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BANDO ATGAIVINTI
VVATERGATE BYLA

— Irano vyriausybes rnimsteris Behzad Nabavi pareiškė
spaudai, kad Iranas nepasitiki
Mums atrodo, kad valstybei rei
Tikinčiųjų teisėms ginti
Demokratai nepritaria Haigo paskyrimui
JAV prezidento pažadais, todėl
kėtų tik džiaugtis tokių žmonių,
KATALIKU KOMITETAS
Washingtonas. — Iš visų nau
Buvęs generolas Haigas sako,
reikalauja perkelti Iranui pri
kaip kunigo Gleb Jakunin, Vikto
kad
jis, pakviestas į Baltuosius
jojo
prezidento
Ronaldo
Reaga
klausančius pinigus į Alžiro
ro Kapitančiuk ir kitų krikščio
1980 m. kovo 17 d.
rūmus,
kritikų buvo vadinamas
no
pakviestų
į
vyriausybę
kan
banką.
nių parama, o ne juos .persekioti,
Nr. 31
karininku, kuris nori tapti poli
didatų
daugiausia
triukšmo
sukė
nes jie, evangelijos žodžiais
— Amerikos gydytojų sąjun
tiku Kada jis tapo NATO ka
TSKP Generaliniam sekretoriui tariant, yra "žemės druska".
gos (AMA) žurnalas paskelbė, lė atsargos generolo Aleksandro
riuomenės vyriausiuoju vadu, tie
kad vis daugiau moterų veržia Haigo pakvietimas būti valstybės patys kritikai kalbėjo, kad jis
Valstybė,
remdama
bedievybę,
TSRS ATP Pirm. L. Brežnevui
si į medicinos mokyklas. Prieš sekretoriumi. Demokratai kelia jo „per daug politikas" tokiam ka
tik įrodo jos kūdikišką nepajėgu
S. m. kovo 12 d. Maskvoje buvo mą savarankiškai egzistuoti, o sa
10 metų tarp medicinos studen praeitį, jo vaidmenį Watergate riuomenės vado postui. Ilgą lai
suimtas Tikinčiųjų teisėms ginti ve kompromituoja, nes bedievy
tų moterys sudarė 9.2 nuoš., o byloje, jo dalyvavimą Vietnamo ką Haigas buvo Henry Kissinge
kare, Kambodijos bombardavi
krikščioniškojo komiteto sekreto bės "paslauga" tarybinei valsty
šiuo metu jau siekia 28 nuoš.
mą. Demokratai nusamdė advo rio pavaduotojas Nacionalinio
rius, chemijos mokslų kandidatas bei, kaip tai įrodė 60 metų skau
— Amerikoje vyksta derybos
katą Tarry Lenzner, buvusį se saugumo taryboje. Čia jis pasiro
Viktor Kapitančiuk. Kiek anks di patirtis, buvo labai tragiška —
tarp valstybės deprtamento pa
nato Watergate komtieto teisinį dė darbštus, energingas, lojalus
čiau buvo suimtas šio Komiteto ji griovė krikščioniškąjį tikėjimą,
reigūnų i r Kubos vyriausybės
patarėją, planuoti puolimą prieš prezidento Nixono vyriausybės
narys kunigas Gleb Jakunin, ku o ką nors naujo sukurti nepajėgė
atstovų dėl emigracijos klausi
Haigą, kurį turės patvirtinti se pareigūnas. Generolo Haigo dė
nigas Dimitrij Dudko. Lev Regel- ir todėl dvasinėje tuštumoje, tar
mų. Paliesta ir Kubos krimi
natas, kur ir laukiama didžiau mėjai tvirtina, kad jis valstybės
son, Provoslavų Religinio semina si piktžolės, pradėjo dygti visuo
nalistų atsiuntimo Amerikon
sio demokratų
pasipriešinimo departamente bus neblogesnis už
ro steigėjai — Aleksandr Ogorod- meninės ydos, kurių nuslėpti ne Būsimasis JAV prezidentas Ronald Reagan si
problema,
kitą aukštą karininką, generolą
Ouft IN<UxC
dovaHaigo nominavimui.
nikov, Poreš ir kiti. Nepaisant, pajėgia net lakiausios fantazijos nomis prie Kalždų eglutes savo namuose Kalifornijoje
— Detroite mokytojas J o e
George Marshall, buvusį valsty
kuo šie suėmimai būtų dangs propagandistai. Teilhar de Char
Diroff pradėjo garsinti savo Generolas Haigas savo gyveni bės sekretorių, kuris pagarsėjo
tomi, visiems aišku, kad tai vals din mintis, kad reikia grįžti prie
planą, kaip išvaduoti amerikie me dažnai buvo lydimas kontro „Marshallo planu" ir gavo No
tybinės bedievybės pastanga su- Dievo, mūsuose šiandien yra ak
čius iš Irano. Jis ragina visus versijų. Šiuo metu jis buvo Unit- belio Taikos premiją. Generolas
likviduoti Tarybų Sąjungoje au tuali kaip niekad.
amerikiečius paaukoti po 120 ted Technologies Corp. preziden Haigas laikomas „politiniu gene
gantį religinį atgimimą. Suimtie
dol. šiam kilniam tikslui. Tuo tu. Prieš tai Haigas tamavo Viet rolu", panašiai kaip II-jo Pasau
Todėl mes manome, kad pri
ji — ne nusikaltėliai, o labai
būdu būtų surinkta 24 HL d6L namo kare, gavo nemažai meda linio karo metu buvo generolas
brendo
laikas
duoti
tarybiniams
aukštos doros žmonės, kuriems
suma, kurios reikalauja Ira lių už pasižymėjimą tarnyboje. Eisenhoweris. Haigas turįs ne
žmonėms
pilną
religinę
laisvę
ne
Grįžęs iš Vietnamo, Haig tapo paprastai gerą atmintį, sugebąs
rūpėjo ne politika, o tautiečių ti
nas.
mažesnę,
kokia
naudojasi
valsty
kėjimas ir kad jo praktikavimui
— Indijos Maharashtra pro karo mokyklos West Pointe vir vadovauti, geras kalbėtojas, stip
būtų sudarytos ber>t kiek žmonišbinės bedievybės šalininkai. Pir
rios asmenybės vyras. Jam esant
vincijoje suimta nemaža politi šininko padėjėju.
masis
tarybinis
valdžios
geros
va
Nixonas,
tapęs
prezidentu,
pa
kesnės sąlygos.
sekretoriumi,
nacionalinio saugu
kų, jų tarpe du buvę rniniste,.Didvyrių tauta tebėra gyva"
lios žingsnis tebūnie sugrąžinta
kvietė
Haigą
į
Baltuosius
rūmus,
mo
tarnyba
ir
jos direktorius RiGarsusis prancūzų gamtininriai, 10 parlamento narių, ku
dienraš
Henry
Kissingerio
pavaduotoju
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Allen,
turės
užimti antra
škas TeMhard
TeMhard de
\virtina, ^ n a Š T ^ Š S u " ikas
de Chardin
Charoin tvirtina,
"
^
" *>** ? * ' tyje. Ji gyva "kiekvieno
J f * » " lietuvio rie organizavo protesto demon
nacionalinio
saugumo
taryboje
eilę
poziciją.
Jei
tarp
tarybos ir
kad žmonija priėjo alternatyvą: ^ ^ ^ ^ S ^ į į
rašte didžiausias Brazilijos
jos dien
straciją prieš centrinės vyriau
nin, Jcun. Dimitrij Dudko, Vik
širdyje
ir
mintyse,
gyva
savo
gy
Prasidėjus
Watergate
bylai,
pasi
sekretoriaus kiltų nuomonių skirarba grįžti prie Dievo arba pasi tor Kapitančiuk ir kitiems kali rastis „O Estado de Sao Paulo"
sybės politiką.
c
vybės
valia
ir
dv
;ia,
gyva
taip
traukus
Nixono
štabo
nariams
atspausdino
sdino
straipsnį
—
vieno
tikti biologinę mirtį. Todėl ne niams už tikėjimą, o antrasis
— Filipinų prezidentas Fer- HaldemanuiirErlichmanui,Hai-j^m^ ginčą _ laimėtu s ^ e t o n u s
nuostabu, kad šviesūs protai Ru žingsnis — sudarymas sąlygų mi brazilo skaitytojo labai gražų ir pat ir tarptautinėje plotmėje, dinand Marcos Kalėdų proga pa gas buvo pakviestas Nbcono šta-1 Haigas, tvirtina r I artimiau pasijoje ir kitose tarybinėse respub nimumo pažinti Tą, kuris apie jaudinantį atsiliepimą apie Lie nes daugelis pasaulio valstybių leido iš kalėjimo du amerikie
žįstą asmenys.
likose ryžosi, rizikuodami asmeni save pasakė: "Aš esu Kelias, Tie tuvą. Skaitytojas atsako į brazi Lietuvos užgrobimą laiko netei čius, kurie savo lėktuve turėjo bo viršininku. Specialus WaterPaskelbus Haigo
paskyrimą
lų dienraščio paskelbtą informa sėtu veiksmu. Tironai nėra amži ginklų ir sprogmenų Jie galėjo gate investigatorius Leon Javvors- sekretoriumi, korespondentai tuoj
no gerove, gelbėti savo tautas. Vi sa ir Gyvenimas" (Jn. 14,6).
ciją apie Nobelio premijos sutei ni, gi amžinas yra žmogaus lais gauti 15 metų kalėjimo bausmę. ki, parašęs knygą apie Watergate iškėlė jo ryšius su prezidentu Nisi dabar mato, kad valstybė be
ir Nbcono pasišalinimą iš prezi
vės troškimas ir amžina yra tei
religijos pagalbos yra nepajėgi už
— Zimbabvės vyriausybė pa dentūros, tvirtina, kad mažai ame xonu, jo vaidmenį Watergate by
T T G Katalikų Komiteto kimą „vyrui be tėvynės", — Lie sė į laisvę.
tuvoje gimusiam rašytojui Česlo
kirsti kelią augančiam girta
skelbė, jog 11,000 šeimų taps na rikiečių žino, jog Aleksandras loje. Haigas atsakė laukęs klausi
nariai — kunigai:
vui Mi!osz-M>°ašiui. Dienraštis I
vimui, nusikaltimui, žalingai pa
mų savininkėmis, jei jos gyvena Haigas kelis mėnesius praktiškai mų apie V/atergate. Jis nurodė,
Jonas Kauneckas, Alfonsas Sva ta proga buvo pažymėjęs, iog Li>- į
žiūrai į darbą, nihilizmui ir ki
valdžios statytuose namuose il ėjo prezidento pareigas. Demo kad visa eilė „grand Jury" ir se
Rusų patarimai
toms ydoms, kurios 'kamuoja vi rinskas, Sigitas Tamkevičius, Vin tuva, kurioje yra gimęs Nobelio |
giau kaip 30 metų.
kratai dabar tvirtina, kad Haigas nato komitetas, teismai ir proku
suomenę ir stumia ją į bedugnę. cas Vėlavičius, Juozas Zdebskis. premijos laureatas, ir jos kultū
lenku ministeriui
— Naftos kainų pakėlimą pa įtikino Nixono pareigas perėmu rorai daug kartų tyrinėjo jo vaid
ra jau nebeegzistuoja, teroras ir
menį toje byloje, tačiau niekad
Maskva. — Praėjusį ketvirta skelbė Venecuela ir Meksika, ku
genocidas žiauriausiomis sąlygo dienį sovietų valdžia buvo pasi ri nepriklauso OPEC (naftą eks sį Geraldą Fordą, kad jis paskelb nerado jokių prasižengimų, ką
mis išrovė iš gimtosios žemės di kvietusi Lenkijos užsienio reika portuojančių valstybių organiza tų Nixonui amnestiją. Fordas pa patvirtino ir vyriausias prokuro
skyrė Haigą NATO kariuomenės
delę jos gyventojų dalį. Lietuva lų ministerį Jozef Czyrek, ku cijai).
vadu.
Būdamas Baltuosiuose rū ras Jaworski. Haigas pasakė su
niekad ankščiau savo istorijos ris "šiltoje, draugiškoje atmo
— JAV ambasadorius Salvado muose Haigas iš pulkininko per pasitikėjimu žiūrįs į ateitį, į se
bėgyje nėra patyrusi tokios skau sferoje", kaip skelbia "Tass" re apkaltino būsimojo prezidento
ketveris metus tapo keturių nato komiteto tyrinėjimus ir tu
džios nelaimės.
agentūra, svarstė Lenkijos pro Reagano patarėjus, kad jie lanko žvaigždžių generolu. Sakoma, kad rįs viltį, kad jis bus patvirtintas
Atsakydamas į šiuos laikraš blemas su prezidentu Brežnevu si Salvadore ir trukdo ambasadai jo pakėlimas apėjo 250 genero naujoms pareigoms. Iki to patvir
čio tvirtinimus, brazilas skaity ir su užsienio reikalų rninisteriu eiti pareigas. Respublikonų šta lų, kurie laukė eilės. Nato vado tinimo jis daugiau apie Water"Lenkai priima genis patarimus"...
gate nenorįs kalbėti ir atsakinėti
tojas rašo, kad nežiūrint visų Gromyko. Brežnevas pagyręs bas šiuos kaltinimus paneigė.
vybėje Haigas padarė labai gerą
Lenkijos ekonominiam sunku ju, kai jie yra duodami pilnai at persekiojimų — caro valdymo lenkų vadus, kad jie padarę pa
į
klausimus, liečiančius tą bylą.
— Pakistane afganų laisvės
mam įveikti reikia, kad būtų pri sižvelgiant į lenkų tautos suvere laikotarpyje, o naujaisiais laikais žangą savo sunkumų sprendi kovotojų grupė paskelbė, jog ne įspūdi, įsigijo daug draugų, jų
pažintos krašte įsisteigusių auto nines teises, į jos kultūros savi — nacių ir dabar sovietų valdy muose. Czyrek, po pasikalbėji seniai buvo pultas sovietų aero tarpe dabartinį Britanijos užsie
nominių profesinių sąjungų tei tumą ir į tautos istorijos vyksmą. mo metu, —nežiūrint visų per mų susitiko su sovietų spaudos dromas Jalalabado mieste. Sunai nio reikalų ministerį lordą CarAjatola nemėgsta
ringtoną, Vakarų Vokietijos kanc
sės ir kad šiom profsąjungom bū
Lenkų autonominės profesines sekiojimų, Lietuva egzistuoja, ji atstovais ir pasidžiaugė, kad kinti šeši rusų helikopteriai, su
Irako prezidento
tų leista nevaržomai veikti. Taisąjungos "Solidarumas" vadovy yra gyva. Tai liudija Lietuvoje "didysis Lenkijos draugas Brež degintas skysto kuro sandėlys ir lerį Schmidtą. Vakarų Europos
sostinėse
Haigo
pakvietimas
vals
pažymėjo Lenkijos katalikų Baž bė, tuo tarpu, kreipėsi į visus savo leidžiama pogrindžio spauda, ku nevas" susirūpinęs, kad imperia radaro stotis. Užmušti 36 sovie
Teheranas. — Irano revoliu
tybės sekretoriumi paliko gerą
nyčios primas kardinolas Višins narius, o taip pat į krašto visuo rioje pirmauja Lietuvos Katalikų listai i r subversyviniai elemen tų kareiviai.
įspūdį. Sąjungininkų spauda jį cijos vadas ajatola Khomeinis
kis vienam prancūzų žurnalui menę, kviesdama griežtai pasi Bažnyčios Kronika, tai liudija tie tai bando kištis į Lenkijos vi
— Perskaičiavus rinkimų bal gerai vertina.
susitiko su Irano mažumų va
priešinti bet kokiem provokaci gausūs lietuviai, kurie, dėl išti daus reikalus. Brežnevas pa sus, paskelbta, kad New Yorko se
duotame pasikalbėjime.
dais, kurdais, azerbaidžaniečiais,
Kardinolas pareiškė, kad Lenki niam veiksmam, kurie galėtų su kimybės savo kraštui ir tautai reiškęs pasitikėjimą, kad Lenki natorius Alfonse D'Amato nuga
turkais. Khomeinis piktai puo
Valstybes parama
jos ekonominei ir socialinei padė kelti nepateisinamus ir kraštui kenčia kalėjimuose, tremtyje, psi ja atgaus savo politinį ir ekono Įėjo demokratų kandidatę Elizalė Irako prezidentą Saddan Husčiai pagerinti yra būtina pirmo žalingus konfliktus. Dabartiniu chiatrinėse ligoninėse ir kurių minį stiprumą,
vadovaujama beth Holzman 80,991 balsu.
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seiną, kuris esąs didžiųjų galyje eilėje atstatyti darbo žmonių metu, pažymi profsąjungos va vardai vienokiu ar kitokiu bū Jungtinės Lenkijos Darbininkų
Toliau svarstoma
pasitikėjimą valdžia, o tai galima dovybė, kraštui ypatingu būdu rei du pasiekia laisvąjį pasaulį. Tai partijos (komunistų).
kia
ramybės
ir
tokių
sąlygų,
ku
departamento į t a i g a paskelbė dėl savo likimo, jei nelaimė**
didvyrių tauta, rašo brazilas skai
siekti tiktai suteikus darbo žmo
Penktadienį Maskvos "Pravįkaitų padėtis
raportą apie JAV branduolinių pradėto karo. Khomeinis prana
nėm teisę per savas profesines or rios leistų visiem tautos nariam tytojas. Tai tauta, kurios tikėji da" skelbė, kad istorinis patyri
tarpusavio bendradarbiavimo dva mas yra nenugalima jėga, tauta, Į
Washingtonas. — Amerikon jėgainių padėtį. Raporte sako šavo, kad Husseinas "greit eis
ganizacijas nevaržomai dalyvau
į pragarą".
mas jau įrodė, kad socializmo
šioje įsijungti į ekonomijos at
kuriai neregia giedoti „Reąuiem", Į šalyse darbininkams nėra reika iš Irano atvyko du Alžiro diplo ma, kad ši energijos rūšis val
ti ekonominių ir socialinių pro
statymo darbą, įtvirtinant tai,
Kariniai abiejų šalių, Irako ir
kaip kad norėtų jos pavergėjai, j lo streikuoti, nes streikai tik įve matai: ambasadorius Teherane stybei kainavo apie 40 bil. dol.
blemų sprendime. Kalbėdamas
kas jau yra pozityvaus pasiekta.
Irano
pranešimai kalba apie ar
Didžiausia
tos
sumos
dalis
iš
bet kurios balsą reikia išgąsti," da į darbininkų tarpą visokius Abdelkarim Gheraieb ir užsie
apie pastaruoju laiku Lenkijoje
tilerijos
dvikovą prie Irano mie
kurios heroizmą reikia iškelti, ku-1 griovėjus. Valstybė ir komu nio rrunisterijos pareigūnas Mo- leista tyrimams ir jėgainių iš
įvykusius darbininkų
streikus,
riai reikia padėti nelygioje kovo nistų partija, kaip istorija jau hammed Bei Hossein. Jie susiti vystymui, naujiems projektams. stų: Abadano, Ahwazo, Susankardinolas pažymėjo, kad, jo nuo
Pagrobė
Argentinos
je tarp Dovydo ir Galijoto. Šioje parodė, y r a aukščiausia visų ko su valstybės sekretoriaus pa Vyriausybė didelėmis sumomis gerdo ir Dezfulo. Irako žinio
mone, nėra jokio pagrindo šiuos
kovoje stipriausia atrama yra ti valstybės klausimų sprendėja. dėjėju Warren Christopher ir subsidijavo branduolinę energi mis, kovose žuvo 143 iraniečiai ir
streikus laikyti maištu prieš da
meno turtus
kėjimas, galintis net kalnus nu- Darbininkų unijos turi priside plačiai apžvelgė Irano — Ame ją. Jei tos sumos būtų leidžia 32 irakiečiai.
bartinę santvarką. Darbininkų
rikos santykių problemas. Alži- mos kitiems energijos projek
Bnenos Aires. — Argentinoje versti. Lietuva yra gyva ir savo rinti
streikai teliudija padidėjusį darbo
prie šitokio
istorinio
KALENDORIUS
žmonių subrendimą, o taip pat plėšikai įsilaužė j Valstybinį i kultūra, toliau rašo straipsnyje sprendimo, turi mokytis iš patir riečiai Irane turėjo progą susi tams, padėtis šiuo metu būtų
daug
geresnė,
sakoma
raporte.
tikti su amerikiečiais įkaitais,
priminda- ties, rašo partijos laikraštis.
visos tautos atsakomybės jaus Meno muziejų ir pagrobė 16 pa- brazilas skaitytojas,
Gruodžio 29 d.: Tomas Beak,
su kuriais praleido net 8 valan
mą krašto ekonominio ir sociali veikslų ir 9 skulptūras, kurios Imas, kad ir čia, laisvajame paAgapė, Survilas, Gajutė.
das.
Diplomatai nušvietė įkai tai yra sveiki ir yra žinoma,
nio gyvenimo vystymosi procese . vertinamos 25 mil. dol. Tarp 1 šaulyje, veikia lietuvių folkloriGruodžio 30 d.: Mansvetas,
Prancūzo žurnalisto paklaustas,! išneštų meno meno kūrinių yra j nes grupės, tautinių šokių an- — V. Vokietijoje nežinomi pik tams derybų dėl jų paleidimo kur jie laikomi.
Anyza, Augąs, Audronė.
Irano filme, kuris buvo rodo
ką jis galvoja apie kitų socialisti: Renuaro, Cezanne ir Degas pa sambliai, chorai, kuriais yra pa tadariai nušovė Numbergo žydų eigą Jie užtikrino WashingtoSaulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
nių kraštų Lenkijai padarytus veikslų. Anksčiau daugelis šių laikomi ir ugdomi lietuvių tau bendruomenės veikėja SMomo ną. kad visi įkaitai yra gyvi, mas JAV televizijos stotyse, pa
sveiki ir jų gyvenimo sąlygos, sirodė 23 amerikiečiai įkaitai,
įspėjimus, kardinolas Višinskis at meno turtų buvo turtingo dva tos kultūriniai papročiai ir kurie Levin, 66 metų.
ORAS
perdavė šventinius sveikinimus
sakė, kad lenkų tauta visada pri
— Libano arklių lenktynių sta- atrodo, patenkinamos.
primena svetimšaliam
gyvąją
rininko Antonio Santamarina
Debesuota, silpnas vėįas, tru
Prezidentas Carteris, gavęs ži savo šeimoms ir draugams. Vi
ima gerus patarimus, iš kur jie be
Lietuvą. Lietuva, nors ir svetimų dijone ginkluoti vyrai ėmė šau
nuosavybė,
jis
tačiau
padovanoateitų, tačiau, geri patarimai te
jų užgrobta, yra gyva, pažymi dyti į minią, trys asmenys sužeis nių iš Alžiro diplomatų, pareiš si reiškė virtį, kad greit bus ga putį pasnigs. Temperatūra die
ną 30 1., naktį 20 L
kė korespondentams, kad Įkai- lima susitikti.
gali būti priimami tik tuo atve-' jo ju°s valstybiniam muziejui. baigdamas brazilas skaitytojas, ti, lenktynės nutrauktos.

