su kubilu miltų.
Bibliotekos leidyklos išleistos
(Žirnis per grendymą.
knygos
“Lietuvių ekslibriai”
sutiktuvės Jaunimo centre.
Sausio 17 d. — Pokylis PLB
veiklai remti JC didžiojoje sa
lėje. Programą atliks N. Linke
vičiūtė ir B. Prapuolenis.

ambitums prrson. Thlx ia a
pusition creatcd by vxpana»n. Musė
type. Tlioroug-ti knowledau of book Telef. — 925-2737
keeping to handlo sales, eash reVytautas Valantinaa eeipts. cash disbursements. aecounts
tiiiiiiiiiiituiiuutiyiiiuuuuttuiuuuuui payablo journals. Wtll also hatulle
billing. group insurauce. plant pay
roll and personnel ntatters.

SIUNTINIAI į LIETUVA

687-0910.

Lituani”
,

7£A.’v S-TOU

NAMŲ APŠILDYMAS

U.S.A7

Scnd resume ln oonfldence to:
MR. J. VOCE

Missouri Sinodo distrikto baž
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
NEW SUPER LAUNDRY
nyčių prezidentas kun. Alvin
Wė'll help you make the right movė
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
1980
METAI
Kollman, kuris jau 20 mėty už
pečius į gazinius.
MACHINERY COMPANY
JEI
GALVOJATE
ima kunigo vakuojančią vietą
Gruodžio 5 d. — Vakaronė
ALBIN BANYS, Tel, 447-8806
2646 W. Fulton St.
Jeruzalės lietuviy liuterony pa ekumenine tema Jaunimo centro
PIBKTI AK PAKDCOTI
Chicago, IL 60612
rapijoje, Collinsville, ir turi apie kavinėje.
Kreipkitės į
TeL 312—638-7371
liiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
40 narių, davė kun. Kastens suti
— Lietuvos Vyčių šokėjai at
kimą ruošti minėtą Dieną. Ta liks kalėdinę programą Mokslo
BUDRAITIS REALTY C0.
da kun. Kastens festivalio dar ir Pramonės mumiejuje.
HELP WANTED VYRAI
6600 S. Pulaski Road
bams pasikvietė iš Jeruzalės baž
Gruodžio 6 d. — Dariaus-Gi
nyčios lietuvių kilmės nares: Vir rėno lit. mokyklos vakaras Jau
OYVNER OPERATORS
Tel. — 767-0600
Apdraustas perkraustymas
giniją Grybinienę, jos motiną, te nimo centre.
Needed to run 500 mile radius
Independently owned and operetei
Įvairių atstumų
tą ir panelę Janny S-hiller. Atė
— Marąuette Parko lit. mo
of Chicago. Diesel Sleepers
jo į pagalbą ir Giybinienės vyras kyklos “Snaigių puota” mokyk
TeL 376-1882 arba 376-5996
Phone —
mokytojas Zigmas Grybinas, ka los salėje.
llllllilIlIHIlIllIlIlIlIlIllJIIUUUlUlIIUlIJIII
talikas! buvęs lietuvių bendruoBOB BOUTCHER 333-3900
Gruodžio 7 d- — Jaunimo
ŠIMAITIS REALTY
The Stevens
menės‘"£ast St. Louis skyriaus pir centro vakarienė JC didžiojoje
Insuranse — Income Taz
mininką-. Jiems padėjo vietos apy salėje.
SIUNTINIAI J LIETUVA
Notary Public
PARDAVIMUI AUTOMOBILIS
Bldg.
Sausio 24 d. — “Grandies”
linkiy spauda ir radijas.
— Alb. Kašubienės knygos
2961 WEST 63rd STREET
ir
kitus
kraštus
Festivalis įvyko 1980 m. rugsė “Žirgeliai” pristatymas Tauti taut šokių grupės banketas
TeL 436-7878 ar 839-5568
-vZ1
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
17 N. State St.
Jaunimo centre.
jo 28 d. Gerojo Ganytojo bažny niuose namuose.
1972 CHE1TŠOLET WAGAN
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980
čios rajone. Nuo 7:45 vai. ryto ligi
Gruodžio 12 d. — Dail. PauVasario 7 d. — Kr. Donelai
Sunday Drfver. 40,000 Milės.
A Shopping Center
6:00 vai. vakaro vyko visi paren- liaus Augiaus 20 metų mirties čio lit. mokyklų žiemos balius
itiniiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiKi
Alusys Garaged. $1,600.
in one
girnai. Rinkosi žmonės iš Illinois sukakties minėjimas Jaunimo Tautiniuose namuose.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Convenient Building.
Missouri, Arkansas, Floridos. Su- į centre.
TEL. — 935-1448
Vasario 8 d. — Lietuvos Ne
važiavo daugiau kaip du tūks— Religinė vakaronė Jaunimo priklausomybės paskelbimo mi
Namų pirkimas — Pardavimas
Kn.mns IS baldus
ENJOY YOUR
tančiai.
centro kavinėje.
nėjimas šv. Antano parapijos
Plaoname ir vaškuojame
Draudimai — Valdymas
CHAINS!
Pamaldos vyko bažnyčioje 7:45 j — Skaučių “Kernavės” tunto salėje.
visų rūšių grindi*.
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
Repair that
\ ai. ir 10:00 vai. ryto. Dalyvavo kūčios JC didžiojoje salėje,
Vasario 15 d. — Chicagos
BUBNYS — TeL RE 7-5168
INCOME
TAX
broken one for
apie 700 maldininkų. Evangeli- į _ Balzeko muziejaus pobūvis Lietuvių tarybos ruošiamas Va
«♦«
ĮSNLOM, miegamas kamb. su ats
only
S6 or $7...
ją gražiai atliko kun. Kokman ir Tautiniuose namuose.
sario 16-tosios minėjimas MariNotariatas — Vertimai
kiru įėjimu. Marąuette Parke. Ga
kun. Kastens. Kun. Kastens kaiGruodžio 12-14 d. — Šv. Ras- sOs aukšt. mokyklos salėje,
HILTON
lima naudotis virtuve. Skambint
BELL REALTORS
bėjo apie lietuvius ir Lietuvą, to seminaras Jaunimo centre.
776-4513.
JEWELERS INC.
— Vasario 16-tosios minėji
Ziono liuteronų parapijos kle
Gruodžio 13 d. — Dr. Tomo
SERENAS perkrausto baldus ir kitus
I.
BACEVIČIUS
mas Š Antano parapijos sa
• 17 N. State St.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
bonas, kun. Jonas Juozupaitis iš Remeikio knygos “Opposition
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 pilna apdrauda.
Room 902
Chicagos, Illinois, pasakė tai pro- to Soviet Rule in Lithuania”
ĮSIGYKITE D AB AB
346-0458
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
gai pritaikytą pamokslą “Kristaus pristatymas Jaunimo centre,
SOPHIE BARČUS
Telef. — WA 5 - 8063
pasiuntiniai” (2 Kor. 5:20).
j Rengia JAV LB Visuomeninių
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
Pamaldas jis pradėjo ir užbaigė feikklų taryba i? Akademinis
RADI° SEIMOS VALANDOS
IMAGE Body Wnų>
i i
M. A. t IMLUS “ iiiiiiiiuiiiiittiiiinniiiHimimnnniiimit
lietuviškai. Kun. Jaozapaitis- pa- skautų sąjūdis.
Visos programos iš WOPA
SCULPTURED NAILS............... $30.00
INCOME TAX SERVICE
PEDICURE........................................ $8.00
aiškino, kas yra dabartinė Lietu- j
Gruodžio 14 d.__ Solistės Al- Li®tuvl'i kalba: nuo pirmadienio iki
NOTARY PUBLIC
MANICUHE, NAIL WRAP
va, kas buvo Lietuva anksčiau, \ donos Švedienės ir komp. J.
4259
So.
Mapleuuod, tel. 254-7450 Spalvotos ir paprastos. Radijai,
LASHES, ARCH
kas yra lietuviai, kokia buvo lie- —--------- —
P*
<•» vaL P*'
* P**1’
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
. ..
Švedo koncertas Jaunimo cen- gtotį. šeštadieniais ir sekmadieniais
Taip pat daromi VERTIMAI.
BODY WRAP WAXING
Pardavimas ir Taisymas.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
tuviška krikščioniška Bažnyčios tre. Ruošia Liet. bibliotekos nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Pačiai w/maike over
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
ElectroJysis
Face
Consultation
istorija per šimtmečius Europoje : leidykla,
kitokie blankai.
Telef. 434-2413
MIGLINAS TV
.Complimentary Mini Make Over
1490 AM .
ir naujame pasaulyje, kokia yra
— Liet. paštininkų s-gos meIMAGE Cosmetiąue
2346 W. 69 St, tel. 776-1486
marksbmo priespauda ir kokios! tinis susirinkimas, kūčios Rep-1
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
17 N. State St. — Sujte 1214
r
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiuiimimiii
yra lietuvių pastangos išlaikyti' šių namuose.
CHICAGO, ILL. 60629
Chicago, IL U0002, TeL 312—2*3-1102
savo tautines tradicijas tėvynėje .
Gruodžio 20 d. — V. D. Šaulių
D £ M £ S 1 O
ui apdraudę nuo ucnles Ir automoir svetur. Jis prisiminė ir Taura- rinktinės kūčios šaulių na10% — 20% — 30% pigiau mokMt
gės lietuvių evangelikų liutero- j muose
bilio pas mu*.
