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Vieningos Nato
valstybių pažiūros

— Aleksandras Siliūnas, vakar
po pietų mirė Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jis buvo skaudžiai sumuštas
Briuselyje nebuvo nuomonių skirtumo
juodo plėšiko.
— Irano vyriausybė ruošia at
Varšuva. — Lenkijos spauda eiles. Dalis tų komunistų, ma
KAZIMIERAS TAUTGIRA5 TSRS ir t. t. Svarbiausia —išgir
sakymą Amerikai apie paskuti paskutinėmis dienomis bando at noma, partijos pasiųsti infiltruo
nius paaiškinimus, liečiančius mesti komunistinėse šalyse sklei ti unijas, tačiau daugeliui lenkų
Kai užsienio radijas paskelbė do, kad "pati" L. Vlasova pasa
kė,
kad
vyksta
į
Maskvą
"savo
Irano sąlygas amerikiečiams įkai džiamą "kontrrevolicijos" Len priklausymas unijai tapo patrio
V. Cesiūno interviu su dienraš
tams paleisti. Premjeras Rajai kijoje gandą. Lenkijos sunku tizmo ženklu. Senosios unijos sky
čio "Draugas" korespondentu, V. noru". O tokios smulkmenos, i
svarstęs įkaitų klausimą su aja- mai su darbininkais yra perdeda riuose, apygardose ir net pačia
Cesiūnas jau buvo Lietuvoje, gu kaip klausimai, kaip ji atsidūrė Į
tola Khomeiniu. Kai kurie Irano mi, rašo partijos laikraštis. Len me Varšuvos centre savo gyva
lėjo MVD ligoninėje (Vilniuje, keleiviniame lėktuve, nepasibai
šaltiniai tvirtina, kad įkaitai bus kijos komunistų partija gali pati vimą užbaigia gruodžio mėn. pa
Požėlos g.). Mieste sklido KGB gus koncertams, ką ji "veikė"
daugiau
kaip
73
valandas
lėktu
paleisti Kalėdų dieną.
paleisti "gandai", kad "sportinin
susitvarkyti su kilusiais sunku baigoje. Stebėtojams ypač įdomi
ve,
kodėl
ji
negalėjo
pareikšti
"sa
kas buvo VFR apnuodytas kaž
— Iš Vietnamo į Tailandiją mais.
situacija, kad lenkai, neišstoda
kokiais vaistais, nežinojęs, ką da vo noro" tuoj pat, nejaudino tu.,
prancūzų keleiviniu lėktuvu at
m i iš komunistų partijos, organi
Naujųjų
unijų
vadas
Lech
rąs, o kai atsipeikėjęs, tai nuėjęs į kuriems greičiausiai buvo patarta
skrido 250 vietnamiečių, kurie tu Walesa pasakė televizijos progra zuoja naujus, "nepriklausomus"
incidentą".
TSRS ambasadą Vokietijoje ir pa "taikiai likviduoti
ri giminių Amerikoje. Iki Kalėdų moję, kad unijos veiks, nežiūrint, partijos skyrius. Padėtis Lenkijoje
prašęs pagalbos dėl sugrįžimo į Taip galvoti verčia bendra išrys
Vietnamas pažadėjo išleisti 1,700. ar kam jos patinka ar nepatinka. skiriasi nuo 1968 m. padėties Če
kėjusi Vakarų tendencija "neer
Lietuvą"...
— Naujasis prezidentas Ronald "Aš rusų nebijau", pasakė Wa- koslovakijoje, kur partijos vadas
zinti
T.
Sąjungos,
nes
gali
pablo
Reagan
pareiškė juodųjų orga lesa.
Kai kilo triukšmas VFR dėl V.
Dubčekas ėmė vesti partiečius į
gėti
santykiai".
nizacijų veikėjam, kad visų pi
Cesiūno dingimo, staiga pasirodė
Sovietų, čekoslovakų ir rytų naują kelią. Lenkai pradėjo per
Tai prisiminti verčia ir vienas I
liečiu teisės bus saugomos ir ger vokiečių karinės jėgos stovi pa organizuoti partiją iš apačios, kas
straipsnis ("Literaturnaja gaziebiamos. Jis priminė, kaip prez. sienyje, paruoštos pradėti žygį. Lenkijoje vadinama "demokrati
ta"). Jo autorius — jau visiems išgirstas užsienio radijo komen- {
Eisenhoweris pasiuntė kareivius į Daliniai patruliuoja kelius, vedan niu atsinaujinimu", vietoj Mas
žinomas savo patarnavimais KGB taras, kur svarstoma galimybė
Little Rock, Ark., ginti juodųjų čius į Lenkiją. Italų spaudos ži kvos deklaruojamo "demokrati
—P. Keidošius. Komentuoti šitą I paklausti paties V. Cesiūno, ar i
jis
savo
noru
atsirado
T.
Sąjungo
j
švietimo teisių. Ir jis žadėjo gerb niomis, slaptas Nato valstybių nio centralizmo". Komunistų sky
straipsnį tai tas pat, kaip "sam
i
je.
Dabar
V.
Cesiūnas,
atrodo,
|
ti piliečių teises, tapęs preziden užsienio reikalų ministerių posė riai išmetė daug ilgamečių parti
protauti", ką iki šiol mėgsta da
tu.
ryti užsienio spaudos bei radijo į jau nebe ligoninėje. Jį jau matė
dis, dalyvaujant ir pastovie jos "aparačikų" ir išsirinko nau
komentatoriai, kurie vis dar "svar j žmonės besilankantį KGB rū Kinijos sostinėje, prie rūmų, kur vyksta 10 buvusių aukštų valdžios parei — Vasario mėnesį Indijoje įvyks siems valstybių ambasadoriams jus. Šis "atsinaujinimas" palietė
sto" įvairias V. Cesiūno grįžimo į muose Vilniuje. Beveik nekyla gūnų teismas, žmonės laukia žinių. Kinijos televizija ir radijas skiiia tam neusirišusių šalių užsienio rei prie Nato centro, sutarė, kad so ir partijos viršūnes, patį politbiu
į abejonių, kad ir VFR pareigū- teismui didelį dėmesį. Iš 10 kaltinamųjų net 9 yra buvę komunistų parti kalų ministerių
Lietuvą galimybes...
konferencija. vietų jėgoms pajudėjus į Lenkiją, rą, iš kurio išmesti keturi dogjos politbiuro nariai.
Indijos prestižą tarp "trečiojo pa tuoj būtų atšaukti visų Nato mistai, naujųjų unijų priešai.
Kalbant apie V. Cesiūną, no- I nai išgaus iš V. Cesiūno taip pat
labai įauKiaiiius
laukiamus zouzius,
žodžius, K.au
kad "gTĮ
. i
. . . .. |i iaoai
šaulio" valstybių sustiprino tai, valstybių ambasadoriai Maskvoje
rom nenorom tenka prisiminti I ,
„ T ..
.
kad ji atsisakė pritarti Afganista ir sumažintas diplomatų skai
no okupacijai.
• i • j - i i iri
TV v i zęs savo noru ... Ir tokiu atveju
Sovietų divizijos
čius. Tuoj būtų nutrauktos visos
įvykius
del L.vienoje
Vlasovos
New"Vo
Yor! ,,__
, .^. . .« , .
, '
konferencijos
ir
derybos
su
sovie
Ta proga
laidoje
— Jordano kariuomenė pradėjo
paruoštos žygiui
tais: Madrido konferencija, Vie
Lkiečių
„„_~J
_ paleido tokią
- rep ! VFR valdžiai nukris sunkus ak
banga"
atsitraukimą
nuo
Sirijos
sienos,
ko
_ . .neverta
„ , r . dėl kaž
liką:aerodrome...
susidaro įspūdis, kad TSRS sitaręs, kad. gal
Briuselis. —Kariniai analiti
kur Jordanas buvo pasiuntęs nos derybos dėl kariuomenių su
kokio
Cesiūno
"gadinti
draugiš
mažinimo
Centrinėje
Europoje,
KGB Amerikos aerodromuose | muo nuo krutinės ... Vienas
ka"
Europoje, naudodamiesi įvai
už
30,000 kareivių ir 500 tankų.
kų VFR
ir TSRS jau
santykiu
Ženevos derybos dėl branduoli rių žvalgybų duomenimis, sutin
šeimininkauja kaip savo namuo sienio
komentatorius
yra iš...«
— Chryslerio automobilių ben nių ginkly apribojimo Europos ka, kad Sovietų Sąjungos ir sate
se. Yra pagrindo tikėti, kad pana Atrodo, kad paskutiniu metu Vo
Vakarų atsakymas į Lenkijos puolimą
kietijos
valdžia
daugiau
ieško
iš;
drovė
vėl paskelbė atleidžianti B fronte. Tuoj būtų
nutraukti lity divizijos yra pasirengusios
šaus pobūdžio replika atsirevan
eities,
kaip
nuraminti
tam
tikrą
•
VVashingtonas.
—
Sužinojęs,
ką
į
aiškiam
ir
formaliam
jos
atmeti
darbo
2,500
darbininkų
Clevevisi kreditai Sovietų Sąjungai ir žygiui į Lenkiją. Pirmieji ženklai,
šuodama paleis ir Amerika VFR
visuomenės dalį, kuri nerimauja, Briuselyje nutarė Nato užsienio j mui. Tada JAV turėtu paskelbti, lando apylinkėse. Bendrovei pa
kad
adresu.
kad "VFR nesaugu", ir kaip lik- reikalu ministeriai. kolumnistas Į kad, kol sovietai sustabdys savo kenkė bankų paskolų nuošimčių Lenkijai, sustabdyti" visi pramo- j v o : * * • ^ 8 " planuojam as,_bu
Kai JAV pareigūnai "užsitik
nes projektai, kaip natūralių du- j
kehonių suvaržymai Rytų
viduoti incidentą, nė kiek nesu- į VVilIiam Safire rašo, kad valsty i agresyvų žaidimą, jokių nauju pakėlimas.
rino", kad L. Vlasova "grįžta į
Lenkijos pasienyje.
jų
vamzdžių
statyba.
Būtų
tuoj
i
Vokietijos
pykdžius TSRS. Gi paties V. Cesiū j bės sekretoriaus siūlomas atsilie- į SALT derybų nebus. Sovietai, ša—Kongreso tyrimų komisija apriboti ir kiti prekybos projektai, Rytų Vokietijos ambasadoriaus
TSRS savo noru", staiga viskas
no likimas jau ne pats svarbiau- ! pimas į Lenkijos okupavimą yra Į lia Lenkijos okupacijoj išlaidų, paskelbė, kad iki ateinančių metų
nurimo. Pasidarė miela ir gražu:
ypač liečia aukštos technikos pre atšaukimas iš Varšuvos, uždary
šias dalykas. Galimas daiktas, dėl ! pakvietimas sovietams pradėti in į turėtu dar lenktyniauti ginklu
"nebepasikartojo" Simo Kudir
vasaros gazolino kainos dar pa- j k e s N a t 0 m į n į s teriai vėl suva- mas Lenkijos — Rytų Vokietijos
brangs 45 centais galionui. Si kar U o t ų t o l i a u s v a r s t y t i Lenkijos sienos, atostogų atšaukimas R.
kos atvejis, Amerikos pareigūnai informacijos stokos klystame (o vaziją. Sekretorius Muskie, kaip, lenktynėse,
rašyta,
siūlė
nutraukti
Madride
]
Ekonominėje
srityje
Amerika
kaip
šiuo
atveju
norėtume
klvstą kaltinamas Irano — Irako ka- į -^^ų^ padarinių. Briuselyje Vokietijos daliniuose, satelitų kaliko patenkinti, kad išvengė ne
1
vykstančią
Europos
Saugumo
ir
turėtų
aiškiai
pasakyti
savo
sąti!).
ras, sumažinęs naftos gamybą.
malonumų su TSRS, kad šis in
pabrėžiama, kad sąjungininkų riuomenių atostogų atšaukimas ir
Kooperavimo konferenciją, siūlė jungininkams: jeigu norite, kad
cidentas per daug nesupykdė
(Bus daugiau)
tarpe pasirodė nepaprastas nuo ! budrumo stovio padidinimas.
į nebeduoti sovietams masinu ir į Amerika laikytų savo jėgas Euro
Pripažįstama, kad sovietų kamonių sutapimas ir vieningu
Paskelbė aštuonis
į vamzdžių, reikalingų natūralių į poje, tai turite prisidėti prie sovie
mas. Net Prancūzijos ministeris ' riuomenė, ypač daliniai Rytų
: dujų linijai statyti, siūlė suma- j tų ekonominio boikoto. Jokia
Jean Francois Poncet pareiškė Vokietijoje, yra geriau ginkluoti
kabineto narius
į žinti politinius kontaktus, kas ga į valstybė neturėtų daryti pelno iš
spaudai, kad Lenkijos klausimu jis už Lenkijos dalinius. 2iema Len
linkėjimai lenkams
Du vyskupai ir apie keturiasde- l tetų nuvilkinti SALT derybų at; Amerikos atkirčio į agresiją ir kar
Washingronas. —Naujojo pre nematęs nuomonių skirtumų.
kijoje kasdien vis daugiau su
tu naudotis Amerikos apsauga. zidento Reagano štabas atiden
Popiežius Jonas Paulius II-sis, i šimt kunigų buvo sušaudyti, i gaivinimą,
Komentatoriai spėlioja, kas su kausto laukus, kas naudinga tan
bendrosios audiencijos metu kai-: daugiau negu du tūkstančiai
Autorius mano, kad tai mažiau Sakoma, kad paskelbus javų par gė aštuonių kabineto narių pa kėlė Sovietų Sąjungos vadų ne kų daliniams. Penkios sovietų
bedamas grupei maldininkų iš! krikščioniškųjų bažnyčių, meče- j sia reakcija, kokią Vakarai ga.etų davimo boikotą, nukenčia Ame vardes. Gynybos sekretoriumi bus
rimą. Jie žinojo jau nuo rugsėjo divizijos šiuo metu gyvena pala
Lenkijos, išreiškė savo džiaugs- Į čių ir vienuolynų buvo uždaryta,! sugalvoti. Reikėtų parodyti so rikos ūkininkai. Jie vieni neša Af 63 m. Casper "VVeinberger, buvęs
mėnesio, kas Lenkijoje vyksta. pinėse, o šiuo metų laiku joks
mą
šiomis dienomis Lenkijoje Į sugriauta arba išniekinta. Nuo i vietams, kad jų intervencija Len ganistano invazijos naštą. Jeigu prez. Nixono kabineto biudžeto
Spėjama, kad didžiausią Krem štabas nesiryžtų laikyti kareivių
atsiektu susitarimu tarp valsty 1967-ųjų metų bet kokia krikš- i kijoje pakenks sovietų strategi- būtų sustabdyta visa perkyba, direktorius ir sveikatos, šalpos ir liaus rūpestį sužadino naujų imi palapinėse ilgiau kaip vieną sa
ikų išskyrimas užsibaigtų, kvietimo sekretorius. Biudžeto di- jų grasinimas streikuoti geležinke vaitę.
bės ir savo veiklą pradedančių čionių religinė veikla Albanijoje! niams interesams. Safire siūlo pir
yra
griežtai
draudžiama.
Tačiau,
Į
miausia
paskelbti,
kad
yra
paprofesinių sąjungų. Šventas Tė
Australijai ir Kanadai reikėtų ati rektorium pakviestas jaunas 34 liuose. Kitą rūpestį sukėlė unijų
Divizijos Baltijos
apygardoje
vas suteikė savo palaiminimą nežiūrint to, rašo austrų katalikų naikinami Helsinkio susitarimai. daryti Kinijos rinką ir susitarti m. Michigano kongresmanas Da reikalavimas tyrinėti
sustiprintos
atsarginių
pašauki
Lenkijos
šiom naujai įsisteigusiom darbo agentūra, Albanijoje religinis gy Jie buvo Brežnevo karjeros d i boikotuoti Rusiją. Mes turėtume vid Stockman.
saugumo praeitį, veiklą. Šie tyri mu. Jiems pranešta, kad jie turės
Senatorius iš Pennsylvanijos mai galėjo atidengti sovietų KGB atlikti prievolę ne tris savaites,
žmonių organizacijom, kurios venimas nėra visiškai snaikin- džiausiąs laimėjimas. Rusai jau elgtis su Argentina, kaip su sąjun
jungia, pažymėjo Popiežius, ne tas ir tikinčiųjų skaičius, turimo laužo susitarimus, kiek jie liečia gininke. Jei ji nori būti sąjungi Richard Schvveiker, 54 m., tapo veiklą ir įtaką Lenkijoje.
kas priimta pašaukus manev
paprastai didelį skaičių Lenkijos mis žiniomis, nėra sumažėjęs. Po žmogaus teises. O siųsdami tan ninkė, ji nutrauks javų siuntimą sveikatos sekretorium. Jis 1976 Lenkijos komunistų
rams,
bet — šešias savaites.
partija
gyventojų — darbininkų, ama grindyje yra slaptai platinama kus per Lenkijos sieną, jie sulau sovietams, jei ji pultų Lenkiją. m. rinkimuose buvo Reagano pa pradėjo irti. Sakoma, kad apie
Komentatoriams neaišku, ko
neliečiamumo Jei Argentina nenorėtų prisidėti, kviestas kandidatu į vicepreziden
tininkų, valdininkų.
Pastarųjų religinė literatūra, tikintieji kar žytų ir sienų
kią
poziciją užimtų reguliarioji
700,000 partijos narių, ypač dar
laikų įvykiai Lenkijoje, dar pažy- tais, susibūrę į didesnes grupes, punktus. Todėl ir Vakarams ne turėtume tuomet elgtis su j-a kaip to vietą. Senas Reagano draugas, bininkų tarpe, jau įsirašė į nepri Lenkijos armija iš 210,000 vyrų
advokatas William Smith 63 m., klausomos unijos "Solidarumo" ir kokią poziciją puolimo atveju
mėjo Popiežius, paliudijo tautos I apsimetę iškylautojais, organi- liktų priežasties pripažinti sienas su priešu.
aukštą subrendimo laipsnį. Po- zuoja net maldingas keliones, ir legalizuoti pokarinius sovietų
Toliau Safire nagrinėja karines bus valstybės prokuroras.
užimtų 350,000 milicijos vyrų?
piežius palinkėjo, kad lenkų tau-1 taip pat renkasi draugėje pasi- laimėjimus, ką rusai laimėjo Hel galimybes. Po invazijos Afganis
Prekybos sekretorius Malcolm
Milicija, ginkluota lengvais gink
Padėtis Salvadore
ta ir toliau remtųsi tomis dva-! klausyti Vatikano radijo laidų sinkio konferencijoje. Laikino iš tane kandidatas Reaganas k aibė Baldrige, 58 metų, pirminiuose
lais, galėtų sudaryti partizaninio
ėjimo iš Madrido konferencijos jo apie Kubos blokadą. Jei sovie rinkimuose buvo George Bush rė San Salvadoras. — Kiekvieną lenkų pasipriešinimo branduolį.
sinėmis vertybėmis, kurios suda- į albanų kalba.
nepakanka, reikėtų visai atšauk tai gali imtis karinio spaudimo sa mėjas, VVilliam Casey, 67 m., pa naktį Salvadore skamba Šūviai ir
ro visiem bendrą tėvynės turtą.
Lenkai Varšuvoje kalba, kad
Alkio tragedija
ti Helsinkio susitarimus, o tai tu vo įtakos zonoje, mes turėtume jo skirtas Centrinės žvalgybos agen kiekvieną rytą randami nužudytų anksčiau Lenkija turėjo su sovie
Padėtis Albanijoje
imtis savo zonoje. Reikėtų pagra tūros (C1A) direktorium. Trans kūnai. Sakoma, kad staliai nebe tais vieną sieną — rytuose. O da
Apaštalų Sosto įsitikinimu, al retų efektą, rašo Safire.
Toliau reikėtų iškilmingai įteik sinti užminuoti Kubos keturis porto sekretorium bus Andrew Le spėja gaminti karstų.
bar esančios keturios sienos iš vi
Austrų žinių agentūra „Kath- kio tragediją pasaulyje sukelia
ti
JAV
senatui
Brežnevo
ir
CarSpeciali
prezidento
Carterio
wis
Jr.,
senas
senatoriaus
Schwei
pagrindinius
uostus.
Minos
nėra
sų
pusių.
ne
tiek
maisto
stoka
arba
per
di
press" šiomis dienomis atspaus
terio
pasirašytą
SALT
II
sutartį
pasiųsta
komisija
paskelbė,
jog
kerio
bičiulis,
49
m.
Iždo
sekreto
puolamasis
ginklas.
Jei
laivai
jų
dino pranešimą apie Bažnyčios delis pasaulio gyventojų skai
nepaliečia, jos nesprogsta. Rusija riumi sutiko būti garsios Merrill nerasta jokių įrodymų, kad ke
padėtį Albanijoje. Priminusi Po čius, kiek neracionali maisto iš
KALENDORIUS
piežiaus Jono Pauliaus II-ojo kvie teklių gamyba ir neteisingas jų interesus, tom tautom konkre siunčia Kubai apie 3 bil. dol. ver Lynch bendrovės direktorius, 61 turios nužudytos vienuolės ame
per metus. Ilgesnė m. amžiaus finansininkas, Donald rikietės (viena jų lietuvių kil
Tai pažymėjo
Gruodžio 13 d.: Orestas, Liu
timą paliudyti solidarumą hero- paskirstymas.
čiai išreiškiant savo solidarumą. ',, , ,
. v
mės),
būtų
buvusios
nužudytos
Regan.
cija, Kastytis, Dulūnė.
iškiem Albanijos krikščionim, Apaštalų Sosto misijos Jungtinė(blokada greičiausia priverstų K.usu Salvadoro kariuomenės žinia.
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo
agentūra pažymi, jog Albanijoje isc Tautose atstovas kun. Zorza,
Užuojautos žodis
į Dą atitraukti 50,000 kubiečių ka- nebūtų vien detantės atidėlioji
Salvadoro valdžia paskelbė, Kryž., Otilija, Trainaitis, Žvan
gyvena labiausiai pasaulyje per kalbėdamas Jungtinių Tautų Or
Nuo žemės drebėjimo nuken- j reivių, kurie atlieka rusų užda- mas, tačiau gali kainuoti rusams kad greit bus paskirtas krašto pre
gutė.
sekiojama krikščionių bendruo ganizacijos komitete, kuriame da
tėjusių
Pietų
Italijos
sričių
vys-!
vinius
Afrikoje.
Sovietai
galėtų
ridentas,
krikščionių
demokratų
daug
daugiau,
gali
priversti
at
Gruodžio 15 d.rLelinas, Kris
menė. Nuo pat Antrojo pasauli bar yra svarstomos tarptautinio
kupam pasiųstomis telegramomis I pradėti vežti prekes lėktuvais, ga- šaukti Kubos samdytinius, gali partijos vadas Duarte, o v ildantijoną, Kovotas, Vingilė.
nio karo pabaigos, rašo „Kath- bendradarbiavimo ir pažangos
popiežius Jonas Paulius II iš- j lėtų grasinti pulti Guantanamo sukelti maisto reikalaujančius ne čioji chunta bus panaikinta. Sal
press", komunistinis režimas Al problemos. Kalbėtojas pažymėjo,
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20.
reiškė savo tėvišką užuojautą ir j bazę Kuboje, reikėtų pagalvoti ramumus pačioje Sovietų Sąjun- vadoro žmogaus teisių komisijos
banijoje žiauriausiu būdu perse jog pramoniniai išsivystę turtin
solidarumą žuvusiųjų šeimom ir: ir apie naują sovietų Berlyno
ORAS
žiniomis, nuo sausio 1 d. Salvado
kioja negausią albanų krikščio gi pasaulio kraštai savo politi
sužeistiesirms.Visos
Italijos
vyskuĮ
blokadą.
Tačiau,
rašo
autorius,
goję.
Visa
tai
pramatydami,
Krem
re
žuvo
8,500
žmonių,
jų
tarpe
Saulėta, temperatūra dieną 35
nių bendruomenę, kurią sudaro koje visada privalo turėti prieš
p:jos ir Vatikano įstaigos solida- j reikėtų parodyti Kremliaus stra liaus vadai gali ir nesiųsti tankų arkivyskupas Romero.
1„ naktį 25 1.
apie 130 tūkstančių tikinčiųjų. akis ūkiniai atsilikusiųjų tautų
riai dalyvauja pagalbos akcijoje. I tegams, kad Lenkijos užėmimas į Lenkiją.