snamda

apie ok. Lietuvą

KARDINOLAS APIE
UNIJŲ TEISES

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 29 d.

oeiai

moriu pasinaudoti.
Dirbant federalinės valdžios
įstaigose pats asmeniškai
patyriau kiek jose yra blogio ir
pigaus biurokratizmo. Vis
kam surašyti reikėtų daug
laiko. Sakykime, sužinojau,
kad įvairi diskriminacija kai
kuriose įstaigose bujote bujo
ja. Tai man asmeniškai teko
patirti ir skaudžiai nukentėti.
Šia prasme federalinės val
džios
turėtosios tarnybos
tikrai nepasiilgsiu.
Gaila, kad nebegalėsiu
tiesioginiai pasitarnauti žmo
nėms; ypač lietuviams, savo
paslauga
padėti
įstaigoje
užpildyti pareiškimus.
Tikiuosi bent mano teikia
ma informacija ir patarimais
ir ateityje visiems patarnauti.
Manding, šį pažadą tesėsiu
ilgokai.
Kviečiu
naudotis
mano patarimais, jei jie yra
reikalingi ir pageidaujami.
J. Šoliūnas
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Marijų Katiliš
velionio
šeimai,
giminėms
ir
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s is jo
daugeliui tų, kurie M. Katiliš kį čia paminėjus, prisimena ir
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
R E I K A L U TARYBOS
kį asmeniškai ar iš jo raštų ne taip jau linksma akimirka
pažino. Aišku, lietuvių litera pirmojo susipažinimo minu
D R A U G D p r e n u m e r a t a m o k a m a is a n k s t o
REDAKCINIS
KOLEKTYVAS
tūroje jis liks klasikų eilėse. J o tėse. Tada iš gimtojo Vabal
m e t a m s */į metų 3 m ė n .
asmenį, ypač kūrybą, vėl iš ninko, frontui iš paskos li
Mtdžiagą
siųsti J. Šoliūnas, 4545 W. 63 St., Chicago, IL
Chicago ir Cook County
$42.00
$25.00
$17.00
pant, visas būrys buvom
naujo
atvers
bei
įvertins
jį
Kanadoje
(kanadiskais
dol.)
$46.00
$26.00
$18.00
60t29.
pažinę bendraminčiai, taip pat pasitraukę į kaimyninį Pasva
Kanadoje (U.SA. dol.)
$42.00
$25.00
$17.00
bibliografai,
literatūros teo lį. Ir štai (cituoju „Draugo"
Užsienyje
$42.00
$25.00
$17.00
D A U G DŽIAUGSMO!
Kitur — Amerikoje
$40.00
$22.00
$15.00
ri kai ir istorikai. Jis, kaip kultūriniam priede 1965.X.9 d.
Savaitinis
$28.00
$17.00
M.
Katiliškio
50
m.
sukakties
rašytojas išliks ne tik mūsų —
Naujųjų Metų proga mielus šio skyrelio talkininkus ir
išeivijos padangėje, bet ir proga paskelbtą strp. „Bičiu
skaitytojus sveikiname ir linkime daug nemeluoto džiaugs
gyvojoje tautoje namuose, kur lis nuo tilto, susmegusio į
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
mo ateinančiais
metais.
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
vienai jo knygai sugrįžti pas juodą jūrą"): „Staiga mies
„SG"
redakcija
nesaugo. Juos grąžina tik i š anksto
niais
nuo
8:30
iki
12:00.
skaitytojus Lietuvoje buvo telyje kilo triukšmas. Karingi
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
proga dar rašytojui ne tik pasvaliečiai įsiuto ir net buvo
turinj neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
KLAUSIMAI IR
KIEK LEIDŽIAMA UŽDIRBTI?
gyvam, bet ir sveikam esant. besirengią sušaudyti vieną
12:00.
prisiunčiamos g a v u s prašymą.
ATSAKYMAI
Už tą dabartinės Lietuvos val vabalninkietį. Mat šis, savo
J. S O L I C N A S
K l a u s . : Gerai atspėta! dovų dovaną jis jiems nenu dviračio netekęs, nuo Mūšos
Asmenybė yra ta nevystanti,
To klausimo šioje žemėje
„Draugo" skaitytojų daugu silenkė ir viešų padėkų nereiš tilto nudžiovė kitą, kažkurio iš
nepraeinanti
žmogaus dalis,
nebeišsiaiškinsim.
O
gal
dar
trauktis pasirengusių pasva
metais, jam iš pensijos bus ma sensta ir artėja prie kė.
Šis klausimas t a m p a pop
kuri
turi
būti
laimėta amži
susitiksime
aname
pasaulyje,
liečių. Akimirka buvo tikrai
atskaičiuota 1,500.00 dolerių „senior citizen", atseit, pensi
uliariausiu metams besibai
Man
Marijų
Katiliškį
buvo
pašėlusi: kiekvienu metu į kuriame prieš 35 m. Gdynės nybei.
(iš 8,500.00 dol. atimama leisti ninkų amžiaus. Šio skyriaus
giant. Ir tai su pagrindu. Mat,
lemta
susipažinti
tomis
bai
miestelį gali įsiveržti raudo siaubo valandomis Aukščiau
Berdiajev
ną
uždirbti
5,500.00
dol.
sumą,
įvedimas daug kam padės, nes
daug žmonių pradeda pla
siomis
Lietuvai
dienomis
1944
sioji
Valia
pas
Save
mums
dar
nieji,
o
čia
žmogus
tokiu
likutį — 3,000.00 dol. — uždirb redakcinėj kolegijoj sutelkti
nuoti savo ateities piniginę
m. vasarą, kai teko skubomis degančiu momentu nupėstin- nebuvo parengusi vietos.
tą virš leistos sumos — pada tos srities profesionalai.
būklę sekantiems metams, ir
ZAPARACKAS
trauktis nuo artėjančio Stali tas. Bet aukštaičių širdys
VL.R. DR. ŽIBUTĖ
liname iš dviejų ir gauname
Pradedu klausti:
nori žinoti, kiek socialinės
Telef. — 3 3 7 - 1 2 8 5
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
1,500.00 dol. sumą).
1. Šią vasarą išėjau į pensi no teroro. Vėliau abiejų keliai geros ir atlaidžios: jie mūsiš
a p s a u g o s s i s t e m a leidžia
taip
susipynė,
jog
kartu
dau
kio
ne
tik
nesušaudė,
net
nė
Ofisas:
Atsimintina,
kad
anksčiau
ją. Betgi, darbovietė pašaukia
asmeniui uždirbti išėjus pensi
giau
negu
šimto
lietuvių
vyrų
7 0 0 North Michigan. Suite 409
diržų
neįkrėtė...
To
dviračio
minėtos leistinos uždarbių kai esu reikalingas ir tada,
jon. Pravartu būtų, bent
Valandos pagal susitarimą
J, a* •
sumos liečia visus pensinin p r o t a r p i a i s , dirbu k a i p būryje turėjom išgyventi bai savininkas buvo Marius Kati •BsalMM—easessacasaBBa—
pagrindinai, priminti uždar
Advokatų
Draugi;*
*
siuosius
Antrojo
pasaulinio
liškis. Prie jo pavogto dvi
kus ir studentus ar vaikus, „consultant" (konsultantas —
bius varžančius įstatymus.
karo kovų židinius — Danzigo račio buvo pririšta kuprinė, o • M M Į M — B BYLAITfcš
gaunančius pensijas ar pašal patarėjas). Nuo to atlyginimo
Sekančiais — 1981 — metais
IR
ir Gdynės prietilčius. Tai mies
DR. L D. PETRE1KIS
pas, kurie dirbo už algą.
darbovietė nieko neatskaito. ! tai, kurių vardai Marijaus ago kuprinėje pats brangiausias
VDfCAS BRIZGYS
pensininkams bus leidžiama
turtas
—
spaudai
paruoštos
DANTŲ GYDYTOJA
Sava prekyba besiverčian Ar aš turiu pranešti Soc. Gero nijos ir mirties valandose
leiaįą daktarai
uždirbti: a) sulaukusiems 65
knygos
„Seno
kareivio
sugrįži
8 1 0 4 S. R o b e r t s R o a d
tiems pensininkams leistinų vės skyriui apie tas pajamas skambėjo viso pasaulio spau
2406 W. S&th St.. Chicago, m.
m. amžiaus — 5,500.00, arba
m y l i a j v a k a r u s n u o H a r l e m Av
uždarbių taisyklė yra truputį taip kaip ir Internal Revenue? doje, radio ir televizijos žinių mas" rankraštis. Tad ir tą
459.00 dol. per mėnesį; b)
Visi
toL
778-8080
Tei. 5 6 3 - 0 7 0 0
skaudžią atsisveikinimo su
komplikuotesnė. Čia daug
2. Darbovietė išleisdama pranešimuose, minimi kaip namais akimirką jam buvo
Hadftadoa pasai susitarimą
asmenims, žemiau 65 m. am
Valandos pagal susitarimą
įtakos daro ir tai, kiek asmuo mane į pensiją apdovanojo židiniai, kuriuose iškilo kelis
žiaus — 4,080.00 dol., arba
labai liūdna, netekus ne tik i •—iJBan i i II asasasaftaaessgaaiMM
valandų
dirba
per
mėnesį,
ar
stambiu čekiu. Užėjau į Soc. dešimtmečius persekiojamų ir dviračio, bet ir vienintelio
340.00 dol. per mėnesį.
T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
tą savo prekybą operuoja Security įstaigą ir pasakiau prispaustų lenkų ryžtinga dva paruoštos knygos rankraščio
Asmuo, nutaręs pasitraukti
DR.
K.
G.
BALUKAS
pilną laiką.
apie tas pajamas. Jie man sia. Kur buvo atidengiami ir egzemplioriaus...". Tą ilgoką
DR. P. KISIELIUS
pensijon nuo 1981 m. pra
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
atsakė,
kad
tos
pajamos
jų
G
Y
D Y T O J A S IR C H i R U R G A S
džios, turi teisę dirbti, iki
| šventinami milžiniški pamink jo sukakties proga mano rašy
Bendroji leistinų uždarbių
Ginekologinė Chirurgija
1
4
4 3 So. 5 0 t h A v e . . C i c e r o
neliečia
ir
mano
mėnesiniai
uždirbs leistiną sumą turė taisyklė neliečia nedarbingu
6 4 4 9 3c Pulaski Road ( C r a w f o r d
lai žuvusiems darbininkams, tą straipsnį Marius ne kartą
Kasdien 1-3 vaL, ir 6-8 vai. vak. išskyrus
čekiai
dėlto
nebus
mažinami.
damas teisę gauti visus — mo (disability)
Med-.cai B u i l d i n g ) . Te!. L U 5 - 6 4 4 6
i tose pat gretose dalyvaujant prisiminė ir už jį padėkojo
pensijas
treč Sešt 12 iki 4 va! popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
dvylika — čekių. Asmuo, norįs gaunančių asmenų. Čia jau Ar a š gerai supratau jų ! valdžios, partijos. Bažnyčios ir nieko nepareikšdamas, kad
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1
Pn;ma ligonius pagal susitarimą
dirbti nepilną laiką, gali išdės įeina ir laiko elementas; aiškinimą?
j nepriklausomų
profsąjungų būčiau padaręs esminių klai
3. Bendradarbiai sako, kad j vadovams ar atstovams. Visa dų ar prasilenkęs su tiesa.
tyti savo uždarbius, leistinus p a p r a s t a i
DR. WALTER J . KIRSTUK
nedarbingumo
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
aukščiau
paminėtas čekis yra j tai vyko komunistinėje šalyje.
Lietuvis gydytojas
uždirbti kiekvieną mėnesį, ir gaunančiam asmeniui, pradė
3
9
2 5 West 5 9 t h Street
„severance"
dovana
ir
dėl
jos
galės gauti visus soc. drau jus vėl dirbti, yra leidžiama
DR. PETER T. BRAZIS
Bet
va,
praėjusių
metų
kovoVai
:
p
i
r
m
,
antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dimo čekius. Ši taisyklė liečia dirbti devynis mėnesius. Po to, aš ne tik su Soc. Security bet ir
Manau, kad Marijus, nors ir balandžio mėn. tame pat
vai.
pcptet
ir 6-8 va!, vak. Treč. ir šešt.
2 4 3 4 West 7 1 s t Street
tik asmenis, kurie išeis pensi jei asmuo ir toliau tebedirba, su Internal revenue neturiu [ fizinius ligų skausmus skauuždaryta
„Draugo"
kultūriniame
priede
\/al
;
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt.
1:00
•
5
:
0
0
jon p i r m ą k a r t ą sekančiais tai nedarbingumo pensijos atsiskaityti. Ar tai tiesa?
i džiai kentėdamas, gal dar
DR. IRENA KURAS
Būsiu dėkingas už paaiš \ prisiminė, kad tie paminklai rašyt. A. Vaičiulaitis paskel sa\ popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
gavimas yra peržiūrimas ir
— 1981— metais.
bė ligą, tiesiog testamentinį
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
kinimus.
neretai
nedarbingumo
pensija
Toliau uždarbių
taisyklė
! Gdanske ir Gdynėje išaugo pokalbį su M. Katiliškiu. Prisi Dr. A n t . Rudoko kabinetą p e r ė m ė
KŪDIKIŲ !R VAIKIJ LIGOS