NAMŲ APSITVARKYME
nų parapijos kunigą —knygnešį
Gruodžio 21 d. — Korp! NeoFRANK ZAPOLIS
the mere
SOLEMN CHRISTMAS NOYENA
™
Ruošiate* ką perstatyti, pakeisti,
Martyną Keturakaitį, kuris dėl, Lithuania kūčios Tautiniuose:
I vili b len
3208 i/a We*t 95th Street
to
Pr»>we
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
M£...
lietuviškų knygų
gabenimo iš i namuose.
YOU
DECEMBER 17 to 25
Telef. — GA 4-8654
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
The Fancus 300-y«r-oW sht'"« of the Dmne Irtjnt of
Prūsijos į rusų okupuotą Lietuvą
Gruodžio 31 d. — “Dainavos” j
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
Pr»jue. Cztchesionki. u t«w betv-c the tja eina1’
Theretore. t new NATIONAL SHRItlE ts the *f»nt of
buvo persekiojamas ir ištremtas į ansamblio ruošiamas Naujų medės, skambinant po 5-tos v. vakaro
XX amžiaus madona (paveikslas)
Ptepie tas ben rtcted it Prtgve. O*!!.. v*re* . /
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiin
Sibirą. Is ten pabėgęs jis pasitrau- tų sutikimas Jaunimo centro kau
apdovanotas
aukščiausia premija
hvndfeCs of Aireroes meke the wthfy piljpmTEL. — 476-3950
»fs jod "ovems irom the 17t* thnwfh 25f fer
tarptautiniame madonų meno festi
kė į Ameriką, Collinsvillėje suor- vinėje
Norid Pe»ce jne Ot'eet of Coneerisn—»n: the
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
Licensed, Bonded, Insured
Į mtentiens of the meldais »ho »rticw!e.
ganizavo lietuvių parapiją ir nuo
— Korp! Neo-Lithuania NauNational Award Amerikos dailinin
Meke josr Chnstmes e heocy one by offerNauji darbai ir pataisymai. Vir
1903
1911 buvo Jeruzalės Pa" 1 jųjų metų sutikimas Tautiniuose
|
the Chnrt ChiK a gift of your Novne of
kų profesinėje sąjungoje New Yor
tuvės
ir vonios kabinetai. Kerami
ooyers.
Toe
cen
iom
thu
Chrutmes
No»e«e
rapijos klebonas.
namuose.
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI, ry «ie| the oneement oe^-o" fom befow.
Didžiojo poeto Dantės intymiuo- kos ir kt. plytelės. Glass block*. NO monografija,
__
Pamaldų metu labai gražiai
kuri yra didelio
rite
»c»ete
novera
prertr
wfn«h
you
cen
sey
— Ateitininkų namų valdybos
siua pergyvenimus su Beatriče at-1 Sipkos vamzdžiai išvalomi elektra. fo^nTtoVtalriLk 28 *siii?ote^'r7
o
your
hone
wiil
be
sent
to
roo.
solo giedojo lietuviškai ir angPlca»e priat name aąd addrvu
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū-1 J automatą galit kalbėt lietuviškai produkcija* Kartu ir XX amžiaus
liškai solistė Erna Juozupaitienė. ■
rinys, paįvairintas nuostabaus gro- palikit pavardę ir telefoną.
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
I N S T A N T M O N E Y
J<x?l Brondos ir parapijos choras
žio eilėmis.
□i
na
ir tinka bent kuriomis progo
Coins and Stamps Bought and Sold
SERAFINAS — 636-2960
C Ketorn to Seervtoento to
Shrtoa
□ I»,rov»d H»,Ml
taip pat puikiai atliko giesmes.
mis įteikti bet kam: svetimtaučiui
Make money on your small coins
□ Ci—iil la Dki»m
•C
C World Peace
Po pamaldų kun. Juozupaitis * Also find rare coins and stamps. j
C
Smito
C Convrrvioa to Faith
ar lietuviui.
C F«r»oa4 Ia Serrka
C
C Defeat
’
parodė ir paaiškino skaidres apie P A U L ’ S — For personai Attention
Gaunama DRAUGE, 4545 West
My OiriJtmn Cift te th« lnf»n't Shrn«
Lietuvą. Balzeko muziejaus e\- 1636 W. Belmont — Tel. 348-8836
VIZITINIŲ KORTELIŲ
63rd SL, Chicago, IL 60629. Už
ponatai iš Chicagos kartu su lie
sakant pridėti $1.02 už persiunti
v
REIKALU
mą. Elinojaua gyventojai moka 5
•
K
r*
rv»
tuviškais meno išdirbiniais buvo
Į lietuvių kalbą vertė A. Tymoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiii
Vizitinių kortelių naudojimas yra proc. mokesčių.
išstatyti
bažnyčios
patalpose.
$*'
<•»
Omtsr
pla
CEMENT _ SE1VERS
mfuit jes«s f
Zigmas Grybinas parodėlėje aiš
S?
J STiarSi, "^'7 « c.
ROOFING
OfcZoAoma 7*8«4
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
kino savo ir kitų lietuviu e\pomų atstovams turėti gražias vizi
ELECTRIC RODDING
ta meniikom iliustracijom, įrišta
I
natus. Iš Lietuvos žemėlapio jis i
nnes korteles.
kietus įvairiaspalvius viršelius.
Ali Types of Sewer Work.
Apaimoka skelbtis dien. DRAUGE,
rodė tėvų bei tėvukų kilmės vie
Kreipkitės J “Draugo” adminis
Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE traciją visais panašiais reikalais
tas. Buvo keletas čia gimusių, lie Also Lement Work: Patios, Driveways
jis plačiausiai skaitomas lie
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
ir pas knygų platintojus.
tuviškai nekalbančių, kurie pagei Sidewalks, Roofing & Chimney Work
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
DRAUGAS,
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
No job too small.
(Ulnota State gvysotojal prie kalno*
davo suruošti Lietuvos istorijos
4545 W. SSrd Str,
turi pridėti sėt takaų.
nos yra visiems prieinamos
ALL WORK GUARANTEED
ir lietuvių kalbos kursus.
OhicMo. OL 60629
J.
&
J.
PHARMACY
TEL. — 788-9298
Parapijos salėje nuo 11:00 ligi.
6:00 vai. lauke įruošti lietuvis-- •*
Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žolės ktt
.si pietus, rritruvn valgių, nes bi
iiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiii
ĮSIGYKITE DABAR
Važiuoiamos kėdės, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti;
lietų buvo pardur-ta 1,573 a>miAk
Nemokamai supakuojame dovanas
Intymiąsias meilės paslaptis ir
nims. Svaiginamų gėrimų ne
gilią gyvenimo ižmintį vaizdinga- tnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
buvo.
atskleidžia
klasiškas
rvumulir >
Pristatymas nemokamai
gar*o kūrinys
Lauke, ant platformos pasiroANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
dė judri. gyva. jauna Fėv iškės pa ■ ^aj,u padėti įsigyti naują automobilį
E
(Lithuanian Heritage - Jigsavr Puzzle)
rapijos iš Chicagos šosėjų grupė, (visų firmų) tiesiog perkant iš Dctroinet astuonios poros. Visi apsi- to Sutaupysit nuo $700 90 ir dauSudedamas Lietuvos žemėlapis iš 551 gabaliukų galvosūkio
REAL ESTATE
formoje. Išleido Baltic Aasociate. Boston, Mass.
rengę tauriniais rūbais. Vadovą- S'au. negu kad pirktumėt pas Chicavo Rimantas Paulikaitis ir Sylvia gos <lylerius.
į lietuvių kaJbą pirmą kaną iš
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
vertė
A Tyruolis. Goethės. Šileriu
Jurkšaitytė.
riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais
ir Komercine* Noouvybes
Dantės ir kitų klasikų vertėjas ?•
žmonėmis.
šis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- s
Irenos Gintaulicnės “Cotnmtia
S S
Apertmentu • Kondommiumai • Nuomavimas
Šekspyro atvaizdu, autografu iš
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra 5
Tel.
312
—
136-9€67
nitv Civ iv Ballct" iš Casevvillc.
samia įžangine studija ir sonett
už persiuntimą. Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- =
arba po 7 v. v. 763-6259
Illinois, grupės v.kėjos ypač gy
2
paaiškinimais 176 psl.. kietai? dm 5 kesčio. Užsakymus siųsti:
MZALTOM • • •
BROKUI • • • NOTARY
vai sušoko net keturis tautinius PS Jei neatsiliepia vienu laiku —
bės viršeliais
3701 Gulf Bhrd, St. Petereburg Beach, FL 33706
| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicap, IL 60529
Telefonas (81$) 360-2448. Vakare (813) 347-2413
šokius. Pažymėtina, kad grupėje skambinkite vėliau
Kaina $3.00 Gaunama 'DRAUGE"
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CLEVELANDO ŽINIOS