Kaip Vakarai
turėtų reaguoti ?

KATALIKAI PASAULYJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio raėa. 13 d.

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852

PIRMIEJI ATEITIES JUBILIEJINIO
KONGRESO 1981 PLANAI
1981-ji bus Ateities jubilieji
n i a i metai. Septyniasdešimt
metų švenčianti Ateitis išliko
j a u n a , idėjinga, nepavargusi,
d r ą s i a i bežiūrinti ateitį. Ateitis
ir ateitininkų sąjūdis — bend
raamžiai ir neatskiriami, nes
jie prasidėjo beveik tuo pačiu
laiku. Tad ir ateinančių 1981
metų jubiliejaus paminėjimas
b u s skiriamas tiek sąjūdžiui,
tiek ir pačiai Ateičiai.
J a u pradėti pasiruošimai šį
- •
70 metų jubiliejų tinkamai ir
priderančiai paminėti. Atei
tininkų Federacijos T a r y b a sa
vo posėdyje, lapkričio 15 d., nu
t a r ė , jog 1981 metais derėtų
surengti Ateities jubiliejinį
kongresą. Vykdant šio nutari
mo valią, 1980 gruodžio 3, Vy
t a u t o Šoliūno, ASS pirminin
ko, namuose, Lemonte, buvo
sukviestas iniciatorių posėdis.
a r . Dalyvavo p a t s šeimininkas
V y t a u t a s Šoliūnas, Ateities
c redaktoriai k u n . dr. Kęstutis
Trimakas, Aldona Zailskaitė,
dr. Petras Kisielius, inž. Kazys
Kriaučiūnas, R a s a Šoliūnaitė,
J u o z a s Baužys. Buvo svars
t y t a ir nutarta rengti Ateities
. jubiliejinį Kongresą 1981 metų
rugsėjo 3-7 dienomis Chicagoje. Prieš supažindinant skai
tytojus su detališkesne kon
greso programa
norėtųsi
paprašyti ateitininkus šias da
t a s pasižymėti savo kalen:.-.-- doriuje. Tai b u s ilgasis Darbo
š v e n t ė s savaitgalis. J a u iš
a n k s t o planuokime tuo laiku
vykti į Chicagą, atitinkamai
suderinant savo atostogas.
Ateities jubiliejinis kong
r e s a s vyks dvejose vietose.
£->», Rugsėjo 3, ketvirtadienįjir rug:;: , sėjo 4, penktadienį, prieškongresinės konferencijos ir darbo
posėdžiai vyks šauniuose Atei
tininkų namuose,Lemont, Illi
nois, netoli nuo Chicagos.
Penktadienio vakare Kong
r e s a s persikels į Chicagą, kur
. j a u n i m o Centro patalpose bus
susipažinimo v a k a r a s ir jaul
n i m o šokiai.
Šeštadienį, rugsėjo 5 , kon
ferencijos ir posėdžiai vyks
J a u n i m o Centro
rūmuose.
J a u n i m o Centras tomis diet,
- n o m i s bus išimtinai skiriamas
k o n g r e s o r e i k a l a m s . Šeš
tadienio vakare ten p a t ren
g i a m a s Ateities v a k a r a s : lite
ratūrinė,
meniškai
apipavidalinta
programa,
atliekama profesionalų dai

KALAKURSAI
(Kalbininkai šio žodžio nesi
teikė paaiškinti. Bet visiems,
kurie juose dalyvauja, y r a aiš
ku, kad tai n a u j a d a r a s —
Padėkos savaitgalio a-kų kur
sai Dainavoje, kuriuos įkūrė
prof. kun. St. Yla ir jiems vado
vauja. Šiais metais a š daly
vauju juose pirmą kartą, bet ne
paskutinį).
Lapkr. 26 d. , trečiadienis.
Apie 12 vai., pietų laike, susi
rinkome Union traukinio sto
tyje Chicagoje 16 jaunuolių ir
nekantriai laukėme, k a d a galė
sime lipti į vagoną ir keliauti
Dainavos link. O D a i n a v a mū
sų visų išsvajota stovykla.
Daugeliui iš mūsų tai pirmieji
moksleivių at-kų kalakursai.
Traukinyje visi sėdėjome vie
n a m e vagone. Netrūko juokų,
nei kalbų. Nepajutome, kaip ta
ilga kelionė taip gretai praėjo.
Išlipę Jacksono stotyje, už
traukėme linksmą lietuvišką
dainą Už pusvalandžio vado
vai m u s nugabeno į Dainavą.

diečiai, o vėliau ir kitų vie
tovių. Baltieji r ū m a i prisipildė
jaunimo klegesiu. Viso kur
santų b u v o 13 iš Illinois, 6 iš
Ohio, ū iš Michigan, 2 iš To
ronto ir 1 iš I n d i a n o s — 13 ber
niukų ir 13 mergaičių, a r
negraži lygybė?! Tur būt pir
mą kartą, kad lygus skaičius
mergaičių ir berniukų suvažia
vo. Bendrai pasimeldę, nuėjo
me į savo k a m b a r i u s miegoti,
nes visi buvome labai po ke
lionės išvargę.
L a p k r . 2 7 d. — k e t v i r 
tadienis
Ankstų rytą pro durų ply
šius veržėsi iš virtuvės pusry
čių kvapas, o už lango matėsi
krintančios baltos snaigės.
Virtuvėje vikriai sukinėjosi
Alma Lėlytė ir Zita Šoliūnaitė,
skaičiuodamos, k a d tik vi
siems užtektų m a i s t o . J o s per
visas keturias dienas norėjo
parodyti savo geriausius viri
mo gabumus, o mes tik lau
kėme ir gardžiai valgėme. (O
t a s ketvirtadienį iškeptas ka
lakutas tikrai buvo skanesnis
negu namie!).
Pasisotinę nuėjome į salę.
Ten vadovai suskirstė mus į
dvi grupes. Kiekviena grupė iš
klausėme po dvi paskaitas: ry
te ir po pietų. Paskaitose rei
kėjo vesti užrašus. Šios dienos
paskaitininkais buvo Andrius
Kazlauskas ir R a s a Šoliū
naitė. Andrių pristatė Siga
Bankaitytė. J i s kalbėjo tema
"darbas ir ž a i s m a s " . Jis ana
lizavo d a r b o ir žaismo vertę.
Darbas ir ž a i s m a s vienas kitą

liojo
žodžio
meni
ninkų. Sekmadienis, rugsėjo
6, — iškilmingoji kongreso die
na. I š ryto J a u n i m o Centre
vyks sąjungų posėdžiai, po to
pagrindinė ir daugiau manifestacinio pobūdžio konferen
cija, p o jos iškilmingos pamal
dos vienoje iš d a u g e l i o
Chicagos lietuviškų bažnyčių.
Vakare banketas visose Jauni
mo Centro salėse. Pirmadienį,
rugsėjo 7, Darbo šventės dieną
kongresas bus užbaigtas. Bai
giamasis posėdis neužtruks il
giau vidurdienio, kad svečiai iš
tolimesnių vietovių galėtų pra
dėti kelionę į n a m u s .
Tai yra tik pirmasis kon
greso darbotvarkės projekto
planas. Jis, be abejo, d a r kei
sis, ir apie tai spaudoje b u s ne
kartą rašoma. Būtų gera, kad
visų sąjungų ateitininkai atei
tų į talką rengimo komitetui su
pasiūlymais bei s u m a n y m a i s .
Rašyti
vyr.
organizacinės
komisijos pirmininkui Vytau
tui Šoliūnui, 115 Stephen St.,
Lemont, 111. 60439, a r b a , ypač
idėjinės ir meninės kongreso
programos reikalais — k u n . dr.
K. Trimakui, 850 Des Plaines
Ave, Apt. 409, Forest P a r k , 111.
60130.
Posėdyje buvo b a n d o m a su
rasti asmenis, kurie t u r ė s vado
vauti atskiroms kongreso ren
gimo sritims. Darbas didelis,
reikės daug talkininkų ir pa
galbos. Vyriausiu organiza
cinės komisijos pirmininku ir
koordinatorium sutiko būti V.
Š o l i ū n a s . K o n g r e s o prog
ramine dalimi rūpinsis pati
Ateitininkų Federacijos val
dyba VVashingtone ir vyr. Atei
ties redaktorius kun. K. Trima
kas Chicagoje.
Federacijos
vadas Juozas Laučka buvo
telefonu iš posėdžio pain
formuotas apie s u d a r y t u s pla
nus. Šiuo metu b a n d o m a nu
daryti turinti didelės svarbos
finansinė komisija. Dr. P.
Kisielius sutiko vadovauti spe
cialiai garbės asmenų kvie
timo ir pamaldų organizavimo
komisijai. Informacija rūpin
sis J. Baužys.
Tai tik pati pradžia, darbo
bus marios, tačiau sutelk
tinėmis jėgomis šis 1981 Atei
ties jubiliejinis kongresas tu
rės pasisekti ir atnešti naujų
akstinų tolimesnei ateitininkiškai bei visuomeninei veik
lai pagyvinti.
/
Baužys

Dainavoje mūsų laukė prof.
kun. St. Yla, vadovai ir jauno
sios šeimininkės. Kun. St. Yla
— pati širdis visos stovyklos,
Saulius Cyvas - k o m e n d a n t a s ,
Andrius Kazlauskas — vy
riausias vadovas, Darius Polikaitis - pagelbininkas, P e t r a s
Lieponis - ūkvedys, Vidas
Neverauskas — berniukų va
dovas, Daivą Baršketytė — vy
riausioji vadovė, Rūta Musonytė — pagelbininkė. D a i n a
Kamantaitė — vakarinių prog
ramų vadovė ir mergaičių va
dovė Raminta Pemkutė - sek
retorė, Rasa Šoliūnaitė —
mergaičių vadovė, Zita Šoliū
naitė — vyriausioji šeiminin
kė, Alma I-elytė — šeimininkė,
Sofija
Zutautaitė iš Pietų
Amerikos — viešnia.
Susitikome senus draugus,
bučiavomės, lyg metus nesi
matę, nors paskutinį kartą
matėmės vasaros moksleivių
at-kų stovykloje. Susitvarkę
lagaminus, laukėme
kitų
atvykstančių. Apie devintą va
landą
pasirodė
klevelan-
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Visi Kalakursų kursantai.
d v a s i š k a šeima, žmonių pa
d a r a s , institucija ir tikinčių
s a m b ū r i s . Jie labai artimai
susiriša su šeima ir daug ką
p a d e d a m u m s . Mokykla y r a
n e a t s k i r i a m a iš ateitininkų gy
venimo.
Organizacija
yra
visuomeninio ugdymo mokyk
la, ji papildo šeimos, mokyklos
ir Bažnyčios ugdymą ir paren
g i a v i s u o m e n i n i a m gyve
nimui. K a d organizacija būtų
savyje stipri, ji turi turėti tiks
lą, tvirtą pasaulėžiūrą, veik
lius n a r i u s ir gerus vadus.
Bendruomenė buria visus žmo
n e s į vieną grupę. Bendruome
n ė yra priklausomybė — pri
gimtinė. Valstybė rūpinasi
piliečių reikalais: skatina kraš
to kultūra, apsaugo krašto lais
vę. Kol mūsų kraštas yra oku
puotas, mūsų pareiga kovoti už
jo išlaisvinimą. Mes turime iš
laikyti savo kalbą ir kultūrą.

Kursantai, Kalakursuose. (Iš k. į d.): Vytas Šulaitis, Nata Zaran
kaitė, Julius Palūnas, Vincas Staniškis, Ramūnas Balčiūnas,
Danius Barzdukas ir Rasa Šulaitytė.
papildo. Darbo vertė: 1) dar
bas padaro mus laimingus, 2)
naudingas išlaikyti ir praplės
ti civilizaciją ir kultūrą, 3) k a s
nedirba — t a s nyksta. Kiek
vienam žmogui reikia ne tik
darbą atlikti, reikia, kad jis bū
tų įdomus, tarsi žaidimas. Ta
da gyvenimas bus įdomesnis.
Mes turime žaisti poilsiui ir
pasilinksminimui. Žaismo ver
tė yra būti kūrybiškesni u. o i š
padaro: 1) m u s laimingus, pvz.:
sportas, šokis, dainavimas ir
t.t., 2) k i t u s laimingus, 3)
susidraugaujame su kitais, 4)
savyje l a v i n a m e kūrybišku
mą. Pirktieji žaismai (pavyz
džiui radijas, televizijos ir pa
tefonai) visus pradžiugina, bet
labai m a ž a i duoda proto lavi
nimui. Aišku, priklauso nuo to,
kokią muziką klausysi ir ko
kią programą žiūrėsi. Jei klau
saisi "Rock" muzikos, tai nie
ko
neduoda
žmogaus
lavinimui, taip pat ir televizi
jos programos nieko gero ne
duoda. Pirktieji žaismai pa
daro tai, kad mes patys
užmirštame kaip žaisti ir kaip
būti kūrybiškesni. Žmogus tu
ri dirbti ir žaisti, kad turėtų
įdomesnį gyvenimą.
Po paskaitų valgėme pietus.
Po pietų buvo laisvalaikis.
Kursantai ir keli vadovai išėję
laukan sniege žaidė sviediniu.
Tą dieną labai snigo. Grįžę at
gal ir atsigėrę karštos kaka
vos, vėl į darbą!
Antra paskaitininke buvo
Rasa Šoliūnaitė. Ją pristatė
Vincas Staniškis. J o s tema bu
vo "Bendruomenės sudėtis". J i
paaiškino 6 pagrindines bend
ruomenės rūšis: šeima, bažny
čia, mokykla, organizacija,
bendruomenė ir valstybė. Šei
ma yra svarbiausia grupė ir jai
turėtų būti pirmenybė. Bažny
čia yra bendruome-nė, orga
nizacija,
Kristaus
kūrinys,

DRAUGO prenumerata mokama 8 anksto
metams V2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
1500
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

Lietuviai vienį iš atspariausių
okupantui. Lietuviai išsilai
k y s lietuviais kad ir paverg
toje Lietuvoje.
P o trumpos pertraukos ėjo
me į šv. Mišias. Po pamaldų
vakarieniavome.
Kalakutai
buvo vadovų iškilmingai įneš
ti, kuriuos pasitiko Darius Polikaitis ir Vidas Neverauskas
trimitų muzikos duetu. Val
gėme g a r d ž i a i , Po vakarienės
turėjome
dainų
konkursą.
Kariavome mergaitės prieš
berniukus. Turėjome žaibo
greitumu sugalvoti dainą ir ją
sudainuoti.
Rungtyniavome,
kuri grupė žino daugiau dainų
ir melodijų. Vėliau susirinko
me į savo diskusijų būrelius.Gavome po lapą, ant ku
rio buvo užrašyti klausimai.
Kai atsakėme į klausimus, vie
n a s iš grupės turėdavo praneš
ti atsakymus visiems daly
viams. Po to du kursantai
turėjo paruošti plakatus, kurie
turėjo ką nors bendro su tos
dienos paskaitos tema. Rei
kėjo paaiškinti, ką jie reiškia.
Pagaliau sustojome į ratą, su
giedojome "Kaip grįžtančius
n a m o paukščius"., ir po to —
labanakt, draugai ir ... vado
vai!