da Į tose vietose, kur Antro;
tampa painesnė. Sakykime, yra laikinai sustabdoma.
SPECIALISTĖ
minęs rankraščio
„Senojo
DR. EDMUND E. CIARA
asmuo, pasitaukęs pensijon
MEDICAL BUILDING
Asmuo, gaunąs nedarbin
; pasaulinio karo paskutiniai kareivio sugrįžimas" likimą,
0PT0METRISTAS
A t s a k y m a s da.
1979 metais, dirbo 1980 m. ir gumo pensiją, pradėjęs dirbti
3200 W. 81st Street
• mėnesiais sruvo ir mūsų, tuo
2 7 0 9 West 5 1 s t Street
1. Jūsų atlyginimas, kurį ; metu baudžiauninkais pavers M. Katiliškis taip pasakojonumato tebedirbti ir 1981 — turi nedelsiant būtinai apie
Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
„Pasvalio gimnazijos direk
Tel. - GR 6 - 2 4 0 0
metais. Tada virš minėtoji tai pranešti socialinės apsau gavote kaip patarėjas, turi tų, sūrūs prakaito lašai; kur
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239 2919
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
būti įskaitomas į pensinin : bekasant apkasus, žuvo mūsų toriaus Pavilionio, taipgi lite 7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai
taisyklė begalioja tik dalinai.
gos įstaigai.
O f s . H E 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 - 9 8 0 1
r a t o , įkyriai r a g i n a m a s ,
Dirbant ir toliau tik metuo
Atsimintina, kad asmuo kams leistiną uždarbių sumą. : bendražygininkai J. Pakeltis paruošiau
spaudai
rinkinį
Ofs. t e l 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
DR. J . MEŠKAUSKAS
se, kada buvo išeita pensijon, praradęs pensijos teises į Tačiau dažniausiai patarėjai Į ir A. Mozūras; kur, netekus
„Seno
kareivio
sugrįžimas".
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
yra mėnesiniai leistieji uždar nedarbingumo pensiją, auto yra asmenys, besiverčią nuo į uosto, beviltiškai žvalgėmės į
DR. E. DECKYS
Pavilionis
pasiėmė
ir
per
savo
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
biai. Po to, antruose, trečiuose matiškai praranda teisę ir į sava prekyba (self-employed). j jūrą, į ten stovinčius laivus,
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
draugą
Brazdžionį
įteikė
Specialybė — Nervu ir
ir t.t., metuose asmuo į mėne nesveikatos atveju gaunamą Ar J ū s toks esate — išsi ; kurie galėtų mus iš tr pragaro
( 7 1 - m o s ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s )
Emocinės ligos
„Sakalui".
Pasilikau
nuorašą,
a r t i m i a u s i o j e ! išgelbėti. Tose akimirkose M.
sines leistinas uždarbių sumas nemokamo gydymo (Medi- a i š k i n k i t e
Vai.: p i r m a d .antrad..ketvirtad irpenktad.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
kaipgis. Daugiau trijų šimtų
3 iki 7 v. p p Tik susitarus
jau neturi teisės; o turi teisę care) apdraudą. Norint šios socialinės apsaugos (sočiai ' Katiliškis ir užrašė žodžius:
6449 So. Pulaski Road
mašinraščio puslapių, karo
Valandos
pagai
susitarimą
uždirbti tik m e t i n ę leistiną
apdraudos neprarasti, verta security) įstaigoje.
. „Aš norėjau mirti saulei švie- metais parašytą stamboką
Ofs. 7 4 2 - 0 2 5 5
N a m ų 584-5527
sumą. Sakykime, antruose me pagalvoti ar apsimoka nedar 2. Netiesa, kad darbovietė | čiant, arba plevenant žvaigž
romaną, keletą novelių, apsa
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. A. B. GLEVECKAS
tuose asmuo dirbs ir uždirbs bingam asmeniui ir vėl prade- i us „apdovanojo". Tai gavote, dėms virš mano galvos. Aš
kymų, apybraižų ir dar viso
ORTOPEDINĖS
LIGOS — CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10,000.00 dol., bet dirbs tik du ti dirbti.
todėl, kad ten dirbote. Vadi norėjau, kad ūžčiotų vėjas
1185
Dundee Ave.
kių niekų. Paskubomis trau
Tel. - B E 3 - 5 8 9 3
nasi, Jūsų gautasis čekis yra mano blakstienose ir šiauštų
mėnesius. Tada jis,-ji nebe
Elgin,
III. 6 0 1 2 0
Specialybė
A
k
i
u
ligos
P a t a r i m a s : naujųjų metų Jūsų uždarbio dalis ir gautoji ; plaukus neramiais savo pirš kiantis, teko nugirsti, kad
galės dešimt čekių (pagal
Valandos
pagal
susrtanmą.
3
9
0
7
West
1
0
3
r
d
S
t
r
e
e
t
mašinraštis surinktas ir ati
seniau buvusią taisyklę tai pradžioje — laike sausio — suma turi būti įskaičiuota į tais. Aš norėjau, kad suptųsi
Valandos
pagai
s
u
s
i
t
a
r
i
m
ą
^ Tel. 372-5222. 2 3 6 - 6 5 7 5 ~ ^ ~
duotas spaustuvei. Visą šitą
būtų buvę galima). Dabar jau kovo mėnesių — asmenys, uždirbtąsias pajamas (Jūsų eglės šaka virš mano guolio ir
popieriją
—
nuorašus
—
pali
Ofiso tel. — 582-0221
DR. ROMAS PETKUS
būtų atskaičiuota perdirbtoji pradėję gauti pensijas perei atveju, gautoji suma įskai sausa žolė šiurentų po mano
kau
pas
seserį
Onutę.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
suma iš bendros metinės už tais (1980-siais) metais ir čiuojama lyg ji būtų buvusi į šonais. Man neatrodė vistiek,
Ofisai:
JOKSA
uždirbę daugiau leistos sumos, uždirbta paskutinės darbo Į kur padžiausi savo kaulus..."
,.Atsiradus
galimybei
darbių sumos.
1 1 1 NO. VVABASH AVE
V
^
i
K
Ų
LIGOS
užpildyti
specialų dienos metu prieš išeinant į j (Iš M. Katiliškio knygos susisiekti su Lietuva, papra
Vadinasi, asmeniui virš 65 privalo
Chicago, III. 5 0 5 0 2
6441 S. Pulaski P d .
pranešimą
apie
1980-jų
metų pensiją).
šiau sesers, kad atsiųstų popie
Valandos pagai susitarimą
m. amžiaus, 1981 m. būtų iš
' ,,Išėjusiems negrįžti").
valandos pagal susitarimą
rius. Ji apgailestaudama para
čekių atskaičiuota vienas dole uždarbius. Yra privaloma 3. Netiesa. Jūsų gautasis
Ačiū
Dievui,
per
plauką
O f s PO 7 - 6 0 0 0 , Rez GA 3 7 2 7 8
DR. FRANK PLECKAS
ris už kiekvienus du uždirbtus užpildyti formą SSA-777 (An- „severance" čekis yra uždar išbridom iš anų beviltiškų šė, kad viską sudegino. Kas?
(Kalba lietuviškai)
nual Eamings Report). Šį bis ir turi būti įskaičiuotas j
Karo veiksmų nebuvo tame
virš leistos sumos dolerius.
DR. A. JENKINS
padėčių.
Per
Baltiją,
Heilą,
OPTOMETRISTAS
šone. Aš susigaudžiau, kad
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pvz. J o n a s Kalvis, būda pranešimą privaloma užpil bendrą pajamų sumą.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Kopenhagą
vėl
grįžome
esama barbarų ir su aukš
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
J. Šoliūnas
m a s daugiau 65 m., 1981 dyti nevėliau balandžio pir
"Contact lenses"
gyventi. Vėliau Flensburgas, tuoju mokslu... „Po eilės metų.
Valandos
pagai s u s i t a r i m ą
mos
dienos.
Geriausia
tai
2 6 1 8 W 7 1 s t St. — Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
metais uždirbs 8,500.00 dol.
Klaus.:
Hanau, Greiburgas, New
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Kalifornijoje,
per metus (turime prileisti, kad atlikti tuoj — gavus W-Z Jei esu teisingai supratęs Yorkas, Chicaga, Lemontas b e s i l a n k a n t
6132 S Kedzte Ave Chicapo
jis pensijon pasitraukė 1980-jų formą iš darbovietės. Užpil įstatymą dėl Sočiai security iki mirties. Toks buvo M. pasiteiravau Bernardo ar jis
WA 5-2670 arba 489-4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
viduryje). Tada nesvarbu, kiek dymą galima atlikti ir tele pensijos žmonoms. Jame sako Katiliškio kelias. Nemažą to ko nors nežino apie mano kny
DR.
K.
A.
JUČAS
I N K S T Ų . P Ū S L Ė S IR
mėnesių dirbs
1981-šiais fonu.
ma, (skaičiau laikrašty), kad kelio gabalą nuo Gdynės iki gą. Poetas pasižiūrėjo į mane
ODOS IfGOS
PR0STAT0 CHIRURGIJA
žmona turi teisę gauti pusę Chicagos beveik kartu praė taip. lyg būčiau mergą išprie
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
ATSISVEIKINANT
VAKARONĖ SOC.
vartavęs,
ir
pasakė:
,Nieko
Valandos
pagal susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
vyro S. Security pensijos. Ar jome. Mūsų nerišo tokia arti
KLAUSIMAIS
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid 448-5545
Nenusigąskite — nepalieku mano žmona galėtų gauti ma bičiulystė, kaip pvz. su nežinau'..."
įstaigos ir b u t o t e l 6 5 2 - 1 3 8 1
Sausio mėn. 9 d. ruošiama senutėlių. Ir toliau mielai mano pensijos pusę?
Tad ir šią akimirką, liūdint
Ofiso tei HE 4-2123. namu GI 8-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
vakaronė socialinės apsaugos stengsime skaitytojams patar Aš gaunu 586.00 dol. Žmona Aloyzu Baronu. Bet susitikę, netekus mielo žmogaus ir dide
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
reikalais. Ruošia LB-nės Gage ti socialinės apsaugos srityje. gauna 276.60 dol. Pusė mano paskutinį kartą Jaunimo cent- lio rašytojo, lieka neaiškus
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
C H I R U R G A S
Parko valdyba. Kalbės J.
klausimas:
kur
dingo
jo
kny
OF FAMILY PRACTICE
Betgi, po 23-jų ir „trupu pensijos būtų 293.00 dol., kas
2
4
5 4 West 7 1 s t Street
Jūsų
atveju,
tačiau,
patikri
Šoliūnas. Vieta — Jaunimo tėlio" metų socialinės pašau būtų 16.40 dol. daugiau negu ji
gos „Seno kareivio sugrįži
1 4 0 7 So. 4 9 t h Court. c i c e r o , I I I .
Vai : pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
nus
Jūsų
abiejų
gaunamas
centro kavinė. Laikas — 7:30 gos įstaigų tarnyboje aplei šiuo metu gauna. Už patarimą
mas" rankraštis? Ar Pasva
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus
pensijų
sumas,
pasirodo,
kad
lyje
ant
Mūšos
tilto
1944
m.
vai vak.
džiu savo tarnybą. Šis mano būsiu dėkingas.
Ofs te! 586 3166: namg 381-3772
PADĖKA
Jūsų žmona gauna savo pen liepos 24 d. pavakarėje, kai
DR. IRENA KYRAS
AM
sprendimas remiasi keliomis
siją ir dalį (35.50 dol.) Jūsų vienas vabalninkėnas nujojo
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
Nuoširdžiai dėkojame dail. svarbiomis priežastimis, kurių
A t s a k y m a s A.M.
pensijos. Taigi greičiausiai jo dviratj su kuprine bei
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS
2659 W 59 St. Chicago
Nijolei
V e d e g y t e i - P a l u - svarbiausioji — noras dirbti,
Teisybė, kad žmona gali žmona gauna viską, ką ji gali
476-2112
rankraščiais?
Ar
rankraštis
6745 W«st 6 3 r d Street
binskienei už Socialinės Gero- arba bent pabandyti tai, kas gauti pusę vyro pensijos, jei
Vai oagal susitarimą h r m , antr., t r e č
gauti.
V a i : p i r m , antr ketv ir penkt.
buvo
paliktas
pas
seserį
Onuman visuomet buvo arčiausiai jos pačios pensija yra mažes
vės antgalvės nupiešimą.
ketv 10 iki 6 vai Sestad 1C iki 1 vai
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą
V. Šoliūnas tę?
„SG Redakcija širdies. Atsirado proga ir ja nė.