jų, vienuolijų bei pasauliečių
sudaryta statistika ir atsiliepta j
vyskupo V. Brizgio iškeltą gali
mybę bei jo ‘žmonių iniciatyvos
ir noro” skatinimą, po trumpo en
tuziazmo, šis žygis susidūrė su vis
augančiomis kliūtimis.

iš dešimties “Žygio pas šventąjį DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 5 d.
Tėvą” deklaraciją pasirašiusių,
ir du iš trijų tuometinės pagalbi
nės komisijos narių. Visų nuotno
A. f A. LEONUI ŽIŪRAIČIUI
ne prieš penkiolika metų, New
Yorke pradėtas žygis i pasaulio
amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią užuojau
sąžinę tebevyksta.
Ypač šiuo
tą ŽMONAI, sūnui ROMUI, BROLIAMS ir GIMI
metu, kai katalikų bažnyčios vir
NĖMS.
šūnėje yra lietuviams atviras bei
palankus asmuo. Jo refkėtų ir to
ELENA PERNARAVIČIENĖ-VAŠKEL1ENĖ
liau neužmiršti. Šaukiame ne tik
tėvynėje laisvės, bet taip pat ir
GRAŽINA ir VYTAUTAS CIBAI
toliau ieškoma “Laisvėje tėvynės
— savarankiško savo religinių j
reikalų tvarkymo, religinio cent jiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ro, kuris sugebėtų dirbti ne tik
PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
su tikinčiu lietuviu, bet ir su visų |
lietuvių troškimais bei darbais.
l
(JOS
METŲ ISTORIJĄ)

Iniciatoriai nepasidavė. Lietu
vos Laisvės kovos metų pabai
goje pasirodė Jaunimo žygio už
tikėjimo laisvę komitetas, atsto
vaujantis visoms
pagrindinėms
lietuvių jaunimo organizacijoms.
Savo 1968 lapkričio 13 dienos tiks
lų redakcijoje, jis skatino kreiptis
i šventąjį Tėvą, kad jis paskirtų
lietuviams “daugiau savų vysku
pų, kurie galėtų
mūsų gau
sias, ypač jaunąsias jėgas planin
Jei mes tikrai skaitysimės vienas
gai jungti ir derinti”. Be jspūdin su kitu, tada ir visos kitos tautos
go, Laisvės metų proga pasiųsto su mumis skaitysis. Amerikos Lie
laiško Pauliui Šeštajam, kom- I tuvių katalikų taryba tikrai ga: taktų su Clevelando vyskupu;!li tapti tokio centro pavyzdžiu ir
LB CLEVELANDO
tūkstančių išplatintų leidinėlių i pradžia: atverti progą kiekvie
APYLINKES VAKARONĖ
anketų, begalės laiškų, eilės mai nam, norinčiam jungti su kitais,
įvyks sekmadieni, gruodžio 7 d., dos dienų, demonstracijų ar kito siekiant Kristaus laisvės ir pilnu
4 vai. popiet .parapijos auditori kių renginių, daugiau ar mažiau tinio gyvenimo.
joje. Bus rodomai Mykolo Kri- tiesioginis šio komiteto darbų re
Jaunimo žygis už
vinsko į garsinei televizines juos zultatas buvo Pasaulio lietuvių
tikėjimo laisvę
teles nufilmuota praėjusios tau katalikų bendrija Amerikos Lie
1980. XI. 16.
tinių šokių šventės
programa tuvių katalikų tarnyba, Lietu
Chicagoje. Tikrai verta visiems vos katalikų bažnyčios metai.
Turkų žemėj žirgas žvengia,
pamatyti. Prašome įsidėmėti, kad
1980 lapkričio 13, į Lietuvių lenkų žemėj kamanos blizga.
ši vakaronė Įvyks sekmadieni.
namus Clevelande atėjo aštuoni
(Griaustinis ir žaibas)
V. Mariūnas