Lapkr.
28
d.
—
penktadienis.
Truputį pramiegojome, todėl
turėjome skubiai r e n g t i s ir v a l 
gyti pusryčius. P a v a l g ę ėjome
klausyti paskaitos. Šios die
nos p a s k a i t i n i n k a i s b u v o Al
d o n a Zailskaitė ir k u n . St. Y l a .
Aldoną Zailskaitę m u m s pri
statė Vėjas Liulevičius. J o s
paskaitos tema b u v o " S a v i 
aukla". Saviaukla r e i š k i a sa
vęs mokymą. Yra kelios prie
monės
save
auklėti:
1)
skaityba, 2) kalba, 3) r a š y b a , 4)
kūryba, 5) m ą s t y m a s , 6) elg
sena. Ji paaiškino, k a i p s k a i 
tyti ir kodėl k n y g a s s k a i t o m e .
Paskaitos d a ž n i a u s i a i b ū n a
tarp 30-45 min. Šioms p a s k a i 
toms yra p a d a r y t a s p l a n a s ir
suskirstyta į tris g r u p e s : į ž a n 
ga, d ė s t y m a s ir p a b a i g a . K a l 
bėjo ir apie rašybą i r k a i p ge
riau rašyti.
Kiekvienas
žmogus y r a p a n a š u s į n a m ą ,
kuriame kiekvienas k a m b a r y s
reprezentuoja kaip kokį talen
tą a r b a kūrybiškumą; pvz.:
muzika, h u m o r a s , v a i d y b a ,
kritika, sportas, šokis, m e n a s
ir t.t. M ą s t y s e n a — poilsio for
ma, galvojimo forma. M ą s t y 
sena ir susitelkimu m e s susi
siekiame su Dievu. E l g s e n a
yra k a i p mes veikiame. Mes tu
rime pažinti, k a i p reikia elgtis,
įprasti elgtis teisingai ir p a 
grįsti savo elgesį a u k š t a i s m o 
tyvais.
Po paskaitos — p i e t ū s i r
laisvalaikis, per kurį vėl visi
ėjome laukan p a ž a i s t i a r b a
pasivaikščioti.
Grįžę, ėjome klausyti kito p a 
skaitininko — prof. k u n . S t .
Ylos. Jį pristatė J u l i u s P a l ū 
nas. Kun. St. Ylos t e m a b u v o
"Šūkis". Mūsų at-kų š ū k i s y r a
"Visa atnaujinti Kristuje". T a s
šūkis liečia visus k r i k š č i o n i s ,
bet ypatingai
ateitininkus.
Atnaujinimas yra viso gyveni
mo žygis. Mes i š m o k s t a m e i š
savo klaidų. Jei nori a t n a u j i n 
ti kitus, tai p i r m a r e i k i a a t 
naujinti save. Mes Kristuje
atsinaujiname ir J i s m u m y s e ,
š i t a s at-kų šūkis buvo p a i m t a s
iš Efez. 1:9-10. Kristus y r a m ū 
sų religijos centras. J i s y r a ke
lias, vadovas ir Dievo s ū n u s .
Nijolė Sadūnaitė yra p a s a u l i o
garsenybė. J i y r a p a v y z d y s
mūsų tikėjimui. Šūkio r e i k š m ė
yra visą gyvenimą a t n a u j i n t i
dvasiškajame turinyje. P r i e š
vakarienę mes savo diskusijų
grupelėse vėl turėjome a t s a 
kyti klausimus ir p r a n e š t i dis
kusijų rezultatus.
Nida
(Bus daugiau)

Pemkutė

Prisipažįstu, a š n e s u t a i p
nusižeminęs, k a i p a t e i s t a s :
nenorėčiau savo n e m a r u m o
idėjos iškeisti į vienos d i e n o s
laimingumą.
Montesguieu
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago. K 60629 *&
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAU
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 3 „ O T ,
D. KUHLMAN, B.S„ Registruotas vaistininkas
Atdara šiokiadieniais nuo i »aL ryto fld 10 v a t vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
H a į—wmt
Advokatų Draugija
VALDEMARAS B Y L A U S
m
VINCAS BRIZGYS
2458 W. GSth S t , Chicago.

IU.

VM teL 7TS-80eO

DANTŲ GYDYTOJA—
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Av
Tel. 5 6 3 - 0 7 0 0 . w a
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Uft. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos

Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road <Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal sus»tanmą

: ( Kll

DR. L. D. PETREHOS

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak?" išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet" - '"

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

Tel. REliance 5-1811^

DR. WALTER J. KIBSTUK

Lietuvis gydytojas ._
3925
West 59th Street
DR. PETER T. BRAZIS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir perMt:Wjo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Trež*ir §ešt.
2 4 3 4 West 71st Street
-.-u
Vai.; pirm., antr..'ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
/ai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus

DR. SRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGU:
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ (S
MEDICAL BUILDING
3200 W. 8 lst Street..-.,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

Vai.: Kaso. jn nuo 10 v. ryto ikiiSj. p p.
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. Irketv. 1-4 ir Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239 2919
7-9:antrad. irpenkt 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Soeciatybė vidaus Irgos2454 West 71st StreeY*
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad;v^nktad.
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
Ofs. 742-0255

Namu 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos paga! susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dimdee Ave"."^
Elgin. BI. 6012fr-•"•*'•
Valandos pagai susitarimą.
Tel. 372-5222. 236*575"*^""

Ofiso tel. — 582-0221

DR. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRtJR'GfjA
Ofisai:
<*•
111 NO. WABASH AVE
Chicago. III. 50502
Valandos pagal susitarimą

J0 K $A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000, Rez GA 3 7 2 7 8

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuvfškatjr*
0PT0METRISTA&"
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact ienses" t
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitanma. Uždarytą treč.

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD .
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 4 9 t b Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir iešt

DR. IRENA KYRAS
Kursantės dainuoja savo parašytą dainą. (19 k. j d.): Gailė Černiaus
kaitė. Nida Pemkutė, Nata Zarankaitė ir Vilija Smalinskaitė. Antroj
eilėj: Ras* Šulaitytė. Siga Bankaitytė, Vida Duobaitė ir Audra
Venclovaitė.
^ ^ n u o t r R f l t o g Muaonytėa.

—.~
gjjLį

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, P Ū S L Ė S E ,
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street,
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. reztd 448-5545
Ofiso tel HE 42123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
C H I R U R G AS.1
2454 West 7 l s t Street
Vai pirm., antrad., ketv. ir penktad 2-5 ir
6-7 — i5 anksto susitarus. . .,
Ofs tel 586-3166; namu 3814772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2U0BA

2659 W 59 St. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai SeStad 10 iki 1 vai.

GYDYTOJAS IR CHW»0*fcAS
6745 M M 63rd Stfeef
Vai.: pirm., antr. ketv Ir oeT*t
2 - 7 ) Šeštadieniais pagars*«*jrima

ITT

Komunistinė vergija

RYTŲ VOKIETIJOJE
Mes domimės savo kai
myninių tautų gyvenimu ir ne
IMI
mažai informacijų gauname
apie Latviją, Lenkiją. Tačiau
žymiai mažiau mums žinoma
mūsų dabar kad ir ne visai
tiesioginio — vakarinio kai
myno, Rytų Vokietijos pa
dėtis.
Bebūnant Madride, teko
susipažinti ir išsikalbėti su
atvykusiais žmogaus teisėms
ginti vokiečių sąjungos na
riais. Jie papasakojo, kad ir
Rytų Vokietijoje, kaip ir kiek
•
viename komunistų
kont
roliuojamame krašte, yra sun
i ki priespauda. Šitai ypač
ryškiai pavaizduoja ta žiauri
siena, pravesta tarp Rytų ir
Vakarų Vokietijos. Kaip ži
nome, daugelis rytų Vokieti
jos gyventojų, kol galėjo, trau
kėsi į Vakarų Vokietiją. Dabar
Rytų Vokietijoje yra netoli 17
mil. gyventojų, o Vakarų Vo
kietijoje apie 62 mil. Bet dau
gelis Rytų Vokietijos gyven
tojų bėgtų ir dabar, jeigu tik
būtų galimybės.
Tą labai gerai žino oku
pantas, ir tarp abiejų Vokieti
jų pravesta žiauri siena.
Sudaryta eilė kliūčių. Visų pir
ma yra apie 5 kilometrų platu
mo draudžiamoji zona visu
—-1393 kilometrų pasieniu. Šios
..zonos gyventojai leidžia die
nas karo stovio padėty. Jiems
draudžiama vaikščioti po 10
v.v. Jie turi nešiotis specialius
asmenybės dokumentus. Juos
nuolat kontroliuoja pasienio
sargybiniai, ir tik asmenys su
y specialiais leidimais gali juos
lankyti.
Antroji pasienio kliūtis —
„3.20 metrų aukščio vielų tvo
ra, kuri nusitęsia 1300 kilo
metrų. Trečioji kliūtis, sau
ganti nuo bėgimo iš Rytų
Vokietijos, yra automatiniai
- - kulkosvaidžiai SM 70, išstaty
ti ant tos tvoros. Kulkosvai
džiai šaudo ne paprastomis
kulkomis, o aštrių briaunų
plieno gabalais, kurie ardo kū
ną panašiai kaip dumdum kul
kos. Ir tokių automatiškų šau
dymo mašinų išstatyta 39,300.
Ketvirtąją apsaugos kliūtį
sudaro 665 sargybų bokštai ir
speciali aliarmų sistema.Ir to
dar negana. Pasienyje laikdmi specialiai ištreniruoti šunyB, kurių tuo tarpu yra 996,
bet numatoma jų ištreniruoti
ir daugiau.
Sargybiniams
įsakyta šauti kiekvieną, kuris
tik artėja prie sienos, nepai
sant, ar ginkluotas, ar ne,
neduodant jokio įspėjimo.
To negana, dar palei sieną
paslėpta apie 900,000 minų.
J a u tie visi apsaugos įren
gimai, daug stipresni negu
prie kalėjimų, rodo, koks di
delis Rytų Vokietijos gyven
tojų nepasitenkinimas, kad,
saugant juos nuo bėgimo, rei
kia minų laukų, žudikų sar
gybinių, baisių šaunamųjų
mašinų ir nežmoniško pasie
nio gyventojų suvaržymo.
•

•

•

I

Šiuos faktus lydi liūdna
'tlstatistika. Nuo 1961 m., kada
taip žiauriai viena Vokietija
nuo kitos atskirta mirties sie
na, bandydami pabėgti žuvo
. apie 180 žmonių Tas skaičius
yra labai nepilnas, kadangi
bėgimai vyksta slapta, neno"•* rėdami išsiduoti bėgančiųjų
giminės ir artimieji bevelija
viską laikyti paslapty. Bė
gimai būna dažniausia nak
čia ir dažnai į viešuma neišei
na. Be to, čia neįregistruotos
gyvybių aukos bėglių, kurie
prigėrė besiekdami laisvės.
Pvz. žinomas atsitikimas, kai
keturi nepilnamečiai prigėrė
bandydami Berlyne upe plauk
ti į laisvę. Reikšminga, kad
net aštuoni Rytų Vokietijos
."pasienio sargai žuvo patys
, K."bebandydami pasiekti vakarų
laisvę. Neįregistruoti taip pat
ir atsitikimai, kada bėglys,
susidūręs su nenugalimomis
kliūtimis, geriau pats sau ati
ma gyvybę.

Okupantai net organizuoja
Rytų Vokietijoje vaikų grupes
palei sieną su Čekoslovakija.
Tai vadinamieji Taiklių šau
lių klubai, kurių nariai pa
ruošiami kariškai, išmokomi
naudoti ginklą ir pratinami
padėti pasienio sargyboms.
Besistengiant Rytų Vokie
tijos žmones laikyti griežtes
nėje kontrolėje, 1979 rugp. 1 d.
pravestas baudžiamojo sta
tuto pakeitimas, pagriežtinant bausmes. Pagriežtintos
bausmės dėl okupantams įtar
tinų santykių su užsienio žmo
nėmis. Įvestos bausmės už vy
riausybės kritikavimą, net ir
būnant užsienyje. Uždraustos
visos necenzūruotos knygos,
išleistos bet kur. Net sudaryta
teisinė galimybė bausti už
informacijas ar kitus komunis
tams nepatinkamus ryšius tarp
Rytų ir Vakarų Vokietijos gy
ventojų.
Pagal 1979 birželio 28 d. iš
leistą įstatymą net ir ban
dydamas pabėgti yra bau
džiamas iki 8 m. kalėjimo.
Įvesta bausmė ir pagelbintiems bėgti. Kalėjimuose
laikoma apie 2500 asmenų,
sugautų bėgant ar besiren
giant bėgti. Apie 3000 žmonių
• laikoma kalėjimuose už ban
dymą pasinaudoti žodžio lais
ve, kurią įstatymai lei
džia. P r i e v a r t i n ė , k i e t a
komunistinė ūkio sistema yra
visur nelogiška ir nepraktiš
ka. Taip ir Rytų Vokietijoje.
Rytų Vokietijos valdžia grie
bėsi žiauriausios priemonės
savo finansams palaikyti: pra
dėjo pardavinėti žmones, kaip
baisiais vergijos laikais. Par
duoda ypač politinius kalinius.Nuo 1963 metų Rytų
Vokietija gavo už parduo
damus žmones daugiau kaip
bilijoną markių. Pardavė apie
16,000 kalinių, vis kasmet kel
dama kainą. Išplėšė net po
70.000 markių už žmogų. Vien
tik 1980 metais iki rugsėjo par
davė 519. Nežiūrint šios vergų
prekybos, Rytų Vokietijoje
politinių kalinių skaičius pasi
lieka maždaug vienodas: apie
6000. Vakarų Vokietija net ne
nori perdaug dėl tos žiaurios
žmonių prekybos dejuoti, kad
nenutrūktų
galimybė nors
tokiomis tamsiųjų vargijos
amžių priemonėmis nekaltus
žmones vaduoti.
Daug Vokietijos žmonių
kenčia dėl perskirtų šeimų. Ta
čiau komunistinė Vokietija
laisviau teišleidžia išvykti tik
tuos, kurie jau pasiekę pensi
jos amžiaus: moteris nuo 60 ir
vyrus nuo 65 m., taip pat išlei
džia invalidus. Jiems leidžia
ma išvykti į nesocialistinius

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS ^^S valandėlei
LAIMĖTI PASAULĮ SU MEILE
1980 liepos 18 d. lietuvių jau
nimo iniciatyva grupė jaunų
žmonių, dalyvaujant Simui
Kudirkai ir kun. Kazimierui
Pūgevičiui, prie sovietų am
basados Washingtone pra
vedė demonstracijas, kuriose
švelnioje formoje
buvo pa
naudota civilinio nepaklus
numo taktika. Iniciatoriai šia
taktika siekė išbandyti iki šiol
nepanaudotą veiklos būdą at
kreipti šio krašto visuomenės
ir valdžios dėmesį į lietuvių
tautos vedama kova prieš ru
sų okupaciją. Mums buvo
nesuprantama, kodėl mūsų
veikėjai, ypač kurie garsinasi
išimtina teise vadovauti Lie
tuvos laisvinimo kovai ir taip
pat mūsų jaunimas niekad nė
ra iki šiol panaudoję Ameri
koje priimto protesto būdo —
civilinio nepaklusnumo.
Šį pirmąjį bandymą laiko
me pasisekusiu. Per spaudą,
radiją ir televiziją Lietuvos
klausimas palčiai pasiekė
Amerikos ir kitų kraštų vi
suomenę, per akciją JAV
Kongrese — mūsų krašto val
džios institucijas. Šis įvykis
taip pat tapo tarsi barometras
mūsų pačių visuomenės jau
trumui Lietuvos laisvės rei
kalu patikrinti. Demonstraci
jų dalyviai su pasitenkinimu
gali konstatuoti, kad visuo
menė tebėra jautri ir konkre
čius, su Lietuvos laisve susi
jusius
darbus
visomis
. išgalėmis remia.
Tiesa, įvykdytos demosntracijos, panaudoajnt civilinio ne
paklusnumo taktiką, demonst
rantus atvedė į teismo salę.
Demonstracijų
dalyviai to
kraštus mėnesiui laiko. Dar
binio amžiaus žmonėms lan
kymasis pas savuosius, gyve
nančius
nekomunistiniuose
kraštuose, ypatingai suvar
žytas. O juk kariams, mokyto
jams, nacionalizuotų įmonių
vadovams, kultūrinių ir moks
linių institucijų svarbesniems
darbuotojams išvykos į vaka
rus pas savuosius beveik
neįmanomos. Išskyrus pensi
ninkus, vykstantieji lankytis į
vakarus turi pergyventi ap
klausinėjimus, pažeminimus
darbe ir kitus sunkumus.
Laikomasi žiaurios nely
gybės: į vakarus vykstantis
pensininkas turi teisę išleisti
viso tik 15 markių; pragyveni
mą jis turi gauti iš vakariečių,
o vakariečiai vykstantieji į Ry
tų Vokietiją verčiami kasdien
Rytų Vokietijoje išleisti nema
žiau 13 markių.
Tai tik maža dalis tų sun
kumų, kuriuos komunistinėje
priespaudoje turi pergyventi
Rytų Vokietijos gyventojai.
Komunizmas visur vergija.
/ . Pr.