SKAUDŽIŲ D I E N Ų
BENDRAKELEIVIO
NETEKUS

VARŠUVOS PAKTAS PO 25 METU

Marijonų vienuolija

ŽVELGIA l SAVO ATEITĮ

Pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, V a k a r a i tikė
josi laimėję karą ir taiką
pasaulyje. Bet jie savo tikė
jimu labai nusivylė. J a u tuo
jau po karo W. Churchilis pa
sakė, kad paskerdėme, tik ne
tą kiaulę. Nepaskerstoji kiau
lė pradėjo rodyti iltis savo
buvusiems draugams. Kas
beliko Vakarams? J i e m s teko
skubiai organizuoti karinę
pajėgą prieš naują pasaulio
pabaisą — Sovietų Sąjungą.
Buvo įkurta Vakarų karinė
organizacija NATO, kurios
tikslas — ginti V a k a r u s nuo
Sovietų Sąjungos
puolimo.
Sovietai, ruošdamiesi pulti
Vakarus, su savo satelitais
darė įvairias sutartis iki iš tų
sutarčių 1955 m. išsivystė
Varšuvos prktas. Tiesa, tas
paktas dar buvo labai palai
das ir menkai ginkluotas, bet
jis jau buvo. Varšuvos pakto
politinius sprendimus daro
institucija
PCC
(Political
Consultative
Committee),
kuris posėdžiams renkasi es
ant svarbiam reikalui. Per pir
muosius 5 metus buvo sušauk
ti 3 posėdžiai. Varšuvos paktą
komanduoja Maskva per to
pakto karinį viršininką, ku
riuo dabar yra sovietų mar
šalas V. G. Kulikov.

desnis. Tai turės tikroviškai
spręsti ir marijonų susirinki
mas, nors ta pati problema lie
čia ir jėzuitus, ir pranciškonus,
ir kazimierietes, ir pranciškietes, vienuolijas su specialiais
tikslais — dirbti savo tautiečių
dvasinei gerovei. Juk sunku
rasti jaunimo, tinkamo dvasi
niam pašaukimui, kuris neatei
na iš bent namie lietuviškai
kalbančios šeimos. Nors jau ir
parapijos yra daugiausia miš
rios, vis dėlto dar joms ilgai rei
kės kunigų, mokančių lietuviš
kai.
Marijonų vienuolija jų turi
dar tokį skaičių, kad jai nėra
reikalo atsisakyti lietuviškų
parapijų. Bet amžius ir sveika
ta reikalauja naujų papėdininkų ieškoti. Kartu čia turės
planuoti ir tokius darbus, kurie
reikalingi antros ir trečios kar
Marijonų vienuolija per savo tos lietuviams Amerikoje, neiš
67-rius metus Amerikos lie skiriant ir P. Amerikos, kad
tuvių istorijoje yra įsirašius užtektų lietuviškų pajėgų bent
neištrinamai. Ji paliko gilius tol, kol bus lietuvio kunigo no
bruožus parapijose, auklėjime, rinčių žmonių.Ir šiuo atveju
spaudoje, tautinėje ir religinėje vienuolijos tikslai nesu
veikloje. Pagal savo atnaujin mažėja. Ji rūpinasi ir tuo, kad
tojo arkiv. Jurgio Matulaičio jos eilės augtų ir lietuvišką vie
nurodymus marijonai lietuvių nuolijos praeitį toliau skleistų
parapijose yra vedę daugybę jaunesnieji.
rekolekcijų, misijų, skaitę susi
Arkiv. Jurgis Matulaitis,
rinkimuose paskaitų ir žadinę Marijonų vienuoliją prikėlęs iš
savo brolius ateivius tau merdėjimo, kuriame ji buvo dėl
tiniam darbui.
okupanto persekiojimų, yra aiš
Kas buvo pradėta jau 1913 kiai įstatuose nubrėžęs jai tris
m., nėra nutrūkę ir dabar, darbo sritis: steigti ir vesti įvai
nors reikia prisitaikyti prie rių rūšių mokyklas, laikyti kon
naujosios kartos ir naujo gyve ferencijas ir paskaitas, padėti
nimo sąlygų. Pirmieji du mari parapijoms ar joms vadovau
jonai — kun. F. Kudirka ir kun. ti, leisti ir platinti knygas ir
J. Kazakas, vėliau kiti pir katalikiškus laikraščius. Vi
mūnai netausojo savo jėgų, kad sose šiose srityse vienuolija,
tik lietuvių gyvenimas būtų do ypač ta lietuviška jos dalis
ras ir šviesus. Jais seka ir jų Amerikoje, tebedirba, siek
dvasiniai vaikai — dabartiniai dama padėti savo žmnėms ir |
marijonai, daugiausia jau čia jiems aiškiau atskleisti Dievą
gimę, augę ir išsimokslinę įvai žmonių gyvenimuose.
riuose universitetuose Ameri
Nuo 1925 m. vadovauja
koje ar Europoje.
mokyklai — pirmiau ClarenBet Šio susirinkimo tikslas don Hills, 111., dabar Mariananėra tik pasidžiaugti praeitimi polyje, Thompson, Conn., ir tu
ir atliktais darbais. Čia dau ri mokyklas beveik prie visų
giau žvelgiama į save ir savo turimų parapijų. Kiek čia iš
..ateitį, kaip sukurti naujus auginta
dabartinių visuo
planus pagal dabarties tik menės veikėjų ir kunigų, sunku
rovę, kad vėl lietuvių gyve net juos išskaičiuoti.
nimas būtų šviesus, neiškryp
Parapijoms Dievo žodį sava
tų iš tikėjimo ir tautinės kalba skelbė ir skelbia, kur tik
atsakomybės kelio. Naujos žmonių gerovė reikalauja. Pati
kunigų kartos ir pasauliečiai vienuolija vadovauja dau
jau naudojasi skirtingomis geliui parapijų, nors jų dau
priemonėmis, bet jie siekia tų guma jau ir mišrios ar net išim
pačių tikslų — tarnauti Dievui, tinai amerikietiškos. Bet ir tai
Bažnyčiai ir savo tautai.
gerai, kai svetimieji turi progą
susipažinti su lietuvių tautos
reikalais ir juos įjungti į Dievo
Visoms vienuolijoms, įsikū planus savo maldose ar savo
rusioms Amerikoje patarnauti viešuose pareiškimuose.
savo tautos emigrantams, iš
Spaudoje vienuolija dar
kyla nauja problema — pašau buojasi nuo 1914 m. Pirmiau
kimų iš savo tautinės grupės sia leido "Tikybą ir Dorą", passtoka. Šį klausimą kiekvieną lkiau pakeitusią vardą į
tautinė grupė skirtingai spren "Laivą", kuris iki Šiol yra ge
džia, bet visi ja susirūpinę. Ir ne ras religinis žurnalas. Dienraš
tik vienuolijos, bet ir didžiosios čio "Draugo" redagavimo ir
etninės organizacijos, ilgai jun administravimo naštą vie
gusios savo tautiečius vieny- nuolija, raginant to meto Chibėn.
cagos arkiv. G. Mundelein ir
Italų imigrantų praeities lietuviams kunigams, pavar
Amerikoje tyrinėtojas Chicago gusiems nuo spaudos darbo,
Circle profesorius Dominico turėjo perimti nuo 1919 m. sau
Candeloro vaizdžiai iškelia sio 29 d. Pasiimtą naštą su di
sunkų pirmųjų italų ateivių deliu pasiaukojimu neša jau 61įsikūrimą ir tolimesnių jų įsi nerius metus ir ryžtasi ją nešti,
jungimą į Amerikos gy kol jos reikės Amerikos ir pa
venimą, darbus, prekyba ir saulio lietuviams informuoti
politiką. Bet jis ir pabrėžia, kad tautiniais ir religiniais rei
intelektualinei sričiai, ypač kalais, palaikyti tarpusavį ry
specialiems tikslams, tik tre šį. Net ir šią sunkią naštą pa
čioji karta duoda didesnį skai kelti ji gali, turėdama daugybę
bendradarbių,
čių žmonių. Juos jungia tik nuoširdžių
rėmėjų
ir
kartu
su vienuolija
paveldėtos kultūros palikimas,
dienraščio
leidėjų.
bet menki ryšiai su tautos ka
mienu ir maža pagalba tau
Tai klausimai, kuriuos spręs
tiniam išsilaikymui. Panašiai šis susirinkimas. Bet vienuo
prieš porą metų rašė buvęs vo lija ir susirikimo delegatai žino
kiečių katalikų laikraštis savo atsakingumą ir nepa"Wanderer", įspėdamas, kad būgsta aukotis Dievui ir žmo
etninės grupės savą kalbą ge nėms. Bendromis pajėgomis
rai mokančių kunigų ir mo marijonai dar yra pasiryžę
kytojų negali tikėtis tiek, kiek išlaikyti vienuolijos charak
būtų reikalinga
tautiniam terį ir tęsti visus darbus, ku
charakteriui išlaikyti.
riuos jos pirmūnai yra taip graPašaukimų į kunigus ir vie- žiai pradėję,
nuolius trūkumas yra dar di
Pr. Gr.

Nuo šios savaitės pirma
dienio iki trečiadienio yra susi
rinkę Marijonų vienuolijos Šv.
Kazimiero provincijos vado
vybė, vienuolynų vyresnieji ir
išrinkti delegatai į visuotinį susirinkimą-kapitulą. Tai pirma
kapitulos sesija, kurioje bus
renkami delegatai į generalinę
kapitulą ir svarstomi dabar
ties veikks klausimai. Atei
nančią vasarą bus antroji
kapitulos sesija, kurioje bus
renkama provincijos vado
vybė, vėliau vienuolynų, pa
rapijų ir institucijų vadovai.
Tai daroma, kad būtų lengviau
peržvelgti pagal Vartikano II
susirinkimo dekretus įvairius
veiklos būdus ir paruošti še
šeriems metams darbo planus.
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Varšuvos paktas išsivystė
trimis laikotarpiais: 1955-60
m., kada jis buvo labai primi
tyvi karinė organizacija, 1 f , 6l68 m. Varšuvos pakto karinės
pajėgos buvo sustiprintos ir
pradėjo rodyti savo akty
vumą, ypač 1968. 1969-80 m.
Varšuvos paktas buvo pagrin-

J. VAICELICNAS
dinai perorganizuotas politi
niu ir kariniu atžvilgiu. Patys
sovietai 1955-59 m. savo kari
nes pajėgas buvo sumažinę iki
2,140,000 karių, todėl ir Var
šuvos pakto pajėgose buvo tik
464,000 karių. Dabar ir Mask
va ir Varšuvos paktas turi
daugiau negu dvigubas kari
nes pajėgas. Varšuvos pakto
karinėms pajėgoms trūko
tinkamo kadro. Pvz., ir Lenki
jos kariuomenėje 1961 m. buvo
tik 62% karininkų su gimna
zijos išsilavinimu. Tuo laiku
Varšuvos pakto pajėgos,
neskaitant rankinių ginklų bei
kulkosvaidžių, turėjo T-34 tan
kus, prieštankinius ginklus,
tolimo šaudymo artileriją ir
Mid-17 lėktuvus.
Artimesnis Varšuvos
pakto sujungimas

mas, dažniau vykdomi manev
rai. Iki 1960 m. buvo įvykdyti
tik vieni manevrai, o 1961-68
m. jau buvo įvykdyta 19 ma
nevrų. Buvo padidintas ir poli
tinis VP karinių pajėgų paren
gimas. Dažniau posėdžiavo
PCC, kurs spręsdavo svarbes
nius reikalus: Berlynas, JAV
agresija Vietname ir kiti. 1968
m. VP jau buvo taip sustip
rėjęs, kad Maskva jo pajėgas
panaudojo
Čekoslovakijos
okupavimai.
VP reikalais sprendimus
darė ne tik PCC, bet ir V P
kraštų užsienio reikalų ministeriai. Visi pasitarimai —
Europos saugumas. Sovietai
žino, kad Vakarai jų nepuls,
todėl tas „Europos saugu
mas" reiškia, kaip Sovietų
Sąjunga sėkmingiau galėtų
užpulti Vakarų Europą. VP
propaganda išvysto Vaka
rams nepalankias nuotaikas:
esą, Vakarų pasaulio parla
mentai nepritaria NATO
planui organizuoti stipresnį
atominį frontą.
Satelitų i n t e r e s a i

Didesnis Varšuvos pakto —
VP pasikeitimas prasidėjo nuo
1961 m. Vyko kasmetiniai VP
organų pasitarimai. Jie nebu
vo efektyvūs, bet buvo reika
lingi, kad ateities darbuose
būtų geresnis kooperavimas.
Pagrindinis PCC posėdis
įvyko 1963 m., kuriame buvo
Maskvos satelitai turi ir
svarstoma apie tinkamesnį savo interesus: savo kalba,
VP karinių pajėgų panaudoji savo gynybos rajonai ir t.t.
mą, tų pajėgų lavinimą, Tolimieji Rytai lieka tik Mask
apginklavimą. Tuo metu VP vos dispozicijoje. Tolimieji Ry
karinės pajėgos jau buvo tai Maskvai yra nemaloniau
ginkluojamos Mig-21 lėktu sias rajonas, todėl sovietai
vais, prieštankinėmis rake deda pastangas su Kinija ir
tomis, savaeigėmis patran Japonija išlaikyti gerus diplo
komis, T-54 tankais. Pradėtas matinius santykius. Betgi tie
VP karinių pajėgų intensy santykiai negerėja. O ir kai
vesnis lavinimas, drausmini- kurie
Maskvos
satelitai

BBf

Marijonų vienuolyno ir ,.Draugo" namų statybos komiteto nariai prakasimo dieną 1955 m. liepos 10 d. Iš
kairės pirmoje eilėje: Juiius Kuzas (miręs), Jonas Evans <miręs), adv. P. Gaddy (miręs). Antroj eilėj: adv.
Ed. Stasiukaitis <mires), inž. A. Rudis, prei. J. Paškauskas (miręs), kun. P. Lukošius (miręs). Liet. konsulas
P . Daužvardis (miręs). J. Mozeris (miręs), kapit. Wm. Balswick (miręs), J. Kareiva, kun. V. Parulis. MIC,
kun. K. B a r a u s k a s (miręs), prei. Ign. Albavičius (miręs), L. Šimutis (miręs), kun. V. Rimšelis, MIC, kun. P.
Cinikas, M I C . k u n . J. Prunskis.