Į1

Konferencija Įvyko Clevelan pirm. I. Bublienė ir vicepirm. V.
de, Lietuvių namuose, lapkričio Mariūnas atsakinėjo į klausimus,
22-23 dienomis. Ją sušaukė JAV liečiančius Kultūros tarybos veikLB Kultūros taryba. Joje dalyva- lą ir jos santykius su Bendruome. vo mūsų išeivijos kultūrinio dar nės apygardų bei apylinkių vai
bo vadovai, organizatoriai ir rė dybomis. Dalyvių vardu už kon
mėjai iš Chicagos, Detroito, Bos ferencijos sušaukimą Kultūros ta
tono, Philadelphijos, Rochesteri, rybai padėkojo Stasys Santvaras,
Hot Springs ir daugiausia iš pa o JAV LB Krašto valdybos vardu
ties Clevelando bei jo apylinkių. —jos pirm. Vyt. Kutkus. Konfe
Konferencija buvo turtinga ir rencija baigta 1:30 vaL popiet
darbo momentais, ir įspūdžiais. su “Lietuva brangi”.
V. Mariūnas
Kai Įspūdžiai dar prašosi laiko,
kad galėtų susikristalizuoti, tai
LAPKRIČIO TRYLIKTOJI
šiose pastabose stabtelsiu tik ties PAREMKIME SPORTININKŲ
1965 m. lapkričio 13 tūkstančiai i
esminiais darbo elementais.
IŠVYKĄ Į AUSTRALIJĄ
žygiavo New Yorko gatvėmis ir
Konferenciją trumpu Įvadiniu
Kaip jau žinoma, Šiaurės Ameri reikalavo laisvės, įsiveržę i Jungti
žodžiu atidarė Kultūros tarybos kos Lietuvių fizinio auklėjimo ir nes Tautas. Kurie ten buvo, arba
pirm. I. Bublienė, jai vadovauti Sporto sąjunga organizuoja Š. tik skaitė, tos dienos didingos Į
•pakviesdama Juozą Stempužj. In- Amerikos lietuvių
sportininkų nuotaikos niekad neužmirš. Nevie i
vokaciją sukalbėjo Lietuvių jėzui išvyką i Australiją, kuri tęsis nuo nas sakė: “Tai tik pradžia!”... —
tų provincialas kun. Leonas Za ,1980 m. gruodžio 20 d. iki 1981 ir net šiandieną šia nuotaika to
remba. Kultūros tarybos sekreto- m. sausio 10 d. Vyksta moterų ir liau gyvena.
rė Rita Balytė dalyvius supažin vyrų tinklinio bei jaunių krep
Taip pavyzdžiui,
sekančių,
dino sų, pagrindiniu kalbėto šinio reprezentacinės komandos 1966 Jaunimo metų lapkričio 13
ju prof. Tomu Venclova. Jis kal ir du lauko teniso žaidėjai — vy šis žygis buvo papildytas ir pratęs
bėjo tema “Kultūros vaidmuo iš ras ir mergina. Viso 25 sportinin tas Clevelande, Žygio pas šventą
eivijos buityje”. Prelegento kal kai, neskaitant vadovų. Išvykos ji Tėvą vardu. Dešimt asmenų
ba buvo sklandi, nors jis nebuvo vadovas yra Zigmas Žiupsnys iš pasirašė deklaraciją, kviečiančią
jos pasirašęs. Pagrindiniai teigi Chicagos.
rašyti popiežiui laiškus ir suda
niai: kad kultūrinė kūryba išeivi
Numatoma dalyvauti 30-se Ju ryti delegaciją "prašant laisva
joje yra galima, liudija faktas, biliejinėse Australijos Lietuvių jame pasaulyje {kurti lietuvių
kad ji yra.-Daugpliu atvejų tikro sporto žaidynėse ir aplankyti Syd vyskupijas bei pavesti joms visas
ji kūryba ir yra galima tik išeivi nėjų, Melboumą, Gelongą, Ade Lietuvių parapijas, nuo vyskupijų
joje. Taip buvo tamsiausiais Sta laidę ir Camberą, rungtyniaujant priklausančias lietuvių vienuoli
lino ir Hitlerio siautėjimų laikais. su lietuvių ir australiečių ko jas ir mokyklas.” Nors šis žygis
Šiuo metu viso pasaulio lietuvių mandomis.
buvo paremtas rūpestingai viso
kūrybos vaisiai bręsta trejopose
Iš Clevelando LSK Žaibo vyks pasaulio lietuvių kunigų, parapi- :
dirvose: pro režimo varžtus prasprunkanti viešoji kūryba tėvy* nėję, ten pat pogrindinė kūryba
ir išeivijos kūryba. Lietuvos žmo
nės labai seka išeivijos kultūri
nius proveržius, jais guodžiasi ir
dvasią maitina. Todėl išeivijos
A. f A,
kūryba turėtų būti orientuota į
Lietuvą. Reikia visais keliais ir bū
DAMAZUI BRAUKLIUI,
dais jų tenai gabenti bei siųsti.
mano mylimam vyrui mirus lapkričio 8 d., 1980 m., nuoširdžiai dė
Bet reikia siekti kiek galima aukš
koju mnsg. G. W. Delaney už maldas koplyčioje, už jautrų ir pras
tesnio kūrybos lygio. Prelegentas
mingą pamokslą bažnyčioje ir už apeigas Southern Memorial Park
mielai atsakinėjo j dalyvių klau
kapinėse, kur buvo velionis palaidotas.
z
simus. Į ateiti jo pažiūra opti
Didelis ačiū Balfo pirmininkui Petrui Šilui, kuris organizavo
mistiška, .sovietinė sistema neišsi
ir daug padėjo laidojimo reikaluose. Solistei Antaninai Dambraus
laikysianti ilgiau, kaip iki šio
kaitei už pagiedotas giesmes koplyčioje ir pianistei Danutei Liaug< šimtmečio galx Jos silpnėjimas,
minienei už akompanavimą. Dėkoju visiems pareiškusiems man užuo
jautą laiškais, mūsų spaudoje bei atsiuntusiems gėlių ar aukojusiems
pastovus ir nesulaikomas.
šv.
Mišias. Dėkoju mūsų pažįstamiems, dalyvavusiems koplyčioje,
Po T. Venclovos kalbėjęs Lie
bažnyčioje ir palydėjusiems j Southern Memorial
Park
kapines.
tuvių fondo iniciatorius ir jo tary
Taip pat karstą nešusiems p. p. P. šilui, V. Bitinui, M. Vitkui, Ra
bos pirm. dr. A. Razma vaizdžiai
manauskui, J. Korsakui ir K. Kodaičiui.
papasakojo Lietuvių fondo gimi
Dėkoju poetei Kunigundai Kodatienei už sukurtą eilėraštį ir jo
mo ir augimo istoriją. Pasidžiau
deklamavimą kapinėse. Gili padėka priklauso mano svečiams, ge
gė, kad pesimistų pranašystės ne
dulingų pietų dalyviams, ypatingai klubo direktoriui Pauliui Leonui
išsipildė ir kad Lietuvių fondas
ir Balfo pirmininkui Petrui šilui už pasakytas kalbas. Parodyta Ve
šiais metais pradėjo stiebtis i tre
lioniui pagarba ir man užuojauta mane stiprina ir guodžia.
čiojo milijono aukšti.
Visiems, visiems širdingai dėkoju.
Po pietų pertraukos konferenci
jai vadovauti iki jos pabaigos sek
OLGA BRAUKUENC
madieni perėmė Kultūros tarybos
vicepirm. Viktoras Mariūnas. Dar
lapkr. 22 Kultūros tarybos nariaipadarė pranešimus iš savo veik
los sričių ir pateikė savo idėjas a- S
MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI,
pie ty sričiy veiklos sugyvininu,. |
1981 met4i
ntr>
M |
Dailės srities-vadovė
dail.
Nijolė
:enė nranešė kad 1980'I kainos vis
infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išai- =
Palubinsk iū"os»X’da„« pl |
“P pat nto lengva, todė, ieidijai yra priversti |
metų Kultūros tarybos dailės pre
kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį.
=
« mija buvo paskirta dail. Viktorui s
=
=
Vizgirdai Bostone. Vertinimo ko E
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran- =
misijos pirm. — dail. R. Viesulas. E ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip =
* Svarstvb'-s!’ tema “Kultūrinis E kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams =
darbas apylinkėse dalyvavo Liu- g jr visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, 5
da Rugienie”'' is Detroito, Tere- 5 drąsos ir ryžto dsr daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo
sė Gečienė iš Philadelphijos, Sta- = veikloje.
sys Santvaras ir Aloyzas Astravas g
Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata
iš Bostono, bei Danutė Augienė E
= pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir užiš Chicagos.
Lapkričio 23 d., sekmadieni, = sienyje — 42 US dol, kitur — Amerikoje — 40 dol. Sunku
‘ konferencijai užbaigti prisipl- = mums tai daryti, kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pradė pilnutėlė Čiurlionio ansamb E gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos
lio repeticijų patalpa. Čia trumpą S pakėlimas “Draugo” skaitytojų per daug neapsunkins.
bet naudingą informacijų sklidi
Kun. Petrai Cinikai, MIC
ną referatą apie ALKOS muziejų
DRAUGO Administratorius
paskaitė dr. Juozas Kriaučiūnas
iš Putnamo. Kultūros tarybos

P A DĖKA

r

«W

Prof. dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: “Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis”, išleista Sovietų Mokslo Akademijos.
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kietais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų
S Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. III. gyv. primoka 50 centų
= (taksų). Užsakymus siųsti: “DRAUGAS”, 4545 W. 63rd SU Chicago,

|
=
=
=
=

= UI. 60629.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
į.4605-07

South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika S? Evans
A.