V.CSELIENĖ

Automobilis lekia baisiu greičiu, bet Kris
tina nejaučia baimės. Tai, kas vyksta čia pat,
tarp juodviejų, yra tiek svarbu, jog visa kita
netenka reikšmės. Vėl kurį laiką važiuoja
tylėdami. Bet štai Kęstutis pradeda kalbėti.
Jis kalba greitai, ir Kristinai atrodo, jog jis
kalba be jokio jausmo šaltu, žiauriu balsu.
Kristina per daug paskendusi savo skausme
ir rūpesty, kitaip ji girdėtų, jog po tuo šal
tumu slepiasi baimė, neviltis ir bejėgiškas
užsispyrimas...
Jis kalba gan ilgai. Tačiau į Kristinos są
monę krinta tik svarbiausi sakiniai. Jie žei
džia jos širdį, jie sutrypia jos savigarbą, jie
žudo joje pasitikėjimą meile, pasauliu, žmo
nėmis... Jeigu jos gerasis Kęstutis taip gali
kalbėti... Tai ko galima laukti iš kitų.
— Mano mokslo metai... — kalba Kęs
tutis. — Mano ateitis... Išsižadėti karjeros...
Tėvas niekad nedovanotų. Tiek mažai laiko
beliko iki pabaigos. Viską reikia sutvarkyti.
Yra būdų... — Byra žodžiai, degina, smelkia,
žudo.
Automobilis važiuoja jau lėčiau, ir ji mato,
jog jie grįžta tuo pačiu keliu atgal. Vadinasi,
juodviejų pokalbis tuoj turės būti baigtas. Bet

tikėjosi. Tačiau, iš vienos pu
sės, klysta tie, kurie mums
priekaištauja, kad demons
tracijomis siekėme sau gar
bės. Nesame didvyriai, neno
rėjome tokiais būti, o net ir
norėdami vargu galėtume.
Tikrieji didvyriai yra tie, ku
rie veikia ir didelėmis baus
mėmis rizikuoja okupuotoje
Lietuvoje. Mes jiems lenkiame
savo galvas ir savo kukliomis
pastangomis reiškėme jiems
savo solidarumą.
Iš antros pusės klysta ir tie,
kurie prieš demonstracijas ma
nė ir dabar tebemano, kad
demonstracijomis, teismais ir
galimomis bausmėmis sutep
sime savo gerą vardą ir savo
kaktas pažymėsime nusikal
tėlių ženklais. Mes manome ki
taip: t e i s ė t a s p r o t e s t a s n ė 
ra
nusikaltimas.
Nusikaltimas yra užsimerkti
prieš blogį. Nusikaltimas yra
turimos laisvės nepanaudoti
pavergtų tautų ir skriaudžia
mų žmonių teisėms ginti. Pro
testuoti, net panaudojant civi
linio nepaklusnumo taktiką,
yra laisvo žmogaus teisė ir
privilegija. Ir šiuo metu aukš
tose Amerikos valdžios pareigose turime žmonių, kurie

protesto demonstracijose ne
kartą yra buvę areštuoti ir nu
teisti.
Savo protesto demonstraci
jomis mes nieko nerizika
vome, o tik prisiėmėme tam
tikrus
nepatogumus. Mes
manome, kad tokius nepa
togumus lengvai turėtų pri
siimti kiekvienas žmogus, ku
ris nešioja garbingą lietuvio
vardą, o pirmoje vietoje
idealistiškai nusiteikęs jau
nimas.
Tokios mažytės aukos iš mū
sų laukia Lietuvos žmonės,
Lietuvos jaunimas. Nepa
likime jų vienų. Ar akmenys
už juos kalbės, jei mes tylėsi
me!
Washingtono demonstracijų
dalyviai: Margiris Aistis, As
ta Banionytė, Ofelija Baršketytė, Leonas Bernotas, Gin
tė D a m u š y t ė ,
Vytenis
Gureckas, Craig Hardy, Linas
Kojelis, Juozas Krakauskas,
Jūratė Krokytė - Stirbienė, Si
mas Kudirka, kun. Kazimie
ras Pūgevičius, Vidmantas
Rukšys, Rimantas Stirbys,
Danutė Vaičiulaitytė, Virgus
Volertas, Vytas Volertas, Jr.,
Birutė Zdanytė.

Po žemės drebėjimo Pietų Italijoje.
ŽMOGIŠKOSIOS
Romoje pasibaigė tarptauti
nis studijų suvažiavimas, ku
rio dalyviai Madrido kon
ferencijos išvakarėse studijavo
temą "Žmogiškosios vertybės
Helsinkio baigiamajame ak
te". Suvažiavimo darbus už
baigė Vienos arkivyskupas
kardinolas Koenig, kalboje pa
žymėjęs, jog Helsinkio kon
ferencijos nutarimų pilnutinis
įgyvendinimas, ypač žmo
gaus teisių apsaugojimo sri
tyje, išreiškia HoHinkio bai
giamąjį
aktą
pa&lrao rosiu
valstybių subrendimo ir pa
žangos laipsnį. Kardinolas sa

VERTYBĖS

vo kalboje nurodė, jog yra būtina
kuo
plačiausiai
supažindinti žmonių mases su
Helsinkio konferencijos bai
giamuoju aktu, kuriame yra
iškeliamas žmogaus vaidmuo
tautų ir valstybių gyvenime.
Romoje įvykęs studijų su
važiavimas savo nutarimus
pasiuntė visų Helsinkio kon
ferencijos baigiamąjį
aktą
pasirašiusių valstybių ats
tovams, dabar susirinkusiems
Madride. Helsinkio aktas pil
nai įgys savo prasmę kai žmo
gus supras tame akte iškelia
mą jo nepamainomą vertę.

kaip?' Ji bando įsiterpti:
— Kęstuti, bet mes visuomet kalbėjom,
jog...
— Ką kalbėjom! — beveik šaukia jis. — Tu
turi suprasti. Viskas neįmanoma. Turim kaip
nors susitvarkyti... Kitos atranda būdų.
Kristina tyli. Nebeliko žodžių... Nebeliko
nieko. Ji dar girdi, kad jis mini pinigus, ku
riuos jis parūpins. „Pinigai nesanti prob
lema"... Ir jai atrodo, jog nebėra jau vietos
didesnei kančiai jos širdyje.
Automobilis sustoja netoli salės.
— Aš manau, kad tu turi grįžti į salę, —
sako Kęstutis. — Nesakyk niekam nieko.
Mudu sutvarkysim viską.
Gal Kristinos tylėjimas jam atrodė esąs
sutikimo ženklu. Pamažu jis tiesia ranką,
norėdamas ją apkabinti. Tačiau ji pasi
traukia atgal ir atidariusi duris greitai išlipa
laukan. Kęstutis lenkiasi pirmyn uždaryti jos
durų ir dar taria vis tuo pačiu nenatūraliai
raminančiu balsu:
— Nesirūpink, viskas bus tvarkoj. Dar
susitiksim. Aš paskambinsiu rytoj.
Bet ji jau eina šalin. Šaltis apsupa ją lyg
šlapia skraiste, įsiskverbia iki pačių kaulų.
Tik pusė bloko iki salės durų. J i dreba visu
kūnu... Priėjusi iki laiptų, ji staiga sustoja —
„Kur aš einu?", — klausia savęs. Vaizduojasi
pilną salę žmonių. Galbūt jau pertrauka.
Susirūpinusios motinos akys. Tėvo griežtas
balsas: „Kur buvai iki šiol? — Paskui vėl
programa. Kas nors dainuos... Reikės ramiai
sėdėti iki galo... Paskui Šokiai... „Kur Kęs

Kaip Evangelijos aprašo,
Jonas Krikštytojas savo gyve
nime nepažinojo civilizuoto
gyvenimo, kuris su savo kul
tūra kelia aikštėn žmogiš
kosios prigimties sugedimo
apraiškas. Jis visą savo gyve
nimą praleido tyruose. Jis
buvo dykumų žmogus. Vilkėjo
kupranugario vilnų apdarą,
strėnas buvo susijuosęs odiniu
diržu, valgė skėrius ir laukinį
medų.
Evangelijos nieko nesako,
kaip jis pateko į tyrus. Gali
mas dalykas, kad jis savo
motinos Elzbietos buvo sle
piamas tyruose, kad nebūtų
Erodo nužudytas, kai šis davė
įsakymą išžudyti visus vaikus
iki dviejų metų amžiaus. Tai
gal iš pat mažens jis ir pasi
liko tyruose. Priprato prie
tokio keisto atsiskyrėlio gyve
nimo ir tik apie trisdešimtuo
sius savo amžiaus metus jis
gavo įkvėpimą išeiti į vie
šumą skelbti Mesijo atėjimą,
kad visa tauta jo sutikimui
pasiruoštų. Jis už Kristų buvo
tik puse metų vyresnis.
Jono Krikštytojo kalba ro
do, kad jis neturėjo rabinų
išauklėjimo, bet žinojo Dievo
įsakymus ir išrinktosios tau
tos paskirtį. Jis kalbėjo ne
taip, kaip Jeruzalės rabinai ir
fariziejai mokytojai. Jo kalba
buvo šiurkšti ir be jokių
kompromisų. Einančius krikš
tytis fariziejus ir sadukiejus jis
išvadino angių išperomis.
Visokios rūšies gyvates ir žal
čius gerai jis pažinojo ir ne
kartą matė, kaip šie slepiasi ir
bėga nuo pavojaus. Todėl tą
vaizdą pritaiko jis fariziejams
ir sadukiejams, kurie, eidami
krikštytis,
neturėjo
tikros
atgailos ir atsivertimo.
Jonas Krikštytojas bijojo tik
Dievo rūstybės. Jis nepaisė,
ką apie jį pasakys žmonės ir
kaip su juo pasielgs valdžios
autoritetai. Erodas An tipas
lankėsi Romoje pas savo brolį
ir paviliojo jo žmoną, kurią
vėliau vedė, atleisdamas savo
tikrąją žmoną. Jonas Krikš
tytojas, sužinojęs apie tai, pra
dėjo šaukti prie Jordano upės
ir apie Erodo Antipo nedo
rybes. Nėra saugu prieštarau\ ti despotui. Erodas liepė karei
viams Joną suimti ir įmesti į
požemį tvirtovės, kuri buvo
kalnuose prie Mirties jūros.
Galime suprasti, ką Jonas
Krikštytojas išgyveno kalė
jime. Jis buvo tyrų ir laisvės
žmogus, kuris džiaugėsi sau
lės šviesa, dangaus skliautu,vėjo dvelkimu. Jis niekad
negyveno uždarame name. O
čia nebuvo šviesos ir tų platy
bių, prie kurių jo siela buvo
taip pripratusi ir su visa

tutis, kodėl jo šiandien nėra?" Linksmas Mil
dos veidas... Vaizdai lekia prieš jos akis... ir
staigta ji pasuka atgal. Ne, ji negali eiti vidun
po to kas įvyko. Jos kojos permirkusios, plau
kai susivėlę. Ką ji sakytų?... Bet svarbiau
sia... svarbiausia — ji neturi nė trupučio jėgų
dar nors valandą ilgiau kentėti... Po to viso.
kas tarp jos ir Kęstučio įvyko, po to, ką Kęs
tutis jai pasakė... Nė trupučio jėgų toliau gy
venti...
* # *

Išleidęs Kristiną, Kęstutis paspaudžia
gazą, ir mašina, tarsi pajutusi jo nuotaiką,
piktai pašoksta iš vietos ir neria pirmyn. Pro
šalį lekia namai, gatvės žiburiai nutįsta juos
tomis, tiltas vaiduokliškai praskrenda stul
pais ir bedugnėmis ir pagaliau prieš jį nusi
driekia šiuo nakties laiku pustuščio greitkelio
juodoji juosta. Mašina lekia zvimbdama ir
jau pats greitis svaigina Kęstutį, tirpdo jame
įtampą, susijaudinimą ir neviltį. Pamažu
nurimdamas, jis sulaiko mašinos greitį. Min
tys vėl grupuojasi, apipavidalinamos žo
džiais... „Kitaip negalima", — kartoja jau
kurį laiką. „Vesti dabar būtų beprotystė...
Durna, durna Kristina. Kodėl ji nemokėjo iš
vengti. Štai Algis ir Janina. Trys metai ir
nieko neįvyko..." Prisiminus Algį (kurio pata
rimais Kęstutis daugiausia ir vadovavosi),
Kęstutis pasijuto daug ramesnis. Algis, Jis,
Kęstutis, negalėtų būti toks kaip Algis.
Visuomet ramus, pasitikįs savim, nepaisąs
nieko, keičiąs mergaitę kas sezoną... Tiesa
Janina yra jonuolatinė, bet jis nepaisojos pa
vydo ar priekaištų. Algis, mokąs švaistyti

gamta taip suaugusi. Visada
kaliniai labai laukia tos
valandos, kada praeis saulės
spindulys pro langelį, jei toks
langelis yra.
Gyvendamas tokioje vienat
vėje, Jonas dar labiau pradėjo
svarstyti apie Mesiją. Jį kar
tais aplankydavo jo buvusieji
mokiniai. Jie papasakojo apie
Jėzų, kaip jis gyvena, kokius
mokinius turi ir ką kalba žmo
nės. Jonas norėjo dar daugiau
sužinoti apie Jėzų, kuris, atro
do, turėjo būti patsai Mesijas.
Todėl siuntė savo mokinius
pas Jėzų atsiklausti, ar jis iš
tikrųjų yra tasai, kuris turi
ateiti, ar dar reikia laukti kito
(Mt.11,3).
Toks Jono klausimas suke
lia daug neaiškumų. J u k jis
Viešpatį pakrikštijo prie Jor
dano upės ir šaukė minioms:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmę!
Čia tasai, apie kurį aš kal
bėjau: po manęs ateis vyras,
anksčiau už mane buvęs, nes
jis pirmesnis už m a n e "
(Jn. 1,29-30). Jonas girdėjo ir
balsą iš dangaus sakant, kad
šis yra mylimasis sūnus, kurio
reikia klausyti (Mt.3,17).
Keletas Jono Krikštytojo
mokinių buvo jau prisijungę
prie Kristaus apaštalų, bet tie,
kurie lankė Joną kalėjime, vis
d a r laikėsi atokiau nuo
Jėzaus. Jiems buvo kilę viso
kių abejonių, kai jų mokytojas
neteko laisvės. Greičiausia
Jonas savo mokinius siuntė
pas Jėzų su klausimu, kad pat
sai Jėzus visas abejones
išblaškytų. Viešpats Jėzus
žinojo, kad Jono mokiniai
sugrįš pas savo mokytoją ir
vėl diskutuos apie tikrąjį Mesi
ją, kurio laukia visa tauta.
Taigi Jėzus ir liepia moki
niams keliauti pas Joną ir
pasakyti tai, ką jie patys savo
akimis matė, kad „aklieji
praregi, raišieji
vaikščioja,
raupsuotieji apvalomi, kur
tieji girdi, mirusieji prikelia
mi, vargdieniams skelbiama
geroji naujiena"
(Mr.li,5).
Šiame pranešime Viešpats
pridėjo ir vieną perspėjimą
Jonui: „Ir palaimintas, kas
nepasipiktins
manimi"
(Mt.11,6). Jonas skelbė links
mą naujieną su pristatymu
Dievo galybės, kuri viską
triuškina, o Jėzus kalbėjo apie
savo Tėvo šventumą su die
viška meile. Jonas turėjo
suprasti, kad blogio galybė
turi būti nugalėta su meilės
jėga. Atseit, Jonas neturi nusi
vilti, kad Mesijas nerodo
triuškinančios jėgos, nes jis
atėjo laimėti pasaulio su
meile.
V. Rmš.

pinigus, gauti tų pinigų iš kažkur, mokąs sko
linti ir neatiduoti, mokąs gerti ir nepasigerti,
mokąs iš visko juoktis ir nieko nepaisyti.
Tiesa, jis bent trimis metais vyresnis už Kęs
tutį, bet jau daugiau kaip penkeri metai gyve
nąs atsiskyręs nuo tėvų, turįs savo butą. Ak,
tame bute ir juodu su Kristina buvo nevieną
kartą susitikę. Algis visuomet buvo pasi
ruošęs draugui pasitarnauti.
Sugrįžęs mintimis vėl prie Kristinos, Kęs
tutis prieš paties savo valią ir nusistatymą,
staiga pajunta, jog jo širdis sudreba iš pasi
gailėjimo. Per visą šį vakarą, per visą tą
nelemtą susitikimą, jis buvo užšaldęs, užgrū
dinęs save, įtikinęs save, jog kitaip ir negali
būti. Jau visą mėnesį, nuo to laiko, kai vieną
rytą jis rado pašto dėželėje tą lemtingą Kris
tinos laišką... (Kokia durnelė — rašyti laiške
apie tokį dalyką!). Kęstutis kovojo didelę,
žiaurią kovą su savim ir Algis buvo jo di
džiausias pagelbininkas ir patarėjas. Žino
ma, prisidėjo ir kitos aplinkybės. Svarbiau
sia gal jo tėvas. Nuo pat mažens Kęstutis kiek
bijojo savo tėvo. Tačiau jis ir gerbė jį, gal pats
to tikrai nesuvokdamas. Gerbė jį už jo didelį
talentą, pasisekimą, už jo sugebėjimą už
dirbti didelius pinigus, už jo puikią jaunat
višką išvaizdą. Kai Kęstutis ruošėsi stoti į
universitetą, tėvas manė, jog reikalinga jį
pamokyti, „parodyti jam kelią". Tik tą vieną
kartą tėvas ir tesikalbėjo su juo rimtai. Bet
Kęstutis puikiai atsimena tėvo žodžius, o dar
geriau jo šaltą, be kompromiso žvilgsnį.
(Bus daugiau)

4> U
ma, būrys, bendruomenė, atlie
kam savo įsipareigojimus vieni
kitiems, ar mes dalinamės žino
jimu, meile, materialiniais ištek
liais, ar kalbam, informuojam,
mokom, duodam dalį savęs, pasišvenčiame, atleidžiam, augam
dvasiniai?

D R A U G A S , Šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.