PAVEIKSLAS UŽEIGOJE
J U O Z A S TOLIUŠIS
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(Rumunija)
yra
daugiau
palinkę į Pekiną negu į Mask
vą. Ir visiems Maskvos sateli
tams Tolimieji Rytai nerūpi,
todėl Maskva nori turėti stip
rų VP, kuris ją gintų nuo
Vakarų jei būtų reikalas.
Politika
yra
savotiškas
reiškinys: tas pats pareigūnas
vieną kartą kalba vienaip, o
kitą kartą jau kitaip. Tas pat
t a i k o m a ir institucijoms.
Sovietų Sąjungos kompartijos
sekretorius L. Brežnevas sako,
kad Sovietų Sąjungos ir Kini
jos diplomatiniai santykiai
yra geri, o vienas tos pat parti
jos sekretorių Rusakov sako,
kad sovietai turi priešintis
Kinijos agresijai ir hegemoni
jai. Rusakov nesako, kad
M a s k v a vykdo agresijas.
Sovietų kariuomenė išdėstyta
Kinijos palangėje, o Kinijos
kariuomenė už kelių tūks
tančių kilometrų nuo tikrosios
Rusijos palangės.
Be V a r š u v o s p a k t o
Maskvai sukelia problemą ir
pats VP. Maskva nenori VP
karinių pajėgų apginkluoti
paskutinės laidos ginklais, nes
Maskvai reikia laikytis atsar
gumo ir paties VP atžvilgiu.
Susikirtimo su NATO atveju,
laikyti VP dalinius priekinėse
fronto linijose būtų nesaugu,
nes tie daliniai gali atsirasti
priešo pusėje ir palikti atvirus
fronto barus. Laikyti juos
užnugario apsaugai — dar
nesaugiau, nes jie gali atkirst
sovietų armijas nuo savo
bazių, o kartais gali sovietus ir
pulti iš užnugario, nes VP
kariniai daliniai nėra suda
ryti vien iš komunistų. VP
karines pajėgas daugumoje
sudaro antikom unistai, nes
dabar prieš komunistus eina ir
darbininkai. Maskva sateli
tiniuose kraštuose laiko savo
31 diviziją: 16 šarvuočių ir 15
motorizuotų pėstininkų divi
zijų. Tos divizijos yra moder
niškai apginkluotos.
Maskva be VP negalėtų bū
ti. Tas paktas jai leidžia laiky
ti pusiau pavergtas tautas —
satelitus. Leidžia tų tautų kari
nes pajėgas panaudoti prieš
Maskvai nepaklusnų satelitą:
1968 m. prieš Čekoslovakiją, o
gali tekti ir prieš Lenkiją. Per
VP Maskva skleidžia savo
ideologiją. Įvairūs VP orga
nai Maskvai sudaro sąlygas
pravesti savo politinius tiks
lus: Belgrado, Madrido konfe
rencijos. Dėl Helsinkio akto
nusikaltimus daro Maskva, o
' ją palaiko VP. Maskva be VP
negalėtų išlaikyti savo sateli
tų. Panaikinus VP, galėtų
sukilti ir atsimesti ne tik
Maskvos satelitai, bet ir jos
pavergtos tautos.

Toji trauka, kuri mane čion visuomet atvilioja,
yra paveikslas, kabąs sienoje tiesiai prieš stalelį. Visu
rėmų platumu kyla į padangę kalnai, snieguotos jų
keteros liejasi su pilkais debesimis, rudeniškai
margoje pievoje būriuojasi margos eglės, tarp kurių
pro akmenis vingiuoja sraunus upelis. Atputoja jis
baltais gūsiais iki pat drobės apačios. Tartum išsi
vers pro rėmo kraštus ir užlies šį tylį kambarį-1 jį žiū
rint, mane numaudžia nesuprantamas, bet mielas
ilgesio jausmas, pasąmonę dirgina praeities dienos,
kurios tačiau visada lieka apgaubtos užmaršties
šydu.

Kiekvieną kartą, kai keliauju į pietus atostogų ar
darbo reikalais pasuku ta kryptimi, grįždamas
sustoju v i e n a m e medžiuose paskendusiame
Michigano paežerės miestukyje. Bendradarbis ten
turi seną lentinį vasarnamį, o raktas visada mano
kišenėje. Kartais užsuku tik trumpam — pereinu
Tai manęs nevargino, nes į anuos rūkus nė nesi
smėlėtą paplūdimį, palydžiu ežero horizonte tirpstan gilindavau, vien tik smagiai pasėdėdamas ir pasičius burių trikampius ir vėl važiuoju tolyn, o kartais smaguriaudamas apgaubusia nuotaika. Bent iki anos
pernakvoju ir pabūnu keletą dienų.
atmintinos dienos.
Tačiau šiose išvykose niekada nepraleidžiu
Tąsyk irgi buvau nuvairavęs pietuosna, grįžtant
vienos progos: vis aplankau prie dvyliktojo kelio pri užpuolė lietus, dvyliktuoju vos judėjau ir jau maniau,
siglaudusią mažutę užeigą, kurioje išgeriu tradicinį kad tą dieną net į namus nespėsiu. Neužsukau nė
alų(,,ginandtonic"),ogretimamekambaryjeužkandu. draugo vasarnamin, o sustojau tiesiai prie baltosios
T a vieta turi nežinomą magišką galią, ir aš val paplenčio užeigos. Baras buvo tuščias, šeimininkas
gau, buvoju ten gana ilgai. Gal tiksliau — pavalgau sėdėjo tolimoje kertėje ir spoksojo į televiziją. Kai,
greit, bet paskui dar ilgokai parymau valgyklos saiiu- išgėręs savo tradicinį gėrimą, persikėliau į valgyklos
kėje. Per ilgus lankymo metus žinau Čia kiekvieną kambarėlį, pate šeimininkas atkulniavo iš paskos ir,
kertę: pro langą — takas į paežerę, kitoje valgyklos surašęs mano patiekalus, vėl nukiūtino atgal. Sėdė
pusėje — durys į virtuvę, kairėje — išpiova į barą. Ten jau vienui vienas, akys nukrypo į paveikslą, bet šioje
kaukši bilijardas, čirškia televizija, bet tai manęs rūškanoje ryškėjo vien tik gauruoti debesys ir balti
nevargina: pasąmonė juos išjungia ir dažniausiai jų kalnų smaigaliai. Eglynas susiliejo į tamsią dėmę.
negirdžiu.
net putojantis upelis pranyko lietaus prieblandoje.
Mano stalelis pasienyje nuo gatvės; niekad nesu
Nusiminiau ir jau ruošiausi sugrįžti į barą
sėdėjęs kitoje vietoje. Kiekvieną kartą tik čia. Jei
paprašyti,
kad užžiebtų lempas, kai šone nelauktai
valgykla b ū n a pilna ir kertelė užimta, nuslinkęs j
atsivėrė
laukinės
durys ir valgyklon įsėlino žmo
barą užsisakau antrą alų (džiną) ir palaukiu, kol vieta
gėnas.
Jis
atsisėdo
prie gretimo stalo, patalpa vienu
patuštės. Keistas ceremonialas, bet jo niekad nesu
kartu
nušvito
jaukia
šviesa ir, kai nustebės atsisukau
sumaišęs.

Sakoma, kad VP naudingas
ir Maskvos satelitams: jie gali
bendrai pasipriešinti dėl išlai
dų didinimo VP reikalams ar
perdidelio rusų ir VP karinių
dalinių sujungimo, suglau
dinimo, kaip Maskva norėjo
padaryti 1978 m.
Varšuvos paktas liks ir
toliau. Maskva Varšuvos
pakte turi savo svorį, bet kar
tais ir jai tenka skaitytis su
VP nariais. Sakoma, kad VP
yra vamzdis, pro kurį nueina
didžiulis Maskvos spaudimas.
Ir ateityje Maskva dės pastan
gas, kad VP jai būtų paval
dus, ypač vykdant jos užda
vinius už Europos ribų. Bet
kiti VP nariai dės pastangų
turėti didesnę
autonomiją.
Maskva laiminga, kad ji VP
sąstate neturi Kinijos.

DOKUMENTAI
APIE
PABALTIEClŲ
IŠDAVIMĄ
Latvių istorikas J. Zalcmanis ištyręs pagaliau Švedi
jos Užsienių reikalų ministeri
jos
archyvą,
liečiantį
pabaltiečių legionierių 1946
metais išdavimą Sovietų
Sąjungai, savo tyrinėjimus pa
skelbė viešai švedų ir latvių
kalba.
"Svenska Dagbladet" lap
kričio 9 d. plačiai paskelbė re
zultatus. Raštas iliustruotas
išdavimo žiauriomis sceno
mis. Svarbiausias konstata
vimas: vyriausybės galva Pers
- Albins Hansons ir užsienių
reikalų ministras Ostens Undens buvę nusistatę prieš pa
baltiečių išdavimą, bet jie ne
galėjo
paveikti
koalicijos
vyriausybės narių nusis
tatymo.
Janis Zalcmanis pareiškė,
kad tuometinė vyriausybė iš
pradžių visai nežinojusi, kad
tarp vokiečių karių pabėgėlių
yra ir kitų tautybių karių, ir
todėl paskubėję duoti suti
kimą. Vėliau vyriausybė tai
apgailestavo ir mėginusi vi
sokiais būdais išdavimą vil
kinti ir panaikinti.
Nemalonumai dėl išdavimo
tęsėsi per visus 35 metus. Apie
tą išdavimą rašyta memu
aruose, laikraščių
straips
niuose, romanuose ir fil
muose. Visą laiką buvo
kaltinamas užsienių reikalų
ministras Undenas. Apie 70sius metus pasklido žinios,
kad jis nebuvęs svarbiausias
kaltininkas, kad jis prieštara
vęs išdavimui ir tik buvęs soli
darus su koalicine vyriau
sybe.
Apie dokumentu turini
Zalcmanis jau pranešęs Lat
vių tautiniam fondui. Bus iš
leista dokumentinė knyga.
T.