Laidotuvių Direktoriai

A

PRANAS

GEDVILĄ

Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą vyrą, brolį ir švogerį, kurio netekome 1973 tn.
gruodžio 8 d. Palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse.
Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skaudina ir
skaudina mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su mintimi, kad

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

jo jau nebėra mūsų tarpe. Žinome, kad jo niekuomet neužmiršime,
kad jis gyvena su mumis, iki kol mes su juo susijungsim amžinybėj.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje 1980 m. gruodžio 8 d., 7 vai. ryto; T. Jėzuitų koplyčioje
š. m. gruod. 8 d., 8:30 vai. ryto; T. Marijonų koplyčioje gruod. 8 d.

Lietuvoje Tryškių parap. bažnyčioj gruod. 9 d., Kauno katedroje
gruod. 9 d.; Šančiuose gruod. 9 d.; ir Aukštosios Panemunės bažny
čioje dvejos šv. Mišios gruod. 8 ir 9, d.; ir Žaliakalny šv. Antano
bažnyčioje gruodžio 8 d. ir Ispanijoje, Madride, gruodžio 8 d.

Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

PETKUS

šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Prano Gedvilo

MARQUETTE FUNERAL HOME

sielą.
Ilsėkis ramybėje.

Nuliūdę: Žmona Ona, Lietuvoje seserys ir brolis su šeimomis Ir

kiti giminės.

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero

Tel. 476-2345

A. f A.
JULYTEI Okup. Lietuvoje mirus,

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

jos vieninteliai sesutei ONAI RUŠRNIENEI, šeimai
ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.
BENDRADARBES—

NIJOLĖ BEAMER
ELZĖ DIMINSKIENĖ

SOFIJA DŽIUGIENĖ
IRENA JURGELIENĖ
JOANA KRUTULIENĖ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Gauta mažas skaičius dar šių knygų:
LIETUVA CARO IR KAIZERIO NAGUOSE. Antanas Gintneris. Atsiminimai iš I-jo Pasaulinio karo laikų (1914-1918).
,
508 psl. — kaina $5.00.

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. Lietus. Polaidis. Apyaušrė. Kaitra. Linarūtė. Kūlė. Pupžydis ir kitos novelės.
Išleido Terra, 1952 m., 362 pusi. Kaina .......................... $ 3.50
MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. Antanas Rūkas.
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina .......................... $ 5.00
VEIKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis.
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista
1970 m. Kieti viršeliai. 180 pusi. Kaina .......................... $ 4.00
PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama 64 pusi. Išleido
Terra 1956 m. Kaina ................................................................ $ 1.50

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 83rd Str.,
Chicago, IL 60629.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. VIrginia 7-6672

2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
1TO28 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-39

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 SO. HALSTED STREET

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

Tel. OLympic 2-1003

P. S. Katra pridedama už persiutimą.

t
t
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ta Rūta Maželytė, Danutė Bankaitytė —moterų tinklinio žai
dėjos, Algis Miškinis ir Algis Zy
lė t— jaunių krepšinio ir Leonar
das Kedys, kaip jaunių krepšinio
komandos treneris ir vyrų tinkli
nio žaidėjas.
Clevelando Sportininkų išvy
kai į Australiją remti komitetas,
sudarytas LSK Žaibo ir LB-nės
Clevelando apylinkės iniciatyva,
yra pasiryžęs sutelkti lėšų išvy
kos dalyviams paremti. Nuošir
džiai prašome savo auka parem
ti ši užsimojimą, tarnaujanti vi
suomenės ir sportuojančio jauni
mo naikiai. Čekis rašomas: Žai
Clevelande surengto Kristijono Donelaičio minėjimo programos atlikėjai: Banbas —Australija. Siųsti komite
kaitytė, Kazlauskaitė, Lenkauskaitė, Banionytė ir Vyšnionis.
to
iždininkui dr. Viktorui Stankui.
Nuotr. V. Bacevičiaus
Jefferson Centre, Suite Nr. 130,
5001 Mayfield Rd., Lyndhurst,
OH 44124. Telefonas 531 —9587
KULTŪROS DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA
namų. 381 — 3580 darbo.
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 5 d.
X Lietuvių Pensininkų e-gos
valdyba praneša, kad visi vyres
nio amžiaus asmenys bus nemo
kamai skiepijami nuo influenzos
(flu shots) gruodžio 9 d., an
tradienį' nuo 10 vai. r. iki
1 vai. p. p. Julti Purpose Centre
— 6117 So. Kedzie, Avė,, Chica
X Kun. dr. Tomas Žiūraitis, go, HL
O. P., gruodžio 2 d. latvyko
x Aktorė Nijolė Martinaitytė
Chicagon į savo brolio Leono lai
atliks programą Jaunimo centro
dotuves gruodžio 5 d. šeštadie
metinėje lėšų telkimo vakarienė
nį išskrenda į Bayonne, N. J., je šį sekmadienį, gruodžio 7 d.,
tęsti šv. Mykolo parapijoje Ne
5 vai. p. p.
kalto Prasidėjimo noveną Ta
proga kun. T. Žiūraitis apsilan
X Kun. A. Markus gruodžio
kė “Drauge”. Pasiteiravo kul 13 d., 1:15 vaL p. p. Jaunimo
tūrinių parengimų reikalais ir centre kalbės 11-15 metų jauni
dienraščio klausimais.
Kartu mui tema “Kas yra moralu, kas
su juo noveną veda kun. Juozas nemoralu”.
Vaškas, MIC.
X Chieagos Lietuvių pensinin
X Kokia Augsburgo konfesi
kų s-gos valdyba ir nariai, įver
jos reikšmė mums? Tai šio
tindami spaudos svarbą ir reik
penktadienio vakaronės tema,
šmę, Kalėdų ir Naujųjų Metų
kurią grupinėse diskusijose svar
švenčių proga skiria “Draugui”
stys kun. Vytautas Bagdanavikuklią auką — 40 dol.”. Taip
čius, MIC, kun. Povilas Dilys, rašo mums sąjungos pirm. S.
kun. Ansas Trakis ir kun. dr. Vanagūnas. Nuoširdus ačiū.
Kęstutis Trimakas.
Vakaronę
ruošia Jaunimo centro kultūri
x Koplytstulpių paroda bus
nės veiklos komisija. Vakaronė 1981 m. nuo kovo 27 d. iki balan
įvyksta šiandien, 7:30 vai. vak. džio 5 d. Jaunimo centre, Čiur
Jaunimo centro kavinėje.
lionio galerijoje.