Kun. A. Saulaitis siūlė nuolat
skaityti Liet. KaL Bažnyčioą Kro
niką ir atgimti, atsibusti, moky
tis iš jos, nes dabartinė Lietuvos
katalikų kančia ir aukos turi bū
ti mūsų dvasinės gyvybės, gėlo
vandens šaltinis, naikinąs paviršutinumo nuodus, teikiąs ryžto
jungtis į pozityvų darbą broliams
'^BEDAGUOJA ST. SEMiNTENfc, 6507 TROY ST CHICAGO, ELL. 60629. TELEF.
— sesėms padėti, bent įnešant
"o;
daugiau aukos dvasios ir pasi
šventimo į savo gyvenimus. Vie
ką galime savo šeimose, organi na iš konferencijų pabaigos mal
būkite
zacijose, aplinkoje.
Mokėkime dų buvo: „... Pagaliau
tvirti
Viešpatyje
ir
jo
galybė
jė
teisingai apsispręsti, kai reikia
ga.
Apsiginkluokite
visais
Dievo
i Kviečiant į uždaras Chicagos pakviesim. Jis nori bendrauti su rinktis tarp dviejų blogybių. At
lietuvių moterų rekolekcijas lap mumis, nes žmogus yra skirtas siremkime į
Dievo įsakymus, ginklais, kad galėtumėte išsilai
kričio 7 - 9 dienomis Cenacle bendruomenei. Mes esame paski nes tik jų klausydami esame lais kyti prieš velnio klastas. Todėl
vienuolyne, šio laikraščio skiltyse ri kviečiu grūdai sukepti į vieną vi, jaučiamės saugūs, radę užuo imkitės visų Dievo ginklų, kad Lietuvtų tautodailės paroda, surengta Hamiltono miesto rotušėje ryšium su Kanados Lietuvių dienomis. Nuotrau
vėją —Dievas yra mūsų namai, galėtumėte blogą dieną pasiprie koje iš kaires: L. Stankute ir L. Skripkute, KLB Krašto valdybos vicepirmininke ir šventes rengimo komiteto nare.
skaitėme porą straipsnelių. Tai bendrą kepalą.
prieplauka. Šv. Rašte skaitome šinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti.
praeitis.
Mūsų namai, prieplauka
Jo žodžius: „Aš įrašiau jus į savo Tad stokite į kovą, apsijuosę strė
tiko su Marta Babickiene, o vė
Trp 20 m . j jaunesnes rankas
nas tiesa, apsivilkę teisumo šar O norim kartą, norint vieną
Tai mes liudijame šv. Mišiose, ranką", — arba: „kad ir visi ap
liau, kažkuriame piknike — M.
Man
leisk
pažvelgti
atgalios
vais ir apsiavę kojas ryžtu skleis
^'Rekolekcijas vedė kun. Antanas visi atnešdami save, savo gyveni leistu jus, aš jūsų nepaliksiu!"
T
u m i e n ę ir V. Genienę. Jos ir
Ir
vakarykščią
brangią
dieną
Dievas m u m s lieka ištikimas, ti tiesos Evangeliją. O svarbiau
Saulaitis. Dalyvavo 42 moterys, mus.
nusprendė
atkurti dr-ją, nes in
— Seselė putnamietė Ona MLnes mes pažymėti Jo antspaudu, sia, pasiimkite tikėjimo skydą, su ] Prispausti prie širdies gailios
Žmogaus
tsfciš jų jaunos motinos. Tai
interesai.
siekiai,
validams
pagalbos
reikalingumas
kailaitė
dalyvaus Šv. Rašto semi
kuriuo užgesinsite visas ugningas
Kadangi ji n u o pat dr-jos įsi
džiuginantis reiškinys. Rekolekci veikla būna dažnai sumišę, suski mes Jam priklausom. T ų vi
jas
giliai
paveikė.
Buvo
sušauk
nare, kuris vyksta gruodžio 12,
piktojo strėles. Pasiimkite taipgi kūrimo aktyviai jos veikloje da
jų'organizavimas, besitęsiąs jau lę. Yra labai svarbu sugebėti de sų Viešpaties pažadų žinojimas
tas buvusiųjų narių susirinkimas. 13 ir 14 d. Jaunimo centre. Chiišganymo
šalmą
ir
dvasios
kala
turi
mus
vesti
į
šviesą,
laimę
ir
lyvavo, tai jai buvo malonu, šia
da&giau kaip dvidešimt
metu, rinti priešingybes, žemiškas „tuš
Atsikurti nebuvo lengva. Dau cagoje. Ji pasirinko kalbėti šio
viją,
tai
yra
Dievo
žodį.
Kiekvie
ramybę.
suteikta
jos pagerbimo proga,
natūraliai perleidžiamas į jau tybes" su dvasinėmis vertybėmis.
gumai sunkus, dažnai fizinis dar mis temomis: 1. Pranašai: veik
nu metu melskitės dvasioje įvai trumpai sugrįžti į dr-jos praeitį.
n e l e s , lankstesnes rankas. To Tai asmens pilnumo žymė.
bas ir dideli nuotoliai trukdė grei lusis Dievo žodis žmonių tarpe;
Skaitykime Liet. Kat.
riomis maldomis ir prašymais.
D.L.KBirutės karių šeimų m o 
Neieškokim kaltininkų, būki
dėl šv. Mišių padėkos maldose
čiau įsitraukti į dr-jos veikimą. 2. Jėzaus gimimas: pagal Matą.
Bažnyčios Kroniką!
Be paliovos budėkite ir melski terų dr-ja išsivystė iš kariams,
mes ir meldėmės: „Būk pagar me šviesa; negilinkime pykčio, o
Tačiau birutininkės
nenuleido ir pagal Luką, faktai ir jų teolo
(Efeziečiams 6, 10 11, 131 ligoniams ir invalidams globoti
bintas, Viešpatie, už jaunąsias neškime džiaugsmą, nes džiaugs
Paskutinėje konferencijoje bu tės!"
rankų. Per 29 metus išeivijoje dr- ginė reikšmė (su skaidrėmis),
moterų komiteto, sudaryto 1922
— vo kritiškai pažvelgta, ar mes, - 18).
rhasų rekolekcijų dalyves.
Už mas yra tikriausias laimės
-ja yra išvariusi gilią vagą kul 3. Santykiai šeimoje: a. Sename
kiekvieną JŲ atskirai T a u dėko Dievo meilės ženklas. Gelbėkime i kaip pavieniai asmenys, kaip šeiDanutė Augienė m. gruodžio 8 d. iš devynių ka tūrinėje ir šalpos srityje. S. Ože Testamente —išminties raštijo
ro gydytojų žmonų. Karo Sani
jame, -Dieve, ir prašome uždek
lienė padėkojo valdybos narėms: je, b. Naujame Testamente —»
tarijos
viršininkui gen. gyd. Vla
fųisirdyse meilę T a u ir norą vis
pirm. K. Leonaitienei, J. Kerelie- Pauliaus ir jo pasekėjų laiškuo
dui Nagevičiui paraginus, 1925
labiau ir gausiau jungtis į mal
nei, A. Likanderienei, J. Ivašaus- se,
bb
m. kovo 2 5 d. buvo sušauktas
dos būrį".
kienei, S. ToliuŠienei ir rev.
Kauno įgulos karininkų šeimų
— Seselė kazimierietė Janini
^Rekolekcijų pirmasis vakaras
kom. pirm. V. Genienei už su
Spalio 7 d. Jaunimo centro ka- I atsidavimu ir nuolat ragino ki-, metus draugijai vadovavo Savo moterų steigiamasis susirinkimas.
Golubickytė
padeda koordinuo
buvo skirtas susitaikymo sakra
vinėje Chicagos birutininkės svei-1 tas moteris aktyviai dr-jos veiki- Į energija ir pasišventimu iškėlė Nuo to laiko dr-ja pradėjo savo ruoštą jai nuoširdų pagerbimą. ti krikščionišką programą vai
mentui. Maldomis, šv. Rašto skai
kino ir pagerbė D.L.K.Birutės j m e dalyvauti. Ji yra viena iš tų,' draugiją i pirmaujanč as eiles. veiklą, išsišakodama į skyrius ki T a i p pat dėkojo gausiai atsilan kams bei jaunimui tarp 4-14 m.,
tymu, giesmėmis, mąstymais ar dr-jos garbės n a r ę Sofiją Oželiekiusioms birutininkėms už daly
kuri puikiai atsimena dr-jos isto Jai vadovaujant, draugija įgijo tose Lietuvos miestuose. Karui už
tėjome į Dievą, atverdamos savo nę jos 80 metu amžiaus sukak
vavimą jos gimtadienio šventėje. įvykstančią gruodžio 13, 14 d.
riją, nes pati buvo ir yra visad pasitikėjimo ir pagarbos lietuviš ėjus, priešai, naikindami Lietuvos
sielos larbirintų girgždančias du
P. Malėta šią pagerbimo šven Jaunimo centre, Chicagoje.
ties proga. Skyriaus pirmininkė savo darbu bei naudingais pata koje visuomenėje. Jai buvo pa nepriklausomybę, naikino ir vi
<av
ris, ir palaipsniui pradarydamos
K. Leonaitienė pasveikino jubi rimais toje istorijoje įpinta. M. linkėta geros sveikatos ir toliau są kultūrinį lietuvių veikimą. Po tę įamžino nuotraukomis.
langelius Dievo šviesai, tiesai ir
Pagerbimui baigiantis, Elzbie
liatę esančiųjų ir negalėjusių at Tumienė palinkėjo, kad Dievas į kaip visuomet, aktyviai dr-jos karo atsidūrėme JAV-ėse. 1951
ARABĖS KOVOJA DĖL
meilei. Štai kelios nuotrupos su
vykti narių vardu. Ji <priminė, ją laikytų mūsų tarpe dar ilgus veikloje dalyvauti. Buvo sugiedo m. ,,Drauge" pasirodė Lietuvos ta Diminskienė, sveikindama ju
sitaikymo maldos:
LYGRJ TEisn;
kad jubiliatė yra daugeliui žino metus.
karo invalidų globėjo gen. V. biliatę, pažymėjo, kad sulaukti
ta ilgiausių metų.
Suteik mums tikro gailesčio
Kuwait, vienas pačių turtingiau
ma ne tik tremties, bet ir nepri-Į
Nagevičiaus kvietimas gelbėti ka 80 m. amžiaus yra Dievo dova
malonęf"
sių
kraštų dėl savo žemės turtų S.
Oielienė
iškėlė
draugiją
A.
Likanderienė
perskaitė
bi
klausomos Lietuvos žydėjimo lai- j
ro invalidus, atvykusius į šį kraš na. Sofija Oželienė sukūrė savo
A t l e i s k mums ir nukelk nuo
alyvos
ekonomiškai turtingesnis ui
Kerelienės tą ir dėl ne sveikatos nepajė- asmenyje turiningą dvasinį gyve
kais. Ji buvo iš pirmųjų šios dr- j Po to sekė buv. ilgametės Chi rutininkės Jolandos
dėmių naštą.
Vokietiją ir Šveicariją, moteris tebe
-jos steigėjų ir ilgametė Chicagos ! cagos skyriaus pirm. Martos Ba- gražiai paruoštą adresą su val g'ančius užsidirbti
kasdieninės nimą. Ji yra viena iš nusipelniu
Suartink mus kuo pilniau Bažlaiko "po padu".
dybos
narių
ir
dalyvaujančių
pa
skyriaus pirmininkė. Palinkėjusi Į bickienės žodis. Ji pažymėjo, kad
duonos. Buvo reikalinga kai ku siųjų lietuvių moterų išeivijoje.
njggos šeimoje.
gerbime
parašais
ir
įteikė
S.
Ože— Islamo [statymas pripažįsta
jai sveikų, laimingų ir ilgų metų, j Sofija Oželienė yra ne tik viena
riems invalidams pakeisti rankų Linkime jai laimingų metų ir
.Atnaujink mumyse
krikšto
lienei. Jai buvo padovanota ro
moterų
lygybę, — pasakė Badria
Dievo
pagalbos.
pirm. Leonaitienė pakvietė tarti į iš pirmųjų, steigiant karininkų
ar kojų protezus. Ji prisimena,
žių puokštė.
Š>įesą- 9
Awadhi,
Kuwaito pirmoji moteris
Ginira Narienė
kad, važiuodama autobusu, susižodį garbės narę Mariją Tumie- i šeimų moterų draugiją Lietuvo
„Išlaikyk mus ištikimas tavo tar
teisių
profesorė
— bet žmonės, ku
nę, kuriai teko labai glaudžiai Į je, bet ji buvo ir JAV-ėse pirmo
Jubiliatė pradėjo savo padėkos
nybai.
rie aiškina Islamo įstatymą, yra vy
su Sofija bendradarbiauti dr-je. Į ji, atkuriant dr-ją čia. Ji 7-rius žodį šiais Maironio
eilėraščio
r : Atnaujink mūšy širdis, kad liu
rai. —
;
dytume Tavo meilę kasdieninia Jubiliatė dirbo dr-jai su dideliu pirmuosius, pačius sunkiausius žodžiais:
Anot jos, jie visad suka savo pu
me gyvenime.
sėn, ne moterų.
Neseniai
girdėjome
šituos (penktadienį 7:30). Dar šeštadie
. -išlaikyk mus ištikimas tavo įsa
Moterys Kuwaite pradeda įgyti
kymams ir saugok mumyse savo
Evangelijos žodžius: „Jėzus kalbė nį (1:45 - 3:00) Daina Tijūnėaukštąjį
mokslą, kai kurios jų savo
amžinojo gyvenimo dovaną.
jo žydams: „Iš tiesų sakau jums: lytė, Rasa Plioplytė ir Daina Kaprofesijose
jau gana prasilavinusios,
simpoziume
kalbės:
kas mano žodžių klauso ir ma mantaitė
bet nė vienai jų neleidžiama bal
Žmogus skirtas bendruomenei
ne atsiuntusiu tiki, tas turi a m  „Kokia bus mūsų religinė ir tau suoti.
tinė ateitis". Kronikos
vakaro
'"Rekolekcijų vedėjas paruošė iš
žinąjį gyvenimą ir nepateks į
— šiame krašte prieš 25 metus
programoj
irgi
dalyvaus
daug
aoksto spausdintos kondensuotos
teismą, nes iš mirties yra perė
arabės
buvo apsigaubusios juodais
jaunų
mergaičių.
Sekmadienį
medžiagos penkioms konferenci
jęs į gyvenimą". Ir štai, gruo (rytą) Pranutė Domanskienė ir šydais, ir progresas dar ir šiandien
joms, mąstymams.
Rekolekcijų
džio 12, 13, 64 dienomis Jaunimo seselė Angelą su jaunimu kalbės yra labai lėtas.
charakteris — džiaugsmingas ir
centre, Chicagoje, turim progos apie „Draugus ir draugystę", o
reates ryšys su Dievu. Praeitis ir
Minimoji profesorė, turinti dak
kartu pasiklausyt Dievo žodžių vėliau Milda Krauss, Marytė Utz,
Dievas, kur Viešpats mei
taro laipsnį, aiškino spaudai, kad,
Dumbrienė
ir Daiva
per šv. Mišias (koplyčioj) ir per Daina
lingai daiyvauja, kur pajutau,
kaip ir ji pati, kitų vadovaujančių
De
Sa
Pereira
dalinsis
mintimis
paskaitas,
pokalbius.
Specialiai
kad mano gyvenimas yra reikšpirklių dukterys buvo siunčiamos
ir
iš Putnamo, C o n n . , atvažiuoja apie „Santuoka vaizduotėje
minga%
vertingas,
nepamai
į aukštesniąją mokyklą, vėliau į ko
seselė O n a Mikailaitė su m u m i s tikrovėje". Be šių suminėtų pavar legiją — ne Kuwaite, kur universi
n o m e . Mano visa gyvenimo is
torija yra Dievo kūrinys, Viešpapasidalinti savo turtais, žiniomis džių moderuoti sutiko A. Zails- tetinis mokslas nebuvo dar priei
kaitė, R. Marchertienė, I. BaleitĮešf rankų darbas. „Dievas laiko
namas moterims, bet į Kairą, Egip
ir meile Dievu. Ji kalbėjo m u m s
šienė,
L. Šalčiuvienė, I. Kairytė.
muV įsikandęs dantimis,
nepaSevp'ič kaj'irricrip'Č Janina Cro'ubickaitf
vade- tema: „Pranašai — veiklu Prie visokių darbelių, kaip aukų tan.
rfinfta, neleidžia žūti, nors mes
sis Dievo žodis žmonių tarpe;" rinkimo, kavos ruošimo, kotlietų
Vyrai taipgi nemėgsta vesti mo
spurdame, burnojame, protestuo
šeštadienį (šiandien) popiet: „Jė pirkimo, knygų pardavinėjimo ters to paties lygio išsimokslinime,
jame, pykstame", —kalbėjo ku
zaus gimimas pagal Matą ir Lu sutiko dirbti ar jau dirbo: G. Pū- visad pasirenka žemesnes už save.
nigas'Saulaitis. Dievas
sukūrė
ką":
teologine reikšme ir sekma dymaitienė, A. Skripkienė,
G. Rytų arabų visuomenė 5nairuq'a į
nuJs
džiaugsmui, ne kentėji
Dzirvonienė,
J.
Lungienė,
A.
vyrą, kurio žmona lygaus mokslo
dienį (gruodžio 14 d.)
popiet
mams. Kentėjimus tačiau reikia
„Santykiai šeimoje: Senasis Tes Prapuolenytė, D. Augienė, I. Va su juo. Jie to nemėgsta.
meilingai priimti, tada jie virs
tamentas ir Naujasis Testamen
paFaima mums ir
kiekvienam
Mokytos žmonos turi sunkumų ir
laitienė, I. Polikaitienė, A. Rūgy
tas". Be jos, seselės kazimierietės
mus stebinčiam Dievas turi mū
su anytomis. Bet ir vyrui būdavo
tė, A. Kamantienė, A. Dumbrie
sų^ gyvenimo planą. Mes iš Vieš
praves didžiausią dalį vaikų prog
ne rojus žemėje, jei žmona — aukš
paties gavome dovanų ne tam,
ramos, kuris bus šeštadienį ir sek nė, N . Dumbrytė, V. Poiikaity- to mokslo, o jo motina — nei rašo,
i S I Jas užgožė, laikytume, bet
madienį paraleliai, kai vyks su tė, R. Janušaitė, S. Janušienė, A. nei skaito. Tikra sunkenybė.
ksfnfalintumėmės su kitais. Ne
augusių 5v. Rašto seminaras. S u  Kaminskaitė, V. Damijonaitytė.
Dar ir dabar Kuwaite moterys ne
ttek "svarbu ką darau, bet tai,
tiko prisidėti prie vaikų progra
gali
balsuoti, jos negati būti nei ren
kaip įgyvenu, kaip veikiu, kokiais
Kviečiame
visus
dalyvauti
mos pravedimo ir šios skaučių va
kamos,
absoliučiai niekur nekad.DastftrMimais visa tai darau. Ar
„5v. Raštas ir mes" programoje
dės:
L.
Underienė,
R.
Zygaitė,
Y.
bar
vyrai
sumanė duoti "lengvatą"
rMuS* jjakanka paties savęs ar
gruodžio
12,
13,
14
d.
NeužmiršBudelskytė, R. Noreikienė. Jauni
moterims — teisę balsuoti, bet jo
rna^f reikalinga Dievo pagalba?
kiu
būdu ji negali kandidatuoti bei
mo
programoje
šitos
mergaitės
kim
paimti
kartu
ir
savo
vaikus
Jausmas, kad man reikia Dievo
būti
renkama.
dalinsis savo spūdžiais: L. Mi ir pasiūlyti kartu eiti ir jaunimui.
pagalbos, yra pagrindinė sąlyga
kėnaitė, L. Lauciūtė, D. Juodval Programų galima gauti Jaunimo
irfelias j Dievą, asmeninį ryšį su
O tai nepatinka moterims. Jos
juo. "Set — pagalbą reikia žmo
kytė, L. Vaičekauskaitė, D . Kacentre arba galima skambinti Vi nori visų teisių arba nieko. Yra net
gui pačiam priimti, nes Viešpats
mantaitė, G. Remeikytė: „Kaip
dar blogiau — gali balsuoti, bet tik
dai Tijūnėlienei 247-4779.
nesiveržia jėga į mūsų gyvenimą.
;
r
mane
atnaujino
religiniai
ir
tau
už vyrus, kurių jos net nenorėtų
V>flįo«; Oi^ll<-n£* (aštunta iŠ dciinfs, ba't-a ; k n <?!--) S0 - n r n j s u k a k t a s pagrrh'.-n* C-^ c.i2 »;
••r, rkčs su nir-n KaJis beldžia ir laukia, kol mes ji ztmiera Lconaitlene C3-ta L* de*lnM)
tiniai
apsilankymas
Lietuvoje"
maryti
valdžios virjunėse.
N'ootr P Maletos
Vida Tų'ūnėlienė