į atvykėlį, jo ranka ką tik slydo nuo elektros mygtuko.
Supratau, kad jis čia ne naujokas, nors prieš tai
valgykloje nebuvau sutikęs.
Užsidegiau cigaretę ir, laukdamas užsakytos
vakarienės, atsisukau vėl į paveikslą. Nubėgau
žvilgsniu į kalnus, paskui rudeniniu slėniu, ban
dydamas pasinerti įprastinėn nuotaikon, bet nevyko.
Kažko trūko, kažkas dilgino akis; buvo netaip, kaip
kitais kartais. O kai mano susikaupimą pertraukė
tylus angliškas nepažįstamojo klausimas ,,Ar
patinka?", net krūptelėjau. Pasukau galvą, jo akys
buvo įsmeigtos į mane. Tas nepažįstamojo įkyrus
žvilgsnis durstė mane ir neleido susikaupti.
Senukas buvo sulytas — lašai pūpsojo ant veido,
dryžiais ritosi nuvalkiotu lietpalčiu, vandens karoliu
kais nuberta skrybėlė — bet jis visai nekreipė į tai dė
mesio. Tik spoksojo į mane kaip koks keistuolis ir,
matyt, laukė atsakymo.
— Aha... taip, — atsipeikėjau iš savo suglumimo,
— labai patrauklus. Tokių vaizdų galima matyti tik
vakarietiškuose filmuose.
— Ne, neįspėjai, Amerikoje nerasi tokios pa
noramos. Cia Europa. Lankiausi ten prieš keliolika
metų ir nutapiau šį paveikslą.
Dabar atsisukau į svečią tikrai susidomėjęs. Tiek
metų buvau mėgavęsis paveikslu, o štai netikėtai
sutikau ir patį kūrėją. Jo smakrą rėmė ilgi dailininko
pirštai, pluoštas šarmotų plaukų juosė apikaklę, lūpos
slėpėdi tankios barzdos gauruose. Nors žmogų jau
gulė metų našta, bet judrios degančios lėliukės vėrė
smalsiu dygsniu. Tik tokios akys ir gali aprėpti
gamtos grožį, o ilgieji pirštai perkelti jį drobėn.
— Džiaugiuosi, — pasakiau nuoširdžiai ir dar
pasigyriau, jog dažnai čia užsuku pasigėrėti jo
kūriniu.
(Bus daugiau)
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bai patogi vartojimui.
Chioago, IL 60629
brangiai i i mūsų sandėlio,
ir priespaudą, rezistentų perse ciates sambūrio Bostone. Ir iš
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Savo užmojus Baltic Associa
Užsakymus siųsti:
COSMOS PABCELS EXFRESS dama vėliausių, pasaulinių žinių san
kiojimą, o taip pat ir apie lie tikrųjų tuo adresu suplaukia gau
tuvių įsikūrimą Amerikoje,
jų sybė kreipimųsi, gausybė laiškų, tes įstaiga finansuoja ne auko
2501 W. 69 S t , Cbicafo, DL 60629 trauką ir komentarą:, muzika, dainos
DRAUGAS, Knygų S k y r i u s
mis
iš
visuomenės,
bet
per
kata
ir Magdutes pasaka. Sią programą
veiklą ir organizacijas, jų neiš visokių visokiausių prašymų.
4545 W. 68rd S t r e e t
veda Steponas ir Valentina Minkai.
logą
ir
parodose
platinamomis
SIUNTINIAI
1
LIETUVĄ
blėstantį norą išlaikyti tautinę
Vieni klausia apie savo pavar
Chicago, Illinois 60629
Biznio reikalais kreiptis \ Baltic Flotapatybę ir atgauti Lietuvai lais dės kilmę, kiti trokšta sužinoti lietuviškomis gėrybėmis, kurios Į S 0 P H I E B A R Č U S
rists — gelių bei dovanų krautuvę,
Telef.
—
MM7S7
Kaina su persiuntimu $4.75
vę bei nepriklausomybę.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
apie senelės gimtąjį kaimą, treti labai dažnai tampa „lietuvybės
RADI0 ŠEIMOS VALANDOS
nutautėjusiems
Ulinois gyventojai pridėkite dar iiniiiiuiiiiiiiiuiiiiiuiiiiuiiiiauuiiuuin 02127. Telefonas 268-0489. Ten p»t
Programos, kurios vadovybės ieško šiaip informacinės (ypač is- meškerėmis"
Visos programos ii WOPA
„pagauti" ir kuriomis vis didėjan
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
2Q centų mokesčiams.
pagrįstu apskaičiavimu klausėsi i torinės ir politinės) literatūros
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
tis, naujai atrandamas Amerikos penktadienio
iiiiiUMISIIIHIIIIIIItlimillllllIllllllliUMlII sit* dideli pasirinkimą lietuviškų knyperduodama nuo 4 vai.
netoli šimto tūkstančių amerikie apie Lietuvą anglų kalba, ketvir
lietuvių skaičius išreiškia ir pagi p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
čių, rezultatas buvo stulbinantis. ti norėtų kaip nors pramokti lie
A. V I L I M A S m
lina stiprėjantį savųjų saitų su atotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais
Visas stoties telefono linijas už tuviškai, penkti geidžia lietuviškų
Niiiiimtiiiiiifiminiiuuiuiiiiimiiiiinira
I l t l I l I l f l i l U I I IHIHti
protėvių žeme pajautimą. M.Dr. nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
ijlllllllllllllllllllll
mn
M
O
V
1
N
G
gulė skambintojai, pasisakydami plokštelių, šešti gintaro, septinti
Telef. 434-1413
skelbtis dien. DRAUGE,
esą trečios, ketvirtos, net penktos norėtų kokiu nors būdu prisidė
Apdraustas perkraustymas Apsimoka
1490 AM
nes
jis
plačiausiai
skaitomas lie
kartos „lietuviai" ir klausdami, ti prie „lietuviškos akcijos", ir DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS
{•airių atstumų
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
7158 S. UAPLEWOOD A VE.
•
kur būtų galima daugiau sužino taip vis naujų variantų. Į visus
nos yra visiems prieinamos.
CHICAGO, ILL- 61628
Ttlsf. _ 337-1285
I TeL 376-1882 arba 376-5996
ti apie prosenelių kraštą, ką rašy šiuos kreipimusis (kuriuos daž
Radijo
Valanda
jau
39
m
e
t
u
s
tar
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiuiuiiiiiitiiii;
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
nauja New Jersey, N e w Y o r k Ir Coati ; VVashingtoną, kad pagelbėtų nai perduoda ir Bendruomenė,
Ofisas:
neetiout iletuviams !
Perskaitę "Draugą", duokite
Lietuvai, kur būtų galima įsijung Altas ar mūsų diplomatinės at- 700 Norta BCchigaa, Suite 403
! Kas ieitadienį nuo * iki S vai. p o ĮSIGYKITE
DABAR
ti į kokią nors lietuvišką veiklą,! stovyH
aliuko Baltic AssociaValandos pagal susitarimą
| piet ii WEVD Stoties N e w Y o r k «
jį kitiems pasiskaityti.
j 1330 kil.. AM ir n u o 7 Iki 8 vai
kur apsirūpinti jos gražiais tau tes raštinės darbuotojai, pasiųs
1 vak. 97.9 meg. FM.
todailės darbais ir t.t. ir t.t. G. Ka dami specialų laišką arba prieš
"TI
Direkt. DR. JOKŪBAS S T U K A S
"^
rosas kaip išmanydamas bandė metus išleisti platų katalogą, ku fir
JURGIS
M
A
T
U
L
A
I
T
I
S
234 Soniit Drive
L A N D OF C R O S S E S
patenkinti gaivalingą klausytojų riame n e m a ž a dalis paklausimu
W*.tchunjr, N . J. 07060
randa sau atsakymą.
smalsumą.
Stasys 71a
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
TEL.
753-5CM
(201)
O programos vadovybė iš savo
by
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius
Lietuvišku reikmenų katalogas
pusės buvo taip gerai nuteikta
MICHAEL BOURDEAUX> MA., B.D.
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją.
inii!iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinniiiirii!<iiiiiiiiiĮ
pozityvios ir intensyvios klausy
Metrikos dėlei čia pat būtu ga
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
tojų reakcijos, jog mūsų prelegen lima pažymėti, kad šis „Lithua
shipping and handling $8.95.
Jurgiu
Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir
tui davė tiesiog „carte blanche" nian Heritage" katalogas su vi
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiinnniiiiitiiiiii
Užsakymus siųsti:
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"
kvietimą programoje pasirodyti sais priedais turi 7 2 psl., kad ja
— Valdemaras Cukuras.
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
kiekvieną kartą, kai tik viešėsiąs me yra visokių lietuviškai bei lie
LIK
S
V
E
I
K
A
S
Išleido ir spaudė Net M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m.
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
Clevelande. Tuo būdu lapkričio tuviškais motyvais ornamentuotu
Raiša URBANTENfi atlieka
Kaina
su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti:
26 d. G. Karosas ir vėl šnekėjo gėrybių aprašymai su nuotrauko ^
pramogines dainas, kurias su
DRAUGAS, 4545 W, 63rd S t , Cbfeago, CL 60629
Lietuvos ir lietuvybės temomis mis (daugelis ju pilnai s p a l v o - L '
kūrė kompozitorius B. GORRich Barnett (beje, irgi prisipa- tos), beveik visų mūsų laikraš- '
BULSKIS.
žinusio prie lietuviškos kilmės) čių ir ž u r n a l ų adresai, informaci
Garso režisorius Paulius Japrogramoje WERE stoties bango ja apie kai kurias mūsų o r g a n i - "
3iukonis. Išleido GINTARAS.
mis.
zacijas ir dar kitko. Sio tikrai įdo
Atlieka: DALIA KU&N1EHE
filmų ir plokštelių gamyba, HolĮSIGYKITE DABAR!
maus leidinio išlaidoms padeng- |
lywcod, California.
Senuju Amerikos lietuviu
Akompanuoja:
Enriąue
Arias
ti prašoma 2 dol., ir jį galima
palikuoniu beieškant
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ
gauti: Baltic Associates, P.O. Box
Kaina su persiuntimu $8.95
Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai:
5į epizodėlį detaliau papasa 8248, B o s t o n , MA 02114, T e L :
KATALOGAS
Dvarionas, Gaižauskas, Kamavičius, Klova,
Užsakymus siųsti:
kojome dėl to, kad jisai gražiai 6 1 7 - 2 6 9 - 4 4 5 5 .
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius.
DRAUGAS, 45k5 W. 6Srd St.;
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m.
pailiustruoja Baltic
Associates
Taigi, kataloge siūlomi įvairiu
Antroje
plokštelėje
pasanfmių
kompozitorių
kūriniai:
Chicago,
IL
60629
sambūrio veiklios priemones ir rūšių ir įvairius skonius bei rei
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini,
tikslus. Pirmiausia —dėl tų tiks- kalavimus atitinkantys lietuviški
CIItlIlIlIlIlHHIIIIIItlIlIlilllllllillllllllllllt
fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
Stout, Wagner.
reikmenys, skiriami visokio am
lŲ.
ba, dainos, dainoreUai, įvairios plokšteles, vėliau
Jų pats svarbiausias —pasiekti žiaus, išsilavinimo, sąmoningu
Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais
Perskaitę
"Draugą",
duokite
tą milžinišką masę senųjų Ame mo ir intereso lietuviams bei
siai išleistos knygos ir t.t.
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais
rikos lietuvių palikuonių, apie ku šviežiomis vertybėmis besidomin
jį kitiems pasiskaityti.
dainų bei arijų tekstais.
Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.
rių egzistavimą žinome, bet ku tiems amerikiečiams, neka'lbant
rie nefigūruoja jokiame mūsų or jau apie tuos, kuriems būtu n a u 
Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE
užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 83rti St.,
ganizacijų sąraše. Tai yra trečios, dinga ar reikalinga parūpinti liePIJLTLNKITE " I > R A U G 4 . "
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85
Chicago, IL 60629.
ketvirtos, penktos kartos lietuviai, tuviškos informacijos arba lietu- I
nemokantys lietuviškai, dažnai vių tautinio meno pavyzdžiu.

ŽIRGELIAI

NAUJI AUTOMOBILIAI

SUTINKAME MASES "NAUJŲ LIETUVIŲ"
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Iš pradžių L. Raslavičius per i dzila, studijuojąs lituanistiką Illi- dėtinas, ir įspėjo, kad yra pavojin J DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 29 d.
davė katalikų mokslo akademi ' nois Universitete, sakė, kad bai ga "eiti į pogrindį" — atsiskirti'
jos pirm. kun. Antano Liuimos, mė, jog Katedroje nebus studen nuo akademinio pasaulio — ir
J . MIŠKINIS
A. f A. STASIUI LŪŠIUI mirus,
SJ, laiku gautą nuomonę dėl li tų, nepasitvirtins, nes yra .daug tenkintis visiškai savarankiškais
studentų,
kurie
nori
lituanistiką
i
institutais,
kurie
neturi
platesnio
S k a i t a n t Vakarų pasaulio dj- j paniką? N e ! Nors mirtis vi- tuanistikos katedros steigimo.
gilią užuojautą reiškia žmonai MARIJAI, dukterims IRE
akademinio pripažinimo.
studijuoti.
džiuosius laikraščius dažnai r a n siškai už užtvaros tūno, vistiek Jis pranešė, kad kun. Liuima
NAI VETITENEI, VEDAI P E N I K L E N E I ir jų ŠEIMOMS.
Ir.
PLB pir. Vytautas Kamantas
dame jųjų skiltyse aprašytus žmogus dirba, rengiasi ateičiai. pilnai pritaria katedros steigi
susumavo posėdžio eigą ir prane
okupuotos Lietuvos gyventojų Ir tautų keliai panašūs i atskiro mui...
GRAŽINA
IR DOMAS
KRIVICKAI
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiimiu
Toliau L. Raslavičius papasa šė, kad PLB valdybos rėmuose
v a r g u s ir kančias. Partizanų žmogaus kelius. Jei tauta nu
JURGIS JANKUS
REGINA
VILIAMIENĖ
kovos, Kalantos susideginimas, simena, nepasitiki rytojumi, jei kojo apie savo keliones po įvai yra įsteigta iniciatyvinė grupė Li
ALEKSANDRA
IR ROMUALDAS
ZALUBAI
jaunimo sukilimai prieš bolševi ji nustoja ryžto, kūrybingumo rius universitetus. Jam ypač di tuanistikos katedrai steigti. T a
grupė
sudarys
akademikų
komi
delį
įspūdį
padarė
ukrainiečių
kus,
žiaurūs sukilėlių malšini ji merdi, lengvai kitų sunaiki
Romanas
įstaigos Harvardo
universitete, siją, finansinę komisiją ir infor
mai, tikinčiųjų persekiojimai, u ž nama.
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
kur yra trys ukrainistikos kated macijos komisiją. Grupei vado
laisvės
troškimą
nuolatiniai
Spaudė
"DRAUGO" spaustuvė. Ap
Taip nežinome savo rytojaus, ors ir vienas tyrimų centras.
vauja valdybos narys Romas Sa
areštai, trėmimai, kalėjimuose
lankas
autoriaus.
Kaina su persiun
bet a r mes jį kada žinojome?
kadolskis.
A . f A.
nekaltų žmonių pūdymai, kan
Jis išreiškė ir savo nuomonę
timu $7.73.
Gal būt vienu laiku stipriau nu
kinimai psichiatrijos ligoninėse,
apie įvairias galimybes. Anot jo,
Prof. Rimvydas Šilbajoris, sutik
Dl.
gyv. prideda 5% valstijos
jautėm ar atspėjome, gal kitų
Irenai Daugirdaitei - Nekienei
yra trys rimti pasiūlymai: iš Ohio damas su V. Kamantų ir kitais, mokesčių.
rodo mūsų t a u t o s aukštą tauti
laiku silpniau, bet tikrai nieka
State University (Ohio Valstybi
nį susipratimą. Jaudina ne tik
mirus, vyrui L E O N U I su SŪNUMIS, broliui JURGIUI su
da nežinojome. Bet ar žmogus nio universiteto), University of pabrėžė, kad klausimas yra neati luiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliiiifmiiiillltlii
m u s svetur gyvenančius,
bet
ŠEIMA bei visiems giminėms i r artimiesiems nuoširdžią
dėl t o krito į paniką, ar dėl to Illinois at the Chicago Circle (Illi
kultūringojo pasaulio žmoniją.
nusiminė? Dirbam savo darbą nois Universiteto Chicagoje) ir
užuojautą r e i š k i a
Šiuo m e t u vykdoma nelygi dar daugiau sukaupdami savo
Pranešame
giminėms,
draugams
ir
pažįstamiems,
kad
Kent State University (Kent Vals
ALEKSANDRA
IR
EUGENIJUS
kova prieš okupantą d a r labiau jėgas, dar energingiau siekdami tybinio universiteto) .Siūlymai iš
gruodžio 23 d. Omanoje mirė mūsų mylima Motina
LIKANDERIAI
pa y skina mūsų tautos susipra tikslo. Pasitikėdami savimi, pa ipirmųjų dviejų universitetų yra
A. f A.
timą ir laisvės meilę. lietuvių vesdami save Aukščiausiojo glo labai panašūs. Kaina Katedrai
t a u t o s naikinimas ir išvežimas bai, vikdom Jo mums pavestąjį įsteigti siektų maždaug 750.000
Petronėle Šukyte - Reškevičiene,
parodo, k a d bolševikai nesitiki uždavinį — būti savaiminga tau dol., iš kurių lietuviai turėtų su-1
mūsų t a u t o s perauklėti, nesitiki ta, parodyti pasauliui genijų. kaupti maždaug 600.000 dol. Li
su-aukusi 88 metų amžiaus. Palaidota šeštadienį, gruodžio
išplėsti iš jų širdžių laisvės pa- i Aukščiausiojo keliai yra nesu kutį sutelktų universiteto vado
27 d. iš Omahos lietuvių Šv. Antano bažnyčios.
mėgimo.
sekami, J o sumanymai m u m s vybė, turbūt gavus paramos iš fe
Nuliūdę lieka: duktė Birutė Lake su seimą, sūnus
deralinės valdžios. Vienintelis
Nūdien Lietuvoje dangus ap nejaučiami. Jis iškelia t a u t a s į
Albinas
Reškevičius su šeima ir daug giminių
Amerikoje
pastebimas
skirtumas
yra,
kad
siniaukęs, laisvės saulė seniai nu aukštybes, idant paskiau jas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ir
Lietuvoje.
Illinois universitetas užtikrina lie
sileidusi, bolševikų okupacijos nužemintų. Taigi ir nūdieninėje
tuvių sutelktiną sumą, o Ohio
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
naktis laiko ją tamsiame glėby didžiųjų pasaulio valstybių mai Valstybinio universiteto siūly
šaty
Jo
sprendimai
mums
neži
je. Bet mūsų tautos siela tyri
mą sąlygoja parama iš valdžio .
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i r giedri. Nei mes, nei kitas k a s nomi. Žodžiu, šiandien y r a di Kent Valstybinio universiteto siu
dis
ir
galingas,
rytoj
gali
būti
Brangiam vyrui ir tėveliui, žymiam visuomenės
pasaulyje nežino, ką lems ryto
lymas, anot Raslavičiaus, tuo
4330-34 So. California A v e n u e
nužemintas,
paniekintas.
veikėjui
jus.
I r vis dėlto mūsų t a u t a
tarpu nepatenkina lietuvių porei
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-<>852
k a d a nors sutiks laisvę pilna
Karžygiškumas Romo Kalan kių, nes norima kviesti Katedros
A.
f
A.
STASIUI
LŪŠIUI
mirus,
vilties būdama. Darbšti, vienin tos ir kitų jaunuolių mirtis dėl vedėjus rotaciniu būdu.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
žmonai MARIJAI, dukterims I R E N A I VEITIENEI i r
g a t a u t a išliks gyva, jei ir vi Lietuvos laisvės, istorija am
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2
VIDAI PENIKTENEI ir jų ŠEIMOMS reiškiame gilią
suotinis tvanas užeitų. Taigi ir žiaus bylos. Garsas iš kartos į
Apie finansus kalbėti buvo pa
užuojautą ir k a r t u liūdime.
šiomis rūsčiomis dienomis teš kartą eis, žadindamas tautą kviestas Lietuvių fondo tarybos
viečia m u m s t a žvaigždė, k u r i prie didesnio jėgų įtempimo, pirm. dr. Antanas Razma. Jis pa
JONAS, JADVYGA,
VYTAS IR RŪTA
y r a anuomet mūsų tautą pri smarkesnio gyvenimo tempo, reiškė, kad Katedros idėja yra
DUNČIAI
siektina ir remtina, bet taip pat
kėlusi iš miego, težerplėja mu siekiant t a u t a i laisvės.
yra "kietas riešutas", reikalau
myse t a ugnies kibirkštėlė, ku
Mirtis nėra maloni ir negali jantis daug darbo ir pasišventimo
rią įskėlė gimtasis k r a š t a s ! —
būti gyvenimo tikslas, bet dide bei geros organizacijos finan
Šį rimtą metą reikia daugiau
lė jos baimė padaro patį gyve sams telkti. Tačiau, vartodamas
susimąstyti, bet niekuomet ne
nimą kartų. Pasak Kanto, nie Lietuvių fondą pavyzdžiu, už
A f A
nusiminti.
Laidotuvių Direktoriai
k a s nesugeba tiek laisvę išnau tikrino, kad lietuvių visuomenė
JOKŪBUI BALTRAMONAIČIUI
Politiniai tautų sąjūdžiai atei doti, tiek pasidžiaugti kaip tie, finansiškai ipajėgi.
kurie
y
r
a
pasiryžę
dėl
jos
galvą
na. P e r visokias audras išlieka
Po pranešimų sekė diskusijos, j mirus, jo seseris E L E N Ą ir BRONIŲ DUBAUSKUS, MA
6845 SOUTH WE!
t o s tautos, kurios y r a darbščios, l padėti. Jiems Ueka amžinoji at- Prof. dr. Petras Jonikas pasidžiau j TILDĄ BARŠKEVIČIENE, brolius AUGUSTINĄ ir JUO
Tel. 737-8600-01
draugingos, susipratusios, kū- į mintis, gyviesiems — amžinoji gė iniciatyva ir pabrėžė, kad idėja j
ZĄ bei jų artimuosius giliai užjaučiame.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
rybingos. Nežinom, ką lems ry- garbė. Karingos tautos nusista- yra svarbi ir remtina. Jis primi- Į
tojus. Žmogus niekad to neži-i tymas sugriauna mūrus ir skal nė praėjusius laikus, kuomet egzis i
Te!. 422-2000
ADA IR EDVARDAS
ŽEMAITAIČIAI
no, nes jam Dievo sąmoningai do valstybes. Jis keliamas, ne tavo daug kursų, bet jie išnyko, Į
duotas t a s nežinojimas. Bet ar tam, k a d mirtų, bet amžinai nes nebuvo tokios pastovios in- j
stitucijos. Todėl reikia aukšto ly
dėlto žmogus nusimena, krenta gyventų ir laimėtų.
gio lietuvių kalbos ir literatūros
Mielam bendradarbiui, ilgamečiui Grand Rapids Litu
Katedros, nes santykis tarp tauty
anistinės
mokyklos vedėjui, visuomenininkui ir kultūrinin
bes ir kalbos yra gyvybinis ir pa
kui
grindinis.