X Kun. A. Saulaitis, SJ, gruo
X Putnamo seselių rėmėjų
džio 14 d., sekmadienį. Jaunimo vakarienė bus 1981 m. balandžio
centre kalbės 11-15 metų am 5 d. Jaunimo centre.
žiaus jaunimui. Pradžia 10:30
vai. r. Jo tema: Advento už
X “Draugo” romano premijos
daviniai.
įteikimo iškilmės bus Los Augę-’
X Dr. David Paškauskas pa les, Calif., balandžio 5 d.

skirtas Okeanografijos skyriaus
viršininku Jūros apsaugos tyri
nėjimo centre, Groton, Conn.
Ketvirtajam Mokslo ir kūrybos
simpoziume, kuris įvyks 1981
m. Padėkos dienos savaitgalį
Chicagoje, dr. Paškauskas da
lyvaus su paskaita apie jūros
srovių ir bangų tyrinėjimus.
X

Prelato Mykolo Krupavir čhoa, 10 metų mirties sukakties
proga L. K. D. S. Chieagos sky
rius užprašė šventas Mišias, ku
rios bus atlaikytos š. m. gruo
džio mėn. 7 dieną (sekmadienį)
10 vai. 30 min. ryto, Marąuette
Parko lietuvių parapijos bažny
čioje.
Po pamaldų, parapijos
salėje, 6812 S. Washtenaw Avė.
“bus trumpas minėjimas. Dr. J.
Meškauskas primins mums epi
zodus iš prelato M. Krupavi
čiaus gyvenimo. Kviečiame vi
sus lietuvius pamaldose ir mi
nėjime dalyvauti.

x Juozas Jackson, Lansing,
Mich., užsisakė knygų ir pridė
jo 3 doL auką už kalėdines kor
teles. Taip pat atsiuntė po 3
dol.: Kastė Augaitis, Zuzana
Petrauskienė, Rūta Kazlauskas,
Stasys Kiškis, Jokūbas Skudra,
Nijolė Dumbrytė ir Julius Pakalka. širdingas ačiū.
X L Ravydas, Aldona Aistienė, A. Kadžius, atsiuntė po
5 dol. aukų. Už kalėdines kor
teles po 6 dol. — Valentinas
Genčius, Ina Wemer ir Liuda
Kovienė. Dėkojame.
x Petras Pranis, Vista, Cal.,
užsisakė knygų už didesnę sumą
ir kartu atsiuntė 10 doL auką.
Nuoširdus ačiū.

x A. Nevada, Calgary, Alber
ta, Kanada, buvo atvykęs į Chi
cagą ir ta proga užsuko j
“Draugą” ir įsigijo liaudies me
no
drožinių už didesnę sumą.
LKJ)S. Chieagos skyriaus
valdyba
X Regina ir Napoleonas Sa
(pr.).
baliūnai, iš Chieagos, užsuko į
X Avak>n Galerijose dovanų “Draugą” organizacijos reikalų
pasirinkimas didelis — Impor ir ta pačia proga įteikė 10 doL
tuoto kristalo, aukso ir gintaro auką už kalėdines korteles. Nuo
papuošalų,
Liadro,
Dresden, širdžiai dėkojame.
Hummel figūrėlių, Anri medžio
x Kazimieras Beiga, O. Madrožinių ir daug, daug kt. Taip
pat ir paveikslų. Antradieniais žionytė ir P. Norvilas, “Drau
pensininkams duodama 10% go” administracijoje nusipirko
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro naujausių leidinių ir tuo prisi
mas Daukšai kviečia atsilankyti dėjo prie lietuviškos knygos
— rasite dovanų Kalėdoms ir palaikymo išeivijoje.
kitoms progoms. Adr. 4243
X A. Ruzgas, St. Hyacinthe,
Archer Avė. (arti Sacramento
Avė.), Chicago. Tel. 247-6909. P. Q., Kanada, laikinai išvyko
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. į St Petersburg, Fla. Ta proga
r. iki 9 v. v.; šeštad. iki 7 v. v. jis atsiuntė 10 dol. auką. Nuo
Sekmad. nuo U v. r. iki 5 v. v. širdus ačiū.
(ak.).
X Gruodžio 2 d. LKDJ5. Chi
eagos
skyriaus skelbime apie
X Poetės mokyt. Albinos KafiuUenės knygos “žirgeliai” pri prel. M. Krupavičiaus 10 metų
statymas įvyks gruodžio 7 d., 1 mirties minėjimą įvyko klaida.
sekmadienį. 2 vai. popiet Lietu Turėjo būti: “Šv. Mišias užprašė
vių Tautiniuose namuose, 6422 Chieagos ir Cicero Liet Krikšč.
S. Kedzie Avė., Chicagoje. Pri Dem. s-gos skyriai”, šv. Mišios
statymą ruošia Liet. Mot. Fed. bus atlaikytos gruodžio 7 d.,
Chieagos klubas. Maloniai kvie 10:30 vai. ryto švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marąuette
čiami visi gausiai dalyvauti.
Parke. Po pamaldų parapijos
(pr.).
salėje bus dr. J. Meškausko pa
x Albinas Kurkufls, akcijų skaita apie a. a. Prel. M. Krupa
brokeris, dirbąs eu Rodman & vičių. Visi kviečiami dalyvauti.
Brad»haw, Ine, patarnauja ak
Liet Kr. Dem. S-gos
cijų bonų, fondų bei kitų verty
Chieagos ir Cicero skyrių
bių pirkime ir pardavime- Susi
vaidybos
domėję skambinkite 977-7916.
(pr.).
X Išeivijos kebais. Mums at
siųstas JAV Liet. Bendruome
nės Hot Springs, Ark., apylin
kės 10-čio sukakčiai prisiminti
leidinys. Redagavo Petras Bal
čiūnas. Leidinys didelio forma
to, iliustruotas, 36 psl. Spaus
dino “Drausro" spaustuvė.

OKUF. LIETUVOJE

Prof. dr. Jono Griniaus laidotuves iš šv.

X Po 5 doL atsiraitė aukų už
kalėdines korteles ir pareiškė
padėką: A. B. Juozapavičius, V.
Stanaitis,
L V. Jaselskis, A.
Čepukas, J. Astas, A. Umbrazienė, O. Kaptenis, Marija Bausienė, Antanas Meškinis, Anice
ta Stropienė, A. Patamsis, Ja
nina Kolupaila, Kostas Aras,
Juozas Gritėnas, Alice J. Tamu
lis, Antanas Gulbinskas, Vladas
Gilys, Leo J. Trečiokas, Cezaris
Surdokas, A. Beresnevičius, Jo
ana Dudėnas. Visiems tariame
nuoširdų ačiū.

