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Švedai paleido
sovietų laivą

M. JUREVIČIAUS TEISMAS

gvinančių aplinkybių nenustaty
ta.
Liud. H. Juzeliūnas ir S. StūLaivas turėjo atominių ginklų
M. Jurevičiaus atsakomybę
rys parodė, kad jis per garsiakal
Stokholmas. — Švedija palydė- į laivas turėjo elektroninio šnipi
bį įspėjo procesijos dalyvius, liepė sunkinanti aplinkybė yra ta, kad
jis
anksčiau
buvo
padaręs
nusi
jo
sovietų povandeninį laivą to nėjimo įrengimus.
išsiskirstyti. Eisena trukdė eismui,
kaltimą.
liau
į jūrą ir paleido plaukti. So
Šis incidentas pasibaigė, tačiau
pažeidė viešąją tvarką.
Jurevičius, Mečys, Jurgio, gim
vietų povandeninis laivas 10 die švedų spauda pabrėžė, kad jis ne
Liud. V. Mišeikis parodė, kad 1927 m. spalio 29 d. Šiaulių raj.
nų išbuvo Švedijos teritoriniuose mažai pakenkė švedų — sovietų
procesija nutraukė bet kokį eis Mimaičių km., lietuvis, neparti
vandenyse, apsuptas švedų karo santykiams. Švedijos vyriausybė
mą Tytuvėnų m. "Tarybų" gat nis, vedęs, išsilav. 4 klasės, iš]
laivų.
10 kartų buvo iššaukusi sovietų
vėje.
valstiečių, ne karo prievolininkas,!
Premjeras
Thorbjom
Falldin
ambasadorių į užsienio reikalų
Liud. J. Daniliauskas, Miko- anksčiau teistas — 1950 m. kari
pareiškė
spaudos
konferencijoje,
ministeriją. Dėl pastebėtų laive
lahytė - Mackevičienė Nijolė, nio tribunolo pagal RTFSR BK
jog
investigacija
baigta.
Sovietų
atominių užtaisų ambasadoriui
Juozo, N. A. Laniauskienė, A. €3 — 2 str. 25 m. laisvės atėmimo,
laivo
įplaukimas
į
švedų
vandenis
buvo
pareikštas griežtas protes
Lapienis parodė, kad procesija gyv. Šiauliai, Spindulio 6 — 10,
buvo
šiurkščiausias
švedų
terito
tas.
Jei
sovietų laivą būtų ištikusi
trukdė eismui.
dirb. Žarėnų — Latveliu bažny
rijos pažeidimas nuo II-jo Pasau didesnė nelaimė, jei jis būtų sudu
Tokius pat parodymus davė čių zakristijonu, TSRS pilietis,
linio karo laikų, pasakė premje žęs netoli Švedijos krantų, galėjo
liud. P. Prišmontas.
šia savo nusikalstama veiklai
ras- Dar blogiau, šalia vandenų kilti atominės radiacijos pavojus.
Liud. E Urbonas, R. Ilevičius, įvykdė nusikaltimą, numatytąj
pažeidimo, mūsų tyrinėjimai pa
Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo organizacinis komitetas. Sėdi iš kaires: G. ReinytS, St. Jokubauskas,
G. Bružas parodė, kad juos daly LTSR BK 1993 str.
_
.,
. —
pirm. J. Rimkevičius, J. Kerelienė, R. Kubiliūtė; antroje eilėje: Ji. Martinkus, A. Santaras, B. Kovienė, J. Masilionis, rodė, kad sovietų laivas turėjo j
vauti procesijoje kurstė M. Jure
Kaltinamoji išvada surašyta| R. Vytas, R. Smolinskienė, V. Plepienė. Trūksta St. Labanauskienės.
branduolinių
užtaisų,
pabrėžė!
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Nuotr. P. Maletos
vičius, kurį atpažino fotonuotrau Vilniuje, 1981 gegužės 25 d.
premjeras, Švedijos specialistai j
b a i k i t e OTtlCUS
koje
Baudžiamoji byla teisminga|
nustatė, naudodami specialius j
&
aparatus, kad iš sovietų laivo toWashingtonas. — Prezidentas
Iš įvykio vietos apžiūros pro LTSR Aukščiausiajam Teismui
je vietoje, kur paprastai laikomos i Reaganas įsakė valstybės sekretotokolo matosi, kad Tytuvėnų m.,
(Kaltinamoji išvada sutrum|
torpedos, eina urano 238 radiaci- į riui Haigui ir valstybės saugumo
"Tarybų" gatvėje, ties namu Nr.
pinta — Red.)
ja. Nustatyta, kad laive galėjo bū- į patarėjui Allenui užbaigti tarpu
6 važiuojamosios dalies plotis 6
Kaltinamąją išvadą surašė LTj
ti apie 22 svarai urano. Prem- \ savio kivirčus, nes jie kenkia valsm. Toliau važiuojamoji dalis pa SR prokuratūros ypatingai svar
laipsniui siaurėja ir ties namais, bių bylų tardytojas A. Jucys, o ją
— Izraelio gynybos ministeris jeras Falldin nurodė, kad švedai, Į tybės užsienio politikai. Lapkri
čio 5 d. anksti rytą prezidentas
pažymėtais Nr. 34 ir 25, sudaro 1981. V. 27 patvirtino LTSR pro
Sharon pasakė, kad Saudi Arabi pastebėję uraną, tuoj pranešė;
pasikvietė abu pareigūnus į savo
Maskvai,
o
iš
jos
atsakymas
atė
tik 3,5 m.
kuroro pavaduotojas A. Noviko
jos taikos planas turi aštuonis
Organizacinis
komitetas
jau
baigė
pasiruošimus
kabinetą, paprašė išeiti visus ki
jo
tik
po
26
valandų.
Maskva
ne
Iš Kelmės VRS pranešimo ma vas ir LTSR prokuroras A. Kaire-|
punktus. Izraelis, atsiliepdamas į
Chicagfi. — Lapkričio 5 d. monstruotos lietuvių kūrybos jė tą planą, pastatys okupuotose paneigė, kad laive yra branduoli tus patarėjus ir visą valandą tarė
tosi, kad kelio ilgis nuo Tytuvė lis.
Apklausos metu liudininkai| "Margučio" patalpose buvo su gos, moksliniai atsiekimai. Busarabų žemėse aštuonias naujas nių ginklų, tik pastebėjo, kad po si su minėtais vyriausybės parei
nų iki Šiluvos — 8 km. Kelias res
vandeninis laivas, kaip ir visi jū gūnais. Baltųjų Rūmų spaudos ry
publikinės reikšmės, kertasi su daug kur painiojosi: vieni sakė šaukta spaudos ir radijo dar mestas žvilgsnis į lietuvių atsieki- žydų sodybas.
roje esą laivai, nešioja reikalin šininkas David Gergen vėliau pa
kad žmonės ėję netvarkingai ir buotojų (konferencija,
kurioje mus, gyvenant ir kuriant už Lie
kitais keliais.
— Pietvakarių Afrikos (Nami- gus ginklus ir amuniciją. Sovie aiškino reporteriams, jog preziden
buvęs užimtas visas kelias, kiti Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos tuvos ribų. Bus paliestos pagrindi bijos) partizanų grupės atstovas
M. Jurevičius iš paskutinės
tų atsakyme pridėta, kad ginklų tas patarė rasti būdus vengti vi
tvirtino, jog eisena buvusi tvar simpoziumo rengėjai pasidžiaugė, nės mokslo ir meno sakos.
pasakė Zimbabvėje, kad jo orga turėjimas neturi nieko bendro su daus nesantaikų ir vienas kito kri
darbovietės charakterizuojamas:
kinga po 4 — 5 žmones eilėse ir kad daugelį mėnesių vykęs dar
J. Rimkevičius paskelbė, kad nizacija sutiktų, kad Pietų Afri
iki 1974 m. pabaigos administra
aplinkybėmis, kuriose laivas ne tikavimo. Gergen pridėjo, kad
užėmusi tik pusę gatvės, — ma bas planingai eina prie galo. Or šalia mokslinių posėdžių numa
ka laikytų savo karines bazes Na tyčiomis pateko į Švedijos terito- j faktas, kad prezidentas pasisaukė
cinių nuobaudų neturėjo. 1974 m.
šinos galėjusios pravažiuoti.
ganizacinio komiteto pirminin tyta suruošti mokslinių veikalų, mibijoje, kol būtų išrinktas nau
lapkričio 10 d. ir gruodžio 8 d. į
Alleną, nereiškia, kad būtent jis
Po
liudininkų
apklausos
grei
kas Juozas Rimkevičius išdalino techninių bei architektūros dar jas valstybės parlamentas. Iki pil rinius vandenis.
darbą neatvyko motyvuodamas,
Premjeras
pareiškė,
kad
Švedi
bų
ir
patentų,
išradimų,
žemėla
yra tas "partizaninis kovotojas",
tai
buvo
perversti
trys
bylos
tokonferencijos dalyviams jau užkad turi švęsti religines šventes.
nos nepriklausomybės Namibijo- ja atmeta sovietų aiškinimą, kad
pių
rinkinių
parodos.
J.
Rimkevi
kurį Haigas apkaltino.
Už pravaikštas pastaba. Tačiau mai. Tokiu būdu teismo nariai irj baigtą simpoziumo programą ir
ie
galėtų
pasilikti
ir
P.
Afrikos
vai
laivas
atplaukė
prie
karinės
šve
čių papildė B. Kovienė, pabrėžu
Kitą kontroversiją sukėlė gyny
gruodžio 25 d. ir sausio 6 d. vėl publika "nuodugniai*' susipažinoi prašė spaudos darbuotojus į
dininkai bei policija.
dų
bazės
netyčia.
Nustatyta,
kad
si,
kad
įvyks
ir
įdomi
gintaro
pa
su
nusikaltimo
daiktiniais
įrody-j
bos sekretoriaus Weinbergerio pa
talką, kad kuo daugiau visuome
į darbą neatvyko. Už tai atleis
— Britanijos premierė Margaroda bei Moterų Dailininkių są
mais
ir
kt.
medžiaga.
reiškimas senato užsienio reika
nės
galėtų
pasinaudoti
neeiline
tas iš darbo.
jungos dailės paroda, kurios te ret Thatcher tarėsi Londone su
lų komitete, kad jis nieko negir
mokslininkų
ir
kūrėjų
suvažiavi
Valijos
princai
(Bus daugiau)
Airijos premjeru FitzGeraldu.
M. Jurevičiaus atsakomybę len
dėjęs
apie Nato planą išsprogdin
mo proga. Savo sričių darbus pra ma "Lietuvių mitinės būtybės".
— JAV karinė delegacija, valaukta kūdikio
ti atominę bombą kaip įspėjimą
nešė organizacinio komiteto na Tai vaizdinė mitinių dievų inter dovauiama gynybos sekretoriaus
riai: B. Kovienė, St. Jokubauskas, pretacija. Numatytas Lietuvių Ra asistento Francis West, lankėsi
Londonas. — Buckinghamo Sovietų Sąjungai ar pademons
šytojų
draugijos
literatūros
pre
A. Kerelis, dr. T. Remeikis ir I.
ir apžiūrėjo Vakarinės rūmai paskelbė ketvirtadienį, kad truojant šį ginklą, jei sovietai im
mijos įteikimas ir V. Krėvės "Ra- j Maroke
£ia£
Kerelienė.
Valijos princas ir princesė, kara tų pulti Europą. Dieną prieš tai
Nupjovė kryžių
atvykę iš viso pasaulio kraštų,
ganiaus" inscenizavimas. Simpo-' S a c h a r o s » a z e s bei kariuomenės lienė ir Edinburgo kunigaikštis apie tokią "atominę demonstra
Ketvirtojo
Mokslo
ir
Kūrybos
Įgulas. Bandoma nustatyti, ko
Vandališkas kryžių ir kitų re siekė atrasti tikrąjį Šv. Antaną.
simpoziumo formalūs rengėjai ziumo metu savo suvažiavimus kių ginklų Marokui reikia parduo ir abiejų šeimų nariai labai džiau ciją" kalbėjo sekretorius Haigas.
Atskyrus
visa
tai,
įkas
nėra
istoriš
liginio meno vertybių naikinimas
yra taryba, sudaryta iš JAV Lie šaukia Lituanistikos institutas ti.
giasi žinia, kad Valijos princesė
Sovietų Sąjunga tuoj atsiliepė,
Lietuvoje tebesitęsia. Mus pasie ka, iškilo didinga Šv. Antano kaip
ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir
tuvių
Bendruomenės,
Lituanisti
Diana,
ištekėjus
liepos
29
d.
už
kad bet koks Nato bandymas
— Kongrese kilus opoziciiai,
kia naujos žinios apie barbarišką teologo, Evangelijos skelbėjo ir
kos instituto, Pasaulio Lietuvių architektų sąjunga.
princo
Carlio,
ateinančių
metų
bir
išsprogdinti
branduolinį užtaisą,
žmonių
meilės
apaštalo
figūra,
vyriausybė
nutarė
atsiimti
savo
•. kryžių sunaikinimą kai kuriose
Parodoje bus išstatyta ir reta
gydytojų sąjungos ir Pasaulio
želio
mėnesį
gimdys
kūdikį.
Ne
kaip
įspėjimą,
būtų palaikytas ato
jo
žmogiška
ir
religinė
asmeny
planą
parduoti
arabų
valstybių
Lietuvos vietovėse, visai nesiskai
nuotrauka, kaip Lietuva atrodo iš
Lietuvių
inžinierių
ir
architektų
žiūrint
ar
gims
sūnus,
ar
duktė,
minio
puolimo
pradžia. Naivu
tant su švenčiausiais religiniais bė, jo meilė Kristui ir Bažnyčiai,
erdvės satelito. Ji daryta 1978 m. grupei komunikacijos erdvės sa naujagimis bus antrasis sosto įpė
sąjungos
skirtų
delegatų.
Šio
sim
manyti, rašo Novosti agentūra,
lietuviškos liaudies įsitikinimais. jo broliškumo ir taikos mokslas.
Visi simpoziumo darbai ir pa telitą. Sekretorius Haigas paskė. dinis, nustumdamas princo Car
poziumo tarybą sudaro: T. Anta
kad kita pusė nelaikytų tokio spro
kad
šis
klausimas
bus
studijuoja
Naujai
išleistame
veikale,
Padu
Pernai lapkričio mėnesio pa
naitis, dr. G. Balukas, dr. D. Gied rengimai, išskyrus užbaigiamąjį mas. Tarp kitų, toje arabų gru lio brolius ir seserį vienu laiptu gimo atominio karo pradžia.
vos
Šventojo
mokslas
naujai
atgy
baigoje, prieš Kristaus Karaliaus
raitis, S. Jokubauskas, A Kerelis, pokylį, vyks Jaunimo centre. Su
žemyn nuo įpėdinystės teisių. Jei
šventę, naktį buvo pastatytas la ja ir darosi aktualus mūsų laikam, dr. J. Rėklaitienė, dr. T. Remei važiavimas prasidės trečiadienį, pėje buvo Libija ir Palestinos
gims berniukas, jis vieną dieną
Britai pagyre
bai gražus kryžius Turgalaukio iš jo puslapių, Šv. Ananas Padu kis ir dr. V. Rimšelis, MIG
lapkričio 25 d.7:30 vai. vak. susi Laisvinimo Organizacija.
taps
Britanijos
karaliumi.
Jei
mer
—Sen Barry Goldwater iš
kryžkelėje, netoli Turgalaukio vietis kreipiasi į mūsų laikų Evan
pažinimo pobūviu. Baigsis — sek
S. Arabijos planą
Mokslinės
programos
komite
siuntinėjo
laiškus konservaty gaitė, ji irgi gali tapti karalienė,
gelijos
skelbėjus,
kviesdamas
juos
geležinkelio stotelės, apie 8-ni
madienį lapkr. 29 d. uždaromuo
jei
neturės
brolių.
tui
vadovauja
dr.
Pranas
Zunde,
Riyadas. — Saudi Arabijoje tris
viems politikams, prašydamas
kilometrai nuo Marijampolės, to ne tik žodžiu, bet visu savo gyve
ju posėdžiu.
atskirų
sričių
vadovai:
dr.
J.
BilėVisa
Britanija
džiaugsmingai
dienas
viešėjo Britanijos užsienio
paremti
Kalifornijos
rinkhrtvose
je vietoje, kur susikerta plentai nimu liudyti Kristų, kad Kristaus
nas,
griežtųjų
mokslų,
technolo
sutiko
šią
žinią
ir
nekantriai
lau
reikalų
ministeris, lordas Carringį
senatą
kandidatuojantį
savo
sū
Marijampolė — Kalvarija ir Tur- Evangelija taptų visų bendru tur
gijos
ir
architektūros;
dr.
M.
NeUžsienio
spauda
kia
naujo
princo
ar
princesės,
ku
tonas. Išvykdamas jis pasakė
nų Barry, jr. Senatorius rašo, kad
galaukis — Liudvinavas. Tai bu tu. Kiekvienas Evangelijos skel
jis ramiai galės pasitraukti iš po rie turės "Valijos princo" titulą. spaudai, kad Saudi Arabijos pa
vo didelis džiaugsmas tiek apylin bėjas, — sako šv. Antanas, — iš mickas, — medicinos mokslų; dr.
apie ok. Lietuvę
skelbtas taikos viduriniesiems Ry
litikos, žinodamas, kad jo vietą
kės gyventojam, tiek keleiviam, esmės yra misijonierius. Naujas, Ina Užgirienė, humanitarinių ir
Vietnamas
parduoda
socialinių
mokslų.
Didžiojoje
Britanijoje
leidžia
tams
planas daug kuo panašus į
perima
jo
idealų
tesėjas,
—
jo
pravažiuojantiems šią kryžkelę, kritiškas Šv. Antano pamokslų
Savo
pareiškime
organizacinio
mas
žurnalas
"Worldview"
paskel
1980
metais Venecijoje paskelb
sūnus.
Pastarojo
konkurentas
Ka
(Kryžius kasdien buvo puošiamas — "Sermones" — leidinys buvo
darbo jėga
komiteto
pirmininkas
J.
Rimke
bė
Janice
Brown
straipsnį
—
tą
Europos
Bendrosios Rinkos
lifornijos gubernatorius Edmund l Bangkokas- — Tailandijos ži
gėlėmis). Bet po savaitės — kitos ruošiamas nuo 1979 m. Jis apivičius
pasidžiaugė,
kad
įvairiose
— "Lietuva — išpažinimas ir Brown esąs pats didžiausias radi
planą. Abu planai pripažįsta vi
šis gražusis kryžius buvo nuplau ima tris tomus, iš viso 1,500 pus
niomis, Vietnamas siunčia tūks
sekcijose
sutiko
dalyvauti
182
represija".
Straipsnyje
anglė
žursoms tautoms teisę gyventi taiko
kalas
visoje
Amerikoje.
tas. Dar ilgai žmonės dėjo gėles lapių. Jame randame sekmadie
tančius'darbininkų į kitas komu
kalbėtojai.
Daugumas
jų
iš
JAV,
je, abu pripažįsta palestiniečių
nalistė
trumpai
aptaria
Lietuvo
ant žemėje pasilikusio geležinio nių pamokslus, keturis pamoks
nistų valdomas šalis, nes Vietna
tačiau
atvyksta
savo
sričių
spe
teisę
dalyvauti derybose. Saudi
je
pasireiškiančią
tautinę
ir
religi
kryžiaus apkausto. Bet po kiek lus apie Mariją ir iškilmių pa
me nėra darbų ir darbo jėga Vietcialistai
iŠ
Kanados,
Britanijos,
Ryžtinga
lietuviu
Arabijos
planas yra pagrindas
nę rezistenciją, pažymėdama,
laiko ir tas buvo pašalintas. Da mokslus.
namui nereikalinga. Kartu Viet
net
iš
tolimosios
Australijos.
žengti
pirmyn,
pasakė lordas Carkad nežiūrint visų represinių prie
bar toje vietoje yra pastatytas stul
namo valdžia tuo būdu atsily
kova
už
laisve
Katalikai P. Korėjoje
Simpoziume
bus
ryškiai
pade
ringtonas.
monių prieš religiją, tikėjimas Lie
pas su užrašu: "Draudžiama
gina už gaunamą paramą. Dip
Katalikų
skaičius
Pietų
Korė
Skuodžio
byla
ir
lietuvių
kova
tuvoje
tebėra
labai
gyvas.
Žurna
kasinėti".
lomatinių sluoksnių žiniomis,
joje 1980 metais padidėjo 72
listė reiškia nuomonę, kad pasta už laisvę plačiai aprašomi Hart apie 50,000 vietnamiečių jau dir
KALENDORIUS
DeJegataa Skandinavijoj
Šv. Antano pamokslai
tūkstančiais. Tai paskutinės sta
raisiais laikais Lietuvoje yra jau forde išeinančiame laikraštyje ba Sovietų Sąjungoje, Bulgarijo
Minint 750 metų sukaktį nuo tistikos žinios, paskelbtos Korėjos
Lapkričio 7 d.: Ernestas, Kari
Popiežius Jonas Paulius II-sis čiamas religinis atgimimas — Catholic Transcript (1981 rūgs. je ir Rytų Vokietijoje.
bažnyčios daktaro šv. Antano Pa katalikų Žinyne. K 39 milijonų paskyrė 67-nerių metų amžiaus padaugėjo savo tikėjimą išpažįs-j 4). "Skuodžio disidentizmas", ra
na, Sirtautas, Gata,
duviečio mirties, buvo surengtas gyventojų, katalikų Pietų Korė italą arkivyskupą Luigi Belloti tančių intelektualų ir jaunuolių j šo straipsnio autorius Laurence
— Ciuricho, Šveicarijoje aukso Lapkričio 8 d.: Gotfridas, Sopattarptautinis kongresas. Kongrese, joje yra vienas milijonas 320 tūks apaštališkuoju
pro-nuncijumi skaičius. Žurnalistė pažymi, jog Mullin,
pirkliai
atidengė, kad Sovietų ra, Svirbutas, Domą.
"atspindi
augančio
kuris vyko spalio 5 — 10 dieno tančių. šiuo metu čia yra 1,150 Suomijoje ir Islandijoje bei apaš prievarta
Lapkričio 9 d.: Teodoras, Eusneatitolino lietuvių maišto dvasią prieš sovietų domi Sąjunga padidino savo aukso par
mis Paduvos mieste, buvo studi kunigų, kurių 900 korėjiečiai. Se taliniu delegatu Skandinavijos nuo tikėjimo.
navimą. Lietuvių maištingumas davinėjimą. Pernai sovietai par tolija, Aušautas, Miglė.
juojamas Šv. Antano Paduviečio serų vienuolių skaičius yra pasie kraštuose. Antradienį Šventasis
kyla iš labai senos ir išdidžios ne davė apie 90 tonų aukso, o šiemet
Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39.
teologinis palikimas, ypač jo vei kęs 3,200. Iš jų, tik 150 yra atvy tėvas privačioje audiencijoje pri
laukiama
parduodant
tarp
130
priklausomybių
tradicijos".
Straip
— Prancūzijos pareigūnai pa
ORAS
kalas "Sermones" — pamokslai, kusios iš kitų kraštų. Pietų Korėjos ėmė iš Čekoslovakijos į Romą skelbė, kad iš Čado sostinės Ndja- snyje cituojami kun. K. Pugevi- — 180 tonų. Sovietai parduoda
Saulėta, šilčiau, temperatūra
daugiau, kai rinkoje pakyla auk
kuris šiemet buvo iš naujo išleis seminarijose kunigystės pašauki- atvykusį Prahos arkivyskupą kar mena jau išvyko Libijos kareivių čius ir prof. Richard J. Kriekus.
dinolą Tomašek
dieną 55 L, naktį 40 L
(Elta) so kainostas trijuose tomuose. Mokslininkai, mui rengiasi 530 seminaristų.
daliniai
(Tęsinys)