MUS SUKŪREI DŽIAUGSMUI

MŪSŲ VEIKLA

BIRUTININKES SOFIJOS OZELIENES DIENA

Minami

ŠVENTAS RASTAS IR MES

I

r

D R A U G A S , šeštadienis, 1 9 8 0 m. g r u o d ž i o m ė n . 1 3 d. panaudotas visuomeniniams reikalams, nėra n ė kalbos. Rengėjams telieka pasitenkinti, sutei
kus visuomenei kultūrinę — m e 
ninę pramogą. Prie koncerto, ruo
šos dirbo n e tik LB valdyba, jai
talkino visa eilė moterų s u keps
niais ir suaukotu maistu bufetui,
verslininkai su dovanomis loteri
jai. Didžiausią techninio darbo
naštą, kaip visuomet, nešė valdy
bos pirmininkas Vytautas Eringis.

oWfc'^B7

BALTIMORIETIS MADRIDO
KONFERENCIJOJE

jau gyvenime yra, kad rėksniui ir
pagyrūnui dėkojama, o tyliai d i r
bantysis, nors ir daugiau atlie
kantis, susilaukia
šmeižtų. O
tų šmeižtų ir skundų
valdžios
R E AL E S T A T t
įstaigose Rimas Česonis susilau
kė iš „visų lietuvių laikraščio už
Atdara apžiūrėjimui sekmadieni
nuo I iki 4 vai. popiet
tautos laisvę" (taip tas Chicagoje
leidžiamas dienraštis save titu
3541 WEST 71ST SfTREET
luoja) . Charakteringa, kad pana
Naujesnė 5 kambarių muro reziden
šiai buvo šmeižiamas ir net pa
cija. Jrengtas rūsys.
juokiamas kitas baltimorietis kun.
Pamatykite sekmadienį.
Kazimieras Pugevičius, kuris kaip
LK Religinės šalpos direktorius
BUDRAITIS RZALTY
buvo nuvykęs į Belgrado konferen
Tel. — 7 6 7 - 0 6 0 0
ciją. T u o laiku • buvo rašoma,
kad kun. K. Pugevičius Belgrado Mūrinis 4 butai. Visi užimti. Namas
konferencijos metu
stovėjęs už geras. Kabinetinės virtuvės. Brangios
durų, o Alto pirmininkas buvęs vonios. Naujas gazo pečius. Mūro ga
JAV delegacijos nariu ir informa ražas. Prie 66-os arti Kedzie.
vęs tą delegaciją. Šiandieną, kai Prie 71-os ir Sacramento. 5 kambarių
LB veikėjas yra tikras JAV dele mūrinis. N»mas kaip naujas.
gacijos narys ir minėtas pirmi- Mūrinis llĄ aukšto. Du liuksus butai

CLASSIFIED

Sekantieji žinias per televiziją
matė latviu jaunuolius deginant
bolševikinę vėliavą, latviu kuni
gą su perplautomis rankomis Mad
Lietuviškame Milwaukee tarptautinio festivalio paviljone budėtojos: N. Hetride ir konferencijos salėje JAV
tenbergaitė (kairėje) ir G. Ošlapaitė.
Nuotr. Lino Meilaus
delegacijos tarpe lietuvi Rimą Ce
sonį. Česonis augo ir mokslus ėjo
Baltimorėje, taigi Baltimorės lietu i ninkas nebegali tuo girtis, rašo
viai tikrai turi pagrindo didžiuo- į ma> kad daug daugiau galima
JAV delegacijoje,
Menininkams iš N e w Yorko t e n tis savo buvusios šeštadieninės apasiekti^nesant
Milwaukee, W i s c .
t
ka tik dėkoti, kad jie valandėlei mokyklos auklėtiniu, kuris tapęs i seit u ž dury.
Visa tokia rašliava būtų j u o LIETUVIAI P A S I R O D O
pakėlė uždangą [ d a i n o s ir muzi LB veikėju nepailstamai dirbai
pavergtai
Lietuvai.
Tiesa,
prieš
kinga
jei nebūtų liūdna. O liūdMILWAUKĖJE
kos akordų pasaulį.
porą metų Baltimorėje
lankėsi va yra, kad prieš porą metų v i e
37-tasis „Holiday Folk Fair"
Sis LB suruoštas rudens vaka- vieno mūsų veiksnio pirminin- | nam veiksniui, o šiandieną ki
Milwaukėje įvyko lapkričio 2 1 - ras praėjo puikioje nuotaikoje, į kas su valdyba ir melagingai gy
tam veiksniui yra reikalingos t o -23 d. „Mecca" konvencijų cent- nors ir pasigesta svečių iš k a i m y - . rėsi buvęs JAV delegacijos nariu Į kios atentatininko
redaguojamo
re. Apie 4U tautų, jų tarpe ir lie-1 n j n į 0 VVashingtono. Atvirai kai- Į Belgrado konferencijoje, gi prieš "visų lietuvių' laikraščio pašiau
tuviai, parode savąją kultūrą,
N U . L U » „ Jj bant,
e a u i m o r e s kolonijai
Koiomjai |i metus
metus Vliko
Vliko seimo
seimo metu, taip gos.
D a n i j mažai
m a Z a i Baltimorės
meną, papročius, maistą ir t.t. Iri kviečiant koncertui d i d e s n į kolek I p a t Baltimorėje tam pirmininkui
teisingai Amerikos istorijos sky-1 t y v ą s u n k u finansiškai išsiversti j net priimta rezoliucija, išreiškian
riaus pirm. Ginny Bailey pašte-1 be tautiečių iš sostinės, o apie! t į padėką už paruošiamuosius dar
T A I S O
bėjo —„Visame krašte nėra pa-1 b e t kokį pelną, kuris galėtų b ū t i ' bus Madrido konferencijai. Taip
SKALBIMO IR D2IOVINTMC
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
našaus reiškinio. Tai puiki pro
Kreiptis į Hermaną DeCkJ
ga pabendrauti, duodanti tikrai
Tel.
585-6624 po 5 vaL vak.
teigiamos patirties". Šį teigimą ga
Kalbėti lietuviškai
li patvirtinti 74,295 asmenys, ku
rie trijų dienų laikotarpyje buvo
IN THIS TIME OF ECONOMIC CRISIS THERE IS
"užgulę" visas tautų
parodas,
A WAY TO SPEND LESS.
E L E K I R O S
parduotuves, meninius pasirody

MOSU KOLONIJOSE

ATTENTION!

TH E BEST

F O R LESS

mus ir virtuves.
Kaip praeityje, Milwaukee lie
tuviai, vadovaujami V . Januso- j
Finest quality furs, coats, Men's, Women's and ChiMren's ware.
nio, organizavo parodėlę, o jai j
For
your dear one's in the o!d country at incredibly low prices. Come
e H r o n a t u s iš Bostono
atvežė
and see for yoursetf.
Gintaras Karosas. Jis, kaip keliau
You will receive 1 0 ^ discount on any merchandise with this ad.
jantis
ambasadorius,
važinėja
Amerikoje ir rengia tokias paro
das. Eksponatai: kryžiai, droži
Open Tuesday through Sunday 11 AM. to P PM.
niai, koplytstulpiai ir audiniai į
buvo meniškai išdėstyti seklyčfo-1
je, kurios priekyje stovėjo Kalė- j
dų eglutė, papuošta P. Januso-1 r ^
nienės pagamintais šiaudinukais.
Tautinius šokius šoko Racine, !
Kenoshos ir Milwaukee liet. jau- Į
n i m o vienetas „Bijūnas".
Parodą prižiūrėjo ir joje budė
— _
jo: Janušonių šeima, Jesioniai,
Oberaitienė, dr. Kaunas su žmo
na, O. ir R. Bikulčiai, Breidenbachai, G. Dargis. R. Kažemekaitytė ir D . Kavaliūnaitė.
Reikia tik džiaugtis tikrai įspū
dinga paroda, tinkamai atlikta
lietuviška reprezentacija bei dė
CHICAG0S LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR
koti V. jam.šoniui, jo nenuilsta
m a m talkininkui P. Jesioniui ir
ŽUVAUTOJŲ KLUBO VALDYBA
minėtiems darbininkams už nuo
lat atliekamus kultūrinius dar
bus.
Kor.

RESALE SHOP

[TEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagoa miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai.

4514 S . Talman A v e .

927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

PUSMEČIUI

2423 W. 71st St., Chicago, 111., Tel. 925-2919

$121.00

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY

PLUMBING
Iicensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataiBymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
I automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.
S E R A P I N A S — 636-2960

BROKERIS P. ŽUMBAKIS
Telef. — 778-6816

Laug sutaupysite, pirkdami čia
jų. reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

laimingų ir džiugių */

3314 West 63rd Street

NAUJŲ METŲ

T e l . : - PRospect 6-8998

j

Safcary depending on experience.
See KATHY BAUŪNAS
109 N. Dearborn St
(12th Floor)
Chicago, OI.

TeL 340-4305

iniUlUHUIHHIIIItltUUHIlIUlUHIUtlIlHUt
UllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIlIlillIlIIinil
t; Į Tautu prekių pasirinkimas ne
brangiai i i moaų sandelio.

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T
ISNUOM. 6 kambarių Butas —
2509 West 061h Street
TeL — 470-8724

CCSMOS PARCELS EKPRESS
2501 W. 68 St., Chicasjo, IiL 60628

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

ISNUOM. gražiai įruoštas 4 kamb. bu
— 936-2757
Vytautas Valantinas tas rūsy. Vienam ar dviem asmenim.
liiiiiuiiiiiitiiiiiiiituiiuiuuimuiiiiuiiui 61-os ir Artesian apyl. Skambint po
4 vai. popiet tel. WA 5-612 a
Telef.

i—

ŠIMAITIS REAITY
Insuranse — Income Tax
Notary PubUe
2851 WEST «3rd STREET
TeL 436-7878 ar 839-5508

A.

VILIMAS

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

NAUJI AUTOMOBILIAI

Galiu padėti įsigyti naują automobilį
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $70000 ir dau
TeL 376-1883 a r b a 3 7 6 - 5 M 6
giau, negu kad pirktumėt pas ChicaiimiiHimiimiiiiiumiiiiimuiiiiuiHiiHi gos dylerius.

Draudimai — V a l d y m a s

SIUNTIMUI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

INCOME TAX

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, IIL 60032, teL 927-5980
i ~i i ~ " T i > i r n

N o t a r i a i a s — Vertimai

BELL REALTORS
J.
B A C E V I Č I U S
6 6 3 9 S. Kedzie A T . — 778-2X38
tiimmiMiiHnniHiHriiniinmiiiuimim

V A L O ME
KILIMUS IR B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
visų raiių grindis.
B U B N Y S — l a i . B E 7-5168
M I M M t « M » M H M I > l » » » l

PACKA.GE EXPRESS AGESCY
MARIJA N'ORKIKIKNfi

GALVOJATE

SIUNTINIAI i UETUVą

Kreipkite. į

Tel. — 76741608
Independently owned and opera tel

FLORIDA

arba p o 7 v . v. 763-6259
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku —
skambinkite vėliau.

ĮSIGYKITE
~

'
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DAUGYBE
LIETUVOS
MIESTE
UV aprašoma dr. J. Vaišnorai. Mir..
kaygoje;

"MARIJOS GARBINIMAS

LIETUVOJE"

.

Knyga yra tik teologinė, ji dėi {do-

Labai pageidaujamos geros rušięs
prekės. Maistas iš Europos sandelių. mių vietovių aprašymo ir dėi jos
2608 W. 6»th St., Chicago, TL 80629 gausios istorinės medžiagos tinka pa
TEL. — WA 5-2787
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi

PIRKTI AR PARDUOTI

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

VACYS
TeL 31£—436-9667

M OVIN G

dominčiam Lietuvos istorija ar vl»
jovėnais. Knyga didelio formato, 444)
psL - kaina $3.00. GsHms ją įsigyti
"Drauge".

SER&NAS perkrausto baldus ir kitus iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiuiiiiiiiin
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
uimmimiiiiiimiiiiimiiiiiimimfimnii
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
T«W. — WA 5
Istorinių bei etnografinių įtodltų
rinkinys
miiininiHiiiiiiitmumiiinniiniiniiiiuii

RYTŲ LIETUVA

TELEVIZIJOS

STUDIA LITUANICA IV

Spalvoto* ir paprastos. Radijai,
MELBOURNE APYLINKĖJE
Sterao ir Oro Vėsintuvai.
Parduodama 29 vietų
Pardavimas Ir Taisymas.
Mobile Home Park
MT. 0REENWOOD FUVERAL su 17 Mobile Homes, ir 4 miegamųjų
M I 8 L I N AS T V
namu. Metinės pajamos 53,146 dol.
HOME persikėlė į
2346 W. 69 St.. tel. 776-1486
5570 Vf. 95th St., Oak Lawn, EU. Kaina 299,000 dol.
•MiimMiiiiimiiiiiiiimimnmtuiiiittfitu'
TEL. _ 445-3400
Kartu toje pačioje vietoje
Joseph A. Dolik, įsteigėjas
parduodama 0-Duplex (viso 12 butų).
Robert B, Kuenster, direkt.
Metines pajamos 21,274 dol. Kaina — ui apdrand* nuo ncnlea te antomo10% — J0«t — SO% pi«i*n mokSatt
195,000 dol. Puikus investavimas.

TSleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno
spaustuve. Didelio formato. 628 pusi.
Kieti virSeliai. Kaina su persiuntimu
$16.25. -Užsakymus siųsti:

Oatury 21 — Betty Wood &

inimiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiinii

hllto paa moa.

For e y e care arformation
OaU SIGHTLINE — 425-6644
This to a pnbttc aerrlce of
H K. JAMES O. CTSTARD and
ASSOCTATKS, Optometrlst*
1SS7 W. 9Sth St-. E n u m t u Park

Mokyklinio amžiaus, jaunimui ttadėa išmokti Lietuvos Isto- ~
pat atskirai repertuarą atliko jau-', E
E
riją,
atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais = :
na pianistė Dalia Sakaitė, kai ku I
S
žmonėmis.
š i e žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- = •
rioms Baltimorės mergaitėms pa- j
Ei vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kama $12.95. Ekstra
žįstama, kaip buvusi ju vadovė j 5 už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et, valstijos momergaičių stovykloje Neringoje. S kesčio. Užsakymus siųsti:
Pianistė pirmoje dalyje paskam
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicaf* iL 60629
bino
Kačanausko,
Čiurlionio, I
Dvariono ir Bacevičiaus kūrinius, r.llllllllHltltMIUItUlltnilIlIlIlIHHIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlHIIIIIMtlIMMIlMItlIM ••••
antroje dalyje dominavo Debussy ir Chopin. Repertuarą-, buvo
vyku:iai parinktas auditorijai Ir j
pianistė susilaukė šilto priėmimo. |

Perskaitę Draugi, duokite jį kitiems pasiskaityti.

Small downtown business is looking
for a receptionist to answer aH telephone.* and do light typing and filing.
Hours 8:30 to 5. Mon. through Friday.

NAMŲ APŠILDYMAS
ISNUOM. CICEROJE 3 kamb. butas
įstatau
naujus
pečius
ir
vandens
šildy
angliškam rūsy. Patiems apsjšildyt.
Savininkas parduoda 2-jų butų na
mą Brighton Parke. Modernūs 2 bu tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius Dviem ar vienam asmeniui. $150.00
tai po 5 kamb. Plius įrengta pastogė. pečius į gazinius.
mėn. Skambint 656-6725.
Gerai išlaikytas. Garažas. Mažiau A L B I N B A N Y S , TeL 4 4 7 - 8 8 M
$50,000.
Skambint 735-0529 arba
3874810.
D £ MmS 1 O
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim

JEI

Paskutinį kartą
perkūniecdai \
Baltimorėje pasirodė prieš trejus
metus ir, turbūt, kad kai kuriems j
Baltimorės ir "VVashingtono tau- į
tiečiams atrodė, kad vienetas per į
greitai vėl kviečiamas, nes lapkri j
giminėms, draugams ir
čio 15 d. Baltimorės LB apylinkės
suorganizuotame koncerte susi
pažįstamiems linki —
rinko šiek tiek mažiau klausyto
jų, ypač vva.-hingtoniečiy. Visgi
DR. M A R I J A IR A L E K S A N D R A S
tie, kurie atėjo, nebuvo nuvilti, o
nepasirodę tikrai daug prarado.
Ž E M A I Č I A I
N e w Yorko vyrai atvyko su nauju
repertuaru ir su nauju, jaunu,
energingu dirigentu Viktoru Ra
liu, sužavėjusiu publika precizi JU!niUli!HinHllllll!ll!IIMIIIIIIIHIIllinillllllllllHHlll(!llllllllllllllllllllllllUII!|lli|IIU
niu choro valdymu, o dailiąją ly
tį savo išvaizda.Choras trim iš
ėjimais atliko 14 dainų ir pabai- j
g
(Lithuaruan Heritage - Jigsaw Puzzle)
\
goję buvo entuziastišku klausy
=
Sudedamas Lietuvos žemėlapis iŠ 551 gabaliukų galvosūkio E
toju vėl iššauktas pakartojimui.
Eį
formoje.
Išleido Baltic Associate, Boston, Mass.
=
Chorui akompanavo ir taip:

L I E T U V I Š K A S GALVOSŪKIS

uiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiuiniuuiiiiiii

We'ii nelp you mokė the right movė.

"PERKŪNO" KONCERTAS

RECEPTIONIST

itiiirtnimiiinmunHiiniimiimtmmttin

IR MĖGĖJAMS

LINKSMU

|

GUMINIU iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

J

Baltimore, M d ,

Mušt type 60 WPM. Speedvvriting
or shorthand. Good Salary.
Apply in Person. Ask for Janet.
4*68 So. Maplew*>d, teL 254-7*50
MIDVVEST CAN COMPANY
Taip pat daromi VERTIMAI.
9301 King St., Franklin Park, ūl.
LMCOME TAX SERVICE
SOTARV PUBLIC

N a m u pirkimas — Pardavimas

I. BACEVIČIUS — 778-2233

' » • » «ą» • • •

H A-\TJ£X> — MOTEK^b

SECRETARY

M. A. $ I M K U S

BUTŲ NUOMAVIMAS

C i c e r o j e
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 82 iki 80 m.
6529 S o . Kedzie Averrae

• • • • - - . - • - - .

it^f

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiaiiniiiiiiui

miiHiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimimiimii

Chicagoje

$93.00

Sveikiname visus klubo narius ir klubo
rėmėjus su
KALĖDŲ
ŠVENTĖMIS
ir linkime
Laimingų Naujųjų 1981 Metu.