RŪSČIOS DIENOS PAVERGTOJE LIETUVOJE

Anapus Rytojaus

E U DEI KI S

Mažeika y Evans

POSĖDIS LITUANISTIKOS KATEDROS REIKALAIS

Dr. Viktoras Stankus perskai
Neseniai Tėvų marijonų vie- kalbėti buvo
pakviestas prof. tė JAV LB Kultūros tarybos pa
A. f A. PRANUI TURŪTUI mirus,
nuolyno patalpose buvo su-;Rimvydas Šilbajoris. Aptardamas reiškimą, kuriuo buvo nusistaty- j
reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai EGLEI, uošvei LIU
šauktas posėdis galimybių aptar- \ Katedros svarbą ir reikalingumą, ta, kad L. Raslavičius neaplen
DAI RAUBEENEI ir kitiems artimiesiems.
ti Lituanistikos katedrai steigti. į jis ipaminėjo, kad Katedra yra n e kė Kent valstybinio universiteto,
Iniciatyvos .posėdžiui saukti ėmė Į pamainoma priemonė lituanisti kai universiteto vadovybė siūlo ge
,si Pasaulio Liet. Bendruomenės! kai
plėtoti
ir
tuo
būdu resnes sąlygas, negu Ohio Valsty
VYTAUTAS
JONAITIS
valdybos specialiai sudaryta gru-j užtikrinti
lietuvių
visuome- binis universitetas arba Illinois uni
pė. Posėdyje dalyvavo apie 30 vi nei akademiškai paruoštų 2 li- versitetas Chicagoje.
suomenės veikėjų, jų tarpe PLB tuanistų. Anot jo, tai yra bū
L.Raslavičius atsakė, kad jam /S
pirm. Vytautas Kamantas, Litua tina lietuvybės išlaikymui, užtik buvo pavesta ištirti galimybes įvai
anas I u11 f l
nistikos instituto pirm. prof. Rim rinant išeivijai gyvastingą kultu riuose universitetuose, ir atlikęs tą
vydas Šilbajoris, Lietuvių fondo I rą. Jis taip pat paminėjo, kad Ka darbą kai kur skambindamas te
tarybos ir valdybos pirmininkai tedra būtų labai pravarti sovieti lefonu.
fa. Antanas Razma ir dr. Gedi nio mokslo iškraipymams atsver
Pedagoginio lituanistikos insti
C Antroji dalis )
minas Balukas, JAV LB Kultūros ti.
tuto atstovas Jonas Dainauskas
Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina į pasaulį, Bendrija
tarybos atstovai prof. John CaProf. Šilbajoris pateikė ir praik perteikė Instituto dėstomojo per
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka. Bendrija kovos
dzow ir dr. Viktoras Stankus, tiškų priežasčių, kodėl Katedra sonalo nuomonę. Institutas rems
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje.
Pedagoginio lituanistikos institu turėtų būti steigiama. Šiuo metu Katedros idėją, jeigu Katedra bus
Bendrija
ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido
to atstovas Jonas Damauskas, lietuviai akademikai yra pagau- savarankiška ir
nepriklausoma
Krikščionis
gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois
prof. dr. Petras Jonikas, prof. dr. j ti tarp dviejų pasaulių — do- institucija.
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio.
Tomas Remeikis ir k t
i mėjimosi lituanistika ir profesiDr. Tomas Remeikis pastebė
B pradžių Romas Sakadolskis, j nių įsipareigajimų. Nesant tin- jo, kad iš tikrųjų visoms specia
Užsakymus sn
iniciatyvinės grupės vadovas, su- i karnoms sąlygoms, yra tik laiko lybėms yra galimybių pasireikšti
DRAUGAS, 4545 W» 63rd Sf„ Chicago, ii. 60629
pažindino susirinkusius su Litua klausimas, kada ne vienas turės akademiniame pasaulyje, ir abe
padaryti
sprendimą
pasitraukti
4>
joja institucijos mokymo funkci \ s
nistikos katedros klausimo nagri
iš
aktyviai
besireiškiančiųjų
gre
jos reikalingumu. Jo nuomone, rei
nėjimu. Jis paminėjo, kad klausi
kalingiausia yra tyrimų centras, <{r
^
mas pirmą kartą buvo iškeltas tų..
Toliau
jis
pateikė
savo
asmeniš
kur
būtų
daromi
istorijos
ir
so
Trečiojo mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu 1977 m. Tuo metu ką nuomonę, kas sudaro lituanis cialinių mokslų tyrimo darbai.
PLB pirm. Bronius Nainys pakvie' tiką ir kam Katedra turėtu būti
Ne visos pastabos buvo optimis
tė prof. Šilbajorį pilniau apipavi-j skirta. Anot jo, turėtų būti siekia tiškos. Dr. Ferdinandas Kaunas
dalinti mintis ir jas pateikti Pa-! ma lietuvių kalbos ir literatu- pastebėjo, kad bus sunku tokias
The Golden Gem oi the Ages
saulio Lietuvių
Bendruomenės ros katedros, nes šios dvi sritys iš išlaidas pateisinti. Be to, jis pabi
p į n įgu rinkimas KatedBy PATTY C. MCE, Ph.D.
Penktajam seimui, kuris įvyko esmės reikalauja lietuvių kalbos j . ^ ^
pažinimo,
o
tuo
tarpu
kitos
sritys
rai kultūriniams reikalams pa
1978 m. vasarą Toronte. Seimas
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymėjimą už savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
nutarė, kad klausimas yra itin yra įmanomos ir be gero lietuvių kenks, nes, anot jo, lietuvių visuo
GINTARO
atsiradimą,
kilme.
Daug
vietos skiria apie Lietuvos gin
kalbos
mokėjimo.
menė kultūriniams reikalams jau
svarbus, ir įpareigojo PLB valdy
tarą,
o
dalį
iliustracijų
sudaro
iš
GIFTS
INTERNATIONAL—VAZNEApie etninių grupių sukurtų ir taip šalta.
bą ištirti galimybes katedros stei
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
gimui. Toliau katedros klausi katedrų pavyzdžius ir apie konk
Bronius Nainys pastebėjo, kad
ir kitur.)
mas rado atgarsio
Lietuvių rečias galimybes pakalbėti buvo idėja yra kilni, bet suabejojo, ar
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
bendruomenių ir Lietuvių jau pakviestas Leonas Raslavičius. L. bus galima ją įgyvendinti. Visuo
kiekvienai progai.
nimo sąjungų valdybų pasitari Raslavičius prieš maždaug me menėje trūksta noro dirbti, nebė
Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company. New York,
me Detroite 1980 m. kovo mėn. tus buvo pakviestas Pasaulio iLe- ra entuziazmo.
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Meiboum.e ir kitur. Kaina su
Ten, visiems vienetams uareiš- tuviu Bendruomenės valdybos
Bronius Juodelis, kuris anks
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
kus teigiamus nusistatymus ka ištirti katedros steigimo galimy- čiau abejojo Katedros reikalingu
mokesčio
tedros klausimu, buvo nutarta ak bes įvairiuose Šiaurės Amerikos; m u . pareiškė, kad Katedra yra
Utakyam siusti:
tyviai siekti katedros minties universitetuose. Jo platus prane-| būtina sovietu mokslo klastojic-h«9
DRAUGAS, i 5 | 5 Wzst 6Srd Stįgyvendinimo
š/mai buvo išspausdinti "Drau- mams atsverti. Jis pridūrė, kad dar
bas neatidėliotinas. Vilius DunApie Katedros reikalingumą {go" kultūriniame priede....
^
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. L1TLAMCA AVE.

Tel.

YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK fLACKAVViCZ) ir SUNOS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CA1 IFORMA AVE.

Tel.

I Afavette 3-3572

JURGIS F. RUDM1N
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel.

YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5«th Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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kas ir idomus dovanų pasikeitimo Į dų pramonės ministru paskirtas
būdas. Judrus Kalėdų Senelis — j Kazimieras Miniotas, sveikatos
V. Zinkus ir jo asistentė A. Kuz apsaugos — Jonas Platukie.
X PauL D. Balčiūnas, Mission
mienė labai vykusiai tą procedū
Viejo, CaJL, atsiuntė "Draugui"
— Kompozitorius E. Balsys
Svečias
i ą atliko.
auką 10 dol. ir 2 dol. už kalen
sukūrė naują operą pagal vo
dorių, Povilas Šimoliūnas, Chi
kiečių rašytojo H. Sudermano
cago, HL, pridėjo prie prenume
novelę "Kelionė j Tilžę". Diri
ratos taip p a t 10 dol. auką. Dė
gentas J. Aleksa, režisierius R.
kojame.
Siparis, dailininkas F . Navickas.
0KUP. LIETUVOJE
Vilniaus
operoj Indrės partiją
X Pratęsdami prenumeratą
—
Baltiečių
Instituto
Stockatliko L. Kvasaitė, Anso — B .
X "Draugo" atkarpoj Anšla- pridėjo 5 dol. aukų: Laima De
holme
delegacija,
pakviesta
E
s