Mokslo ir Karybos
simpoziumo darbai
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Pranas Razminas
Laiko atžvilgiu paskutinis čiau pinigai neišsprendžia
ateitininkų kongresas nėra dar visos apaštalavimo prob Jaunučiai šių metų stovykloje, Dainavoje.
taip nutolęs, kad apie jį nebū lemos. Tik pinigu nedaug kas
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
tų prasminga ką nors pasaky atnaujinama. Apaštalavimas
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
ti. Priešingai, atrodo, kad mes remiasi ne pinigu, bet Dievo ir jaunimo veržiasi laukan, iš parapijų reikalus. Jis ir šian apjungiančias tarybas.
nesaugo. Juo. gražina tik iŠ anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
klausę šv. Mišias. Kodėl nesi- dieną rastų gerą žodį lietuviš
Ir štai, spalio 28 d. Tėvų
susitarus. Redakcija už skelbimų1
apie jį dar tik truputį tepasa- artimo meile.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
turini neatsako. Skelbimų kainos
kėm. Neužtektų paskaitininkų
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
Taigi nerasta kelio, kuriuo šyp8oti? Stovi prie parapijos koms vienuolijoms, ypač tė Marijonų vienuolyno patalpo
prisiunčiamos gavus prašymą. '
12:00.
ar pranešėjų mintis sudėti į ateitininkai savo šūkiu "Visa bažnyčios durų, o jaunimo nei vams jėzuitams ir tėvams se, Chicagoje, buvo sukviestas
atskirą leidinį ar į kurį nors atnaujinti Kristuje" galėtų sėk tiek, kiek ant dviejų rankų pirš marijonams, be kurių būtų la visų ateitininkų vienetų atsto
žurnalą. Jie daugiau plėtėsi į mingai įsijungti į parapijos tų. Nėra pamokslų jaunimui. bai tamsus visokeriopas lietu vų ir šiaip su ateitininkišką
MOKSLEIVIŲ
ni moksleiviai. Bus nag
horizontus, beveik neįsteng dvasinį gyvenimą. Paskui apie Lietuviškiausioj parapijoj pu viškas gyvenimas. Be lietuviš veikla artimiau susirišusių
jama I-ji dalis Ateitininko
DĖMESIUI
dami pajudinti sparnų ver tai ir užsimiršta. Tik pavieniai sė visko angliškai.. Jeigu Chi kos knygos ir be lietuviškojo asmenų posėdis, kuriame
vadovo. Registruotis ''J>AS*
Jau
laikas
registruotis
ir
jaunimo, be šviesesnių pra dalyvavo 28 asmenys, nuo
tikaline kryptimi. Ir kongreso sąjūdžio nariai atlieka kai ku cagoj tėvų jėzuitų nebūtų?..
Laimą Šulaitytę, 1911 So. '4$ST
ruoštis
Kalakursams,
kurie
giedrulių lietuviškoje padan moksleivių iki sendraugių.
pamokslininkai neturėjo pa riuos uždavinius parapijos gy
Court, Cicero, IL 60650. Jos'
"Mano viešnagė
įvyks
Padėkos
dienos
savait
gėje, skubotai nyktumėm sveti Posėdyje dalyvavo ir Federa
kankamai laiko į mūsų dva venime. Kai kur paskiros šei
telefonas 312-656-1357. Arba'
Amerikoj'* — *
galį
—
lapkričio
25
ir
29
d.
moje jūroje. Ir tie, kurie iki šiol cijos vadas Juozas B. Laučka.
sinę pusę nuodugniau pa mos net pasigėrėtinai yra
dr. Jonas Grinius
pas Daivą Barškėtytę, 6640 So.
lietuvių krikščionių rankų mai Posėdžio tikslas buvo apžvelg Dainavoje. Prašome visiems Talman, Chicago, IL 6Qfi2&.,
žvelgti.
Apseita
t i k įsijungusios į parapijos gy
Beieškodamas ryškesnio
rinktis trečiadienį (išvaka
užuominomis. Kol kas atrodo, venimą. Tokios šeimos save atsakymo į kylančius klau tinami atkakliai, neteisingai ir ti esamą padėtį, apsvarstyti rėse), o jeigu negalite, tai anks 312-476-1974. Registracija
kad kongreso lyg nebūta. O jei- puikiai atestuoja, bet to neuž simus, ypač ateitininkų dva neužsitarnautai lietuvišku žo sudaromos tarybos reikalą, ti ketvirtadienį. Kviečiami 8-10 vyks iki lapkričio 20 d<<
gu taip būtų paviršiumi nu tenka po plačią šalį paskli sinio atsinaujinimo pastan džiu spaudoj be jokios mora uždavinius, planus ir bandyti skyriaus moksleiviai; esant Daugiau informacijų bu*,
šliaužta, tai mes padarytu- dusiems gausingiems atei gas ir kliūtis, sutinkamas linės atsakomybės teršia, tokią tarybą sudaryti.
t asj
vietų, bus priimami ir vyres- sekantį šeštadienį.
mėm
didžiulę
k l a i d ą . tininkams. Kas kaltas? Galbūt realiame gyvenime ne tik šiuo galėtų, apmokėję didesnes paš
Posėdžiui vadovavo buvęs
Kongresas nuo ateitininkų dul neieškota formalių, bet kartu ir metu, bet jau kelis dešimtme to išlaidas, pasiųsti į rytus, kur sendraugių skyriaus pirm. Juo
» m—
" '
—
kes pakėlė, ir jokiu būdu netu esminių kelių, nebūta šiuo rei čius, pavarčiau savo buvusio tokios žinios mielai renkamos, zas Baužys. Įžanginį žodį tarė
Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159._
DR. K. 6. BALUKAS
rėtumėm joms leisti vėl nusės kalu rimtesnio dialogo. Gal bū mielo profesoriaus, dr. Jono registruojamos ir geru honora Federacijos vadas Juozas
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
' -i
ti. Kažkodėl esame linkę tik į tų čia neužtekę tik vieno para Griniaus, dar tik šiais metais ru atlyginamos, geresniu negu Laučka,
prisimindamas
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGA&rįsftr
proginį, šventadienį atsinauji pijos vadovo nuosprendžio, gal mirusio Vakarų Europoj, kny čia gaunama.
gražiai pavykusį kongresą ir
1443 So. 50th Ave.. Cicero,;, ,#
6449 So. Pulaski Road <Crawford
nimą, o mums reikalinga sep būtų buvę reikalinga tartis ir gelę "Mano viešnagė Ameri
Jeigu jis labai nusimintų, regindamas vietinius ateiti
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
treč. šešt 12 iki 4 vai pop:et
tynių dienų veiklos programa, su aukštesne bažnytine hie- koj". Yra tiesa, kad ilgai gy kaip mažai jaunimo telanko ninkus ir toliau dirbti ateiti
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
ne vien savaitgalių.
lietuviškas
pamaldas
lietuviš
ninkišką
darbą.
Alina
Skrupsrarkija, nes ateitininku sąjū v e n d a m a s
vienodose
dis būtų jungęsi8, kaip naujas aplinkybėse su daug kuo taip kiausioj parapijoj, tai plačiai kelienė pateikė pluoštą veiklos
DR. IRENA KURAS ™ „
GYDYTOJA IR CHIRURGU
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
šypsotųsi
atsilankęs
tėvų
jė
gairių,
gal
labiau
taikomų
reiškinys
į
lietuviškų
parapijų
Ateitininkai ir
apsipranti, kad daugelį ir rim
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
gyvenimą. O į bingo "veiklą" tų dalykų nebeįstengi ne tik zuitų koplyčion, šypsotųsi taip, sendraugiams, bet lengvai
lietuviškos parapijos
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
ateitininkams tikrai nebūtų įvertinti, bet net ir pastebėti. kaip šypsosi tėvas A Saulai- panaudojamų ir jaunesniųjų
MEDICAL BUILDING
-~GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Labai reta vietovė, kur atei
tis,
S.J.
Jis
labai
džiaugtųsi
ir
veiklai.
Po
jos
pranešimo
vyko
2434
West
71st
Street
3200 W 8lst Street
Kaip dalykai yra, taip, rodos,
tininkai surado kelią į para prasminga jungtis...
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Mums netrūksta idėjų, o tik ir turėtų būti. Tik iš kitur atvy tėvų marijonų veikla. Juk gyvos diskusijos, kuriose
Vai Kasdien nuo 10 v ryto tki 1 v-p p-*
piją ir gal dėl to jie pasiliko tik
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
spausdintas lietuviškas žodis, išryškėjo Chicagos
ateiti
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919J&l
proginiai "dvasios atsinaujin- žmonių, kurie jas vykdytų, jo kęs žmogus tau staiga lyg akis teisingas, moralus, krikš ninkų problemos. Buvo paste
mis
gyventų.
Ateitininkai
ne
atveria
ir
nušviečia
dalyką
vi
tojai". Keistokai atrodo pasi
Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
čioniškas žodis iki šiol buvo bėta, kad trūksta veiklos koor
gyrimai: grįžom iš stovyklos siekia būti giriami. Jie tik atlie sai kita šviesa. Tokį naują mums didžioji brangenybė. O dinavimo (V. Šoliūnas), dėl
DR. J. MEŠKAUSKAS ....
DR. EDMUND E. CIARA
atsinaujinę dvasia, grįžom iš ka savo pareigas.Visokių žvilgsnį pateikia ir dr. Jonas tokio žodžio „Draugo" leidykloj globėjų trukumo dažnai silpnė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '- Z
0PT0METRISTAS
iškylos dvasiniai atsinaujinę. vertinimų ir kalbų buvo "Atei Grinius, pasisvečiavęs Ameri pilnos lentynos laukia pirkėjų ja jaunių ir moksleivių veikla
Specialybė vidaus ligos
2709 West 51st Street
Kyla klausimas, ar tai tikrieji ties" kongreso metu, jų ne koje ir Kanadoje vos keturis ir skaitytojų. Pradžioj jis buvo (B. Lukošiūnas), reikalingi
2454 West 7 lst Street
Tel - GR 6-2400
dvasios atsinaujinimo ženk trūksta ir jam pasibaigus. Atei mėnesius. Tas jo žvilgsnis ga skeptikas dėl naujai gimusio paruošti moksleivių kuopų Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
lai, ar tik ties tokiu pakilimu tininkai visą laiką turėjo ir na įdomus dar ir .šiandieną, be Lietuvių Fondo. Tačiau dr. An metiniai veiklos planai, 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad. 10-3 vai Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenktaa';
3 iki 7 v p p Tik susitarus
reikėtų ir sustoti? Ar tai tikroji tebeturi draugų ir priešų. Nėra veik dviem dešimtim metų tano Razmos pinigų telkimo bendrauti su kitomis kuopo
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
Ofs. 742-0255
Namo 584-552? Šalkauskio skelbtoji jau ky ženklų, kad jie būtų nukrypę praslinkus. Tikrai jis neklydo genijus bus jo visas abejones mis (J. Vasiliauskienė). Buvo
DR.
E.
DECKYS
nuo
savo
idealų,
bet
kiek
apsil
rašydamas
nei
apie
ateitinin
lančioji gyvoji dvasia? Ar Šal
Dr. ALGIS PAULIUS &
išsklaidęs.
galvojama, kad reikalingas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kauskio gyvoji dvasia grįžta į pę dėl neįprastų horizontų pla kus, nei apie lietuviškas pa
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGĖJ*
veiklos
kalendorius,
skelb
Būdamas be priekaištų kata
tumų. Dėl vertikalinės kryp rapijas ir jų vadovus. Galima
:z
mūsų tarpą?
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
O
tinas spaudoje, o specialiems
likas,
principų
vyras
ir
atei
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
ties,
tai
ir
šventiesiems
yra
su
kai
kuriais
jo
atradimais
ir
Ateitininkai būtų įsijungę į
Elgin.
III.
60120
-"Vp
uždaviniams steigtinos atski
6449 So. Pulaski Road
parapijų gyvenimą, jeigu k a s didelių sunkenybių. Ir dvasios nesutikti, bet negalima tačiau tininkas, jis ir nekviečiamas ros komisijos (J. Pabedins
Valandos pagal susitarimą
Vaiandos pagal susitarimą, " ^ - l i *
lankytųsi
susirinkimuoe
ir
sek
nors būtų juos ten įvesdinęs. milžinai ne kartą patiria skau suabejoti jo nuoširdumu ir
Tel. 372-5222. 236-6575
krikščionišku atvirumu. Jis ne tų visų jų veiklą, kaip sekė ir kas). Kun. K. Trimakas siūlė
Ar nereikėjo kokio nors dialo džių atoslūgių.
tokiai
praplėstai
Chicagos
DR.
A.
R.
GLEVECKAS
kartu su j ais dirbo anapus van
Dr. ROMAS PETKUS
go tarp ateitininkų vadovų ir
Visa atnaujinti Kristuje turi buvo iš tų, kuris būtų ieškojęs denyno. Esu įsitikinęs, kad la ateitininkų tarybai rinktis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA -v.
progos
iš
ko
nors
pasijuokti.
parapijų vadų. Vieni kitus esminę žymę - apaštalavimą,
Tel. - BE 3 5893
bent keletą kartų metuose.
Ofisai:
'.
.
biau
veiktų
savo
pavyzdžiu,
sa
pažino tik gana paviršutiniš kuris siekia, "kad kiekvieną
Daug jis pastebėjo lietuvių vo asmeniu negu savo žodžiu.
Specialybė Akių ligos
111 NO WABASH AVE
Iš pasisakymų išryškėjo, kad
kai O vis dėlto nesusitarta, ką žmogų padarytų tobulą Kris gyvenime teigiamybių ir nei
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą į j
Jo
gyvenimo
kelias
buvo
nuo
tokia Chicagos ateitininkų
veiks ateitininkai parapijoj ir tuje" (šv. Paulius). Tačiau ta giamybių ir tai atvirai ir nuo
Valandos pagal susitarimą
latinis
dvasinio
atsinaujinimo
ZZ7i
taryba, sudaryta iš visų ateiti
ką duos parapija ateitinin kryptimi veikdami ar nukreip širdžiai pasakė ar parašė. O jis
Ofiso tel. - 582-0221
kelias,
nuolatinis,
kasdieni
DR.
L.
D.
PETREIKIS
ninkų vienetų atstovų ir
kams. Žinoma, būdami negau ti veikti jie ir nepateisintų sa buvo atviras ir dėl to, kad jis
nis,
ne
proginis,
bet
pastovus.
DANTŲ GYDYTOJA
į
veiklesnių ateitininkų, būtų DR. JANINA JAKSEVICIUS
sūs, negalėtų konkuruoti su vo šūkio. O kiek daug darbo čia tik svečiavosi, neketin
8104
S.
Roberts
Road
(Bus
daugiau)
JOKSA
lyg ir vietos ateitininkų sei
gausingesnėmis parap. or galima būtų rasti ateitinin damas visam laikui apsigy
mylia į vakarus nuo Harlem Ave
VAIKŲ LIGOS
mas.
Jis
rinktųsi
2-3
kart
ganizacijomis ir pinigų telki kams parapijoj. Juk veržiasi į venti. Nemanau, kad jis vi
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
metuose svarstyti kylančių
CHICAGOS
Valandos pagal susitarimą
mu pasireikšti, ko parapija pir komentatorius ar yra paren siems patiko. Toks jau
valandos pagal susitarimą
klausimų, ieškoti būdų spręsti
ATEITININKAI
miausia iš jų visados lauktų. O kami net ir tokie, kurie net sun tiesiakalbio likimas. Bet aš esu
Ofs. PO 7 6000. Rez. GA 3-7278
problemas ir gyvinti visą
KOORDINUOJA
gal ką geresnio atneš būsimie kiai paskaito, savo halso neap- įsitikinęs, kad, ir šioj šaly įsi
DR. FRANK PLECKAS'
veiklą. Tokiai tarybai vado
VEIKLĄ
DR. A. JENKINS
ji lietuviškų parapijų metai?
(Kalba lietuviškai)
~£r
valdę, negieda kartu su kūręs, jis savo pastabų nebūtų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicagoje ir jos priemies vaus koordinacinis prezi
0PTOMETRISTAS
" ' *
Kažkada buvo svarstyta, bažnyčia stovėdami prie mik "į vatą vyniojęs", kaip jis, rašy
3844 West 63rd Street
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir-.»/n
kaip ateitininkai galėtų būti rofono. Bažnytiniai biulete tojus nagrinėdamas, savo pa čiuose ateitininkų veikla itin diumas. Jam sudaryti ir
Valandos
pagal
susitarimą
• Contact lenses"
,,. „ B
papildomus
narius
į
jį
kooptuo
veiklūs lietuviškų parapijų na niai redaguojami žiauria lietu stabas atvirai dėstė, nors dėl to šakota: gausus sendraugių
2618 W 7 lst St. - Tel. 737 5.14%
ti
posėdis
pakvietė
dr.
Petrą
6132 S Kedzie Ave Chtcapo
riai, tačiau ar nenorėta, ar ne vių kalba. Niekas kalbos buvo neužsitarnautai pravar skyrius, studentų draugovė,
Vai pagal susitarimą uždaryta tčėč
Kisielių,
Juozą
Baužį
ir
dr.
bent
penkios
moksleivių
ir
WA 5 2670 arba 489 4441
pajėgta Šios problemos iš nepataiso. Pats giesmių gie džiuojamas. Tačiau jis visam
spręsti Kiek žinoma, ir dialogo dojimas, tarsi jau mirštan tam pasiliko stoiškai ramus. jaunių kuopos. Cia taip pat Arūną Liulevičių. Kitas C.A.
DR. LEONAS SEIRUTIS'
DR. K. A. JUČAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
"•'"
rimtesnio šiuo reikalu nebūta. čiųjų riktelėjimas.
Neatsimenu, kad jis per dau savo gyvastingumą rodo ir tarybos posėdis numatytas
ODOS LIGOS
sausio mėnesį. Iki to laiko bus
kelios
ateitininkų
korpora
PR0STAT0 CHIRURGIJA " » • "
KOSMETINĖ
CHIRURGIJA
Galbūt galvojama, kad pini
gelį
metų
būtų
kam
nors
šunStovi Tėvas Antanas Sau2656 W 63rd Street •<• *'
Valandos oaRal susitarimą
gas svarbu, o su visu kitu gali laitis. S.J., prie tėvų jėzuitų uodegavęs. Jis nepraeitų cijos, ateitininkai akademikai, paruoštas veiklos planas,
Vai
antr
14 popiet ir ketv 5 7 v a k , , . i ,
kalendorius,
vienetų
valdybų
ma šiaip taip susitvarkyti. Ta- bažnytėlės ir šypsosi: tiek daug negirdomis pro lietuviškųjų čia yra .Ateities" žurnalo
įstaigos ir buto tel. 662-1381
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545
sąrašai.
redakcija ir administracija,
DR. FERD. VYT. KAUNAS
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Kultūriniai užmojai —

ĮSPŪDINGAS

KAD TAUTA
BŪTŲ GYVA

*

Teisinga yra, kad, kaip sa
vo pranešime sako Kultūros
taryba, "mūsų veikla visada
būtų pagrindinis šaltinis tau
tinei gyvybei išeivijoje išlai
kyti ir kad čia kuriama kultū
r a būtų gyva tos veiklos
apraiška". Toliau kalbama
apie atliktus ir atliksimus dar
bus, organizuojant kultūrinin
kus, informacijos vadovus, pri
simenant savus kūrėjus,
svarbiausia — skatinant kūry
bines jėgas premijomis, sub
sidijuojamomis Lietuvių fon
do. Tai kultūriniai užmojai,
kurių vertės paneigti negali
ma. Gal ne viskas pavyks
taip, kaip užsibrėžta, bet kai
daroma, tai ir padaroma. O
kūryba ir kūrybos sutelkimas
palaiko tautinę kūrybą, kuri
laukia paskatų, paramos, atsi
liepimų. Tik kultūrininkų ir vi
suomenės bendravimas tegali
išlaikyti savą tautinį veidą,
ugdyti ir kurti savą kultūrą,
kuri trykšta tautine gyvybe.

dar bus sunkumų. Visų ne
galima patenkinti, o premiją
galima skirti tik vienam, kurį
atrinks komisija iš daugelio,
kaip, sakysime, radijo valan
dos, kultūrinio darbuotojo ar
straipsnių amerikiečių spau
doje paskelbimo autorius.
Nė vienas mūsų radijas
neapima plačios aplinkos. Tik
tiek geras, kad duoda skubią
lietuvišką informaciją. Kultū
ros darbuotojas gali nebūti
kultūrininkas, bet geras kul
tūrinių apraiškų administra
torius. Straipsnių anglų kalba
yra nemažai, net ir specifiškai
mokslinių, bet juos visus
surinkti ir pasverti jų įtaką
reikia specialistų, kurie žiūrėtų
tik kultūros, o ne politikos ir
politinės informacijos. Betgi
tai nereiškia, kad nuo tokių
premijų reiktų atsisakyti. Kaip
tik tokioms premijoms skirti
reikia gerai pasiruošti, kad
sprendimas būtų bent arčiau
tiesos ir tikrovės.