. . . I I .

HLsCJfcXLA>iXJLS

— 5 ir 3 kamb. Geras. Nebrangus.

NAUJI 2-JŲ BUTU NAMAI
Atdari apžiūrėjimui sekmadieni
nuo 12 iki 5 valandos
•117.19 S. Parkside Ave.
Pageidaujant, ribotam laikui, duodama
sąlyginė paskola už 10%%
nuošimtį 29 metams.
FrrZGERALD CONSTRUCTION
Tel. — 636-7600

GU I DE

Associates

FRANK

ZAPOLIS

Kreiptis į Juozą Bartkų

S208V2 West 9d4ii Street

Offlso teL 904—077-5122
Namų tel. 904—672-9077

Telef. — GA 4-8654

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

VVAGNER and SONS
TYPEWRITESS AND
ADD1NG MACHINES
Nuomoja,

Parduoda,

Taiso

Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago
— 58M111

'••••••••••• n i m t i i i i i i i

Apaimoka ekelbtia dien. DRAUGE,
oea jis plačiausiai skaitoma* lie^jvių .ijenrastia gi akelbimų n»'
"NI >rs vimem? prieinamoa.

m i H I

Perskaitę "Draugą",
jj kitiems

pasiskaityti.

duokite

Suredagavo
ALGIRDAS M. BUDRECKIS

DRAUGAS,
tftf
W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629

Algirdas i. Greimas

APIE DIEVUS IR
2MONES
fLKtovIų Mltalogljo. stadlkM)

Vizitinių kortelių naudojimas yri
Išleido A l g i m a n t o Mackaus
eražus paprotys. Biznieriai jas pla
k n y g ų l e i d i m o fondas- S p a u d ė
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi M. Morkūno spaustuvė. 360 pel.,
kietais viršeliais. K a i n a s u per
"nes korteles.
siuntimu $10.85.
Kreipkitės j '"Draugo" adminisU ž s a k y m u s siųsti D R A U G O
traciją visais panašiais reikalais
adresu.
DRAUGAS,
1645 W 6Srd Str.
minois gyventojai dar prideda 60 et.
valstijos mftfc^tgift

B metraščio sužinome, kad iki monstracijose prie sovietu atsto lietuviu gyvenimo apžvalgoje, ku DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.
šiol mokykla per 11 laidu išlei vybės "VVashingtone dalyvavusiu j ri, kiek žinome iš laiškų bei kitų
do 55 abiturientus. Ateinantį pa teismą rašoma, jog teisme su informacijų, Lietuvoje ypatingai
vasarį tikimasi išleisti 12-tą laidą. Vliko, Altos ir Voice of America yra klausoma.
Septyni iš baigusiųjų grįžo mo pareigūnai ar korespondentai ne Tai rodytų, kad "Amerikos
Balso" lietuvių tarnybos pareigu
kyklon kaip mokytojai, o trys kaip dalyvavo.
mokytojų pagalbininkai. Per visą
Mes, Washingtono —Baltimo nai, nors tiesioginiai ir nestebė
dvidešimtmetį mokyklą lankė rės apylinkėse gyvenantieji, ne ję teismo, sugebėjo surinkti tei
137 mokiniai. Šiuo metu lanko 33 blogai girdim "Amerikos Balso" singas informacijas ir jas per
A. A.
mokiniai. Didelę ju dalį (7 moki lietuviškas laidas. Girdėjom, kaip duoti šimtams tūkstančių klau
ALEKSANDRAS SILIŪNAS
niai) sudaro jaunimas iš Baltimo rytojaus dieną po teismo —gruo sytojų Lietuvoje.
Kyla klausimas, kodėl Voice of
rės, o vienas, Kęstutis Kavolis, džio 4 d. laidose "Amerikos Ba'lTragiškai mirė gruodžio 12 d., 1980 m., sulaukęs G9 m. amž.
kas šeštadienį vežiojamas net iš sas" lietuviškai apie įvykusį teis America lyg ir su priekaištu pa
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Carlisle miesto prie Harrisburgo, mą savo klausytojus Lietuvoje pa m i n e t a . J- K o J e l i o telefoniniam
Giliai liūdintys liko žmona Ona, duktė Nijolė ir žentas Liūtas
Pennsylvanijoje. Tai beveik šim informavo, perduodamas pasauli pranešime? Matomai jis daro
Griniai su seimą, sūnus Donatas su žmona Vida, brolis Kazys su
tas myliu. Tad Washingtono nes žinias, kuriose aplamai apie sprendimus, "Amerikos Balso" lie
žmona Gražina, brolis Bronius ir Vladele su šeima, Lietuvoje bro
Kristijono Donelaičio lituanistinė lietuvių veiklą teužgirstama tik tuviškų laidų visai nepasiklau
lis Mečys ir Liucė su šeima, ir sesuo Bronė su vyru Pranu Sibiro
•
tremtyje.
mokykla aptarnauja ne vien Wa ypatingomis progomis. Taip pat ses. Kaip tai suprasti?
1967 m. Washingtono lituanistinės ir mišrių šeimų vaikų mokyklų pasirodyshingtono lietuviškąjį jaunimą, dar ilgesnis pranešimas buvo per
"Amerikos Balso"
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį Petkaus Marąuette koplyčioje,
i...ma» CMAL televizijos programoje iš k.: Daina Penkiūnaitė, Aldona Vaičiubet
ir
Baltimorės
ir
net
tolimes
duotas
sekmadienio,
gruodžio
7
d.
2533
West 71 Street.
klausytojas
lattytė. Zita Liogytė, M. Harmonaitė, Linas Zubkus, Kęstutis Vaitkus, Gitą
niu
vietovių.
Šiemet
mokytojais
Petrutytė, brolis ir sesuo Yamakawa, Rūta Penkiūnienė (mokyklos vedėja),
Laidotuvės įvyks antradierį, gruodžio 16 dieną. Iš koplyčios 9
7 kanalo "Clair & Coco" vedėja, Gundis Vaitkus, Margeris Aistis, Puzinaus- dirba Mara Almenienė, Angelė
vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
kas, Daiva Puzinauskaitė (su gitara), Gediminas M-*zeika, priešais šuniukas Bailey, kuri yra ir mokyklos ve
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
Coco.
dėja, Meilė Mickienė „ Rita Kavo
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. i'azimiero lietuvių kapines.
lienė, (kas šeštadienį važinėjan
WASHINGTONO LITUANISTINĖS
ti iš minėto Carlisle, Pa.) ir Dai
na
Penkiūnaitė. Daržely pasikeis
—
MOKYKLOS SUKAKTIS
damos dirba Rima Bačanskaitė,
'T^^rjau 20 metų sukako, kai Wa- j nedidelis, bet skoningai paruoš- 4ilda Čižiūnienė ir Giedrė McCan
ANTANAS LINGIS
"^ Žnlr>gtonp veikia Kristijono Do- tas ir turiningas mokyklos metras dless, o Ada Vodopalienė joms pa
Gyveno Melrose Parke, Illinois.
nelaičio lituanistinė mokykla. Su tis, apžvelgiąs reikalą nuo pačių deda. Darbštųjį tėvu komitetą
Iškeliavo amžinybėn gruodžio 11 d-, 1980 m., 10:27 vai. ryto,
kakčiai paminėti mokyklos tėvų j pradinių lituanistinio švietimo šiemet sudaro Teresė Landsber
sulaukęs
94 metų amžiaus.
•komitetas surengė
vakarą — į pastangų dar 1957 metais, nuo gienė — pirmininkė, Dalė LuL A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Gimė* Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Šilalės valsč., Vaičių
koncertą lapkričio 22 d. Latvių S mokyklos galutinio susiformavi- kienė — sekretorė ir Tadas Mickus
kaime. Amerikoje išgyveno 30 metu,
namuose, VVashingtono priemies-Į mo 1961 metais iki paskutiniųjų — iždininkas.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIMID
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aleksandra Poškaitė, sūnus
ARa.
ty Rockville, Md.
j dienų. Metraštį suredagavo Dalia
Antanas, marti Regina, dukterys: Eugenija Pažerūnienė, žentas Juo
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
zas, Elena Jablonskienė, Aurelija Kriaučiūnienė, žentas Kęstutis,
Atidaromąjį žodį tarė tėvų ko-! Lukienė, atspausdino Anatolijus
Liucija Tirvienė, žentas Algis. Anūkai: Jūratė ir jos vyras Jo
Butas
ame
miteto pirmininkė Teresė Lands- į
- J
randame mokyklos
nas, Antanas, Loreta, Danguolė, Arūnas, jo žmona EUen, Remigijus,
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
fcergienė. Malonų sveikinimo zo į vedėjv pasisakymus, dabar dirArūnas, Linas, Marijus, Laura, Robertas, Andreja, Viktoras. Pro
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
KAIP TAI SUPRASTI?
anūkai: Juozukas ir Lisa. Ir kiti giminės.
'*'~dį tarė Neprikl. Lietuvos atsto- i bančių ir dirbusių mokytojų bei
Šeštadienį, gruodžio 13 d., 1 vaL po pietų kūnas bus pašarvotas
vas VVashingtone dr. Stasys Bač- : vedėjų sąrašus, dabartinių ir bu
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
'Draugo" š. m. gruodžio 5 d.
Bormann koplyčioje, 1600 West Chicago, Ave., Melrose Park, Tel.
- kis ir_ Washiiigtono LB apylin-1 v u s i ų mokiniųbei
'tŠt^įšĖmU^į^j^įZ^į^į^
Telefonas — YArds 7-1741-2
476-2345.
Ip
-"•-"--isąrašus. Be to duota šiek tiek foniniam J. Kojelio pranešime iš
Pirmadienį, gruodžio 15 d., 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į
pat kalbėjo mokyklos vedėja An- i mokinių kūrybos.
Sacred Heart parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
VVashingtono apie liepos 18 d. de
„ jjelė Bailey, o Dalia Lukienė per
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tau
skaitė sveikinimus raštu. Būvu- j
tines kapines.
šioms vedėjoms ir mokytojoms, iš !
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
•Surijusioms mokykloje penkeris I
SEIMĄ
k-daugiau metų buvo priseg
tos rožės.
Toliau — koncertinė dalis. Su
solistais supažindino Daina Pen
Laidotuvių Direktoriai
ČEPAITĖ
kiūnaitė. Jauna vvashingtonietė
Gyveno Chicago, I l l i n o i s , T o w n of Lake apyl.
Mirė gruodžio 1 1 d., 1980, 5 vai. vak., sulaukus 81 m.
Guoda Puzinauskaitė padainavo
A. f A.
amžiaus.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
tris Kazio V. Banaičio kompozici
Gimė Lietuvoje, V i l n i u j e . Amerikoje išgyveno 30 m.
jas: "Plaukia antelė", "Ugdė tėve
Tel. 737-8600-01
Pasiliko d i d e l i a m e nuliūdime duktė Johanna Johnston.
BENEDIKTUI ČEJAUSKUI
lis" ir^'Mama sensf; duktė maža"
žentas John, s u n ū s A l b e r t a s , 2 anūkai Lee ir Hans su žmona
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
ir B. Budriūno "Tėviškėlė".
R o s e Ann, 2 p r o a n ū k a i M a t t h e w ir Julie, kiti giminės, draugai
m
i
r
u
s
,
Tet.
422-2000
bei pažįstami.
Pianistas Vytautas Puškorius
liūdesio prislėgtus jo mielą žmoną ANTANINĄ, duk
Kūnas bus p a š a r v o t a s šeštadienį, 5 vai. vak. Mažeikosiš Clevelando atliko R. Schuman
ras IRENA i r LAIMA, sūnus ROMĄ ir VYTAUTĄ
Evans koplyčioje, 6 8 4 5 S. Western Avenue.
no NoveHette, Op. 21, Nr. 1, tris
Laidotuvės į v y k s p i r m a d i e n į , gruodžio 15 d. iš koplyčiom
bei jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
8:45 vai. ryto bus a t l y d ė t a į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčia,
Jįcarlatti sonatas, du F. Schuber
me.
kurioje 9:50 v. į v y k s g e d u l i n g o s pamaldos už velionės sielą. Po
D, Scarlatti sonatas, du F. Schuber
pamaldų bus n u l y d ė t a į S v . Kazimiero lietuvių kapines.
PR. ADAMONIENĖ, N. SH. ADAMONIS
to Impromptu ir F. Chopin FanNuoširdžiai
kviečiame
visus: gimines, draugus i r
D. B. ŠULSKIS, Z. J. GRIGAIČIAI
tasie — Impromtu.
pažįstamus d a l y v a u t i Šiose laidotuvėse.
Trečioje dalyje vėl pasirodė
Nuliūdę: Duktė, s ū n u s , ž e n t a s , anūkai ir proanūkai.
Omaha, Nebraska
•'"^Gtroda Puzinauskaitė su operiniu
Laid. direkt. J o n a s E v a n s J r . ir Stasys Evans, Tel. 737repertuaru: C. W. von Gluck
8600.
"Che faro senza Euridice" iš
"Orfėjo", G. Bizet "L'amour est
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
f#t oisseau rebelle" ir "Carmen",
Brangiai Motinai
W. A. Mozart "Voi, che sapete'
TĖVAS IR SŪNUS
iš "Figaro vestuvių" ir C. Saint —
A. f A ELVYRAI POGIRSKIENEI
^ Saens "Mon coeur s'ouvre a ta
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
mirus Lietuvoje, mielą JOANĄ DRUKTETNIENĘ su
voix" ir "Samsono iŠ "Samsono
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
ŠELMA ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučia
ir Dalilos".
T e l . 476-2345
Dainininkei per abu pasirodyALDONA ir DANIS BUIVYDAI
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
*.- mus akompanavo Richard ThiSU ŠEIMA ir
badeau. Po programos vaišės ir
DAIVA MON GIRDAITĖ-RICHARDSON
šokiai tęsėsi iki vėlumos.
'•^^•'••Strkakties proga išleistas kuklus

EUDEIKIS

LAIŠKAI DRAUGUI

Mažeika ^ Evans

AtA

Stefanija Petrauskienė

PETKUS

P-iai DRUKTENIENEI, dukroms VIRGINIJAI
ir IMELDAi bei JŲ ŠEIMOMS,
Lietuvoje mirus MOTINAI-MOCIUTEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.
P. ADAMONIENĖ
D. ir B. ŠULSKIAI
Z. ir J. GRIGAIČIAI

AMBER PENDANT
Omaha,

Nebraska

A. f A. PRANUI MOTUŠIUI

brangiam bičiuliui
A. f A . J U O Z U I URBELIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Feli
ciją, gimines ir artimuosius.
MŪSŲ

This beautiful stone is genume
Baltic amber and comes with an 18"
chain. Shipped Post paid on!y $12.95.
Satisfaction Guaranteed.

VYTIS PLATE
.k»i'i»i,...

Sibiro tremtiniui

DR. K. GRINIAUS

FONDO VALDYBA

Šilutėje mirus, liūdintį brolį KAZIMIERĄ MOTUŠĮ, Lie
tuvos Antinaciiės Rezistencijos b. Politinių. Kalinių Są
jungos narį-veteraną, kalintą Gestapo Centr. Rygos kalė
jime, nuoširdžiai užjaučia
LIETUVOS ANTINACINĖS
REZISTENCIJOS
b- POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGA.

ĮUIlIlIHIlIlIlHlllllllllllllinillllllllllllllIMltlIlIlIllIlIlIHIlIHIlIlIlIlIlIIUIIIIIIIIIHIlllllĮ;

A. T V E R A S !
LAUhJtODZIAI

^1

MARIJA AIKŠTAITE

A magnificent example of the wood
<grvers art. this 11" plate is delicately
inlaid and features the nationa! emb, „.JĮSn. af Lithuania.
Shipped COD or
send $21.95 and we pay all charges.
Satisfaction Guaranteed.
1W( IMK

GL£XWOOD SALES
4707 W. Gramd Avearae
Chicago, IL 60639
TeL (313) - S42 - 8414

I5EIVĖS

KELIU

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių U Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chidgft, III. 60629
ICOME

•BU

»4*

K

KRANGENYMS

=

Pardavimas i r Taisymas
=
W 69th Street — TeL B E 7-1941 f

! 11111 i 11111 n i f i M1111M111111111111 (11 f 111T111111T! 1111111J111 i 1111111111T111T1111111U U11111111111) i~

WARSAW I N N
6250 Wesf 63rd Street
One mile west of Midway Aairport.

Polish Style Smorgasbord

T«l. 586-0410
MON. — Roast Duck & Dressing

L a R C h , . . . . 13.75

L U N C H
H O U R S
Monday thru Friday 11.30 am to 2:30 pm
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri k Sat.
4 to 10 pm; SUN. * HOLIDAYS — Noon to 8 pm.
(Luncheon Specials Served Daily)
TeL — S8«-0410

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.

X Kun. Vytautas BagdanaviS u s atnašaus šv. Mišias ateiti
ninkų Kūčių metu. Ateitininkų
Kūčios bus gruodžio 19 d., penktadien}. 7 vai. vak. Jaunimo
centro didžiojoje salėje.

X Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos valdyba, vykdydama
IV PLJK nutarimuose išreikštą
pageidavimą susirūpinti jauno
mis šeimomis, nutarė išleisti
dr. Algio Norvilos Kongreso
metu skaitytą paskaitą "Dvikalbiškumas: prakeikimas ar palai
ma?".
Leidžiama atskiru lei
diniu. Tai bus pirmasis iš seri
jos apie jaunųjų šeimų auklė
jimo problemas.