—Išsigynė parašų? Cituojami
pareiškimai asmenų, kurie sakosi
tokio rašto nematę, jo nepasira
šę, neleidę pasinaudoti jų pavar
de. Pasak D. Jusytės, A. Vaičiaus
ir “Gimtojo Krašto” redakcijos,
taip teisinosi: Kauno laivų me
chanizmų susivienijimo “Perga
lė” tekintojas Rymantas Mažukna, nežinybinės apsaugos signa
lizacijos monteris Edmundas Bar
tuška, “Kaimo statybos” tresto
motoristas Kęstutis
Povilaitis,
Kauno “Vilijos” kavinės padavė
ja Onutė Povilaitytė, Kauno F.
Dzeržinskio staklių gamyklos va
lytoja Stanislava Andriejauskienė, vairuotojas Antanas Andriejauskas, Švenčionių rajono Rešku
tėnų ‘parapijos klebonas kun. Napoleęnas Norkūnas, to paties ra
jono Adutiškio klebonas kun.
Bronislavas Laurinavičius. Prasi
tariama, kad teisme A. Terleckas
ir J. Sasnauskas sakėsi esą kovo
tojai už žmogaus teises, gynusieji Balį Gajauską ir Viktorą Petkų,
kuriuos ir “Tiesa”, ir “Gimtasis
Kraštas” laiko tik kriminaliniais
nusikaltėliais ir netgi plėšikais.
Esą abu kaltinamieji “kūrė ir pla
tino įvairią B. Gajauską ir V. Pet
kų liaupsinančią rašliavą”. To
liau rašoma: “Maža to, jie per
Jokūbo bažnyčios Miunchene į kapines
duoda pačių išgalvotą šmeižikiš
ką informaciją užsienio žurnalis
tams, viešėjusiems Vilniuje, šie
žurnalistai, jau ir anksčiau kūrę
įvairias antitarybines ‘antis’, grei
tai rado bendrą kalbą su A. Ter
SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA lecku ir J. Sasnausku...” Turbūt
Chieagos Lietuvių suvalkiečių tuo pačiu tikslu jie necituoja ir
draugijos spalio mėn. susirinki A Terlecko bei J. Sasnausko raš
tų, juos tik save nuožiūra pava
mui Lietuvos Vyčių salėje vado
dindami rašliava. Įtartinai skam
vavo pirm. Leonas Vasilevas.
ba teigimas, kad ir A. Terleckas,
Pasveikinęs susirinkusius, prašė
ir J. Sasnauskas teisme prisipaži
minutės tyla pagerbti mirusius
no esą kalti, netgi prašė švelnes
narius — Juozą Puidoką ir Ma
nės bausmės. Tokia išvada per
riją Andrijauskienę.
Šeimoms
daug jau palanki propagandinio
pareikšta gili užuojauta.
rašinio užbaigai: “Dabar teisiaSekretorė Eugenija Strungie-1 mieji atgailauja, tačiau nusikalnė perskaitė pereito susirinkimo Į timas padarytas. Mūsų šalis turi

CHICAGOJE

CHICAGOS ŽINIOS

175 MIL. DOL NUOSTOLIŲ
Jeigu nebus padidintos paja
mos, Chieagos regionalinis susi
siekimas turės apie 125-175 mil.
dol. nuostobo ateinančių metų
rugsėjo mėnesį. Vadovybė rei
kalauja valstijos ir federalinės
paramos, ieško pagalbos sko
loms išmokėti, nori arba padi
dinti važmą, arba
sumažinti
autobusų linijų patarnavimą.
PAVARGTO IR VOKETAITIS

modeliuoja
nuotrauka

Y 5.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros draugijos (kuri atstovauja
Urugvajaus Lietuvių Bendruo
menei) naujuoju pirmininku iš
rinktas Vytautas Dorelis, pakei
tęs buvusį pirmininką Gvidą
Mačanską. Naujasis pirmininkas Vytautas Dorelis atsiuntė
gražų laišką PLB valdybai, pra
nešdamas, apie pasikeitimus val
dyboje ir persiųsdamas “Pasau
lio Lietuvio” prenumeratas bei
naujo Lietuvių Fondo nario
Adolfo Kaušinio ir jo žmonos
100 dol. įnašą.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Didž. Britanijoj išleista Si
biro lietuvaičių maldaknygė an
glų kalba “Mary Save us”. šiai
naujai laidai naudotas 1964 m.
Britų Lietuvių Tarybos išleistos
maldaknygės tekstas, kurią an
glų kalbon išvertė kun. K Tri
makas, o britų vartojimui pri
derino prof. R. Sealey. Naujai
išleistai maldaknygei pratarmę
parašė dabartinis Westminsterio
arkivyskupas kardinolas Basil
Hume. Gaunama: Lithuanian
Community in Great Britain,
55, Ringmer Avė., London SW6
5LP Gr. Britain. Kaina 1.50 dol.

AUSTRALIJOJE

IR APYLINKĖSE

X Elena Sirutienė ir Rata
Slapšienė, “Draugo” administra
nutarimus.
Priimtos dvi nau-j įstatymus, kurių niekam nevalia
cijos tarnautojos, nusipirko nau jos narės: Suzana Jalosinskas ir
..............” —
~
pažeisti...
Toliau: "Tarybinis
jausių leidinių už didesnę mimą.
teismas vra humaniškas. Atsi
Suzana Yuskoncus.
žvelgdamas
į tai. kad A. Terlec
X Užsisakė naujausių leidinių
Praėjusio pikniko komisijos
— kun. prof. dr. P. Ragažins- nariai L Vasilevas (pirm.), B. kas ir J. Sasnauskas suprato kly
kas, A. Kamarauskas, Valanti- Žemgulis ir P. Vilkelis pranešė, dę ir viešai pasmerkė savo nusi
nas Saladžius ir A. Jonaitienė. kad viskas praėjo sėmknigai bei kalstamą veiklą, teismas rado ga
limybę sušvelninti bausmę. A.TerX Rašytoja Janina Narūnė- išreiškė padėką garsinusiems leckas nuteistas trejiems metams i
Pakštienė, Miami Beach, Fla., įvykį: Sophie Barčus radijui, laisvės atėmimo ir 5 metams trem
aidams,
atsiuntė už kalėdines korteles Margučiui, Lietuvos
Draugui
’
ir
“
Naujienoms
”, ties”.
15 dol. auką. širdingai dėko
Taip
pat padėkota šeiminin
—Šauliai pagarsėję savo tele
jame.
kėms, orkestrui, aukojusiems vizorių gamykla. Puikaus pripažix Prof. dr. Irena Lange, Ful dovanų bei visiems atsilankiu nimo susilaukė Maskvos olimpia
lerton, Cal., nuoširdi mūsų rėmė siems ir parėmusiems draugijos dai pagamintos spalvotos kilno
ja, už kalėdines korteles ir už lietuvišką darbą.
jamos televizijos stotys “Magnokalendorių atsiuntė 20 doL au
Sekantis Suvalkiečių draugi loja - 80”. Pasibaigus olimpiadai,
ką. Nuoširdžiai dėkojame.
jos susirinkimas įvyks gruo joms buvo suteiktas valstybinės
X Po 3 doL atsiuntė už ka džio 5 d., 6 vai. vak. Vyčių sa kokybės ženklas. Visos pernai ga
lėdines korteles: Benediktas Pie lėje: 2455 W. 47th Street (prie mintos “Magnolijos - 80” dirbo
šą A- Ignaitis, (K. V. Lapinas, Campbell Avė.). Bus renkama Maskvoje. Dabar jos jau siunčia
O. Danisevičius, A. Žilėnas, Bi nauja valdyba, svarstomi atei mos televizijų centrams Alma Arutė Šležas, E. Yčas-Taggart ir ties planai; po to — vaišės. Vi toje, Sočyje. Donecke, Rygoje bei
kituose miestuose. Tos kilnoja
S. Karalėnas. Visiems tariame si kviečiami dalyvauti.
mos stotys taipgi ruošiamos eks
ačiū.
Ona švirmsdoas
portui į R. Vokietiją ir Čekoslova
X Kun. V. Katarslds, Dayton,
kiją.
Ohio, užsisakė daugiau kalėdi
nių kortelių už didesnę sumą ir
kartu pridėjo 5 dol. auką. Nuo KALĖJIMAS KYŠININKAMS
TEISMO ĮSAKYMAS
Buvęs Chieagos ugniagesių
širdus ačiū.
Federalinis teismas įsakė at
vado pavaduotojas A. J. Prengal priimti 16 tarnautojų, ku
dergast ir du kiti tarnautojai
riuos merė Byme buvo atleidu
nuteisti kalėti už tai, kad im
si dėl poUtinių priežasčių. Gali
dami kyšius klastojo duomenis,
tekti jiems sumokėti prarastų
pagal kuriuos duodamos tarny
algų net iki 175,000 doL
bos ugniagesiams. Kaltę prisi
UGNIALGESIAI EVANSTONE
pažino.