Suglaustas pranešimas bu
vo skaitytas Kultūros tarybos
atstovų LB tarybos sesijoje.
Bet jis nebuvo skirtas tik siau
ram atstovų skaičiui. Jis skir
tas visai išeivijai, visai lie
tuvių visuomenei, kuri savo
tarpe dar turi kokius nors ry
šius, ypač tautinį bendravimą
ir kuri rūpinasi savo tautos
išeivijoje ir pavergtame kraš
te likimu.
Dėmesys šiuo atveju labiau
siai krypsta į du dalykus: į
premijų skyrimą atskiroms
kultūros sritims ir į prisimi
nimą ankstyvesniųjų kūrėjų,
kaip V. Krėvės, suprantant,
kad kultūra negimsta tik sąly
gas kiek pagerinus, o ateina iš
gilios senovės, iš tautos dva
sios glūdumų, iš tautos lai
mingų ir nelaimingų istorinių
įvykių. Premijos tėra tik
paskatai. Kūrėjų prisimini
mas yra dabartinės kūrybos
sujungimas su praeitimi, kad
ji siektų dabartį ir nusitęstų į
ateitį. Premijoms skirti net nu
matytos iškilmės, kuriose bū
tų pagerbti kūriniai ir kūrėjai.
Praeičiai prikelti ir anks
tyvesnių laikų kūrėjus paro
dyti reikės ieškoti kompeten
tingų dabarties kūrėjų.

\
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DVIDEŠIMTASIS

SEIMAS

įteikta vieno asmens 50.000 dol. auka
Praūžus siaubingosioms ka
ro audroms, okupacijų Žiau
rumams, daugelis kraštų ėmė
irtis į normalų gyvenimą, iš
blaškyti jų žmonės džiaugs
mingai skubėjo į gimtuosius
namus. Lietuviai ta laime ne
galėjo pasidžiaugti, nes jų tė
vynė liko, gal būt, žiauriausio
žmonijos istorijoj okupanto ap
gulta, jos žmonės apiplėšiami,
brutaliai terorizuojami, kan
kinami, žudomi, grūdami į Si
biro tuštumas.
Visa tai žinojo į Vakarus
pasitraukusieji
tėvynainiai.
Nors jų pokario gyvenimo
sąlygos buvo skurdžios, ateitis
miglota, tačiau grįžimas tėvy
nėn reiškė patekimą slibinui į
nasrus. Tiek tėvynėje, tiek iš
eivijoje vargas augo, kerojo,
atsirado vis daugiau reikalin
gų materialinės ir moralinės
pagalbos.
To meto Amerikos lietuviai,
artimo meilės vedami, užmiršę
partinius bei ideologinius skir
tumus, 1944 m. susibėgo Chicagon ir įsteigė Bendrą Ameri
kos lietuvių fondą (BALF'ą).
Pirmiausia pagalbos ranką iš
tiesė gyvenantiems Vokietijo
je, o vėliau, atsiradus galimy-

Ji yra tik Išeiviška. Žmonės
— kultūros ugdytojai, palai
kytojai ir kūrėjai — yra iš
sklaidyti, kultūrinių apraiškų
sritys skirtingos. Tai tikrovė,
nuo kurios reikia pradėti. No
rint savą tautinę kultūrą pa
kelti taip, kad ji žavėtų ne tik
praeities kultūrininkus, reikia
dar daugiau matyti dabartį.
Dabarties veikla turi galimu
mų pereiti į ateitį — j dalį jau
nosios lietuvių kartos kūry
Kaip į iki šiol buvusias, taip binius užmojus.
ir į kultūros tarybos teikia
Kai daugelis išeivijos or
mas premijas nereiktų žvelgti
ganizacijų
yra jau susmulkaip į išrinkimą genijų, ku
kėjusios
į
vietinius
sanbūrius,
riuos reikia kokiu nors ženklu
papuošti. Žiūrime į jas tik kaip kurių nevaržo nuotoliai, jie ga
paskatus, kurie padeda įžiebti li atlikti darbų ir savai kultū
norą kurti išliekamos vertės rai. Jei ir nežymių, tai visgi
kultūrines vertybes. Nelengva vertų darbų. Tokių sanbūrių
tai atskirti, nenorint vieno "susipolitikavimas" yra pa
kios ar kitokios kritikos, bet vojingas pačioms organizaci
jeigu tik į kritikus žiūrėsime, joms. Jos dar gali siekti pla
kultūra merdės ir silpnės, išei- tesnius kultūros plotus ir
viškose sąlygose maišyda nesudaryti pavojaus tikrajai
mas! su svetimų kultūrų mar politinei veiklai, kuri šiuo me
gumynu. Modernumas ar tu .tėra tik pavergtos Lietuvos
konservatyvumas nėra kultū vardo išlaikymas viešumoje ir
ros kriterijus, bet kriterijus yra laisvės idealų bei pavergtųjų
tikra meninė vertė, meno kūri troškimų rodymas saviesiems
nys ar tikras kultūrininkas, ir svetimiesiems.
savo veikla paliekąs tautinės
Kitaip tariant, norime, kad ne
kultūros paskatų
ateinan
būtume
užmiršti ir nurašyti į
čioms kartoms.
mirusių tautų tarpą. Kultūri
Lengviau surasti tikrosios nis judėjimas bet kurioje or
kūrybos žymių literatūri ganizacijoje ar sanbūryje yra
niame žanre. Čia yra pasirin kartu tautinė veikla, tautinė
kimas iš jau išleistų ar rank kūryba ir jos ugdymas. To ir
raščiuose tebesančių kūrinių. turi siekti Kultūros taryba,
Ir premija čia siūloma di kaip vadovė, organizatorė,
džiausia — verta pemijos var skatintoja. Lietuvybės, gai
do, verta ir didelio kūrėjo. Sun vinimas, švietimas čia eina
kiau surasti tikrai vertingų kartu, nes tik sava kultūra ir
kūrinių kitose srityse, kai jas jos perdavimu jaunosioms kar
reikia nepatikrinus atrinkti, toms galime laiduoti tautinės
kai asmeninė nuomonė ar sko gyvybės išsilaikymą net sve
nis turi lemiamos reikšmės. timoje dirvoje.
Čia ir su premijomis buvo ir
Pr. Gr.

Kalba yra didžiausia lietu
viškumo žymė, tai turime sekti,
kad mūsų vaikai gražiai,
taisyklingai kalbėtų.
Marija Pečkauskaitė

-

Žvelgiant į tautinės kultū
ros išlaikymą ir ugdymą išei
vijos sąlygose visu pločiu, rei
kia prisiminti, kad tautos
charakteris išlieka tik kultūri
nėse apraiškose. Mūsų dabar
ties sąlygose ir tinka žymaus
Paryžiaus kardinolo Emmanuelio Suhardo dienoraščio žo
džiai: "Mes turime suprasti,
kad į žmones turime žiūrėti
taip, kaip jie yra, jeigu norime
juos vesti į aukštesnę pako
pą". Entuziastiški užsimoji
mai suorganizuoti radijo
valandėlių sąjungą, sukviesti
kultūrininkų konferencijas yra
labai geri Kultūros tarybos,
jau parodžiusios savo planin
gos veiklos sugebėjimus, už
mojis ir pasiryžimas. Bet ir
tikrovės ji negali užmiršti.

BALFO

Laisvės siekimas savo tautai
yra ne tik kiekvieno žmogaus
neginčijama teisė, bet ir besąly
ginė pareiga.
Kun. M. Krupavičius

BRONIUS VASKAITIS
"
_^—_————
bėms, ir kitur. Laiko slinktyje,
iškilus naujiems opiems reikalams, kiek keitėsi Balfo veiklos metodai, bei darbų apim
tis. Šiuo metu Balfas be šalpos
dar rūpinasi švietimo bei juri
diniais reikalais.Pa8taroji ša
ka daugiausia liečia naujuo
sius bėglius iš Lietuvos ir
tariamuosius nacių kola
borantus, kai jiems bandoma
kelti bylas.
Kas treti metai naujų veik
los gairių nustatymui, atliktų
darbų apibūdinimui, naujų
centro organų išrinkimui, šau
kiami Balfo seimai. Pastara
sis jų įvyko š.m. spalio 24-25 d.
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos centre, Detroite. Jo prog
ramoje vyravo 3 svarbūs punk
tai:
įvairūs
posėdžiai,
koncertas — vakarienė ir iškil
mingos pamaldos.
Seimo atidarymas
Po Balfo direktorių posėdžio
ir registracijos formalumų 20-jį
seimą atidarė Jurgis Mikaila,
to renginio komiteto pirminin
kas. Pasidžiaugęs gausiu daly-

vių skaičiumi, priminė, kad
Lietuvoje Balfas yra pasidaręs komunistų
žodyne
keiksmažodžiu, kad ten yra pa
skirti specialūs spaudai žmonės Balfo veiklos bei jai vado
vaujančių žmonių niekinimui.
Anot Mikailos, mes negalime
skelbti, kam siuntiniai į Lietu
vą siunčiami ir kas juos gau
na.
Tęsdamas toliau pastebėjo,
kad prieš devynerius metus
Detroite įvykusiame seime bu
vo nutarta Balfo centrą per
kelti iš New Yorko į Chicagą.
Nuo to laiko minėtai organi
zacijai vadovauja Marija Ru
dienė, Aukščiausiojo apdo
vanota
organizaciniais
gabumais, jautria širdimi ir
stora pinigine, kuri nuolatos
laikoma atdara. D a r pridėjo,
kad svečių tarpe turime dr.
Kazį Ėringį, neseniai pasi
traukusį iš Lietuvos, ir Juozą
Laučką, vieną iš Balfo steigėjų.
Pranui Zarankai, pritariant
visai salei, sugiedojus JAV-bių
ir Lietuvos himnus, kun. Vik
toras Kriščiūnevičius, Dievo
Apvaizdos p a r a p i j o s kle
bonas, sukalbėjo momentui
pritaikytą invokaciją. Tarpe
kitko jis paminėjo elgetą, ku
ris turėjo šunį. Žmonės iš jo vi
saip tyčiojosi, tardami, kad šuo
elgetai tikrai nereikalingas.
Pastarasis aiškinosi, jei jis
neturėtų šuns, tai k a s gi jį my
lėtų. Pasak kun. Kriščiūnevičiaus, jei mes nemylėsime
našlaičių, ligonių,
kalinių,
belaisvių, vienišų senelių, ap
leistų tėvų, tai kas gi juos my
lės.
Bostoniškis kun. Antanas
Baltrashūnas suminėjo Baltui
daug nusipelniusius žmones,
kurie jau ilsisi amžinoje ramy
bėje. Tai kun. Vaclovas Martinkus, buvęs centro valdybos
pirm., Elzbieta Paurazienė, Jo
nas Jasaitis, J u o z a s Urbelis,
Vaclovas Steponavičius, Vy
tautas Sirvydas,
Juozas
Grauslys, Stasys Raudonis,
Ignas Povilavičius. Už juos ir
kitus mirusius Balfo darbuo
tojus bei rėmėjus tylos minu
tėje buvo pasimelsta.
Garbės ir d a r b o
prezidiumai

Marijai Rudienei, Balfo centro valdybos pirmininkei, Lie
tuvių Šaulių sąjungos pirm. K. Milkovaitis už visuomeninius
ir šalpos dar-bus įteikia akš-čiausią Šaulių ordiną.

ANTANAS TULYS
DASAITIS
Valparaiso universitetas
Ta mokslo įstaiga suvaidino reikšmingą rolę
mūsų emigracijos kultūriniame gyvenime. Pravartu
stabtelti prie jo kiek ilgėliau. Jį įkūrė milijonieriai
Brown ir Kendzie devyniolikto šimtmečio gale. Tai
neturtingiems moksleiviams gimnazija ir universitetas. Studentai už įvairių ūkiškų darbų atlikimą gaudavo maistą ir buvo atleidžiami nuo mokslapinigių
Tai buvo didžiausia parama.
Mūsų pirmieji emigrantai atvyko į šią šalį užsi
dirbti dolerių. Tai mokslinimasis jiems buvo neaktu
alus. Bet nuo 1899 m. iki 1914 m. į JAV atvyko
252,594 mūsų tautiečių. Iš jų 45,672 buvo be jokio už
siėmimo (vaikai, kiti šeimos nariai), iš jų apytikriai
25—30,000 buvo ligi 25 m. amžiaus (L.E. X. psl. 140).
Pridėję jau čia gimusius, gausime stambų skaičių
mokyklinio amžiaus jaunuomenės. Tad tai palankiai
progai atsiradus, lietuviai gausiai ja pasinaudojo.
1918—19 m. jame buvo daugiau kaip 100 lietuvių stu
dentų. Tačiau per ilgą metų eilę jame yra buvę
keliolika šimtų lietuvių jaunuolių. Nė visų jų darbo ir
pastangų pasėkos buvo vienodos. Dalis baigė tik
kursus, paruošiančius į gimnaziją, kita prisiyrė iki
universitete, treti baigė jį ir sudarė pirmuosius Ameri
kos lietuvių inteligentijos būrius. Tik mažesnė dalis
įgijo profesiją. Vieni negalėjo tai padaryti dėl nepa
kankamo pasiruošimo, antri dėl visiško nesugebėjimo išmokti paskaitas ir išlaikyti egzaminus,

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesta Marija Rudienė, Vla
das Pažiūra, prel. Ladas Tulaba, kun. Vik. Kriščiūnevičius,
kun. Ant. Baltrashūnas, kun.
Paulius Baltakis, A n t a n a s Ru
dis, Vaclovas Kleiza, Juozas
Laučka, dr. Kazys Ėringis.
Darbo prezidiumą sudarė dr.

Rimties valandėlei

PASAULIEČIAI TURI
PAŠVĘSTI PASAULĮ
Liturgijos žodis "pašvęsti" miškoji realybė turi būti suriš
arba "pašventinti" lot. consec- ta su Dievu, kad teiktų jam
rare) reiškia išskirti daiktą ar garbę. Dievas per daiktus ir
asmenį iš profaninės srities ir dalykus realizuoja jo numaty
skirti jį šventam reikalui. Taip tą tikslą, o realizuodamas yra
pvz. sakoma, kad pastatas yra davęs kiekvienam daiktui ar
pašvęstas Dievui, kad duona ir sutvertai realybei prigimtį, ku
vynas
yra
konsekruojami rią kreipia į tam tikrą tikslą.
Mišiose, kad kunigas yra pa Pačiu faktu, kad sutvertieji
šventinamas Dievo tarnybai. daiktai egzistuoja ir veikia pa
Iš šių pavyzdžių matyti, kaip gal savo prigimtį, jie garbina
profaniški daiktai arba asme Dievą, vykdydami jo nusta
nys yra išimami iš profaniš tytą planą.
kojo pasaulio ir tam tikromis
Tas planas yra perteikti Die
apeigomis paskiriami šven vo garbę, kas aukščiausiu bū
tiems dalykams. Aišku, kad du realizuojasi žmoguje. Tam
pvz. iš akmenų ar plytų su tikslui Dievas davė žmogui įsa
krautas pastatas nėra savyje kymą daugintis, pripildyti že
šventas: jis tampa tokiu tam mę ir ją užvaldyti. Žmogus
tikromis apeigomis, kurios užvaldo ir apvaldo žemę, kada
vadinasi bažnyčios konsek ją palenkia tam tikslui, ku
racija, pašventinimas.
riam ji buvo sukurta, būtent,
Duona ir vynas yra natūra kad žmogus galėtų pasiekti iš
lūs elementai, tačiau Mišiose ganymą. Todėl žmogus veikia,
per konsekraciją jie tampa dirba fizinį ar protinį darbą,
šventais — Kristaus kūnu ir kuris yra priemone, kuria
krauju. Panašiai ir žmogus — daiktai pasiekia Dievo jiems
jis gema nepašvęstas Dievui. skirtą tikslą.
Tokiu tampa per krikštą. Taigi
Gali atrodyti, kad pasaulio
pašventinimas reiškia daikto pašventimas yra nereikalin
ar asmens perėjimą iš profani gas. Juk jei Dievas sukūrė pa
nės į sakralinę sritį.
saulį, paskyrė jam tikslą, tai
Žodžiu "pasaulis" supran kas, rodos, gali tą planą su
tame visą kompleksą žemiš trukdyti, neleisti jį realizuoti?
kųjų realybių ir santykių, ku Jei Dievas sukūrė pasaulį sa
rie susidaro savaime arba vo garbei pareikšti, tai jis jau,
laisva žmonių valia. Konkre atrodo, yra pašvęstas, jaučiai žodžiu "pasaulis" vadi palenktas Dievui.
n a m e ne tiktai medžiaginę rea
Iš tikrųjų taip nėra. Pasau
lybę, bet ir žmogiškąsias lis iš savo sakrališkumo, ku
realybes, kaip kultūra, moks riame buvo sukurtas, nukrito į
las, technika, ekonomika, poli profaniškumą. Tai įvyko per
tika, socialinio bendravimo pirmųjų tėvų nuodėmę, tas
priemonės, o drauge ir tas, ku vyksta per asmenines žmonių
rios atsiranda iš žmonių su nuodėmes. Nuodėmė kaip tik
kurtų santykių, kaip šeima, yra naudojimas realybės ne
profesija, valstybė, tarptau pagal Dievo planą, ne taip kad
tinė bendruomenė ir panašios. būtų pasiektas Dievo skirtas
Jeigu
dabar
sujungsime tikslas, bet naudojimas kitam,
šiuos du žodžiu "pašven ne Dievo, o žmogaus sukurtam
t i m a s " ir "pasaulis" tuoj su tikslui, priešingam Dievo va
prasime, ką reiškia pasaulio liai. Tokiu būdu nuodėmė yra
pašventimas. Reiškia, kad že- daiktų suprofanavimas, jų supasaulinimas, šventumo su
naikinimas, panaudojimas ne
P r a n a s Budininkas. Janina šventiems, o profaniškiems da
Gerdvilienė, Vytautas Jokū lykams.
baitis. Į sekretorijatą įėjo Biru
Kai rojuje Adomas valgė
tė Jasaitienė, Albinas Dzirvo- obuolį (tai yra vaizdas Dievo
n a s , Vytautas Lapenas.
nustatytos tvarkos peržen
Rezoliucijų komisijon buvo gimo), jis jį suprofanavo, nes
pakviesti dr. Kostas Jurgėla, Dievo plane obuolys yra skir
Vytautas Kasniūnas, Regina tas žmogaus maistui, o Ado
Mikailienė, Jonas Virbalis, dr. mas jį valgė, kad "būtų kaip
Gediminas Grinis, Bronius Dievas ir žinotų kas gera ir kas
pikta" (Prad. 3,5). Taip nuo
Vaškaitis.
dėmė yra suprofanavimas ar
Balsų skaičiavimo komisiją ba prigimties iškreipimas. Kai
sudarė Antanas Kareiva, Alfa žmogus meluoja, jis profanuo
Pažiūrienė, Balys Raugas, ja žodį. Juk žodis žmogui yra
A n t a n i n a Repšienė, Julius duotas Dievo tam, kad galėtų
Paulėnas. Į mandatų komisiją išreikšti savo mintis. O mela
įėjo Vita Baleišytė, Ona Jokū- gis paslepia savo mintį ir ap
baitienė ir Faustina Mackevi gauna artimą. Tai yra supro
čienė.
fanavimas socialinės realybės.
J. V.
(Bus daugiau)