Tamašauskas,
Ruses — V. SiSv o Egldeio apysaką "Daiktai" gutis, Juozas Darnusis, Vladas
tijos
Mokslų
Akademijos,
lankė
kaitė.
Veiksmas
vyksta Vilviššeštadieni baigėme spausdinti. Žemaitis, Alfonsas Jaras, P.
si
Taline,
Rygoje
ir
Vilniuje.
Ją
kiuose,
valtyje
Nemune,
Tilžės
Šiandien pradedame naują at Klimavičius, E. Balašaitienė, J.
sudarė
instituto
direktorius
Jokūbo poilsio parke.
k a r p ą — Juozo Toliušio " P a  Girdauskas, B. Balčiūnas, J. B.
Imantas
Rebanė,
meno
paskaitų
veikslas užeigoje".
Bartkus, F r a n k Daniel, Ona Ba
"300 kultūros paminklų"
vadovas Hans Leppas, Stockrauskas,
P
r
a
n
a
s
Jančiukas,
A.
X Dariaus - Girėno lituanisti
holmo universiteto koordinaci — tokiu pavadinimu "Minties"
J.
Kubilius
ir
Juozas
Burniausn ė j e mokykloje Kalėdų atosto
nio komiteto narys, ir skulpto leidykla išleido knygą apie okup.
kas
—
4
dol.
Nuoširdžiai
dė
g o s baigsis ir pamokos prasidės
rius bei menotyrininkas Janis Lietuvos kultūrinius paminklus.
kojame.
šeštadienį, sausio 10 d.
Brieditis. Susitikimą su svečiais Pateikti senų ir naujų paminklų
aprašymai ir nuotraukos. Kny
X J. Oadzow, Okron, Ohio, už
iš Švedijos Vilniuje surengė
X Aleksas ir Elzbieta Šatai,
ga d a r y t ų geresnį įspūdį, jeigu
I audiniu. Ant^ jo koplytėlė ir ne- \ "Tėviškės" draugija. "Gimtaja
Cicero, UI., sveikina visus drau kalėdines korteles atsiuntė 10
| uždegtos 5 žvakės. Stalai „lūž me Krašte" paskelbtame prane joje nebūtų prikišta tiek d a u g
g u s ir pažįstamus su šv. Ka dol. Mikas Klimas, Thompson,
ta" apkrauti Kūčių valgiais, „Dįe- šime teigiama, kad buvo tartasi bolševikiškos "kultūros" p a 
lėdom ir Naujais 1981 Metais. Conn., t a i p p a t 10 dol. širdin
Į vo pyragais" (plotkelėmis) bei dėl kultūrinių ryšių plėtimo t a r p minklų, pastatytų pastaruoju
Vietoj kalėdinių kortelių auko gai dėkojame.
papuošti žvakėmis ir eglių šake Švedijos ir Lietuvos, dėl pasta metu, kurie s u lietuvių kultūra
j a "Draugui" 25 dol.
X Vladas Stropus, Chicago,
lėmis. Viskas skoninga, šventiš- rosios mokslininkų dalyvavimo nieko bendra neturi.
M.,
atsiuntė
8
dol.
Po
5
dol.
X P. Butkuvienė, Cleveland
Įka. Nuotaika linksma. Kažkas šeštoje konferencijoje,
— Stiklo fabrikas Aleksote,
kurią
už
kalendorių
ir
korteles
—
Heights, Ohio, šv. Kalėdų proga
šaukia per stalo ilgį: „Kokios čia Baltiečių institutas rengia Stock prie Kauno, atšventė savo veik
užprenumeravo vieneriems me Justinas Šiugžda, Brooklyn, N.
jūrininkų Kūčios salėje, kodėl ne holme 1981 m. birželio 5-8 d. Jos los 50 metų sukaktį. Tai vie
t a m s vienam asmeniui "Drau Y., ir Vincas Benokraitis, Clelaive?" — Kitas, ne mažiau juo tema — "Dailės menas Baltijos nas iš seniausių įmonių okup.
g ą " kaip kalėdinę dovaną. Gra veland, Ohio. Už kalendorių —
kaudamas, atkerta — „Ar negir šalyse, jo ryšiai t a r p kraštų Lietuvoje, š i a proga buvo įkur
Aurelija
Ivinskienė
—
5
dol.
ž u s pavyzdys. Dėkojame už
dėjai, juk laivas nuskendo prie Skandinavijos ir Baltijos srity tas įmonės muziejus, kuriame,
Nuoširdus ačiū.
naują skaitytoją
Irano krantų, gelbėdamas ame se".
Įdėtose nuotraukose ma be k i t a ko, pateikti pirmieji fab
rikiečių įkaitus..."
X
AL
Eitutis,
iš
Chicagos,
už
tyti
Vilniuje
įvykusio pasitari riko gaminiai ir gamybos prie
X Stanley Bartkus, Detroit,
Garsiakalbio padedamas, pra mo dalyviai, P. Petronis, tauti monės.
kalendorių
i
r
korteles
pridėjo
Mich, per mūsų spaudos platin
byla Edm. Vengianskas, kuopos nę juostą uždedantis I. Rebanei.
t o j ą Vyt. Čižauską užsiprenu 8 dol., S. J . Paplauskas, Los An
pirmininkas. Trumpai apibūdina "Gimtasis K r a š t a s " cituoja I.
geles,
Cal.,
—
3
dol.
už
korteles
meravo
vieneriems
metams
Iš
S.
Kudirkos
šuolio
į
laisvę
dešimtmečio
minėjimo
New
Yorke.
SoleniKŪČIŲ tradicijas,
atisivežtas iš Rebanės pareiškimą: "Esame
"Draugą" ir įteikė 10 dol. au ir 2 dol. už kaJendoriu. Anta I zantas Kudirka, LFB NY sambūrio sekretorė R. Alinskienė.
Lietuvos,
pasveikino
seses ir bro patenkinti įdomia viešnagės pro
ką. Sveikiname naują skaityto nas Biržys — 2 dol. auką. Vi
PALIKO DUKTERĮ
Nuotr.
Vyt
Maželio
lius šaulius bei svečius. Pakvies grama. Mes suprantame, kad
j ą ir nuoširdžiai dėkojame už siems malinus ačiū.
tas V. Utara perskaitė įdomų ir Pabaltijo tautų kultūros šaknys,
U ž užstatą paleista iš kalėji
auką
X P r a n a s Mickus, Longueuil,
prasmingą „Tėvynės prisimini jos rytdiena kuriama čia, jūsų mo Debbie Linton, 18 m., kuri
mų" poetinį tekstą.
X Juozas Mikonis, Richmond Qc, Kanada, mokėdamas pre
kraštuose, todėl ir ieškome ryšių savo 6 mėnesių dukrelę paliko
numeratą,
pridėjo
5
dol.
už
ka
Hts., "Draugo" mecenatas, vi
Su iškilminga ir gediflu supa- j s u jumis. Juos plėtoti, mano lauke prie durų, kai oro tempe
suomenininkas, siųsdamas pre lėdines korteles ir 10 dol. auką į RAŠYT. MARIUS KATILIŠKIS Bradūnas, kuriam gyvybė ir mir- ma nuotaika sekė žvakučių užde-į m e , padės Steckholmo universi- r a t ū r a tebuvo tik penki laips
ATSISVEIKINTAS IR
: tis tarsi garbės sargyba budi prie
numeratos mokestį už 1981 me spaudos stiprinimui. Nuoširdus j
gimas tokia tvarka: 1. už tėvy- į teto kuriamas mokslinis centras niai. Praeiviai išgirdo kūdikio
PALAIDOTAS
Į rašytojo karsto. Sveikinimą ir
t u s pridėjo 25 dol. spaudos sti ačiū.
nės laisvės kovose žuvusius ka-. Pabaltijo tautų kultūrai ir isto- verksmą ir pranešė policijai
prinimui ir 5 dol. už kalėdines
X Rožė ir Kazys Ražauskai,'
Rašytojo Mariaus Katiliškio S * • " • p j a u t ą b a i S ė e i I ė r a š " rius, šaulius ir partizanus — žva- , rijai tyrinėti",
Kūdikis, susuptas į antklodę,
korteles. Mielam rėmėjui nuo Dearborn Hts., Mich., apmokė-j mirtis gruodžio 17 d. čikagie- čiu, dedikuotu Mariui Katiliškiui kūtę uždegė B. Budraitis. 2. už
šalty teišbuvo apie 10 min. Ap
ir parašytu jo mirties dieną.
širdus ačiū.
dami
prenumeratą,
paskyrė j čius ir visos, išeivijos literatūros
sigalvojusi motina grįžo, bet j a u
mirusius kuopos narius — Anta
Rašytojo
laidotuvės
įvyko
neberado kūdikio, k u r i s buvo
"Draugui" didesnę auką ir kar- į bičiulius jaudinančiai pribloškė.
ną
Kulikauską,
Joną
Klimą,
Alfon
X Dr. Stasys Ankudas, Baltigruodžio 20 d. (šeštadienį). Iš
nugabentas į Svč. Marijos ligo
tu
palinkėjo
visam
štabui
links-1
Asmeniškai
daug
kas
jį
pažinojo,
są
Paukštį,
Antaną
Dobilą,
Petrą
more, Md., už kalėdines korte
koplyčios rašytojo karstas buvo
ninę Chicagoje. T a d a Linton
atsekęs nuo
Lengviną, Rimą Utarienę ir My
les atsiuntė 15 dol. auką. Nuo mų švenčių. Dėkojame už lin- ; rašytojas nebuvo
nuvežtas į Šv. Alfonso bažnyčią
paskambino policijai, sakydama,
kėjimus i r auką.
j gausiu Chicagos kultūrinių pakolą Mikėną uždegė V. Galeckasširdžiai dėkojame.
Lemonte. Bažnyčioje šv. Mišias
kad jai reikia pagalbos r a s t i
j rengimu, daugelio visų matytas
3. už pavergtą tėvynę Lietuvą —
X Kusi. Antanas Kardas. New i ir skaitytas. Todėl nenuostabu, atnašavo ir pamokslą pasakė lie J. Mikulis; 4. už ištremtuosius
mergytę.
X K. Bacauskas, Woodhaven,
York, N. Y., už kalėdines kor I kad gruodžio 19-tos dienos vaka- tuvių jėzuitų provinciolas kun. ir kenčiančius seses bei brolius
N č Y., užsisakė naujausių lei
teles atsiuntė 15 dol. ir palin I re Lemonte į Gerharz laidojimo Leonas Zaremba. Jisai velionį koncentracijos lageriuose — A.
dinių ir pridėjo 5 dol. už kalėdi
n!llHfll!!HIIIUi!!!?Hlf?UHni!5l!!nflIIIU*
kėjo linksmų švenčių. Nuošir koplyčią, kurioje velionis buvo taipgi atvyko išleisti su malda iš Janušauskienė; 5. už lietuvius jū
n e s korteles.
koplyčios ir palydėjo į Lietuviu
Advokatas
dus ačiū.
pašarvotas, jo atsisveikinti susi
reivius plačiuose vandenynuose
X Andrius Laukaitis, Lemont,
tautines kapines. Minia žmonių
GMTARAS P. 6EPINAS
111., mūsų bendradarbis, pratęs
X Kun. Antanas Sabas, rinko didelis būrys bičiulių, pažįs graudžiai atsisveikino su rašyto toli nuo tėvynės krantų — žva
d a m a s prenumeratą pridėjo 10 Church of Christ the King, Sud- tarnų, jo rašto skaitytojų iš visos ju kapinėse, palikdama jį amži kutę uždegė jūrų kapitonas B.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
dol. už kalėdines korteles, ka bury, Ont., Kanada, atsiuntė 25 plačiosios Chicagos, iš Amerikos n a m poilsiui ąžuolo ir uosio pa- Krikštopaitis. 6. Kalėdinę eglu
Šeitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
tę įžiebė pulk. K. Dabulevičius.
lendorių ir auką. Nuoširdus dol. auką su linkėjimais: "Nuo ir iš Kanados.
ir pagal susitarimą.
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Atsisveikinimo su velioniu va
Tėvas Zaremba, jėzuitų pro miręs spalio 15 d., palaidotas Tel. 776-5162 arba 776-5163
ačiū.
širdžiai sveikinu "Draugą" švenvinciolas, palaimina KŪČIŲ stalą : Joniškėlio bažnvčios šventoriųX Liet. Mot. Fed. Chicagos j čių proga ir linkiu Jums dar il- karą pravedė JAV LB Vidurvaka2649 W 63 Street
ir visus dalyvius gražiomis minti je. Buvo gimęs 1908 m. sausio
ŠAULIU KŪČIOS
Klubas rašo: "Suprasdamos ir : gai lietuvius lankyti ir stiprinti rių apygardos pirmininkas Kazys
Chicago, 111. 60629
mis. Prasidėjo sveikinimai žodžiu. 5 d. Pumpėnuose. Kunigavo timiimiiMMimiiuiiiiiiiiiiiiiHimimmii!
įvertindamos Kronikų
didelę religinėje tautinėje dvasioje" Laukaitis. Jautrus buvo momen
(Įspūdžiai,)
tas, kai jis pirmiausia prie rašy
Pirmasis prabilo T. Zaremba, po Panevėžy i r Naujamiesty, Kle
reikšmę vergaujančiai Lietuvių Ačiū už linkėjimus ir auką.
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L.K.B. Kronikoms teisti sąjunga kalėdines korteles ir dar pridė- į Lietuvių Bendruomenės vardu, gausiai dalyvavo (apie 140 as Cicero saulių kuopos u'urų) pir
i
je,
kur
jam
vieta
numatyta
se-'
jo
20
dol.
auką.
Mūstj
mielą
;
pabrėždamas,
kad
Marius
Katilišmmmininkas.
m e n y ) kuopos šaulių su šeimo
širdingai dėkoja už sveikinimus
0
DUno
60629
j
namiestyje,
trikampėje
erdvėje
i
^
^
K
'
*
skaitytoją
įrašome
į
garbės
pre
kis su visa savo šeima buvo uolūs mis bei kviestinių svečių. Laimei,
i r už 50 dol. auką.
(pr.).
Solistė ir poetė I. Petrauskienė į prie Šv. Onos, Bernardinų an-! D * r b o v a L u u 0 9 . i k i 7 " * v *
numeratorių sąrašą ir nuošir Bendruomenės nariai, ir Bend buvau ir aš pakviestas garsaus perskaitė
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
savo kūrybos du eilėraš sambiių ir Vilnios. Paminklą
X šie Elinois valstijoje gyve džiai dėkojame už paramą.
ruomenė giliai užjaučia šeimą ir Brighton Parko fotografo P. Ma- čius, padainavo solo ir suorganibaigia kurti skulptorius Gedimi
nantys asmenys paaukojo JAV
pati liūdi, rašytojo netekusi.
lėtos. Asmeniškais įspūdžiais č i a ^ y g bendrą visiems kalėdiniu nas Jokūbonis, pirmą eskizą pa
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E . Kojelytė, Algis Kiudalas, Da Bartuška, Willough by Hills, žmogiškuosius ir
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kūrybinius bau nuo grožio, spinduliuojančio mas, vikrus baltabarzdis Kalėdų
jam kilo tada, kai kūrė Kaunui
lia Sumskytė; 40 dol. — A. Raz Ohio, ir Salomėja Nikant, Hot bruožus, taipgi prisimindamas
iš salės. įžengus vidun, sustabdė Senelis ir dalino dovanas, sudėtas skirtą Maironio paminklą. A.
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venimo vingiuose.
Knyga yra tik teologine, ji dėl |K
patklausė. — .„Kam." — sakau. Tos dovanos buvo padėtos po eg musia į skilusią koloną. Pasak
nas. Marija Varnas, Alexander
X Šie asmenys, gyvenantys
Lemonto Balfo skyriaus vardu — „Ogi pačiam sau", — atsa lute, o atnešusiems jas, buvo įteik
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vietovių aprašymo ir dėl i«*
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d r . Rimvydas ir Giedra Sidriai. Lietuvių jaunimo sąjungos Gy damas Katiliškių šeimos talką
noju", sakau, — „aš nusiperku". Kalėdų Senelis atrasdavo dovaną vinčios figūros kojų išsilaiky Jominčiam Lietuvos istorija ar vie
Mary Vizgirda, Alfonsas ir Valė nimo fondui: 10 dol. — Algis A. Balfui ir paties velionio buvimą
!
.ovėmis. Knyga didelio formato, *40
Kliknai, Kęstutis Trimakas, Jo- Regis, Vyt. Petrauskas, Vyt. ir su visais šioje šeimyniškoje Le Krūptelėjau, kai susidūriau štai- ir įteikdavo laimėtojui. Berods, mą ir išryškinti paties poeto oš!.
— kaina $3.00 Galima ja įsisrri
ga su stiprios išvaizdos vyru I nebuvo atsitikimo, kad atsineštą dvilypumą, susietą su Lenkija
seph ir Vida Meilai, Raminta ir Aldona Cepeniai, Evelyn ir Bru monto'lietuvių kolonijoje.
Drauge".
šaulio uniformoje, bet be šautu-'dovaną pats laimėtų. Tai savotiš- ir Lietuva. Būsimo paminklo
Algirdas Marchertai, dr. Augus no Masiokai, Mary B. Černius.
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Valdyba nuoširdžiai dėkoja už delis, VI. ir R. Stukai. Abro- ras Kausteklis. P o 4 dol. — Tz.
linskas atleistas iš ministrų ta kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
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SKOLOS duodamos maiai* mėPlokšteles kaina su persiunti
Jadviršis, A. Paskoris, Vanda ir Richard Kuchinskas. Los
Pavelas Kurys (rasas?) atleis mu — $3.85. Ulinois gyv. dar pri
aesiniaja įmokėjimais ir priei
Milavickas, Juozas Steponaitis, Angeles, Ca., atsiuntė už kalė
tas iš baldų ir medžio apdirbi deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio.
namai* nuofcrneiais, Kreipkite* j
S. Bražioms, Antanas Giniotis. dines korteles po 10 dol., Algis j
mo pramonės ministro pareigų
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
Mutual Tedera] Savings, 2212
JAV L J S Valdyba dėkoju UŽ; Kiudulas, Chicago, UI. — 8 dol. . Dahs Gen. T. Daukanto jūrų Saulių kuopos Kūčių vakarienes dalyvių gruo Atleistas ir sveikatos apsaugos 4545 W. 63 S t Chkmgo, IL
Weat Cermak Road — Telef
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j Širdingai dėkojame už aukas.
į dikj 20 d. Vy«ų salėje.
Nuotr. P. Maieto*
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vo dk su draugišku žypsniu. Pa
galiau sužinojau, kad jo pavar
dė V. Utara, gi tos mielos po
nios, kimbančios dėl dovanų,yra
A. Kuzmienė. Abu jie priima ir
informuoja atvykusius. Vargo ne
buvo surasti bičiulį fotografą ir
jo draugus, bet nesugebėjau su
sipažinti su tiek daug vienodai
gražiu moterų. Bičiulis nesiteikė
pristatyti, o a š nedrįstų jų pa
klausti — kurios tikros ponios ir
kurios ponios našlikės. Vėliau pa
aiškėjo. Salėje duslus ūžesys, nes
svečiai renkasi, sveikinasi, bu
čiuojasi ir užima vietas prie sta
lu.. Kalėdų eglutė apkabinta mez
giniais ir šiaudinukais, pagamin
tais darbščiųjų
šaulių rarskoI mis. Po ja daug dovanų ir vie
name šone pristatytas nedidelis
i staliukas, apdengtas tautodailės

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 29 d.
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