X Už Lietuvos Dukterų drau
gijos mirusių ir palaidotų globo
jamų sielas šv. Mišios bus atna
šaujamos sekmadienį, gruodžio
7 d., 1 vai. popiet T. Jėzuitų ko
plyčioje. Narės ir kurie miru Tina Brazytė
siuosius prisimenate, prašomi kailinius. Si
"Chicaro
dalyvauti.
(pr).

IŠ AKT! IR TOL!

Garsusis pasaulio tenoras Pa
vanotu dabar Chicagoje, Lyric
operoje, dainuoja Verdi “Kaukių
baliuje”. Gausaus publikos susi
domėjimo susilaukė ne vien jis,
bet ir moterys solistės Renata
Scotto, Patricia Payne, K. Battle.
prabangius
Taipgi įdomiai toje operoje
buvo įdėta pasirodė ir mūsų solistas Arnol
das Voketaitis,

— Vos išėjęs iš spaudos, Tau
tinis Almanachas 1981 m. pla
čiai sklinda. Tikimasi, kad maž
daug 1500 egz. almanacho pa-"
sieks šiaurės Ameriką. Kiek
mažesniais kiekiais žada siųsti į
Argentiną, Venezuelą, Kolumbi-^
ją Europą ir kt
U*
— Juozas Tumėnas, sulaukęs
72 m. amžiaus, mirė Santa Izabel da Cantareira ligoninėje
lapkričio 21 d. Velionis iš Lie
tuvos atvyko Brazilijon 1927 m.

ARGEKTIIJOJE .......
— Balys Rukšėnas, sulaukęs78 m. amžiaus, mirė spalio 8 d.
Velionis gimė Rygoje. Pirmojo
pasaulinio karo metu gyveno
Rusijoje, o po karo grįžo į Lie
tuvą Į Argentiną atvyko 1930
m. Priklausė Lietuvių centrui ir
dainavo šv. Cecilijos vardo
chore.
-----"
— Jurgis Dabregą sulaukęs
71 m. amžiaus, mirė spalio 13
d. La Platos mieste. Iš Lietu. X J •J vos atvyko Argentinon 1927 m.
Priklausė “Nemuno” draugijai.
— Ona Rahašanslsaitė
Vlrganavičaenė, sulaukus 74 m. am
žiaus, mirė spalio 28 d. Iš Lier
tuvos atvyko Argentinon 1930
metais.
— Kostas Kiškis, sulaukęs 73
m. amžiaus, mirė spalio 26 d.
Rosario mieste. Argentinoje iš
gyveno 50 metų. Buvo veikius
Rosario Lietuvių Bendruome
nėje, buvo jos valdybos narys.

— Canberroje Kariuomenės
šventės minėjimas įvyko sek
madienį, lapkričio 30 d. Ta pro
ga pamaldas St. Mary’s koply
čioje atnašavo svečias iš JAV
--- r
vyskupas Vincentas Brizgys.
Pesimistas
yra
asmuo,
..kuris
Po pamaldų vyko oficialioji da
lis — minėjimas, paskaita ir me serga jūros liga visą gyvenimo
w
ninė programa, kurią atliko kelionę.
Anonimas
skautų tautinių šokių grupė.

I-

------------------------------------------------------------------------------------i '-

— Eugenija Nagulevičienė, («niiiinimiiiiiiiimnifiimiuis4iintf«ti0**
sulaukusi 80 m. amžiaus, mirė
Advokatas
.
Kinross ligoninėje, Melbourne,
GINTARAS P. 6EPENAS
lapkričio 10 d. Velionė atvyko
iš Lietuvos į Australiją 1949 m. Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
Čia velionė ilgą laiką dirbo So šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
cialinės globos moterų draugi
ir pagal susitarimą
joje, kelias kadencijas buvo TeL 776-5162 arba 776-5161
draugijos pirmininkė.
2649 W. 61 Street ■
Chicago, DL 60629 72

BRAZILIJOJE

ilIlilIlIlIlilIlIlIlHIIIIIIIIlUUIIIIIIIIIIIIIHIii

— Brazilijos Lietuvių Kata
likų bendruomenės choras šįmet
švenčia savo 43 metų veikios Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
sukaktį. Ta (proga
lapkričio
30 d. buvo surengtas lietuviškos
TeL — 776-8700
dainos'kon^rteZ
Chicago, Illinois 60629 •
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
— Palangos skautai atšventė
šeštad.
9 vai. iki 1 vaL dv
savo septynerių metų veiklos
sukaktį lapkričio 15 d. Per ati
darymo žodį Elizabeth Jurčiukonytė visiems priminė a. a. Onos
Saulaitienės pasiaukojimą skautybei ir paprašė visus už ją pa
simelsti. Po to penkios paukš
tytės, trys vilkiukai ir šeši
skautai kandidatai, atlikę pro
gramą, davė įžodį.

lllllllilIlIlIilIlIlIlIlIlIlHMIlillIlIlIlllllIllli:

ALBINA KAŠIUBIENE ..

ŽIRGELIAI
Eil ėraičiai

Leidinys didelio formato, 228
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir
paaugusiems ir pagal tematiką
Illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll
suskirstyti į penkis skyrius —Lietuva Motinos diena Pavasa
ris, Velykos, vasara, ruduo. Žie
Istorinių bei etnografinių studijų
rinkinys
mą Kalėdos. Visko po truputį.
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
STUDIA LITUANICA IV
do “Laisvoji Lietuva”. Spausdi
Suredagavo
no Morkūno spaustuvė. Cikago—
ALGIRDAS M. BUDRECKIS
1980. Kaina su persiuntimu ~
išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są $5.85. Illinojaus gyv. dar pride
junga 1980. Spausdino M- Morkūno da 30 ct valstijos mokesčio. *

RYTŲ LIETUVA

spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi.
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$16.25. Užsakymus siųsti:

Užsakymus silpti:
Chieagos priemiesty BvanstoDRAUGAS, 4545 W. 6Srd St„
□e paskirtas naujas ugniagesių
Chicago, IL 60629 DRAUGAS, ±5±5 W. 6Srd St.,
vadas — Sanders Hicks, 52 m.
lllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHIHIIUItllIMOl
Chicago, IL 60629
Jis patvirtino trijų negrų ugnia
gesių paaukštinimą, ko buvo at iiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiH.
Aš tau saulėtos
sisakęs prieš jį buvęs ugniage
sių vadas, nes pagal egzaminų
vasaros linkiu
LITHUANIAN PIONEER
duomenis šie negrai nebuvo
Dahmoja
r
pirmaują.
PRIEST

KUNIGAS NORI ĮSŪNYTI
NEGRIUKĄ

0F NEW ENGLANO

JAV-ee yra apie 100,000 ne
grų kūdikių, kurių neauginą tė
vai ir kurių niekas nenori įsū
nyti. Norėdamas atkreipti dė
mesį j tą negerovę, Chieagos
negrų kunigas, George Gements,
Holy Angelą parapijos klebonas
Chicagoje, pradėjo žygius pats
įsūnyti vieną negrų vaiką Jis
norėtų, kad kiekvienoj parapijoj
būtų įsūnytas bent vienas ne
griukas.

WUBam Wolkovich-V«Ikavičtae

By

The Life, Struggles and Tragic
deatb of Rev. Joseph žėbria,
1860-1915.

Published by Franciscan Press,
Brooklyn, New York 1980
Kaina su persiuntimu $&85.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS,
W. 6Srd St.,
Chicago, lū. 60629

t

STASt

KUMAITt

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja
Instrumentinis
Ansamblis.
Uieido
'GINTARAS", Hoilywood. CA. Nuo
traukos, virleiis ir techniikas pamo
jimas Pauliaus Jasiukonio

Gražios ir gražiai įdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo. Puiki dovana kiekvienai progai
Kaina su persiuntimu — $8.75.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. «rd StraM.

IL