treti dėl finansinių nepriteklių, bet ir nebaigusiems
Valparaiso univ. buvo naudingas: jis vis šio to pramo
kė. Jų gyvenimas ateityje buvo lengvesnis.
Valparaiso univ. studentija buvo ideologiškai
diferencijuota. Veikė katalikų, socialistų, o vėliau ir
komunistų studentų kuopelės. Šalia jų gyvavo
Lietuvių Literatūros draugija, kuriai galėjo priklau
syti visi lietuviai studentai. Ji turėjo nemažą
knygyną. Lit. dr. suskilus (po 1917 m. spalio rėvoliuc i j o s ) knygynas atiteko Bimbos ir Andrulio žinion.
Vėliau jis buvo pasiųstas į Pietų Ameriką (A.T. laiš1963). Lit. draugija rinko lituanistikos
kas
mo kytoją. Rinkdavosi kiekvieną penktą dieną. Vis u o m e t buvo du pranešėjai. P o pranešimų vykdavo
diskusijos.
Tulys, atvykęs į Valparaiso, pastebėjo, kad Lit.
dr. susirinkimuose dominuoja Bimbos ir Andrulio
pasekėjai. Jam greitai išaiškėjo, kad Valparaiso uni
versitete yra studentų „be nuomonių", y r a tauti
ninkų, o katalikai turi net savo organizaciją, kovo
jančią prie Bimbos ir Andrulio vadovaujamą grupę.
Valparaiso univ. paruošė visuomenininkus: dr. S.
Biežį, dr. A. Rakauską, dail. Šileikį, K. Augustinavičių-Augustą, dr. J. T. Vitkų, Bimbą, Andrulį, Vyt. Sir
vydą (J. O. Sirvydo sūnų) dr. K. Drangelį, Daužvardį
(konsulą) ir kt. Čia suminimi tik tie, kurie mokėsi
vienu laiku su A. T. Dauguma senosios kartos
gydytojų ir dantų gydytojų yra Valparaiso univ.
auklėtiniai. Vienu laiku su T. studijavo farmaciją
Balčiūnas, Bielskis (miręs), Bliza, Kaziliauskas,
Koserauskas, E. Kromelis (mirė) Zigmas Kiela (mirė),
Fr. Šeštokas, Ciulis. Vienas iš pirmųjų lietuvių baigęs
Valparaiso univ. buvo gyd. Adomas Juška (miręs),
Jis paliko nemažai žinių apie tą įstaigą.
Jis nenorėjo pasilikti pašalinis stebėtojas

„Man atėjo mintis įsirašyti į katalikų studentų
draugiją, padaryti šiokį tokį ryšį tarp jų ir tautininku,
kurie jokios ideologijos neturi, kad būtų lengviau
laikytis prieš Bimbą-Andrulį ir kitus tokius" (A. T.
laiškas, 1963). Bet Tulys buvo atviras sandarietis ir
bedievis, kurių („bedievių") buvo nemažai. Katalikai
ir „bedieviai" lietuviai patriotai kartu sėkmingai
kovojo prieš „didžiuosius bedievius" Bimbos-Andrulio bloką Literatūros draugijoje. Vėliau, kai JAV
socialistai suskilo į komunistus ir socialistus, Valpa
raiso socialistai studentai irgi skilo — vieni virto
komunistais, o kiti susijungė su vidurine srove.
Tuometinė lietuvių visuomenė

„
•

Dera nors prabėgomis pažinti anų laikų visuo
menę, kurios apsuptas grinorius A.T. brendo ir ku
rios įtakoje formavosi su pasaulėžvalga ir gyvenimožiūra. Tai padarius bus lengviau suprasti ir
teisingiau vertinti A.T. kūrybą. Yra kritikų tvirtinan
čių, kad viena dešimtoji veikalo dalis paprastai
priklauso autoriaus kūrybinėms galioms, o devynioa
dešimtosios aplinkos įtakai. A.T. atvyko į JAV prieš
penkiasdešimt metų. Amerika buvo medžiaginiai
skurrfrsnė už dabartinę.„Keliai buvo prasti. Keliai ir
gatvės priklausė arkliui. Retai pasitaikydavo automobilis. Bet krašto visuomenė buvo palanki, tole
rantiška ir padėdavo ateiviams. Man asmeniškai ji
atrod. broliška" (A.T. laiškas, 1963). Unijų nebuvo.
Darbininkas dirbo 10 valandų per dieną, šešias
dienas savaitėje. Daugelio uždarbis buvo 20 centų per
valandą, dvylika dolerių per savaitę. Visa buvo pigu.
Tačiau valandos uždarbis tada nė pusės nepirko, kaip
dabar. Lietuviška visuomenė labiau vargo ir skurdo
prislėgta. Lietuviai ateiviai gyveno labai susikimšę.
(Bus daugiau)
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JONAS PUHNAS

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

THE BAL1IC NATINIS

anglų kalboj* vefkalaa, ku- Profesorius medicinos daktaras
aodaro trya dalys. Pirmoji pa(1875-1939)
Baltijos Valstybių istorija
bai pottttna struktūrą, antroji —
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
•augamo atokius sritinėje mtegramokslinė veikla
djoja, trafioji — H D karo ju
kos analiat tautiniu ir tarptauti Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
niu noMūrtu Veikalas grasiai ii- leidykla 1979. Spaudė M. Mosi* '
ir tinka bet kokia proga spaustuvė. Didelio formato, 220 pu
įteikti kaip dovaną kieti viršeliai. Kaina su persiuntus^
$12.00. 320 pusi. Ufaakyti S12&5. Illinois gyventojai dar pridėsi.
pastų
72 e t valstijos mokesčio.
*
DRATJGAA, 4M5 W«at Ori Street
g^š^mg^, m. toctt
UJsakymus siųsti:
imnol. gyventojai prideda 60r DRAUGAS, 4545 * į « t w l SL^
•n**"***! ir pasiuntimo
tflaidoms
Chicago, IL. 60629
*awiMmiii!iiiiMKiiiuimiiiiiiiiiiiituii!« iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiilliliillliuililliltllllllll"

buvo skaičiuojami, netikslu
būtų skirti vienam asmeniui.
II-jo pasaulinio karo pasėkoje
iš Lietuvos pasitraukė daug
sričių
Ši parapija yra viena iš intelektualų, įvairių
menininkų,
specialistų
ir
šiaip
jaunesniųjų lietuviškų parapi
jų JAV-ėse. Jos pradininku labai gabių žmonių. Nemaža
buvo prel. Julius Maciejaus- jų susispietė Los Angelėj ir
kas, kuris su negausiu lietu daugelis dalyvauja parapijos
vių būreliu 1941 m. įsteigė veikloje. Juos jis įdomiai
parapijos branduolį. Jis suskirstė į grupes, išvardyda
išsikvietė savo auklėtinį mas jų dalyvius. Iš kiekvienos
švėkšniškį kun. (dabar prela grupės kai kurie buvo išskirti,
tą) Joną Kučingį, kuris į Los jiems buvo įteiktos dovanėlės.
Angeles atvyko 1946 m. 1947 Paminėtos buvo šios grupės:
m., mirus prel. J. Maciejaus- bažnytinio komiteto nariai;
kui, kun. J. Kučingis perėmė parapijos choras, atžymėta
vadovavimą parapijai. Tuo Julija Grikinaitė, šiame chore
būdu dabar švenčiamas 40 m. giedanti daugiau 30 metų;
jubiliejus kartu yra ir prel. J. šeimininkės, kurios pasi
darbuoja parapijai ruošiant
Kučingio veiklos sukaktis.
įvairius renginius, atžymėta V.
Jai paminėti š.m. spalių 25 Dudorienė; solistai, šioje
Mišių — klebonas, kunigai ir parapiečiai.
Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijai
d. buvo suruošta iškili šventė. grupėje pelnytas atžymėjimas
Nuotr. L. Kanto.
švenčiant 40 metų sukaktį. Po iškilmingų šv.
Koncelebracines Mišias auko teko dainininkų šeimai —
jo prel. J. Kučingis, asis solistams Birutei ir Rimtautui ninkas Vladas Simoliūnas, tės proga mūsų židinio visai Baltušienei. Svečiai ilgai šoko
tuojant vietiniams ir sve Dabšiams; muzikai, jų tarpe sekretoriavo — Anatolijus naują veidą. Atrodė, ką gi ir šnekučiavosi, grojant Dobilo
čiams
kunigams:
V. aukštai iškilusi pianistė Dičius. Praeito susirinkimo buvo galima padaryti iš to Steikūno muzikiniam vienetui.
Bartuškai, Alg. Olšauskui, Raimonda Apeikytė; meiste protokolą perskaitė Vytautas kuklaus pastato nevaizdžios
RKV
Kornelijui Bučmiui iš New riai, prisidedantys prie bažny Apeikis. Taupydamas laiką, į patalpos, bet 160 susirinkusių
Yorko, St. Kulbiui iš Kanados čios gražinimo, atžymėtas K. visus pateiktus klausimus svečių buvo maloniai nuste
ir Vac. Šiliauskui. Prieš sumą Rakūnas, šeimos — pavyz pirmininkaujantis atsakinėjo binti visiška gerai pažįstamos
IS VEIKLOS
ko ncelebr antai su procesija dinga ir veikli šeima kelia trumpai ir aiškiai, remda salės metamorfoze: viskas
SAULIŲ KUOPOJE
pašventino lauke prie bažny parapijos ir kolonijos lygį, masis vidaus tvarkos statutu pasipuošė naujais apmuša
Apsigyvenęs Los Angeles
čios sienos pritvirtintą orna tokių tarpe pirmauja Dalilės ir ir dokumentais. Skyriaus iždi lais, puikiomis visą sieną
dengiančiomis
užuolaidomis,
ninkas,
Jonas
Venckus
prane
kpt. Osvaldas Žadvydas 1964
mentuotą
kryžių, sukurtą Antano Polikaičių šeima. Jie
arch. Edm. Arbo. Kitas jubilie visi gieda, groja, dainuoja, šė esamą kasos stovį ir atei veidrodinėmis kolonomis ir m. įkūrė šaulių kuopą, kuri
jine proga padarytas bažny šoka, skambina, vadovauja. tyje numatomus išmokėjimus, raminančiu rausvu apšvie buvo pavadinta partizano J.
čios papuošimas yra šv. Mokytojai — atžymėjimas ypač pašalpai ir paramai timu. Daug prisidėjo ir skonin Daumanto vardu. Tai kuopai
Kazimiero vitražas. Bažny teko Onai Razutienei, ilga leidžiamos knygos „Kovos dėl gi apskriti stalai, virtuvės kelis metus jis sėkmingai
izoliavimas, puikus maistas ir vadovavo. Vėliau kuopos
čioje iškiliai giedojo choras, metei lituanistinės mokyklos Lietuvos nepriklausomybės".
daugybė jaunų veidų.
vadovybė pasikeitė ir, vietoj
vargonuojant Rimui Poli- mokytojai, jaunimo dainų ir
Centrinis šio susirinkimo
ieškojus ką naudingo veikti,
kaičiui. Solo giedojo solistė šokių ansamblio vadovei. Moti darbotvarkės punktas buvo
„Visos
skolos
j
išmokėtos
—
prasidėjo visokie nesutarimai.
Karen Vidžiūnienė. Pamokslą nos — pagerbta Regina
aptarimas tradicinės Lietuvos namas jau visiškai mūsų!" —
Paskutiniu laiku tie nesuta
pasakė tėvas Bruno Mar- Kungienė, kuri po vyro dr.
kariuomenės
šventės — su pasididžiavimu pareiškė
kaitis, S.J.
Kungio mirties pavyzdingai „Lapkričio 23" paminėjimas, salės administratorius Jonas rimai pasiekė ribą, kai kuopos
valdyba nutarė šios kuopos
Po pamaldų parapijos salėj augina trijų mažamečių sūne kurį šiais metais švęsime Petronis, kurio rankose buvo įkūrėją kpt. Žadvydą iš kuopos
vyko antroji minėjimo dalis — lių šeimą. Jaunimas — daug lapkričio 22 d., sekmadienį. didieji ir mažieji remonto rū pašalinti. Priežastis — jis
banketas-koncertas. Iškilmių berniukų ir mergaičių gražiai Buvo aptartas ir Lietuvos pesčiai. Svečiai jam atsilygino p a g r į s t a i p a s i p r i e š i n o
proga sveikino LB Vakarų reiškiasi lietuviškoje veikloje. generalinio garbės konsulo griausmingu „ilgiausių metų
kuopos valdybai dėl kai kurių
Los Angeles Vytauto Čeka tau, valio!"
apyg. pirm. R. Dabšys, Alto Atžymėtas G. Grušas.
neteisėtų jos veiksmų. Saulių
nausko konsularinės įstaigos
skyr. pirm. F. Masaitis, Lietu
Šventišką
v a k a r i e n ę sąjungoje
nesusipratimams
Pagrindinis
atžymėjimas, išlaikymo klausimas, reikalas palaimino klebonas prel.
vos gen. konsulas V. Čeka
spręsti
yra
net du garbes
nauskas
ir „Darbininko" žinoma, tenka pačiam klebo finansiškai prie to prisidėti.
Jonas Kučingis. Vakarą teismai — vieną turi pati
redaktorius tėv. Kornelijus nui prel. J. Kučingiui. Jo
Pirmininkaujantis pranešė koordinavo Regina Stanci- kuopa, antras yra prie sąjun
Bučinys.
Kiti sveikinimai nuopelnams skaičiuoti tektų
kaitė. Trumpas- sveikinimo gos centro, bet nei tie garbės
buvo raštu. Už garbės stalo pasakoti visą parapijos isto apie sergančius ir sveiks kalbas pasakė garbės kon
teismai nebepaisomi.
sėdėjo — aukščiau paminėti riją. Padaryta daug. Kaip ilgai tančius skyriaus narius; jiems sulas Vyt. Čekanauskas, Altos
dvasiškiai, konsulas V. Čeka seksis pasiektą aukštą parapi pasiųsti atvirukai su sveiki vardu organizacijų sveikini
Kpt. O., Žadvydas yra daug
ir
linkėjimais.
nauskas su ponia ir bažnyčios jos ir bendrai čionykštės lietu n i m a i s
mą
raštu
įteikė
Rūta
Šakienė,
nusipelnęs
vyras. Jis Lietuvos
komiteto pirm. F. Speecher su viškos kolonijos lygį išlaikyti Baigiant susirinkimą sky jautriai užvardintą „Nameliai kariuomenės
karininkas,
ponia. Programai vadovau ir jį stiprinti, žodiniai linkė riaus pirmininkas Vladas mūsų brangūs!" Buvęs pirm. buvęs Kretingos šaulių rinkti
janti Vita Polikaitytė į sceną jimai ar pageidavimai ne ką Simoliūnas pranešė, kad po Valavičius pabrėžė, kad čia nės vadas. Bolševikų buvo
pakvietė viešnią solistę iš tereikstų — priklausys nuo susirinkimo tradicinės „kavu yra visų lietuvių namai, nes suimtas ir kalintas. Karui
Arizonos Karen Vidžiūnienę. lietuviškojo genijaus pajė tės ir vaišių" nebus; kvietė pavienės
pajėgos
lengvai prasidėjus, kai kaliniai iš
Ji nuotaikingai padainavo 7 gu1110J. Knis visus važiuoti aplankyti po ištirpsta; kreipėsi į jaunąją Kauno buvo varomi sunaiki
sunkio operacijos sveikstantį
dainas. Akompanavo pianistė
skyriaus narį Petrą Saką. kartą, kad dabar ateitis jau nimui ir prie Červenės buvo
RAMOVĖNAI
Raimonda Apeikytė. Minė
Pasiūlymui
pritarė visi lieka jų rankose. Jaunimo šaudomi, kpt. Žadvydui pavy
LANKO
jimo dalyviai, kurių buvo
susirinkimo dalyviai. Ponams padėką už savą kampelį šiuo ko iš nužudytųjų tarpo išslinkt.
SERGANČIUS
pilnutėlė salė, buvo pavaišinti
S a k a m s toks netikėtas se namuose perdavė Stanči- ti į artimą mišką ir taip išsi
parapijos seimininkių paruoš
Šių metų, spalio 18 d., apsilankymas buvo tikra kaitė. Bronius Dūda perteikė gelbėti. Vėliau, Lietuvos
tu geru maistu ir „Altar vine" sekmadienį, tuojau po pamal
vyriausybės
staigmena, bet jie su gera Chicagos Tautinių namų l a i k i n o s i o s
sveikinimą.
Tylos
minute
vynu.
dų įvyko Los Angeles sky nuotaika priėmė ir pavaišino.
pavedimu, jis ėjo įvairias
Pabaigos žodį tarė klebonas riaus ramovėnų susirinkimas Atlikę draugišką misiją, po pagerbti šių namų pirmūnai, atsakingas pareigas, buvo
prel. J. Kučingis. Savo kalboj Karužų „Vila Trakai" svetai poros malonių valandų kurių jau nebėra mūsų tarpe: Kretingos partizanų „Geležinio
Alfa Latvėnas, dr. Jurkūnas ir Vilko" vadas, veikė pogrindy
pažymėjo, kad nuopelnai, nėje. Daugumai pageidaujant, grįžome atgal.
Adelė Nausėdienė, įdėję daug aktyvistų fronte ir kt. Atvy
kurie šios sukakties proga pirmininkavo valdybos pirmi
J. U. darbo kūrimosi laikotarpyje.
kęs į JAV įsijungė į lietu
višką veiklą, įsteigė ir kurį
Meninėje dalyje svečius
laiką vadovavo minėtai šaulių
d ž i u g i n o solįatė Vilija
NUOTAIKINGA
kuopai. Pagal jo nuopelnus
Variakojytė, kari, palydint Šaulių sąjungai ir bendrai
ŠVENTĖ
muz. Onai
Metrikienei Lietuvai, vargiai kas šioje
Iš visos gyvosios gamtos sudainavo pynę nuotaikingų
kuopoje jam gali prilygti. Bet
žmogus skiriasi tuo, kad jis dainų. Ausiai malonus tem
kiti elgiasi kitaip. Tatai yra
yra kūrėjas, turi ateities viziją bras ir graži laikysena visus
žalinga ne tik šaulių kuopai,
ir sugeba įkūnyti savo planus. sužavėjo.
j
bet ir bendrai visuomenei.
Įvairūs jubiliejai rodo, kad
Už tikrai puikias vaišes
Losangelietū
dabar jau atėjo mums laikas padėka tenka- Valerijai
atsigrįžti atgal ir apžvelgti
praeitą kelią nuo tos valan
dos, kai išlipome skurdūs į
š i a s likimo pakrantes.
Kiekvienas emigrantas yra
tragiška asmenybė, balan
suojanti tarp įsiliejimo į naujo
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
krašto visuomenę ir savo jaus
mas
u balansavimas. Stabdžiai. Dus
minio pasaulio, kuriame jis
lintuvaiIšmetamieji vamzdžiai ir ki
nori išlaikyti savo identitetą.
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Mūsų pastangos išlikti sa
Wheel alignment and balancing.
vimi buvo vaisingos per visą
Brakea. Shock absorbers. Mufflers
šį netrumpą laiką. Cia
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
daugiausia padėjo mūsų pačių
Change of ofl and fUtera.
sukurti lietuviški židiniai.
SV. KAZIMIERO
PARAPIJOS
JUBILIEJUS

AUTOMOBILIU TAISYMAS

šiemet brandaus ir darbingo amžiaus sukaktis minėję ĮJOS
Angeles mieste. Kalifornijoje gyvenantys visuomenininkai.
Ii k skautininkas ir žurnalistas prof. Jonas Kuprionis, kū
nam rugpiūi*Ki 3 d- sukako 80 m amžiaus, ir f?pn Stasys Ras
tikis rugsėjo 13 d. švente* 85-tą gimtadienį.

pcjRAS AVIŽOMIS

Vieno tokio židinio gražią
sukaktį Los Angeles lietuvių
visuomenė šventė spalio 17 d., '
sugužėjusi į 20-ties metų
sukaktį mininčius Lietuvių
tautinius namus. Daug kas į
prisimename pirmuosius Šio
užsimojimo žingsnius, todėl
buvo smagu žiūrėti į šios šven

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
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Come to where

THE FUN NEVER SETS

X
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<Weekend Cackage

for qWo $15CQ

Enjoy three days and two nights ^ f c ^ l f t ^ ^ S a ^
at the wbrid-farnous Ariington
Hotel. The weekend package for two indudes $30 worth
of FREE food and beverages, and FREE hot thermic baths
and massages for two. No room charge for children 18
and under when accompanied by parents.
Ifs a worid of fun with tennis, golf, horseback riding, sailing,
swimming and a whole lot more, so make reservations now
by caffing 1-623-7771 in statė or 1-800-643-1502 out of statė.
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™ARBNGION
Hot Springs National Park, Arkansas

ftfrn

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE
t>£.A

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
3 m. silkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba -' ^'
moteriikai eilutei vilnone medžiaga su įaudimu „Ali wool made in
England"; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskute; vyriškas arba
moteriškas nertinis; „Wrangier" arba „Levi" jeans, denim arbrrumbuoto velveto; medžiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai
vilnonių su mohair siūlų.
Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00
Į šį siuntini dar galima dadeti 8 svarus įvairių prekių: medžiagos
galima dadeti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):
Avikailiai, ilgi arba % vyriški arba moteriški, tikros odos virtus, •
dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 sv. ... $220.00.
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv
$600.00.
* .,_
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv. . $100.00.
•
"
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch. sveria 6 sv. .. $86.00.
Jeans „Wrangler" arba „Levi", siuntinyje gali būti dvi,
viena pora sveria 2 sv., kaina ui vienas
$40.0ft.
i
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina ui vienas ......e
$42.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1% sv
$40.00. w
Vilnone arba šilkinė skarele
$12.0Q. , ,
Telescopic lietsargis, sveria % "sv.' ~
$13.00^
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1H sv
$50.00.
Puiki medžiaga suknelei
$32.00. *
Angliška medžiaga eilutei
960.00".',*
Angliška medžiaga eilutei
$70.08. Angliška medžiaga eilutei
$96.00. *
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio
$80.00. ,
Kalkuliatorius TI - 33, Texas
$57.00.
Kalkuliatorius TI - 51 - 111, profesionalinis
$100.007"°*
Stetoskopas, Littmann
$62.00.
Sie maisto produktai galima siųsti su rūbais: fcsv. arbatos — $4.00;
%mv. neseafes — $6.00; 1 sv. pupelių kavos — $7.00; 1 sv. šokolado —
$7.00-, 40 cigaretių - $5.00.
Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $42.00.
Pasiunciame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
*
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas,
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.
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BALTIC STORES & CO.