-£*&>

•M

X Dr. Laimutė ir Liudvikas
Šmulkščiai, Chicago, BĮ., visuo
X Chicagos dienraštis South- menininkai, lietuviškos spaudos
west News-Herald savo gruo rėmėjai, atsiuntė 50 dol. auką.
džio 11 d. laidoje išspausdino j širdingai dėkojame už paramą
Trūksta tik kalbėtojų. Iš JAV LB kultūros darbuotojų konfe
žinią apie kun. Juozo Prunskio,
X Bonifacas Bukauskas, Ci
buvusio "Draugo" redaktoriaus
cero.
UI., vietoj kalėdinių korte
i r dabartinio Altos informacijos
x Atsiuntė p o 3 dol. už kalė-.
lių
skiria
"Draugui" didesnę
direktoriaus, nuvykimą į Madri
dines
korteles: V. Lgnaitis, A.
do konferenciją. Rašoma, kad auką, ir, švenčių proga linki vi
Dambrauskaitė,
D a n u t ė Augie- j
nuvykimo tikslas buvo iškelti siems draugams bei pažįsta
Lietuvos nepavydėtiną
būklę miems malonių švenčių, sveikų nė, Kazimieras Sirgedas, I. Nau- i N U T E K T I B E T I
sėdas, Onutė Fielding ir Marija
ir laimingų ateinančių metų.
konferencijos dalyviams.
Gerald ir Diana G
Trapikienė. š i r d i n g a s ačiū.
prieš maždaug dvejui
X Pranutė Doimanskieinė ir
x Po 3 doL už kalėdines korX Vincas Urbonas, Chicago, I sprendė (gydyti krs
ses. Angelą Jaunimo centre sek- j teles atsiuntė: Petras Želvys,
madienį, gruodžio H d., 10:30 j Antanas Paškus, Ksaverina Va- pedagogas, filatelistas, m u m s ! sergantį sūnų "la<
val. ryto kalbės jaunimui 11-15 \ linskas, Antanas Mažeika, Br. rašo: "Gerb. " D r a u g o " redakci- Į tais Meksikoje, pas:
valstijc
m. ir 15 — virš m. apie draugus j Krištopaitis, Bronius Krisčiū- jai ir administracijai linkiu I sachussetts
linksmų
šv.
Kalėdų,
laimingų
pirmadienį, gruodžio
ir draugystę.
nas, A. Rakauskas, Aldona BunNaujų Metų i r Dievo palaimos buvo nuteisti už civ
X Muz. Izidorius ir pedagogė tinas, V. Čiurlionis, Birutė Mal- purenant lietuviškos kultūros įžeidimą, b e t paleisti
Elena
Vasyliūnai, nuoširdūs ! c a n a s - D a n u t ė Janutienė, Vikto- dirvonus". Dėkojame u ž atsiųs teisėjo, jų s ū n a u s n
"Draugo" bendradarbiai, at ras Bačinskas, Vytautas Kacie- tą 15 dol. auką ir linkėjimus.
daugiau negu pakar
siuntė 80 dol. auką spaudos nas ir Ona K Orentienė. Dė
čia tėvams.
stiprinimui ir ta proga palinkėjo kojame už aukas.
Massachussetts v?
visam "Draugo" personalui link
mouth valsčiaus tei
X Mečislovas Skruodys, "Drau
smų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
mu, Gerald ir Diana
go" spaustuvės tarnautojas, ne
jų Metų.
Nuoširdus ačiū už
nus Chad turėjo bū
pirmą kartą nusiperka naujau
auką ir linkėjimus.
konvencine chemite
sių leidinių ir plokštelių už di"laetrile", kuris yra
X Geriausia dovana švenčių j desnes sumas.
iš
abrikoso a r persil
proga — lietuvių dailininkų pa
x A. ir P. Tuskeniai švenčių
ir
neturi jokios įroc
veikslai. Daug grafikos ir alie
proga sveikina artimuosius, vie
mos
vertės. Nežiūrin
jaus darbų. Čia p a t gintaro iš
toje atviručių aukoja Jaunimo
tėvai nuvežė sūnų
dirbiniai ir lino audiniai. Skam
centrui.
(sv.).
miestą, Meksikoje, 1
binkit 737-5177 kasdien nuo 10
1979 m. spalio mėn.
iki 2 vai. popiet ir nuo 6 iki
x Kepami privačiai skaniau
8 vai. vakaro.
(sk.) si lietuviški tortai. Įvairių rie
KARDINOLAS
LIGONINE,
X I Lituara, Ponchielli sukur šutų, migdolų, duoniniai, šoko
tos operos apie lietuvius, spek- ladiniai, citrininiai pagal užsaChicagos kardinote
taklių bilietai nuo gruodžio 1 3 ; k v T n a Skambint 776-2558 —
dy,
72 m. amžiaus, 1
d., šeštadienio, jau gaunami' penktadieniais nuo 5 iki 10 vai.
dytas
į Columbus lig
Vaznelių prekyboje. Tai puiki vak.. šeštad. ir sekmad. nuo 11
maždaug
savaitę. Si
(sk.).
kalėdinė dovana visiems. Ope v. r. iki 10 vai. vak.
yra gydomas nuo š
ros mecenatai, kaip ir kasmet,
x Jūsų Kūčių stalui: Faršigalavimo. Taip p;
bilietus gaus iš mūsų Operos motos (įdarytos) lydekos, kepkad kardinolas sergi
valdybos. Operos spektaklių : tos stintos, rolmopsai, ir kiti žu- į x Algimantas Gečys, J A V ga. Ligoninės a t s t
datos y r a kovo 14, 15, 22 ir 28 | vieš ir silkių patiekalai, vinigre- j LB
1 Visuomeninių reikalų t a r y  ša, kad kardinolas
d., Chicagoje. Bilietų kainos: tai, grybų auselės. Turime ir į tbos pirmininkas, kuris šiandien, tikimasi, kad jis b
20. 17, 14 ir 12 dol. parteryje, tortų, napoleonų., gaguolių ir |gruodžio 13 d., atvyksta iš Phi- i iš ligoninės už kelh
ir 17, 13, ir 10 dol. balkone. Ne babkų. Pas mus rasite įvairų į ladelphijos
ir kalbės dr. Tomo
1
pamirškime
pažymėti datos. pasirinkimą roledų (paukštie- i Remeikio
MERE NEB
knygos sutiktuvėse.
1
Paštu bilietus galima užsakyti, nos, kiaulienos, veršienos). Mūsų, •Sutiktuvės b u s Jaunimo centre,
Chicagos mere J a i
išrašant atitinkamai sumai Čeki. gamintas šviežias lietuviškas | Čiurlionio
galerijoj.
Pradžia
reiškė, kad ji nebij(
<
šiuo pavadinimu: Lithuanian įj^ras. kugelį, grybus ir daug 7 vai. vak.
minių tardymų ryši
Opera C©., Inc. ir užsakymas i k i t ų n e išvardintų patiekalų. Mamu teismo įžeidimo :
X V y t a u t a s Beleckas, Sunny
siųsti šiuo adresu: Gifts Inter loniai prašome užsisakyti iš
Spaudos konferencijHills, Fla., u ž kalėdines korte
national, 2501 W. 71st S t , Chi anksto teL 476-4622, Venta Deli,
rė pareiškė, kad jos
les atsiuntė 10 dol. auką. T a i p
cago, m . 60629. TeL 471-1424. 2419 W. 69 S t , atidarą kasdien
nepakelti biblioteka
pat: R. Griškelis, Willow Brook,
(pr.). 9—7 v. v.
G. Patrick Green a
(sk.).
EI., Emilija Meškauskas, Chi
padarytas iš piktos
X SoL A. Stempužienės-ŠveX Albina, Stasys ir Linas Lip- cago, Laisvės varpas — P. Viš Patrick Green y r a 1
dienės ir komp. Jono švedo kon- čiai, New Haven, Conn.. sveiki činis. Brooklyn, Mass.. J. Šva politinio priešo RicI
certas bus gruodžio I 4 d., sek na savo gimines, prietelius. bas. Bronė —-Čižikaitė ir A. M. ley pusbrolis. Tuo t
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo draugus ir linki šventų Kalėdų Stankus-Saulaitis, Chicago. Šir ties federalinės val<
dingas ačiū.
centre. Koncertą rengia Ame ir sveikų Naujų Metų.
roras yra užtikrin
rikos Lietuvių Bibliotekos lei
X Eleonora ir Aleksandras šauksiąs didžiąją
X Bronius Angeteika, Chica
dykla. Bilietai gaunami Vazne
Marčlufioniai,
iš Chicagos, atvy jury) ištirti teism
go, už kalėdines korteles at
lių prekybos namuose ir pas pla
siuntė 10 dol... auką, J. Gritė- ko \ "Draugą", nusipirko nau kaitinimų tikrumą
tintojus,
(pr.)
nas — o dol., o Vincas Žemai jausių leidinių už didesnę sumą Byrne ir du jos pad
X Avalon Galerijose dovanų tis — 3 dol. už kalendorių. Šir ir paliko 5 dol. auką už kalėdi les Pounian ir F . Tir
nes korteles. Ačiū.
pasirinkimas didelis — Impor dingas ačiū.
tuoto kristalo, aukso ir gintaro
X Albinas D r i r v
X V. Blažys, Kanada, J. Ston go, Balfo ir kitų
x Akiniai siuntimui į Lietu
papuošalų, L 1 a d r o, Dresden,
— kus, Chicago, Izabelė Petruške darbuotojas, atvyko
Hummel figūrėlių. Anri medžio vą. Kreipkitės į V. Karosaitę
!
vičius, Calif., V. Rūtelionis. Ma- nusipirko naujausių
Optical
Studio,
2437
W.
Li
2
drožinių ir daug. daug kt. Taip
ryland. R o m a s Jagminas, Ma., už gautas ir papild
thuanian
Plaza
Ct.
(69th
St.)
pat ir paveikslų. .Antradieniais
pensininkams
duodama 10*^ Chicago, UI. 60629. Telef. — Julia Palaitis. Pa., K. Puzinke- nes korteles paliko
vičius, Pa., Marija
Vieraitis, ką. Širdingai dėko
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro 778-6766. (sk.)
Md-,
E
.
Sventickas,
Mich.,
kun.
mas Daukšai kviečia atsilankyti
X Marija ir Sta
X
NAMAMS
PIRKTI
PA
V.
C
u
k
u
r
a
s
ir
kun.
J.
Tautkus,
— rasite dovanų Kalėdoms ir
kai, Palos Park, DL
naujausių proga sveikina s a
kitoms progoms. Adr. 4243 SKOLOS duodamos mažais mė Conn.. visi užsisakė
Archer Ave. (arti Sacramento nesiniais įmokėjimais ir priei leidinių už didesnes sumas. artimuosius ir viet
Ave.), Chicago. Tel. 247-6969. namais nuošimčiais. Kreipkitės j Sveikiname mielus knygų skai kortelių " D r a u g u i "
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. Mutual Federal Savings, 2212 tytojus.
dol. auką. širdinga
r. iki 9 vai. vak.. o prieš pat Ka- Weit Cermtk Road — Telef.
X Leokadija ir
x P . Stirbys, New Britain,
(sk.1
•lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus VI 7-7747.
kauskai,
Union P i e
Conn., užsisakė naujausių leidi
atdara iki vidurnakčio, Kūčių
Kalėdų
ir
Naujų 194
X Emilia Benik !SleWo kasetes:
dieną iki 5 vai. vak.
(sk.) "Lithuanian Carols and Kings". Vie nių u ž didesnę sumą ir kartu at ga linki sveikatos i
siuntė 10 dol. auką u ž kalėdinoje pusėje yra devynios Kalėdų gies
šiems giminaičiams
I
mės lietuviškai, antroje pusėje Lietu nes atvirutes ir kalendorių, š i r - bei pažįstamiems.
vos himnas ir pasakojimai apie Lietu I dingas ačiū.
X Juozas Kaeibi
vos karalius angliškai. Antra kasetė
x Julija M. Rastenienė, Balti- mont, EL,. čikagišl
"A Ltft from the Gospels", "i n counVisus bičiuliiis, pažįstamus ir try Gospel style". Angliškai giesmes more, Md., m u m s r a š o : " P a g a r  tutis Petrauskas, J
klientus sveikinu Šv. Kalėdų ir gieda Emilia Benik su vargonų akom- biam prisiminimui mano mylimo Praninskas, atvyko
naujųjų Mptų progai
panavirnu Kasetės parduodamos po 6 vyro poeto laureato N a d o R a s - ir nusipirko nauja
Kelionės į Lietuvą, kvietimai dol. už vieną arba organizacijoms do tenio netekus, siunčiu 25 dol. už didesnes sumas.
vanoms, įpakuotos po 5 ui $28.00 su
X Pranas Gudait
giminėms. Danutė Žibs-Žilevi- persiuntimu. Čekius rašyti vardu: "Draugui" lietuviškos spaudos
palaikymui
ir
ta
pačia
proga
gos. atvyko į " D r
čienė, 6833 S. Maplewood Ave., Emilia Benik ir siųsti su užsakymu
Chicago, HL 60629, telefonas adr Benfk Music Manor, I n e 263' sveikinu redakciją su šv. Kalė proga įteikė 10 dol
Arllngton St, Memphis, Term. 38114. domis ir linkiu laimingų Naujų dingai dėkojame mi
(312) 476-3808.
go" skaitytojui.
(sk.) Metų".

Dona Ir Romas Kairiai,
J. A. VALSTYBf
hobar tiškiai, atšventė savo ve_ Lithuanian Herita ge katadybini 0 gyveninio 25 metų sulogas — geriausias ir gausiaukaktį. V a i š e s paruošė jų duksias dovanų šaltinis giininėnis,
ros, a k t y v i o s lietuvaitės, tauti
bičiuliams, bendradarbia m s lienių še n i ų šokėjos, veikėjos.
tuviams ir amerikiečiarr.•L P a t o %.. a. Bronius Vanagas, 65 gus ir greitas užsakym 4 pristametų amžiaus, lapkričio 22 dieną tymas tiesiai į namuj;. Rinkrastas 1 n e g y v a s savo namuose, damiesi iš šio katalogo , paremMelbo u r n e . Lapkričio 27 d., pa- site tolimesnius lietuvissko švie- [i
timo ir lietuvybės prot(agavimo
laidot as Springvale kapinėse.
užmojus. Spalvotas, 72 psL katarutė L o r e t a Mackevičiūtalogas su daugybe n audingos
lbourno u-te baigė farmainformacijos, gaunamas už 2 dol.
mokslus. šia proga jos
išlaidoms padengti iš : Baltie
ii Lietuvių namuoso su- Associates, P . O. Box 8M8, Bosvaišes, kuriose dalyvavo ton, MA. 02114. Tele
fonu teiartimųjų.
raukitės 617—269-4455 . ( s k . ) . ;
A. a- Vincas Millen-Milin— lietuviu fronto bičiulių
sicijos lapkričio 22—23 dienomis Clevelande.
keviči u s mirė lapkričio 9 d. HoNuotr. J. Garlos
sukaktuvinė
— 25-ji — - studijų
barte. B u v o gimęs Virbalyje. Į
ir poilsio savaitė rengiajna 1981
Austr aliją a t v y k o 1948 metais.
m. liepos 11—18 dien< >mis p a s
Pabaltiečių sąjungos HE- pranciškonus, Kennebitnkporte,'.
LLP^ /•adovybėje lietuviams ats-1 Maine.
Prašome reįdstruotis : '
tovau j a : A. Kantvilas, A. Taš-j tiesiog rašant ar s k ambinant:'
UJEJSH
MOKESČIAI K Y L A
kūnas i, N . Taškūnienė, R. Tar- St. Anthony Monastery r, Kenne•een, kurie
Paaiškėjus, kad bandymai pri vydas , V. Mikelaitis, J. Paške- bunkport, Maine 0404&. telef į;
(207) 967-2011metus nu- s k i r t i Peoples Gas kompanijai vičius
ta ' ;!
įjo vėžiu i mokesčius gali būti neteisėti,
EL SALVADOR
rile" vais- j mere Byrne savo provizoriniame
Advokatas JONAS G IBA1T1S
lavė Mas- biudžete įrašė kelis pasiūlymus
Pasanliflėje spaudoje buvo
6247 So. Kedzie A^
teismui pakelti mokesčius. J ų
t a r p e plačia i r a š o m a apie keturias
8 d. Jie siūloma pakelti pasilinksminimo misioi nieres:
Tel. — 776-87(K)
pasaulietę Jean
iinį teismo mokesčius (taikoma koncertų, Dono1iran ir vienuoles Maura
Chicago, Illinois (i10629
nes, a n o t t e a t r o ir pan. bilietams) ir mo- Clark e, I t a Ford i r Dorothy Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
r t i s buvo kesčius už viešbučių kambarių Kazei , k u r i o s buvo išprievartauŠeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
:ama kan- nuomą nuo 3 % iki 4<^. B e to, tos, r įužudytos ir rastos bensiūloma pakelti pabaudas už ne drami s k a p e E I Salvadore gruostijos Ply- legaliai pasistatytus automobi džio < t d. Katalikų bažnyčios
mo įsaky- lius. I š viso tikimasi sutelkti pareij r u n a i teigia, kad EI Salva- DENGIAME IR T AISOME
VISŲ RŪŠIŲ STCKJUS
Green sū- beveik 7 milijonus dol. mokes doro k a r i u o m e n ė y r a turėjusi
čių
ir
pabaudų
pakėlimo
dėka.
Už
savo darbą garaiįtuojame
: gydomas
bendi •o s u šiuo incidentu. Pasiir esame apdrai;isti.
apija, ne
rodo, k a d 4 1 m. amžiaus ursuPAVOGĖ MftSOS
Skambinkite
padarytas
seselė
Dorothy
Kazel-Kazlietė
ARVYDUI KIE1LAI
5 kauliukų
Praėjusį savaitgalį v a g y s įsi lausk a i t ė buvo lietuvaitė iš CleTeL — 434-96*S
rtos gydo- laužė į krautuvę netoE 57 gat- ve\SLn do, k u r
tebegyvena jos
draudimo, vės ir Cicero ir pavogė daugiau, tėvai, Seselė Dorothy dirbo
į Tijuanos kaip 300 svarų mėsos. Policija m e r g : ličių mokykloje, prieš pa- tiiiiiiiniiiiiiiiiiiimimiiiiiiiu ^iiiiiuinu>
ir ir mirė pranešė, kad plėšikai išgriovė gisįūrydama vykti į EI SalvadoAdvokatas i
dalį pastato užpakalinės sienos ! ^ pji e š šešerius metus.
GINTARAS P. ČEPIMAS
ir pavogė 86 svarus lašinių, 85 į
0ODY
s v a r u s kiaulienos šonkaulių, 48
Darbo vai.: nuo 9 v. r.:iki 6 v. v.
E
svarus lenkiškos dešros, 20 sva
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
i John Co- rų kiaulienos dešros i r kitų mėir pagal susitariiną. i ui
uvo pagul- LOS produktų.
TeL 776-5162 a r b a 176-5163
>ninę prieš
2649 W. 68 Street
PERCY SUSITIKS SU
LO metu jis
Chicago, UI. 604529
ŽYDAIS VEIKĖJAIS
•dies suneumimnmmnminniimuiiii
iireiHmam
t spėjama,
Pranešimai spaudoje, kad lan
UIIIIIIIIIIIUIIIIIIIilIHIlIIIIilIll
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Yasir Arafat, įsteigimą k u r nors I
A Navikevičius 1980 1n. SpausArtimuose Rytuose, sukėlė žydų
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erės Byrne kė, kad neteisinga pasmerkti Į
iv. Mišių
ard J. Da-^ žmogų, remiantis vien daliniais, i
rpu apskri- nepatvirtintais pranešimais. At- j
PADĖKOS IR PRAŠYK10
Eios proku- rodo. kad didelė dalis žydų lai-j
PAMALDAS,
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mas ir pasiųskite mošų vienu olynui:
nas, Chica- šiuo metu lankosi Australijoje,
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ame.
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