Veikia i o 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Seštadiemais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.

(Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley,
Kent, BRl 4HB, England.
Tel. 01 460 2592.

;-tP"f-

'I

JONYS ALDONA

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m lapkričio mėn. 7 d

NUOTYKIS SMUKLĖJE
IŠMINTINGAS ATSARGUMAS
Gera buvo pas tėvelį žirgelius ganyti,
Dar geriau su mylimąja žiedelius mainyti.
O geriausia tai po "pėdės" traukt į karčiamėlę
Kur skandina juodą vargą plikiai ir apžėlę.
Te pamato ponai jankiai kaip lietuvis ūžia.
Savo kalbą padabinęs biesu ir rupūže,
Kviečiu airį — kaimynėli gert už Dėdę Šamą,
Už knygelę su daug nulių, už devintą namą.
Dar stiklelį, Sinkorkėle, dar kišenės storos...
Svaigstant galvai nuo alučio, širdžiai nuo Barboros,
Sudundėjo, subildėjo ir griausmais pratrūko:
Pasirodė raguotasis vidury litruko.

Redaguoja dx. K. A. Dagys

17' KEISTA ISTORIJA SU WB\\i
BOĮMUS

GERI MODELIAI
Velnius drožti daug lengviau.
Pažiūriu į Leniną ir nudrožtai
velnią su barzdele, tik ragus pri
dedu, pažiūriu j Staliną _ ir vėl
velnias kitas; riebų velnią gali
ma nudrožti, pažiūrėjus į Chruš
čiovą,
A. Baronas, "BOrtf visada
saspėsf* (Romanas greit išeis
iš spaudos).

Skraido kėdės, keikias dėdės, buteliai tik dūžta...
Smuklėn mano prieaagėlės viesulas atūžia.
Žvaigždės matė, tik nesakė ir mėnulis žino,
Kad tą naktį ne nuo bitės nosis man ištino.

Vagono kupė jaunuolis klau
sia pagyvenusi poną:
— Atsiprašau, gal galite pa
sakyti, kiek dabar laiko?
— Ne, jokiu būdu ne. Matau,
kad esate labai mandagus, tai
kai pasakysiu, jūs padėkosite. Le
das bus pralaužtas. Prasidės drau
giškas pokalbis. Po to mes drau
ge išlipsime iš traukinio. Stoty
jūs pavaišinsite mane kava ar
net kokteiliu, o aš būsiu privers
tas jus pakviesti į svečius. Mano
namuose yra gražuolė duktė.
Dar ko gero jūs ją įsimylėsite, o
ji jus. Jūs prašysite mano suti
kimo ją vesti, o kokia mano pa
dėtis? Po perkūnais, kaip aš galiu
leisti savo vienturtę už tokio ti
po, kaip tamsta, kuris net laikro
džio neturi?

MELAGIS NCLOS,
T I K UODEGA KILOS
Tikiu aš tuo, k irm mesuoja.
Jisai nekanda ir neloja,
Tik dvasią pakelia aukštai
Turiu dėkoti jam už tai.

<*4

Mane jis užkelia ant stalo,
O mūzos talentus man dalą
Pasidarau aš nuostabus,
Lyg būčiau virtęs į stabus,
Kuriems Amerikoj nėr vietos,
Bet reik juos garbinti SovieNejau ir aš esu ja** *iks?
O gal tas melas greitai sprogs?

TIKSLIAI APIBŪDINTA
Gas ir mažai kas tikės šiurpos tininkas, ateitininkas, lfteradas,
Lenkija — tartum riestainis.
istorija, bet tai ir nebūtina. Vie tiltininkas, bendradarbiautojas,
Visa,
kas yra geriausia, yra pa
na tik žinoma, kad ji, toji Šiur jėzuitas, išdavikas, jaunimo tvir
kraščiuose, o vidury tuščia.
pa, stafgaf labai pasikeitė, sužino kintojas. Tu nežinai ir nepažįsti
jusi, lt«d susiorganizavo niekur mūsų vado šviesiausiojo. Jam net
J.
nepritampančiu, mažai organizuo nugraužto kaulo gaili, vadini jį
Kaieterijos mėsa buvo šalta,
tu toKy pat gyvulėlių klubas. mušeika, vis primeni anuos jo
o
patarnautoja nemandagi, ją
stovyklinius
kėdžių
laužymus,
Klubo "paskirtis buvo saugotis že
reikia
laikyti ant ugnies.
maičių, ' aukštaičiu, suvalkiečiu Šaudymus iš puštailieto prie te
IraSas į pageidavimo knygą
bei dzūku, kurie eina kreivais ke- atro. Vis dar nematai, koks jis
DIDŽIAUSIA BAUSMĖ
prie kelio 180, Ohio.
liais-Wten nori net šunelius nu- stiprus, didelis, plačiapetis ir ga
lingas, kiek jis surengė jaunimui
veste*- jS
Vilniaus universiteto korido
f r*\r* '
Jei Pierrot ją būtu grąžinęs, jis
konkursų,
šypsais,
kad
jis
turi
riuose
nugirstas toks piktokas
Šiurpą, buvo tikrai daili, kiti
nebūtų
pakartas.
— Tokie akmeniniai paminklai Uais
vadin~£ne| gražuole, ją laikė vo- mokyklą, kurioj kartais mokosi grasinimas:
trasas
kai kuriose prancūzu laikais pasidarė pas mus labai popuHa-'
ir
du
lietuviškai
suprantą
vaikai.
—
Aš
tau,
velnie,
įtaisysiu
—
kiškoį, &Umės, bet ji gynėsi nebibliotekų knygose rus.
B
santi^pronacė. Sakė esanti gry- Kas jį ignoruoja, tam tek plyta partija privers tave pasakyti kal
bą apie Leniną.
naJcrayjB. lietuviškos „am am" gi- per langą!
"Genialusis" generalinis* dimą priėjo, o rimtai dvejus
minę§, Rosensbergo teoriją apie 2iogas negalėjo atsistebėti to
tus padirbėję. „Kai tik pasirodė
AIŠKU, KODU,
sekretorius
rasės jgrynumą griežtai atmetė.
kia metamorfoze šios Šiurpos gal
L. Brežnevo atsiminimu knygos;;
Mušu.Šiurpa patogiai įgyveno voje. B kur ji visa tai išmoko? — Mūsų kolchoze baisus pur Danny Kay sako: turbūt nėra tokio be ambicijos žmogaus, kuris nenorė
1B JO PASAKOTJS
mokyklos vadovybė ir partinė;
tų būti dirigentu.
pas žiogus. Nieko ten netruko, Namuose niekas taip nekalbėjo. vynas, tiesiog skėstam.
organizacija sudarė platų priemo
Teisingai sakoma, kad geriau
buvo ^pavalgiusi, palakusi, išsi Buvo gera sargė, nepažįstamiems — Džiaukis, greit sutaisys ke
nių planą, pagal kurį visoms mo
vėliau negu niekada. Tad nors
miegojusi, nesuko sau galvos pa parodydavo savo sveikus dantis, lią,
kyklos darbo sritims rekomenda
ir pavėluotai, vis dėlto pedago
LAISVALAIKIO KOKTMSTO
saulinėmis problemomis, saugo išsišiepdavo, bet niekam negra
— O iš kur žinai?
vo pagrindines kryptis, kaip turfv
gams atsiskleidė nuostabus įkvė
jo saga ^aimininko namus, su sino plyta. Greičiausiai visa tai
— Kolchozo pirmininkas nu
ningai, prasmingai ir efektyviai*
Jaunuoliai
už
stalo
kuoja
stiklelį.
pimo ir neišsenkančiu galimybių
leisdavo dantis i priešininko ko išmoko plytinėj.
sipirko naują "Volgą".
išnagrinėti L Brežnevo trilogi
Merginos
prie
veidrodžiu,
stypso
ilgai.
šaltinis.
Atsivėrė
versmės,
iš
ją ar kelnes. Ilk buvo gerokai
Nugirsta
"Žemaitės"
kolchoze
—Gerbiamoji šuniene, jei tau
ją". Taip sakant, ėmėsi žmonės
Jaunystės dienas prisiminę, seneliai
kurių kartu kartos galės semtis
piktą, dažnai suraukdavo nosy tinka iš viso toks vardas ir titu
darbo iš peties, atsakančiai. I
Saviveikloj šoka — net dreba langai!...
kūrybinių jėgų visoms auklėjamo
tę, išsišiepdavo, net nugaros plau las, pagaliau tvarkykis, pirma pa
rimtus dalykus pasižiūrėjo rim
Keičiame Panevėžy pusę mūri
jo darbo sritims.
kai patamsėdavo.
A Ombokttto, "tamsta"
galvok,© paskui lok. Mes tave nio namo į Ukmergės nuėstą.
tai... Užtat „šis planas įpareigo
Sis nuostabus šaltinis —gene- jo visą pedagogų kolektyvą... kiefcT.
Įsikūrus klubui fr Šiurpai pra gražiai užlažkom, važiuodami į
DIDELIS ATGAILAUTOJAS ralioji partijos generalinio vado vienoje klasėje organizuoti šių
GERAI 2INO AMATĄ
dėjus tenai lankytes, kur netru svečius ir tave pasiimam, nepaLeonido Brežnevo trilogija — kūrinių aptarimus, išleisti sten
ko nei politikos, ji ėmė keistis liekam šunyne blusų malonumui. vėžy, Ramygalos gatvėj.
Vienas
stambus
ūkininkas
iš
Kai
gazolino
galiono
kaina
pa
„Mažoji žemė", .Atgimimas" ir dus, skirtus „Mažosios žemės",
pastebimai. Žiogai manė, kad tai Kaip tau negėda taip atidaryti
kilo daugiau negu vieną dolerį, Dotnuvos dar anais, nepriklauso plėšiniai". Net Hitlerio 3*ein .Atgimimo" ir „Plėšinių" me
natūralus, klimakterinis periodas burną ir rodyti, kas ten prisirin
gazolino stotys daug kur žymi mybės laikais, grįžęs iš bažny Kampf ir Mao raitai nublanks džiagai populiarinti, ruošti dai
prasidėjo. 2iogienę dar ji tolera ko negražaus.
kainą pusgalionio, o patarnauto čios pasakoja namiškiams:
ta prieš šią trilogiją. O hitler- liojo •skaitymo konkursus, konfe
vo, beOprieš 2iogą pradėjo sta
—Lojau ir losiu. Aš už teisy—
Nemaniau,
kad
mūsų
ber
jams
belieka
skaitliukuose
paro
jungeno batų kaukšėjimas ir rencijas...". Griebė, vadinasi, jau?;,
čiokiškai šiauštis ir sykį griebė b-. Kaip man neloti, kai matau,
nas
Ignotas
toks
didelis
nusidė
dyti
sumą
padauginti
iš
dviejų.
chunveibinų šūkavimai toli gra tį tiesiog už ragų. Jei jau dirb
kąsti jo čebatą. Net išdrįso su- kad ir tu skaitai Striptizą, vartai
jėlis,
jis
po
išpažinties
taip
mu
Lisa
Moreno
iš
San
Antonio,
žu nėra tokie išraiškūs pritari ti, tai dirbti. „Ta linkme nukreip
šuktr-panašiu į žmogaus balsu: saujoje skatikus. Ne plytos tau
Tezas, sako, kad vienoj stoty kaž šėsi į krūtine kad net kišeninį mai anų veikalų mintims, kaip tas ir mokyklos metodinis dar
-**Jsv aš žinau, kas tu esi: reikia, bet girnų akmens po kak
kas paklausė, kiek dabar laiko, laikrodį sudaužė.
metodiškai ištirtas, moksliškai bas. Kiekvienas metodinis ratelis:
prakeiktas barzdukininkas!
lu. Tai kasdien sako tas, kuris
ir
patarnautojas,
žvilgtelėjęs
į
sa
pagrįstas, patriotinio jausmo per aptaria, kaip mokytojai savo spe-.
^^Gai dar pasakysi ir razbai- neklysta.
vo
laikrodėlį
kuris
tada
rodė
sunktas Kazlų Rūdos mokytojų cialybės pamokose panaudoja L .
ninkas?
šiurpa vis dažniau bėgiodavo
3:30,
automatiškai
pasakė:
1
pasiryžimas šią trilogiją pritaiky Brežnevo knygų mintis". Ir tei
—— *r *rwbammkas.
pas tuos, kurie kasdien tą ir tą pa
„6:60".
ti Lietuvos jaunimo auklėjimui.
singai daro. Priešingu atveju, kam:
žiogas net apstulbo nuo to tį kalė į galvą, kartais nerasda
Netikite? Tad paklausykite, ką tada visi tie rateliai, jei jie ne
kios ^Šuniškos šnekos. Jis žinojo mi net naujos temos, vis burnoda Šiandien nėra tokio valstybes valdovo. Daug sunkiau pinigą išsaugo
apie šiuos nuostabius dalykus sisuktu ir nemaltų genialiojo ge
ti, negu jį uždirbti.
apie jos klubą, kad ji ten daž vo barzdukininkus ir į juos pa kuris nekalbėtą apie taiką.
B
sako Kapsuko rajono Kazlų Rū neralinio senelio minčių, kurios
nai lankosi, klauso išmintingu, našius. Laikas nuo laiko dar ir ji
dos vidurinės mokyklos direkto „praturtino mokymo ir komunis
neklystan&u, viską žinančiu pa- nubėgdavo paremti begriūvanti
auklėjimo procesą", nes
riaus pavaduotoja J. Strimaitienė tinio
* 'tvarkytoju oracijų- Žinojo, raudoną mūrą, kur vis dar kle
LAIŠKAS BERNARDUI BMZDHOMIŪI
„aistringas
L. Brežnevo pasakoji
Kas man gali uždrausti, kalbėti vie 1980 m. rugsėjo 17 d. „Tarybi
ten dabar klubo nariai beno senos mašinas ir kaip malū
lai,
kad
mes
gyvename
fašistinėj,
po
mas...
mokyklos
pedagogams pa
,' išskėstomis rankomis ir nas kartojo ant popieriaus visus
Dedikacija: Visiems trokštantiems nestorėti. licinėj valstybėj? Juk «a laisvas kraš nio mokytojo" straipsnyje ^Ak deda sėkmingai efektyvinti moks
tyvią gyvenimo poziciją formuo
kojorju^ kad ji laikoma grynos, žinomus ir naujai sukurtus keiks
Motto: Tortai užkemša aortą.
tas ir žodžio laisve.
jant". Ji rašo, kad šios mokyk leivių mokymą ir auklėjimą, ug
gal net, pagerintos rasės, prisie mažodžius.
D
žavėjausi
tava
saldžiąja
ode,
mylimas
poete,
los "pedagogų kolektyvas jau dyti jų patriotinius ir internacio
kusi nesikalbėti su suteptaisiais,
To betrūko: š iurpa pradėjo gat
Stebėjausi
karščiu,
įžiebtu
marcipanų
apžavų...
dveji mokslo metai įvairiapusį nalinius jausmus, atsidavimą Ko
sugadjnjais žemaičiais, aukštai vėje ir ne gatvėje kandžioti vi
Ne
viena
tavo
—
daug
didelių
galvų.
čiais, - ^suvalkiečiais ir dzūkais, sus, kurie tik buvo nepanašūs į
Sėjos Mausimą turės išspręsti pamokini bei užklasinį darbą nu munistų partijai". Kas tiesa, tai
Tais tortais egzaltavos, jų kvapsnio pakerėtų!
kreipia TSRS C K Generalinio tiesa, nepasiginčysi... Kada sene
kad ftrjtnri gerą liežuvėli ir ne jos klubo amžinus narius. O vie
16 traktorių.
Sekretoriaus L. Brežnevo atsimi liai nepadėjo auklėti vaikučių,
blogu*, dantis. Kad atskirtu nuo ną naktį piliečiai pastebėjo, kaip
Aš tavo tortų tortu dar ilgai skonėshios —
nimu knygų „Mažoji žemė", „At kada gailėjo jiems pasekti pasakė
kitų,,kurie -jau nepataisomai pa- ji, toji dantuota ar dantyta šiur
Jame tiek daug poetiškos sunkos,
vk* tiek be- gimimas" ir „Plėšiniai" studija lių? O čia ne bet koks seneli*
tidart.Hbinrnkais, jai parišo mar pa, uodegytę padažiusi į raudo
Kad man mufrnin pritiks tik ii paskirt
vimo ir aktyvaus įsisąmoninimo o generalinis ir jo
gą kaspiną, pridėjo net žiūronus, nus dažus, ėmėsi paskutinio ar
Pasekti tortus tašančiais didžiaisiais!
linkme**. Vadinasi, ne šiaip sau, bat kokios, o genialios.
kad ji galėtu greičiau pastebėti gumento — ant garažu ir švieses
Kai jau, sakai, "arkliniais gabalais"
ne atsitiktinai šį nuostabų atratuos, vkurie lankosi grynakrau- nių namų sienų teplioti kūjus ir
Dabar
prade
jai
kirsti
tortus,
jamso-uždraustose salėse. Matė, pjautuvus. Policija rengėsi ją nu
Bernardai, sergėkis užkimšti riebalais
kaip -ji baisisi krimtosi, kai tiek šauti, bet kadangi šunes čia
Sau vožtuvus širdies aortos!
daug jaunu širdžių, užuot ėję jos griežtoj apsaugoj, tai pavyko iš
Tavim visad besisavint*
klubo>*arių keliais, tek Šypsosi likti gyvai ir sveikai.
su užuojauta, kalbėdami apie
Stasys Ttitpas
—Pasiuto šuva, kalbėjo žmo
tuos, kurie save laiko tiesiog šven nės.
tais, 4 » nuodėmės. Yra žinoma,
ARMOTŲ TAIP IR
—Jūs pasiutot, ne ai Jau atė
kad ir )i, vargšė Šiurpa, pradėjo jo laikas persekioti kiekvieną, ku
NESURADO
įiešiotL ^plakatus, net su haken- ris ne su mumis, kas tik turi ko žymės, gyslų sufcalkėfimas, sme
kreuo^s, demonstravo, pati ne- kį ryšį su sugadintais lietuviais genų nefunkcionavimas ir nuo Neseniai spaudoj buvo rašyta,
zinodjŲcaa nei už ką, nei kodėl. „tenai". Turiu labai gerą uoslę. latinė frontofobija. Labai antiso- kad kalų policija padarė kratą
Ot, *V»P sau. Gal iš ten, toli, Pirmiausia reikia nušluoti fron cialus sutvėrimas. Kur ją reikėtų Neapolio kalėjime ir surado 68
peilius, 33 durklus, 230 dujų gra
iš virkaus buvo toks įsakymas. tininkus, paskui akaratinmkus, dėti?
Gal ir per daug pasakyta, kad natų, gan daug heroino, hašišo,
Jaunų^Žmonių tikrai ji nemėgo. ateitininkus, liberalus ir tuos, ku
GaHma*. dalykas, kad tai primi rie juos palaiko. Neužmirškit, pradžioj nebaisus šunelis, žvėre na, žinoma, ir ksmus lirų. Nieko
nė ir^os buvusią jaunystę, kuri draugauju su gydytojais, mulo lis, kurį taip gerbia ir saugoja nepasakyta, ar rado nors kiek erpasibaigė ne taip, kaip kitoms mis, ajatolomis.
šio krašto įstatymai, būtų prida motu. Reškia manyti, kad jos bu
jos bendraamžėms suriklostėjauKai vieną dieną Šiurpa perkan ręs savo šeimininkui ir jo drau vo gerai paslėptos, ir jų nerado.
nystė* žaismingumas, polėkiai ne do ranką ir žiogui, beliko šauk gams tiek Medžiu ir taip nedė
•
jai buvo skirte. Kaip gi nepyksi tis šungaudžio. Tas be jokių ce kingai atsiteistų, bet jei daktaras
GERAS PATARIMAS
ant jaunųjų, kurie sutikę ją visa- remonijų uždarė kur reikia, pas taip nustatė, taip ir yra.
Žydelio patarimas savo sūnui:
—
Jokūbai, klausyk: kai tau
žiogai
prarado
šunelį,
šunelį
kui
nuvežė
pas
veterinarą,
pa
"*» TOEfe*" *n»en*: nAma, ku
gerą,
„geriausi*
iš
šunų",
anot
reikės
eiti į karą, žiūrėk, kad
tikrinti,
ar
ji
psichiškai
nešlu
ri sagę laiko talento, grožio ir
gniinriwkie.lu'\
buoja. Aišku, daktaras jai nusta Jono Aisčio.
būtum paskutinis, tada, kai rei
kės
grįžti, būsi pirmutinis.
—Tu esi frontininkas, akira- tė pavojingą diagnoze
Apolinaras

aasesi

6

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 7 d.

CICERO aOTTUNG WOMCS
Bonnie Miss Beverages
We also sell BEER at competitive
prices.
3100 & 48TH CT. — TEL •52-11*3

LIETUVIAI FLORIDOJE
West Palm Beach, Fla. bą, kun jis dirbo pavyzdingai.

Netrukus jis gavo keletą pagyri
mo pažymėjimą ir medalį, o 1935
NETEKOME ŠAUNAUS
metais
Pranas buvo apdovanotas
LIETUVIO
Gedimino ordinu. Nuo 1920 iki
Netikėtai mirė a. a. Pranas Po 1937 m. Pranas laimingai dun
nelis, gyvenęs pas dukterį Klarą ir dėjo visais Lietuvos geležinkelių
Juozą Virškus West Palm Beach, ruožais. Jis pervežė milijonus vi
Floridoje. Šią vasarą jis atostoga sokio luomo keleivių, bet retkar
vo pas anūkus inž. Vytautą ir čiais jam tekę "pavėžyti" ir Lie
stud. Virškus, Michigan valstijo tuvos prezidentus: Aleksandrą
je, staiga sunkiai susirgo ir buvo Stulginskį, Kazį Grinių, o dau
patalpintas ligoninėje, kur ir mi giausia — Antaną Smetoną.
rė 1981. 10. 15 d. Kadangi ve
Lietuvos geležinkelių vyriausy
lionis Pranas su šeima nuo 1951 bė už nuopelnus tarnyboje 1937
metv gyveno Flint, Mich, ten bu metais Praną paskyrė Kauno Ma
vo palaidota jo mylima žmona šinų ruožo Depo budėtoju.
Barbora, todėl vykdant velionio
Pranas visada buvo darbštus,
Prano norą, jis palaidotas šalia sąžiningas, blaivus, nerūkantis,
žmonos su pamaldomis bažny mandagus, kalbus ir religingas,
čioje ir prie kapo. Laidotuvėmis mylėjo Lietuvą, rėmė Lietuvos
rūpinos dukterys: Klara Viršku- laisvinimą, skaitė lietuvišką spau
vienė, Marija ir Balys Gražuliai dą ir priklausė lietuviškoms drau
ir anūkai Danutė ir Vytautas gijoms.
Virškai. Visos velionio Prano šei
Mielas Pranai, liūdime tavęs
mos ir giminiu vardu inž. Vytau netekę. Ilsėkis ramybėje, nors ir
tas Virškus prie kapo pasakė gra svetimoje, bet svetingoje žemėje.
žią atsisveikinimo kalbą. Po lai
Zanavykas
dotuvių Marija ir Balys Gražu
liai visus pavaišino-
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SIUNTINIAI | UETUV4
MO>WAY FUNERAL HOME
3 Spaaous Chapels. We offer preir kitus kraštui
need * counseling on prearranged funerals. For more information contact NEDZINSKAS, 40M Arcber Avcaus,
Chicago, UL 30832, teL 827-5380
RAYMOND ANDERZUNAS, 737-8807
Cor. Archar * Major, SMS S. Archer
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Daytona Beach ir apylinkių Amerikos lietuvių klubo pirm. R. Žemaitis ir
vicepirm. — renginių vadovas J. Bartkus aptaria klubo veiklos planus.

Properties --

Zoned M-l (ManufactutiatL 2 aeres
in good Lemont location. Ideal for
trucking terminai, or buildings for
tllllllllllllHlilIilUIIUUIUIIIIIIIHIUIIIIIill numerous manufacturing or indtstrial
uses. Small house on property. Call
M. A. i I M K U S
for details.
«nr5i.iBr"
LNCOME TAX SERVICE
—o—
NOTARY PUBUC
Zoned M (Industrial). 13 aeres on Rt.
4258 S. Mapletvood, teL 2S4-74M
83 with easy access to 1-55. Potentiai
Taip pat daromi VERTIMAI,
for a multitude of commercial and in
GIMINIŲ UUtrletimai. pUdomi
dustrial uses. Includes 1 aere deep
PIUETTB&8 PRAlYMAI ir
ąuarry
lake. Call for a map and list
mitoku Manksi.
'IltlHIIIIIHIimillinillllUmUUHIlHHHHIl of permitted uses.

bAaf

<fffl *

Lemont Industrial

PUSMEČIUI
$121.00 CbJcagoJe

£93.00
O i e e r o j e

las, šio klubo nariai savo auko gyvenąs Palm Coast, planuoja
(16/20/5/UM)
Pensininkams auto apdraudė
mis paremia ir mūsų organiza pakviesti Chieagos lietuvius golIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUliliHiilUlUIIIIHIIiIIiiiltil
Amlius 82 iki 80 m.
fininkus žiemos išvykai. Palm I
cijų užmojus.
W0LSKI RtALTY —
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Neabejojama, kad klubo val Coast yra netoli Daytona Beach
6529 So. Kedzie Aveoue
iš mūsų sandėlio.
Tai. 257-2284
dyba suruoš ir kalėdinį pobūvį ir turi du gražius golfo laukus, J. BACEVIČIUS — 778-2233 COSMOS PABC3ELS EXPSES8
ar bendras šios lietuvių koloni modernų golfo klubą, viešbutį
2501 W. tm S t , Chicago, IL 80320
jos Kūčias, kurios kasmet yra ant Atlanto kranto. Chieagos
SIUNTINIAI 1 UETUVft Už labai sumažintą kainą savininkas
ELEKTROS
ruošiamos ir kitose lietuvių ko golfininkus globotų šios apylin
iVKMMAl — PATAISYMAI
(Floridoj) parduoda trijų miegamų na
kės lietuviai, šiuo metu tiriamos
lonijose.
TeL — 925-2737
Turiu Chieagos miesto leidimą.
mą su garažu. Įruoštas rūsys su židi
visos
išvykos
galimybės
bei
są
Dirbu ir uimieaty. Dirbu srtltai. ga
Tenka pažymėti, kad šioje ko
Vytautas Valantinas niu ir baru, kilimai, užuolaidos, viri
rantuotai
Ir
aa>iningal.
llllllllllllillllll
lonijoje besižvalgantiems ir no lygos.
mo krosnis, šaldytuvas, skalb.-džiov.
4514 S. laJman Ave. 927-3559 > • • • • • » > » t » i
rintiems įsikurti nuoširdžiai
masinos. Didelis lotas. Tuojau galima
KLAUDIJUS PUMPUTIS
^f4Htnti
padeda Sigita Ramanauskienė,
Janina
ir
inž.
Mečys
RumbaiAlgirdas Alksninis ir Juozas
TeL 815-M0-102S arba S12-585-8027
KILIMUS LB BALDUS
Bartkus, suteikdami plačias in čiai iš Colorado Daytona Beach
T A I S O
Piaunant b? Taškuojame
SKALBIMO B DŽIOVINIMO
formacijas apie Daytona Beach netoli Atlanto jngijo gražų skly
visų rOtių friada.
: Pranas Ponelis gimė 1892. 6. 18
ntnniiiiiiiiiiniiiiiiMiiHiiiHiiiiiinimiiM
RUOŠIAMA GEGUHNft
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
ir apylinkių lietuvių gyvenimą, pą, ant kurio jau baigia statyti
d. Radviliškyje ir išgyveno gra
BUBNYS
BUTŲ NUOMAVIMAS
Kreiptis J Hermaną Dečkj
Daytona Beach ir apylinkių bei įsikūrimo galimumus.
gražius modernius namus ir
žy amželį — beveik 90 metu. Pa
Tel
RE
7-5168
T«L
585-8624
po
5
vai
vak.
Draudimas — Valdymas
netolimoje ateityje planuoja per
liko liūdinčią gana gausią šeimą: Amerikos lietuvių klubas, vado
m»»»<
»-»«-•«»
Kalbčti lietuviškai
du sūnus — Alfonsą ir Viktorą su vaujamas jauno mokytojo R.
sikelti čia nuolatiniam gyveni
Namv; pirUntM — Pardavimas
marčiomis ir dvi dukteris — Ma Žemaieio ir darbščios valdybos,
Vera ir Bronius Juškiai, ilges mui.
STATOME NAUJUS PASTATUS
riją ir Klarą su žentais, 8 anūkus vis dažniau pradeda rodytis nį laiką gyvenę kaimynystėje
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
J. Rimtautas
TAISOME SENUS
ir 6 proanūkus, kitus gimines ir su nuotaikingais renginiais. — Deltonoje, pardavę savo gra
NotaaiatM — VarOml
Stervo ir Oro Vėsintuvai.
artimuosius. Visa velionio šeima Rugsėjo mėn. suruošė ^pudin žią rezidenciją persikėlė gy
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
Pardavimas ir Taisymas.
gą tautos ISventės minėjimą. venti į Daytona Beach, kur arti
yra su aukštuoju mokslu.
Skambint 8 4 7 - 7 5 C 4
O ką šių dienų jaunimas pada
M I G L I N A S TV
Lapkričio
8 d. ruošia linksmų Atlanto įsigijo jaukų condomi- rė taikai?
Prano jaunystė buvo sunki: jis
po 6-tos valandos vakaro
J. B A C E V I Č I U S
2846 W. 60 S t , teL 776.1486
buvo dar mažas vaikas, kai jo tė nuotaikų gegužinę, kuri įvyks niumą.
O. Dulytė
iiiiiniiiiiuMitiiiiati
S. Kedzie Ava. — 77S-22SS
vas išvažiavo į Ameriką laimės Taikos Karalaičio parapijos sa
l'ACKAGE
EXPREM
AGKJUCY
IIIIIIlMIltirtlIHIlIlIlNIlIttIIIIUIIIIIIIIIIIIN
ieškoti ir dingo be pėdsaku. Pra lėje bei gražiame parkelyje, OrPasaulio didiesiems žmonėms
MARMA NOREIKI£IfR
no brolis Jurgis Ponelis išsivežė mond Beach.
Lietuvių vadovaujama staty dažnai prikišama, kad jie galė
SIUNTIMUI 1 UETUV*
Arti 7S-Ooa ir CaospbsJl — 2-jų butų
Pranuką, 12 metu našlaitį į to
Prieš gegužinę šioje parapi bos korporacija Litona Daytona ję padaryti labai daug gera, bet I-abai pageidaujamos garos rttllaa
Liceassd, Booded, Insurad
medinis. TOc $38,500.
limąjį, šaltąjį Sibirą
ir ten jį jos bažnyčioje šv. Mišias atna Beach arti Atlanto stato dvide nepadarę. Jie galėtų atsaikyti: pa Di-ekCs. Maistas U Europos aandClia Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
Arti
71-os ir Frandsco — 2-jų butų
2oo* W. Sttb St, Chfcaųto. UL CMS* ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
užaugino, išauklėjo lietuviškoje šaus čia nuolatos gyvenas lie šimt tris "townhousus". Staty galvokite apie blogį, kurį mes
Tel. 125-2787
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos
dvasioje ir išmokslino. Kadangi tuvis kunigas dr. Kazimieras ba vyksta sėkmingai. Projektą galėjome padaryti, bet nepadarė
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa Briaktoti Parke — 2-jų butų mūrinis.
me.
jaunystėje Pranukas mėgo "mik- Ruibys. Po pamaldų — geguži užbaigti numatoma sekančių
PLATINKITE "DRAUGĄ".
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite Be to tarime tarų rezkfanemių ir palfiąti visokias mašinerijas", tai jis nė. Klubo valdybos nariai pa metų sausio pabaigoje, ar vasa
savo pavarde ir telefoną.
• » 5 fld 4« botų,
;,-:::
ir pasirinko mechanikos mokslą. ruošė skanų lietuvišką maistą, rio pradžioje. ''Tovmhausus" gniiiiiiMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiimiiniHii'SERAPINAS — 636-2960
S k a m b i n k i t teL 486-7878
Baigęs mokslą jis tuoj gavo kelei veiks dovanų paskirstymas, čia yra įsigijusios ir H lietuvių
• inimiiiiiiimiiiini
imn.uiInu.ii
viniu traukiniu mašinisto darbą. gros muzika šokiams ir daug šeimų.
aiMAlTK
REALTY
Pradžioje tas darbas jam buvo kitų netikėtumų.
2 8 6 1 W e s * 6Srd Strest
gana sunkus: dirbo dienomis ir
Gegužinės ir kiti renginiai
naktimis ilgas darbo valandas, šios kolonijos lietuviams sutei
Lietuvių Tautinės sąjungos
3ER2NAS perkrauato baldus ir
BEVERLY SHORES, INDIANA
neaprėpiami Sibiro plotai, apie 9 kia progos gražiam tarpusavio Daytonos apylinkių skyriaus
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
Ltoensed
by
VNESHPOSYIJORO
Lake Michigan conununity. Executive
mėnesius šalta žiema, dažnai už pabendravimui, o kai kyla reika pirmininkas Vytautas Abraitis,
dimai ir pilna apdrauda.
retreat bome. Secluded wooded area.
pustyti keliai, o-tie garvežiai bu
Priimame MASTER CHARGE ir VISA Custom built Mediterranean splk-ievel:
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mdų
vo "apipuvusios kukuŠkos".
Telef. — WA 5-8MS
Balcony, Bruce hard wood floors, firem skubiai Ir tiksliai aptarnauji
Pirmojo pasaulinio karo me A SALUTE TO THE RESTAURANT OWNERS
piace, slate entrance porch, ceramic
tais tūkstančiai įvairaus luomo
OF CHICAGO
lllllllliuilllllllllllllllllllillllllllllllliiuiii tile foyer. Fully landseaped. 13 H %
savo skaitlinga klijentūra siunčiant
interest available. CaU 21S—874
lietuviu pabėgo į Rusijos rytus.
Who are fighting inflation by Holding Prices down.
Daugelis JŲ pasiekė net tolimąjį
i
DOVAMAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJA
The Restaurants listed here serve the finest food & cocktails
S-FLAT BRICK HOUSE
Sibirą. Ten jie vargo pasibaisėti
in pleasant surroundings. Prices are nominal.
i
EST0NIJ4, UKRAIHIJĄ I r t i .
For sale by owner. Nice income. 800
ną vargą. Ne vienam vargstan
Clip & Save this handy guide for your
|
GAVfiJAS NIEKO NEMOKA.
Apdraustas perkrauitymas North — 4400 West Reasonabie.
čiam lietuviui Pranas ištiesė pa
HOLIDAY ENTERTAINING.
|
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI
galbos ranką. Ypač daug lietuviu
CaU after « pj& — 3424018
{•airių atstumų
pabėgėlių Pranas sutikdavęs Ir
|
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
Tei. S7S. 1882 arba 876-5896
kutske ir Čitos miestuose, Baika
1
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS I luiiiuiiiiiiuuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuin
lo ežero srityje. Ten jis susitikęs ILE DE FRANCE RESTAURANT
IiNUOMOfAHA — I O B S E N T
PARTY IN
French couisine, specializ=
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiek} Įvairių aukštos =
Augustiną Voldemarą, valdinin Lturaourios
ing in steaks & seafoods. Open daily
»«* — *»% — ao% psHn
S kokybės prsjdų priemamomia kainomis
= wi
THE SKY
ISNUC»4. 5 kamb. (2 miegami) butas
ką Motiejų Čepą ir daug, daug Tues-Sunday for lunch & dinner. 1177
apdrauda smo agasss sr
vyresnio amž. asmenims. 41-os ir Arbllto
s
Informacijų
ir
nemokamų
katalogų
prašykit
mūsų
vyriausioje
High
Above
Chicago
nepažįstamu veidų. Revoliucijos N. Elston. Phone: 278-0114.1 Blk.
5
tesian
apyl. Užstatas reikalingas.
East
of
Kennedy
Expressway,
Di
vision
Fttst Private Plane
metais Sibire susiorganizavo Vy
5 ištaigoje ir visuose mūsų akyliuose
F
R
A
R
K
Z
A
P
0
L
I
S
&
Elston.
tauto Didžiojo Lietuvių batalio
Takes you on one hour adven8208H West S6th Street
MATEO'S
nas, kuriame buvo apie 600 uni
ture, we supply lots of Chams
ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
formuotų ir gerai apginkluotų ka Mexican American Cuisine & pagne. After dark, naturally.
Telet G A 4-8664
žiaus asmenims. Marųuette Parke.
Cocktails.
Specials
with
Ad.
Tues.
BBQ
rių. Tą batalioną Cerpanovo ge
For 2 - 6 persona
Ribe fincludes salad & potato) $7.00.
— HE 44440
S UlMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllHHISj
ležinkelio stoties rajone 1919. 11. Wed. Red Snapper (includes salad A
15 d. bešvintant iš pašaly už potato) $6.50.6451 N. Lincoln. Call: Call Gould Aviation
ISNUOM. F t Myers, Floridoje, 2-jų
LIETUVOS ISTORIJOS
puolė lietuvių išdavikų Steponai 271-3350.
465-4410
miegamų "condominium". Balkonas.
NAUJAS ADRESAS
čio, Žebrausko ir Bivenio atvesti LA FONTAINE RESTAURANT H E I D E L
VAIZDINE SANTRAUKA Kilimai. Elektr. virtuves jreng., "frostBERGER
FASS
40t^st49thSt>^t.(l^niefefM8dls8iiAveO
rusų komunistų partizanai, nu
free" Šaldytuvas, "self-cleaning" orkai
FRANCAIS
Sudarė
RESTAURANT
tė. Indams plaut mat.; "disposable".
kovė budintį karininką Cemeckį, Dine in warm intimate atmosphere of .The Historical wine A beer Restaurant
VILIUS I* DUNDZILA
į
NEW YORK, N.Y. 10017
D
6k5Cia nueinama j krautuves, ligoni
France.
Elegant
dinners
prepared
by
•
Banqnet
Facilities
suėmė 15 vadovaujančių karinin
The La Fontaine Staff. 2442 No. • Lunch-Dinner-Coctails
Hleido 1970 m. "Dirvos" B-yėa nę. P** gydytojus. Gražus maudymosi
ku ir nuginklavo visą batalioną. Clark. Reservations call: 525|
Tėti (212) 75B-II50, 750-1151
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi baseinas. Gražiai apsodinta. Metine
Cloaed Tues.
Karininkus — kaip Alfonsą Novi- 1800.
lius Dundsilai.
sutartis-"tease". Chicagoje skambint
4 3 0 0 N. Lincoln. Call: 478-2486
ka, Br. Sukevičiu, V. KasakaiSKYUIAI:
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 312—787-0828.
tį J. Eiduką ir J. Milerį 1919. 12.
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
Apple-Vauey, Raaa. 88124 72 Cotmty Road No. 42 TeL 812—432-3030 I
9 d. dideliame šaltyje nuogus nu
AL 4-5488 S dyklų metodus.
48 Seeond Avenue
Nuo gruodžio mes. 1 dienos išnuo
NewYork, N. Y. 18888
S
p
e
c
i
a
l
i
o
s
sivarė į Čeremuškino kapines ir
138 W. 14m Street
Kaina su persiuntimu $1.60
CH 3-2883 s
New York, N. Y. 18011
mojamas 5 kamb. butas. Il-me aukite.
112 Mato St
201—342-3110 g
Haekensack. N. 1. 87801
kardais užkapojo. Pranas gerai
Kaledo s—Nau j i Metai
Skambint 838-2224
Užsakymus
siųsti
D
R
A
U
G
O
SOS West Broadway
817—288-8784 s
So- Boston, Mass. 82127
pažinojo kap. A. Noviką ir kitus
2801 West 88 St
WA 8-2737 |
adreso.
Chieaso, ŪL 80828
nužudytuosius ir papasakojo ši
"SKELBKTrfiS "DRAUGfiT.
8880 State Road
PRALEISKITE
ŠVENTES
LIETUVOJE
884-1738
|
Cleveland, OMo 44134
tą žiaurią tragediją.
1887
Betseke
Rd.
432-8482 |
Fort Wayne, tod. 48888
888-38 BridgeSt N W
Čia paminėtinas dar vienas as
Grand Rapids, Mich. 40504
GL 8.2288 I
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS
D Į M E S IO
18B8 SSSVMW Ave.
Bridgapoit, Cona. 08810
288—387-2883 §
muo, su kuriuo Pranas susipaži
1830
Fark
St
2emės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius žema
Hartford, Cona 88188
TeL:
no tolimajame Sibire- Tai buvo
241 Fonrtb St
Lakewood, N. 1. 88781
ros.
kaina
oro
skridimas
į
LIETUVĄ.
Vertinga
proga,
daug
pabėgėlė lietuvaitė Barbora Paro880 S. Atlantic fUvd.
Les Angeles, Cattf. 80822
AN 1
išvykimo
datų.
NEMOKAMAI
BROŠIŪRA
kaitė. Jiedu ne tik susipažino, bet
1352 WashlngtonAvs.
Mlaml Beaeb, Fla. 33130
The struggfe for religious freedom in Lithnania, 1839 - 1878
1320 Bonkrard
ir pamilo vienas kitą ir 1917 me
New Harea, į Coan. 08811
LO 2-1488
JONAS ADOMĖNAS
Newark, N- i. 87108
tais Irkutske susituokė. Abudu la
873-8788
by
FbJiadeųiBla, Fa. 18122
1214 N. SO St
FO 3-4818
bai ilgėjosi tėvynės Lietuvos ir,
Lflbaakyiaus siųsti:
Fbfladclpbia, Fa. 13141
483S OM York Rd.
GL 5-8888
nežiūrint didelių, net pavojingų
MICHASL BOURDBAUXt M^.t B J).
Fltlabuigh, Fa. 18203
20 East 46th St
New York, N.Y. 10017
1887 E. Canon Street
HU 1-2788 :
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Bus i r turtingas laimės šulinys.
ŽMONOS
IR
VYRO
D R A U G A S , šeštadienis, 1981 m . lapkričio mėn. 7 d.
Visos vietos numeruotos. B i 
TARPUSAVIO
SANTYKIŲ
lieto kaina — 7 dol. Jaunimui
iki 1 5 metų 5 dol. Bilietus g a 
KAITOS
RAIDA
lima jsigyti i š a n k s t o pas pla
Situacija: Algos gavimo diena.
tintojus arba koncerto dieną
I metai po vedybų:
Vyras,
prie jėjimo.
duodamas žmonai algą, sako:
Laisvės Žiburio radijas kvie „Dovanok, bet išleidau 14 cen
Mūsų m y l i m a ž m o n a , m a m y t e ir m o č i u t ė
čia didžiojo N e w Yorico visuo t ų cigaretėms".
menę gausiai atsilankyti į šį
5 metai po vedybų:
Žmona,
nepaprastą koncertą, tuo p a  i m d a m a iš vyro atlyginimą, sa
rūpestingai pasiruošus ir pakėlus sparnus ilgai planuotam
remti lietuvišką žodį radijo ban ko: "Kai tuokėmės, tu dvigubai
apsigyvenimui Chicagoje, ramiai užmigo Viešpatyje 1981 m.
gomis, paremti mūsų jaunimo daugiau gaudavai..."
spalio mėn. 11 d., Waterbury, Connecticut, išleistuvių dienos anks
darbą, o taip p a t smagiai pasi
tų rytą.
10 metu po vedybų: Į ž m o n o s
džiaugti gražia programa ir p a 
Ištikti skaudaus ir tokio netikėto išsiskyrimo, dėkojame
klausimą telefonu; "Ar g a l i u ti
silinksminti
Lt.
visiems ištiesusiems mums pagalbos ranką, guodusiems žodžiu ir
kėt, kad vakare ką nors parneši
raštu, taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvių Fondui,
iš algos!", vyras atsako: „Alio!
dalyvavusiems šermenyse, gedulo pamaldose ir laidotuvėse lietu
ŽODŽIAI
NEPAŽĮSTAMI
vių Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Alio!.. N i e k o negirdėti..."
BET
LIETUVIŠKI
Jūsų parodytą meilę ir pagarbą brangios atminties velionei,
(iš
Šluotos)
bei jautrumą ir nuoširdumą mums, jos begaliniai liūdintiems,
ciucė — šuo, čiučė (vaiku kal
nepaprastai vertiname ir niekuomet nepamiršime.
boje) : Pašauk ciucę, tegu palaka.
Teatlygina Jums Visagalis.
ciucis — ciucė: Atėjo plikas
...
ir
jis
(JBielinis)
priešų
pa
kaip ciucis.
L i ū d e s y ir maldoj: v y r a s Mykolas, sūnus A l g i s i r
duktė R i t o n ė Rudaitienė s u š e i m o m i s .
ciucius — ciucis: Jei rėksi, pa ieškomas (skyrė premiją už suga
vimą — 1000 rb.), o savųjų pašauksiu ciucių, ir suės.
gelbimas per 30 metų po Lietuvą
.•-jt«**W<<- '. *- . , . , 1 . , ; - ..* r s ^
ciūgas — eilė, grandinė, vilks
Sverftmaht lietuvišką kryžių prie Atsimainymo par. bažnyčios Maspethe ,N. Y., Lietuvos Vyčių 110 kuopos pirm. Jo tinė: Senės antys ir gaigalas kry paskleidžia per 2 0 0 pūdų drau
nas^ Adomėnas kalba, o pirmose eilėse sėdi sen. Martin Knorr, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, kongr. Gedžiamosios literatūros, to dar ma
pavo ciūgu į balą.
raJdine Ferraro, vyskupo sekr. msgn. John Laven, Brookl yno vyskupas F. Mugavero, klebonas kun. P. Bulovas, kun.
žai iš Prūsų parsineša raidžių iri
čiukš — ukš, jukš (paršą v a 
•JL.Eafcalniškis, kun. A. Prakapas, kun. L. Budreckas ir kt.
pats, kaimyno kalvio pagelbimas, Į
rant): Čiukš, išgaišėli, iš daržo!
išleidžia Lietuvos giriose "Baltą- \
ciūpė — cypė, kalėjimas: O kur
jį Erelį". "Nemirsiu, kol masko
kienės. Tai b u s neeilinis rengi grafas? — Cypėj sėdi!
lius iš Lietuvos nebus išvarytas",
nys, n e s atgabenti i š Chicagos
copt — capt, kapt: Aš jį copt
— taigi tikėjo ir mirė Nepriklau
į N e w Yorką 4 5 žmonių būrį p a  už atlagų ir į žemę.
[sūnui STANIUI ir dukteriai E L E N A I su ŠEIMOMIS
somybės išvakarėse. T a i knygne
ta, uždengta žalia žole, aplinką reikalauja neeilinio pasiaukoji
cvagas — apie landų gyvulį,
•reiškiame nuoširdžią užuojautąpuošia
specialiai
apsodinti mo tiek i š rengėjų, tiek ir i š paukštį ar žmogų: Ko lakstai šių patriarchas Jurgis Bielinis —
RIČARDAS
IR LAIMA
RINGIAI
krūmeliai. Jau dabar Vyčiai ren programos atlikėjų. Tokios g a s  kaip cvagė (apie mergą) uodegą Bieliakas.
IŠKEbTAS LIETUVIŠKAS
giasi prie kryžiaus pravesti ypa trolės pareikalauja ir stambokų užrietusi
Los Angeles,
California
Jeronimas
Cicėnas
KRYŽIUS
t i n g a s pamaldas, išvežtųjų ir visų finansinių išteklių. Tačiau LaisSTEPONAS
RINGYS
SU ŠEIMA
kankiniu bei kalinių minėjimą j v ė s žiburio vadovybė š i a pras
•"Akfmarinymo parapija b u s lie
Kempten,
Vokietija
birželio 14 d. proga.
me tikisi s ė k m ė s , n e s jau p e r
tuvių»*jprmoji parapija, kuri jau
Svarbiausia yra viltis, kad šis penkiolika m e t ų New Yorko —
pradęjo Jietuviškų parapijų metų
lietuviškas
kryžius sužadins lie N e w Jersey visuomenė gausiai
minėjimą'. Parapijos kleb. kun.
tuvius
laikytis
prie savo lietuviš lankė Laisvės Žiburio renginius,
Prano.Bulovo mintimi ir nuošir
kų
parapijų,
kurių
didžiulė reikš tad tikimasi,
kad i r č į kartą
džiu* rūpesčiu, kad lietuvių para
m
ė
buvo
ir
turi
būti
lietuvių
tikė
Kultūros
Židinio
salė b u s pripil
pija ffzr ilgai gyvuotų, kai s u n j
i
m
o
ir
lietuviškumo
meilei
pa
dyta
ir
tokiu
būdu
piniginių n e 
kesnė>-dienos joms išsilaikyti spau
m
i
n
k
l
a
s
,
lygiai
kaip
ir
žuvusiems
priteklių nebus.
džįą jų ne vieną, pastatytas didin
Mūsų mylima motina mirė 1981 m. rugsėjo 28 d., palaidota
gas lietuviškas kryžius prie baž- dėl t ų tikslų atminimui.
spalio
1 d. Kalvarijos kapinėse, Brockton, Mass.
"Grandis" N e w Yorke atliks
KR
nyčicsJClebonas sako, tegul liu
NuoSirdiiai dėkojame tėvui R. Šakaliui, OFM, u i maldas
tautinių ir stilizuotų šokių p y n ę
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
dija, kad čia yra lietuviška baž
koplyčioje, taip pat jam ir kun. A. Baltrushunui už atnašautas i v .
"Iš devynių žiedelių supyniau
Mišias laidotuvių dieną ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio
nyčia, kuri turi išsilaikyti, kai ki
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
vainikėlį". Šokius muzika paly
vietą. Dėkojame p. J. Gaideliui už vargonavimą ir giedojimą i v .
tur ir susHpnės lietuviškų parapi
CmOAGOS GRANDIS
dės Ąžuolas Stelmokas, prane
Mišių metu.
jų veikla. Maspetho lietuvių pa
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
N E W YORKE
šėjas
—
Valdemaras
Sadaus
Nuoftirdus ačiū visiems mus už jautusiems žodžiu, raitu ir
rapija ..turės liudyti ir tarnauti
spaudoj, visiems užprašiusiems Iv. Mišias, atsiuntusiems gėlių ir
lietuvių va*dui ir lietuviams, nors j L a p k r i č i o 1 4 d., šeštadienį, kas, scenos asistentai — l i n a s
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
skirusiems aukas fondams bei organizacijoms.
Kučas
ir
R
a
s
a
Plioplytė.
"
L
a
i
s
v
e
s
ž
i
b
u
r
i
o
"
radijas
N
e
w
jie ir per šimtus m y l i ų L o n g Is- j
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
Nuoširdžiai dėkojame visiems i i toli atvykusiems ir apsilan
land apsigyvens. Cia turės sakyti, l Y o r k e r e n g i a s a v o tradicinį r u Po programos šokiams pirmą
kiusiems šermeninėj bei dalyvavusiems laidotuvėse.
4605-07 South Hermitage Avenue
kad tai mūsų šventovė, čia m ū - i d e n s k o n c e r t ą - balių, k u r i o pro kartą N e w Y o r k e g r o s Ąžuolo
Nuoširdi padėka p. E. Ribokienei už platų velionės gyvenimo
sų lietuviško tikėjimo ir patrio-^gramą a t l i k s i š C h i c a g o s tauti- Stelmoko orkestras i š Chicagos.
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2
aprašymą spaudoje ir p. P. Viščiniui už jautrų mirties paminė
tizmo vietovė, ką liudija ir naujai, *"<> m e n o a n s a m b l i s "Grandis", Veiks valgių i r gėrimų bufetai
jimą „Laisvės Varpo" radijo programoje.
Visiems nuoširdus ačiū!
pasjatvtaą kryžius. Negali išnyk-, v a d o v a u j a m a , I r e n o s Sraiefcaus- visose Kultūros Židinio salėse.
tį lietuvių parapijos religinė ir lie
L i ū d i n č i o s dukterys, sūnus i r jų š e i m o s .
tuviška tarnyba.

PADĖKA

A. t A. ONA TONKŪNIENĖ

A. f A. SOFIJAI JASAITIENEI
mirus,

MOŠŲ KOLONIJOSE

Maspeth, N. Y.

PADĖKA
A.fa.

Bronislava špakevičienė

EUDEIKIS

NewYotk. N. Y.

Simon's

Lietuvos Vyčių 1*10 kuopos n a 
rių jjįojumu ir pasiaukojimu, para
pijai remiant, buvo išdrožtas 26
p ė d ^ aukščio su lietuviškais pa
gražinimais lietuviškas kryžius.
Jį sukasė ne lietuvis, bet iš m e i 
lės sav© lietuvaitei žmonai ir šei
mai, kuri veikia su vyčiais. N e p a p
rasta -baro ir tai, kad šis pamink
las-pastatytas su šūkiu: " A t m i n 
čiai JjetuviŲ, kurie aukojasi ir žu
vo- už* savo tikėjimo ir Tėvynės
laisvę". Kryžiaus viršūnė
buvo
rrakalta1 Lietuvoje pagal lietuviš
kų kryžių" pavyzdį- "Šešios parink
tos reikšmingos statulos buvo
taip pat išdrožtos Lietuvoje ir rū
pestingai pargabentos ir paauko
tos LjV pirm. Jono A d o m ė n o , k u 
ris labiausiai rūpinosi kryžiaus
statymu. Jėzus su kryžiumi vaiz
duoja,-Lietuvą dabar ir praeityje
nešančią savo kryžių. Rūpinto
jėlis rymo ir kalba, kaip ir lietoviai susirūpinę savo tikėjimą ir
lietuvybę išlaikyti n e tik okupuo
toje tėvynėj, bet ir laisvėj. Skaus
mingos Dievo Motinos statulėlė
primena Marijos rūpestį Lietuva.
5v. Juozapas su Kūdikėliu pasako
lietuvių pamaldumą į tikėjimo
globoj*. Šv. Kazimieras primena
jo-?Y0o1atinį globojimą, kai lie
tuviai šaukiasi jo užtarymo savo
rūpesčiuose. Lietuvos Vytis —
valstybės ženklas viršutinėje kry
ziatis-dalyje nuolat primena, kad
tai yra Lietuvos ir lietuvių atrrrbrtmas ženklas.

PETKUS
Brangią s e s e

TRAVEL

HALINĄ PLAUŠINAIUENC,
mylimam broliui a. a. J. LORENCUI mirus, nuoširdžiai
užjaučia ir liūdi k a r t u

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU I UETUVJI
13 DIENŲ

SU

GIMINĖM!!!

D.
D.
I.

1981 Gruodžio 21 - Sausio 4,1982
Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas,
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

"PELĖDŲ"
BYLAITIENĖ
DIRVONIENĖ
KEREL1ENĖ

SKILTIE:
J.
M.
N.

MIKUTAITIENĖ
PASKEVICIENĖ
UŽUBALIENĖ

MAGDALENAI S. ČEKAUSKIENEI
mirus,
jos suiiŲ Algį ir seime giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

kurtame H krautuvė ssjHfltagsi patarnauja
Jau nuo 1MB metu.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-6772

BRONĖ

MONTREAL
tel. (514) 669-8834
CHICAGO
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
TELEX
06-986766 TOR
2385 Dundos St. W „ Toronto, OnL, Conada M6P 1X2

BANIONIENĖ
IR JUZĖNŲ
ŠEIMA

The Violations of Human Rights in
Soviet Occupkd Lithuania

vKryrtū iškilmingai pašventino
Brooldyno vyskupas, dalyvaujant
700 tikinčiųjų, daugiausia lietu
v i ų ir fų draugų.Dabar jis jau ta
po lietuvių žymiausia vietove, ku
rią visi lanko, stebi, žegnojasi ir
aiškinasi, kaip prasmingas šis pa
minklas šioje gražioje Maspetho
apylinkėje. Prieš kryžių yra iškal
tas atšfrninimo akmuo, kurs pa
sako, kodėl šis kryžius čia yra pa
statytas. Kryžiui skirta graži vie- j

A r e p o r t for 1979/80
Thia report edited by
D R . T H O M A S REMETKIS
M e t r a š t i s e i l e y r a d e v i n t a s . Visus redagavo dr. Remeikis. S i a m e leidinyje y r a sukaupta naujausia dokumentacija
l i e č i a n t i p a v e r g ė j o n u s i k a l t i m u s pažeidžiant pagrindines
l i e t u v i o teises- L e i d i n y s didelio formato, 2 6 4 psl. i r tinka
b e n t k o k i a p r o g a į t e i k t i k a i p dovaną, susipažinimui.
S i e k i o T h e L i t h u a n i a n American Community 1 9 8 1 m.
K a i n a s u p e r s i u n t i m u $9.25. Kietais viršeliai $11.50.
Illinois g y v . d a r prideda 6 6 e t valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
Ą5Ą5 West 69rd
Street,
Chioogo,
Iū. 606B9
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TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47t>-2345

AIKŠTĖ ALTOVIOBI! IAM5 STATV T\

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
331o SO LITUANICA AVE

Tel YArds 7-1I38-3«

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
••••••••••••••••«••«•••••••••••«••««

MARQUETTE FUNERAL HOME

I

A MB E R
Th« Gobta Gtm oi tht Agtt
By P«TT C. RICE. PLD.

2424 V\ o°th STREET
1102? SilfiiUJl Hifchvvay. P.ilos HilU, III

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CALIFORNIA AVE

(Knygos autorė amerOdctė mokslininke, kuri yra gavusi ne vieną
atžymejimą už savo darbas.
Šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kome. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustracijų sudaro i i GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitnr.)
Knyga didelio formato, 2f0 pusi., kMi viršeliai. GiaH dovana
kiekvienai progai.
Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, MeJboume ir kitur. Kaina su
persiuntimu S2S.lt.
IHtooU gyventojai dar prideda $ 1 . 6 valstijos

Ą545 WeH €Srd 81, Chieego,
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Tel LAravette 3-3572

POVILAS J . RIDIKAS
3354 St) HALSTED STREET

Tel VArd* 7-l«11

VASAITIS - BUTKUS
HU. SO 50th AVE. CICERO ILL

Tel Olympu 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funcral

DRAUOAS,

Tel REpubla 7-1213
Tel 074 4410

1720 S H A L S U ! ) STREET

Home
Tel 22G-1344

!

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 7 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Chicagos renginių kalendo
rius spausdinamas "Drauge"
kiekvieno mėnesio pradžioje.
Informaciją apie renginius pra
šoma pateikti redakcijai iki
mėnesio 25-tos dienos.

KANADOJE
Skulpt- Pranas Baltuonis
stiklais sunkiai susižeidė deši
nę ranką. Stiklai buvo pakirte
nervus, bet operacijos keliu pa
vyko juos sujungti, tačiau ner
vų suaugimas pareikalaus ilges
nio laiko, ir kol kas skulp. P.
Baltuonis negali savo kūrybinio
darbo tęsti.

X .Amerikos lietuvių Taryba
išleido JAV kongrese pasakytų
Lietuvai palankių kalbų rinkini,
paimtą iš "CongreBsional Records" ir pavadintą ^Iitbuania
Mušt be Free". Tai 72 paL žur
nalinio formato leidinys, kuriuo
galės pasinaudoti spaudos ir in
formacijos žmonės.

X Arkiv. Pauliaus Marctnkaus, vieno aukščiausių Vatika
no pareigūnų, mokslo draugai jo
13-kos metų vyskupystės ir
35-rių metų kunigystės jubilie
jus nori paminėti kelione į Romą
ateinančių metų sausio mėnesį.
— Dailininkas Pr. BaltupnLs
Tuo reikalu pasitarti kviečiami
buvo
sužeistas krintančio'- stik
X
lietuvio
Skautu
Sąjungos
jo pradžios ir aukštessės mo
lo
Steinbergo
parduotuvėje,
kyklos, studijų draugai ir ger statutas "By-Lovre" ir nuostatai
Balfo XX-to seimo dalyviai - atstovai ir svečiai. Nauja valdyba iš k.: pir mininke — Maria Rudienė, vicepirmininkai — kun. Ansas Trakis, kun. An
Montrealyje.
Kol
atvyko grei
bėjai j šv. Antano par. salę, Ci išleistas atskiru leidiniu LSS
tanas Zakarauskas, Aldona Daukienė ir Albinas Dzirvonas, gen. sekretore — Ona Jokūbaitienė, prot. sekretore — Faustina Mackevičienė ir iždinin
toji pagalba ir nuvežė sužeistąjį
cero, Dl. (15 St. ir 49 Ct.) šį Tarybos Pirmijos 1981 m. Cia
kas — Kostas Čepaitis.
Nuotr. Liucijaus Kulikausko
j artimiausią ligoninę, nubėgo
sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. yra visi nuostatai, kurių turi
daug kraujo. Tai labai nusilp
p. p. Informuotis galima skam laikytis skautų vienetai, atskiros
nino ligonį. Greita kraujo transbinant telefonu P. Mockaitis, I šakos ir sambūriai. Pagal juos
1 tvarkomi rinkimai, finansinis at974-3409.
NEOLITHUANTJ VALDYBA fūzija išgelbėjo jo gyvybę. Šiuo
metu Pr. Baltuonis jaučiasi geX Paulius Jurkus, Brooklyn, \ siskaitymas ir veiklos skatinil
Metinėj
sueigoj
1981
m.
lapj
r
a į ? tik dar negali valdyti dešiN. Y rašytojas, vienas iš "Dar- mas. Nuostatai patvirtinti 1981
KR. DONELAIČIO
į tų yra užuovėja Kr. Donelaičio j ir susirinko pasimelsti už savo kričio 1 d. Chicagos nealithua-; nės rankos pirštų, nes krisdabininko" redaktorių, atsiuntė j m. kovo 13 d. Cbicagoje tarybos
UTUANKTINIŲ MOKYKLŲ i lituanistinėm mokyklom, ir jų mirusius
artimuosius. Mišias nai išsirinko naują padalinio m a s stiklas perkirto * ;nj|yus.
"Lietuvos bažnyčių" knygų au- j suvažiavimo metu. Parankus
DARBUOTOJAI
ypatingą prielankumą įvertina atnašavo kun. J. Borevičius. į valdybą tokios sudėties: Alvy- Į Operacijos būdu jie buvo sutoriui vertingos informacinės j vadovėlis (91 psL) turėti kiekmedžiagos ir nuotraukų, ši me- į vienam skautiškos veiklos vaKr. Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė ' ir mokinių Juodi gedulo rūbai, mirkčiojan das Arbas, Violeta Burokaitė,, jungti, tačiau nervų suaugimo
čios žvagės didino mistiką ir Liūtas Bargis, Algis Jurkūnas j procesas yra labai lėtas —"gali
džiaga bus panaudota ruošiant \ dovui.
mokyklų mokytojai, Tėvų ko tėvai.
Kr. Donelaičio mokyklų tre vertė labiau susikaupti. Pa ir Linas Regis. Į pad. revizijos! užtrukti ilgesnį laiką. Kol kas
spaudai 1H—VI serijinio veika. ^ J J ^ ciucago CathflfcC mitetas ir pagelbinis (mokyklų čioji madų paroda v y k s lapkri moksle kun. J. Borevičius minė komisiją išrinkti: Gintaras Va-1 jis negali dirbti kaip skulptox
rėmėjų) komitetas susirinko
lo tomus.
j savaitraštyje, spalio 13 — lapjo, kad jie visi iškeliavo, palik liukėnas, Rita Zubrickaitė ir į rius. Dėlto turėjo atšaukti visas
spalio 1S d. Marijonų jaukiose čio 15 d., 3 vaL p. p. Lietuvių
X Aušros Vartų binto tėvų i kričio 5 d. laidoje, išspausdinta
dami mums liūdesį ir skausmą. Juozas Žemaitis.
j numatytas parodas ir sustabdypatalpose. Šiems mokyklų ben Tautiniuose namuose (6422 So.
susirinkimas saukiamas sekma- ; trumpa kun. J. Prunskio recenBuvusioji valdyba, pirminin- ti pradėtus skulptūrinius darbus,
Visi kviečiami Mes turime žengti anų pėdomis,
dradarbiam buvo proga arčiau Kedzie Ave.).
dierų, lapkričio 8 d., 11 vai. r.! zįj a apie anglų kalba išleistą
kad ir vėl susitiktume ir kad kaujama Gražinos Gražienėslinksmai
praleisti
popietę
ir
pa
Jaunimo centre kamb. 203. Pra- LKB Kronikos pirmą tomą. Re- susipažinti ir mintimis pasida remti mokyklų finansinį stovį. jų auka y r a mūsų pareiga. Mi Gečaitės, baigė kadenciją ir at
1* »«* .
šome visų tėvų dalyvauti, nes cenzijoje autorius painformuoja linti.
šių
metu
giedojo
solistė
M.
Momsistatydino.
Pirmininkė
padarė
J. 6 .
Tėvų komiteto pirm. Ramin
ir apie dabartinius persekiojikienė, vargonais grojo A. Ei- pranešimą apie veiklą ir jautyra svarbių reikalų.
....
VĖLINES JĖZUITŲ
tutytė. Ir joms didelis ačiū. liais žodžiais išreiškė padėką
X Lietuvių Dailės archyvas j mus. primena, kad lietaiva gal ta Marchertienė supažindino vi
KOPLYČIOJE
Mišių pabaigoj kiekvienam bū visiems ir visoms, talkinusiems
su turtinga skaidrių kolekcija j yra stipriausia savo pogrindžio sus su Tėvų komiteto nariais ir
mokyklų
rėmėjais,
o
mokyklų
Prisimenu Šiaulius ir Kauną, vo išdalintos uždegtos žvaku- į toje veikloje. Iždininkas ir konyra Čiurlionio galerijos dalis, j spauda iš visų Sovietų pavergtų
Lapkričio 7 d.
direktorius Julius širka — su i r . . . vaikystę. Kai tėtė ir ma tės ir visi po 2 po 3, saugodami i trolės komisija pranešė apie
Liet. Dailės archyvui dabar va- tautų.
1807 m. Rusija nutraukė dimokytojais. Direktorius širka ma už rankutės vesdavosi mane silpną žvakės liepsnelę, ėjome j finansinę padėtį ir išlaidas
dovauja dail. M. Stankūnienė.
Brighton Parišo apyttnx w
taip pat prisiminė mus apleidu mažą į kapines. Nepatiko man prie Laisvės
Šioje sueigoje pakelti į senjo- i Pamatinius santykius - s u Ankovų paminklo
X Kultūrinė popietė bus lap- kės vaidyba kviečia atsilaikyti
sius bendradarbius: a. a. Joną tada Tamsu ir šalta, didelė žmo- Jaunimo centro sodelyje. Prie rus jaunieji kolegos: Marija 2i-1 8W*kričio 22 d. 2 vai. p. p. šaulių j į rudens vakarą lapkričio 14 d.
Bagdoną ir a a Joną Jasaitį, „j^ spūstis ir tik mirkčiojanti paminklo buvo padėta gyvų gė vile Endrijonienė. Darius Balza- j 1 9 1 7 m - Nikolai Leninas su
namuose. Popietę rengia biru- I 7 vai. vak. šaulių namuose, 2417
kurie savo tėvynės meilę stengė-1 žvakučių šviesa. Tėtė ir mama lių puokštė, kurią parūpino J. ras. Vintaras Dargis, V y d a s l k e l ė bolševikus prieš Aleksantininkės, ramovėnai ir šauliai. IW. 43 St. Bus nuotaikinga pro- . ., . ... _
,
•
n ^
Ivašauskienė.
Kun. J. Borevi Dargis, Paulius Deveikis, Vy- į d r o K e r enskio vyriausybę,
„ . ,
^
- , • ^ I Z»™
s»it a ir Siltr^akarienė ' m &**&* m u S U 3 a u n « n s k a r ' čia pat, giminės ir draugai irgi.
čius dar kartą prisiminė miru tautas Liškūnas ir Kęstutis Po-| , 1 9 1 8 m - P™* pamokslininkas
Jų didelis darbas yranpalieka
X Padėkos dienos šokius stu- gramą salta u- šilta vakarienė, toms.
a - Uj Tačiau
„ * L . rtradicija
•.-*,.
,^
, _ tradicija
Z^Zi
toma
Tn AįČ€^
<larilMl w a
vyzdys lietuviškos ištvermės ir Bėga metai. Neliko tėtės, nei sius, trumpai pasimeldė, visi cius. Pakeltiesiems bus užde- j B i l l v Grabam,
dentams ruošia Pasaulio lietuvių I šokiams gros Pakšto orkestras.
pasiaukojimo.
per! 1 9 2 6 ™- &™ė solistė Joan
mamos, ir draugų būrelis suma sugiedojom Tautos himną ir tos neolithuanų spalvos
jaunimo sąjunga, šokiams, šau- j Įėjimas auka — 12 dol. RezerSkoningai lietuviškai paruoš- žėjo. Pasiliko tradicija ir mažų apeigas baigėm giesme Marija Korp. 59 m. sukakties šventę i Sutherland.
lių namuose, gros "Aido" or- į vacijoms
skambinti 927-7888
arba 376-3186.
1956 m. britai ir prangųząi
Marija, prašydami jos užtarymo lapkričio 7 d.
tose patalpose tarp knygų ir pa- dienų prisiminimai .
kestras. Pradžia 8 vai. vak.
paskelbė paliaubas Egipte.
X Pranas Janulaitis, Rancho veikslų jaunesni mokytojai bei
Ir Cbicagoje Vėlimų dienos ir pagalbos.
X Vida Kazlauskaitė, studi
(m. v.).
1973 m JAV ir Egiptas at
Palos
Verdes,
atsiuntė
12
dol.
AL Likanderienė
jų baigimo proga, atliks forte
komitetimnkai ir patyrė dar prisiniinimas yra gyvas ir i š
naujino
diplomatinius ryšius.
pijono diplominį rečitalį lapkri už kalendorių. Ačiū.
buotojai dalinosi įspūdžiais ir Lietuvos atsivežta tradicija čia
čio 14 d. De Paul universitete,
X Kun. Jonas Bacevičius, nuomonėmia Artimas bendra tęsiama Kiekvieneriais metais
DENGIAME IR TAJSOME
804 West Belden (prie Halsted pranciškonas iš Kennebunkport, darbiavimas reikalauja ne tik lapkričio 2 diena, tai yra per pa
•fuitiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiicirmminn
VISŲ RCšIi; STOGUS
ir Fullerton kampo).
kilnių
norų,
bet
ir
geros
komu
čias
Vėlines,
nenukeMant
jų
į
Maine, laikys gydymo šv. Mišias
Advokatas — ~
Už savo darbą garantuojame
nikacijos. Mūsų tikslas aiškus, patogesnes datas, yra švenčia
T.
Jėzuitų
koplyčioje
antradieni,
* X literatūros ir Dramos Va
ir esame apdrausti.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
bet Įgyvendinimas nelengvas. ma mirusiųjų šventė. Nebenukaras įvyks penktadienį, lapkri lapkričio 10 d., 7:30 vaL vaka
2649 W. 6Srd Street
Kr. Donelaičio mokyklos yra la važiuojam tą vakarą į kapines,
Skambinkite —
čio 27 d., 7 vai. v a k Jaunimo re, šv. Mišias rengia maldos
Chicago, IU. 60629
Visuomenė kviečiama bai laimingos, turėdamos nepa tamsu ir kapinės uždarytos, be
ARVYDUI KIELAI
centro didžiojoje salėje, IV Mok būrelis.
17% POLICIJAI
ilstančius
darbuotojus,
kaip
di
Tel. T76-516tto,
Alg.
Regio
vadovaujama
pa
(pr.).
Tel.: 434-9655 arba 737-1717
slo ir Kūrybos simpoziiuno me dalyvauti.
rektorių širką, vicedirektorę Da sauliečių teisėms kapinėse ginti
Kasdien 9—6 vai. vak.
Cbicagoje 10,000 policininkų
tu. Pirmoje vakaro dalyje bus
x A. a Ona Tonkurtenė mirė nutę Bindokienę, mokyklų in draugija visuomet turi mirusių-' per dvejus ateinančius metus
šeitad. 9—12 vai.
įteikta šių metų Lietuvių Rašy spalio mėn. 11 d. Waterbury, Ct-,
spektorę Reginą Kučienę, pa jv minėjimą artimiausią sekma- gaus 17 r > didesnį atlyginimą.
ir pagal susitarimą^tojų Draugijos literatūros pre Šv. Mišios bus atnašaujamos lap
rengimų vadovą Vytautą Gu dienį prieš lapkričio J2 dieną. Toks sudarytas, bet dar nepa
tiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimi
mija poetei Kotrynai Grigaity- kričio mėn. 11 d., 9 vaL ryto
tauską, iš pagelbinio komiteto Todėl lapkričio 2 d. — Vėlinėse tvirtintas,
susitarimas
tarp
tei, o laureatės poeziją skaitys Cbicagoje, T. Jėzuitų koplyčioje.
narių: Alę Steponavičienę ir An — mirusių prisiminimas vyksta miesto vadovybės ir policijos
aktorė Nijolė Martinaitytė. An Prašome gimines, draugus ir pa- j
^ Jėzuitų koplyčioje. fiią gražią unijos. Tada poUdninko, ištar
t a n ą j a r u n a j k daugt 4 ^
Advokatas JONAS GIBAITIS
troje vakaro dalyje — Vinco žįstamus prisiminti ją maldoje
6247 So. Kedzie Avenue
sišventusių mokytojų, tėvų ir tradiciją palaiko birutininkės ir navusio daugiau kaip 15 m. ir
Krėvės "Raganius", kurį reži
šeima
Chicago, mioois 60620
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
mokyklų draugų. Tikėkime, kad ramovėnai. šiais metais Vėli esančio žemiau seržanto rango,
suoja ir pagrindinę veikalo ro
(pr.)- didžiausios lituanistinės mokyk nių paminėjimu rūpinosi L.D.K. metinis atlyginimas 1983 me
Tel. — 776-8700
IR MĖGĖJAMS
lę atlieka aktorius Jonas KeleBirutės
draugijos
Chicagos
sky
tais bus 29,000 dol.
X Bilietai j «»Hstu D. StanltSi- los laisvame pasaulyje mokiniai
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
čius. Bilietai gaunami Vaznelių
riaus
valdyba,
talkinant
ramoįvertins
mūsų
pastangas
ir
per
tytės,
A.
Grigo
ir
mnz.
A.
VaŠeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
prekyboje, 2501 W. 71st St.,
TELEVIZIJA NUVERTĖ
Chicago, m. 60629. telef. (312) saičio koncertą gaunami Vazne duos šią lietuviškos kultūros vėnams. Jėzuitų koplyčia buvo
POLICIJOS VADĄ
471-1424.
(pr.). lių prekyboje. Koncertas bus meilę kitoms ateinančioms kar- beveik pilna. Nepabijojo žino
Bells, Texas, policijos vadas Daug sutaupysite, pirkdami čia
lapkričio 15 d., 3 vai. popiet toms. Marijonai jau daug me- nės tamsos ir kitų nepatogumų
Curts Terry atsistatydino iš jų reikmenis. Pasinaudokite pa
x Balttc Monumento, D J C , Jaunimo centre. Koncertą ruo
pareigų, praslinkus parai nuo to togiu planu atidedant pasirink
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, šia lietuviškos Skautybės Fon
meto, kai Chicagos televiajos tus reikmenis ypatingai progai.
TYPEWR!TERS AND
J
•av. Leonidą Kazėnienė. Visų das,
(pr.).
stoty buvo parodytas j o pareiš Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
rūšių paminklai prieinamiausio
ADDING MACHINES
i
X "Utuanico^ futbolo krabo
kimas, kad jo niekas nesustab aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
mis kainomis ir sąlygomis. At
tradicinė vakarienė su šokiais
Nuomoja, Parduoda, Taiso •
d y s nuo padėjimo šmugeliuoti ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
dara 10—5 vai.
(sk.).
bus lapkričio mėn. 28 d. šaulių
VirS
50 metų patikimas jums S
kokainą ir heroiną į JAV.
x NAMAMS PIRKTI PA namuose. Gros "Vyties" or
patarnavimas.
;
3314 Wett 63rd Street
SKOLOS duodamos mažais mė kestras. Pradžia 6:30 vai. va
UŽTROŠKO KŪDIKIS
S61t So. Pulaski Rd.. Cbicago :
nesiniais {mokėjimais ir priei kare. Svečius kviečiame įsigyti
Tel. — PRospect 6-8998
Phone - 581-4111
\
Lopšyje
(mirė 15 mėnesių
namais nuošimčiais. Kreipkitės į bilietus iš anksto klube, 2614
mergaitė Katherine Byrd Cicero
Mutual Tederal Savings, 2212 Į West 60 St.
(pr.).
mieste, kai ten kilo gaisras.
Wert Cermak Road. — Telef.
Atrodo, kad motina per neat
X Dir. J. MasiUonis aptars
VI7-7747.
(ak.).
sargumą įmetė degančią ciga
literatūrinę "Po Damoklo Kardu"
rete į lopšelį. Mergaitė porą va
x Reikalingas partneris dėl II d. pusę, romano sutiktuvėse,
MATILDA
MĖLIENĖ
landų
troško smilkstant ugniai
cosdominium, kuris duos 3,000 kurias ruošia šaulių Sąjunga
lopšely,
kol
jos
verksmas
pri
dol. "tax shelter" ir sutaupys Jaunimo centro kavinėje lapkri
Suėmimas ir gyvenimas
bolševikų
rojuje
kėlė motiną.
Užsidegus lovai
apie 1500 dol. taksų per metus. čio 15 d., 5 vai. vak.
(pr.).
Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta
ir antklodėms, motina nebeįsten
Vacys, 436-966*7; vakarais —
x RAŠOMOSIOM mas. UetuvUku
1941
m. birželio 14 d. Po 15 metų baisaus išgyvenimo
g
ė
mergaitės
išgelbėti.
769-6259.
( s k ) . raidyno, visom kalbom. GAIDOM, vi
jai
pavyko
grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus.
X Taupymo bendrovei, Mar- tuose modeliuose gaunamos CHICA
ČEKIAI LAIKRODŽIO
GOJE: Draugas - 4545 W. 63rd St.,
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė Cbi
quette Parko skyriui, reikalinga ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.—
PIRKfiJAMS
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.
tarnautoja,-ag - "teEer".
Pil 476-7380 arba tiesiai iš SPARTA savi
Illinois valstija pradėjo siun
nam arba dalinam laikui. Su ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr„
Kaina su persiuntimu $6.95
tinėti čekius 10.500 piliečių, ku
(sk.)
patyrimu ar bo patyrimo. Kreip E. Northport, N. Y. 11731.
rie prieš penkerius metus buvo
Užsakymus siųsti:
* *
tis tol 925-7400.
(sk.).
x Akiniai siuntimui | Ltetuapgauti pirkdami Teltrones, Ltd.
DRAUGAS, tftf W. 6Srd Street,
x Prarvrkevičių lietuviškos j **• Kreipkitės į V. Karosaite —
bendrovės Des Plaines mieste
svetainės (2638 W 69 St.) di- Optical Studio 2 4 3 7 ^ W. Ligamintus laikrodžius.
Tik ne
Chicago, IL 60609
dysis atidarjma« bus lapkričio thuanian Plaza Ct. (69th St.) Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų rengiamos madų parodos modeliuotojos. daugeliui užsisakiusių ir užmo
Illinois gyv. dar prideda 36 ct. valstijos mokescie>.
6. 7 ir 8 dip^ omis. Visi bus pa- Į Chicago. IU. 60629. Telef. — Ii kairės: Vida Gilvydienė. Marytė Bernotavičienė, Rima Štilis, Onutė Pauli- kėjusių laikrodžiai buvo at
siųsti.
vaišinti.
(sk-). iTJg^nSG.
( s k ) kienė ir Lisa Kosmonaitė.
•

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PRAEITIES "

PUSLAPIUOSE

CHICAGOS
ŽINIOS

MARŪUETTE PHOTO
SUPPLY

WAGNER and SONS j

KRYŽELIAI

• - . - •

•

ARKTIKOJE

