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Waldheimas nutarė
atsiimti kandidatūrą

ŽINIOS I * VYSKUPIJŲ
(Ttrinys)
Ar valdžia bejėgė tą žiaurųjį
ateistinį terorizmą likviduoti?
Mes, kretingiškiai, esame labai
pasipiktinę tokiu valdiška ateis
tu nuolatiniu elgesiu, griaunan
čiu elementariausias žmonių tei
ses, ir kartu su Barbora Leliūnaite reikalaujame padarytą skriau
dą ir sukeltą pasipiktinimą ati
taisyti".
Red. pastaba. Ant sugriautos
koplytėlės pamatų žmonės dėjo
gėles, todėl š. m. gegužės mėn.
pabaigoje atvažiavo milicija, su
kompresoriais sudaužė pamatus
ir susikrovę į sunkvežimius išsi
vežė.
Šeduva.

•

paveikslo išplėštas gabalas (1 m.
0,5 m ) drobės.
1978 m. lapkričio 7 d. naktį
nusuktas šventoriaus centriniŲ
metalinių vartų kryžius ir ap
lankstyti vartai

Kinija užblokavo Waldheimo perrinkimą

New Yorkas. — Jungtinių i kad dabartinės tarybos nutariTautų Saugumo Taryboje iki šiol I mas surištų ateities tarybų rannepavyko susitarti dėl generali- | kas, primestų joms savo sprendi
nio sekretoriaus. Jau dvi kaden-1 mą, savo nesugebėjimo susitarcijas tarnavęs sekr. Kurt Wald- ti padarinius.
<
heim kandidatavo trečiam termi
Sakoma, kad dėl Tanzanijos
1980 m. sausio 16 d. iš nakties
nui,
tačiau
jį
užblokavo
Kinija
užsienio
reikalų ministerio Sali
rastas išmuštas bažnyčios langas,
su
savo
veto.
Jau
buvo
16
balsa
mo kandidatūros kitos pastovios
esąs 4.5 metro aukštyje. Mato
vimų ir Kinija, įrodinėdama, kad narės per daug nesipriešintų, ta
mai, susižeidė, nes kraujo dėmės
sekretorių
reikia
parinkti iš čiau kietai laikosi Amerika. Prak
palangėje ir ant šventoriaus grin
"trečiojo
pasaulio"
kraštų,
vis tiškai šis ginčas ir nuomonių išsi
dinio. Gal būt pabūgo įrengtos
balsavo
už
Tanzanijos
diploma
skyrimas daugiausia ir liečia Ki
signalizacijos...
tą
Salimą.
niją ir Ameriką.
N e vieną kartą iš bažnyčios'
Buvęs Turkijos premjeras Bulent Ecevit, palydimas draugų ir šalininkų, išvyksta į Ankaros kalėjimą pradėti keturių
Ketvirtadienį
sekretorius
WaldSekretoriaus pareigoms yra dau
pavogtos maldaknygės i r rožan mėn. bausmės.
heimas,
kurio
terminas
pasibai
giau
kandidatų, ypač iš Pietų
ciai.
gia
gruodžio
31
d.,
paskelbė,
kad
Amerikos
kraštų, tačiau jiems ne
Paminėsiu vieną
nemalonu
organizacijos
labui
jis
savo
kan
pritaria
Sovietų
Sąjunga. Nauju
įvykį išsamiau
didatūrą atsiima. Jis pridėjo, kad :ekretoriumi dar gali tapti prin
1979 m. vasario 5 d. apie 131
jis pasiruošęs toliau tarnauti, jei cas Sadruddin Aga Khan, buvęs
Panevėžio Vyskupijos Kurijai
vai. pastebėta pulkelis jaunuolių,]
Saugumo Tarybai nepavyktų iš Aukštasis komisijonierius pabė
Paskutiniais metais į Šeduvos einančių į bažnyčios prieangį
sirinkti naujo sekretoriaus.
gėlių reikalams. Neaišku, kaip į jį
bažnyčią keletą kartų buvo įsi (Stiklinės durys į bažnyčią užra
Saugumo
Tarybai
pirmininkau
žiūri
sovietai. Jis yra gimęs Pran
laužta ir ji apvogta.
kintos). Zakristijonas Monkus pa-^
—
Amerika
ir
Izraelis
paskel
ti
nuo
gruodžio
1
pradėjo
Ugan
cūzijoje, studijavęs Harvarde ir
1954 m. įsibrauta pro bažny stebėjęs nuėjo į šventorių. Sutiko
bė pareiškimą apie Sinajaus prie dos ambasadorius Olaro Otuno. yra Irano pilietis.
čios langus, pavogta nuo 5 alto tris jaunuolius, kurie nesėsi už
žiūros tarptautinės kariuomenės Jis energingai ėmėsi žygių pra
rių visi užtiesalai ir nuo altorių sikiše padalytą smilkytuvą. Za
socialistiniai,
pamatu
negalima
sudarymą. Izraelis pabrėžė, kad laužti susidariusias kliūtis. Viena
Varšuva.
—
Lenkijoje
vėl
pa
laiptų — visi kilimai.
kristijonas, tai pastebėjęs, parei didėjo įtempimai tarp vyriausy liesti, kalbėjo premjeras.
C a m p David taikos sutartis y r a galimybė išrinkti naują sekreto
Pagyvejo mūšiai
1976 m. kovo 5 d. 15 vai. nu kalavo atiduoti, bet jie pagrasinę
bės ir darbininkų profesinės są
vienintelė
tokios
taikos
kariuome
Lenkų
vyriausybė
susirūpinusi,
rių
yra
—pasitraukti
abiem
da
pjauta bažnyčios durų užraktai, nusiskubino. Jis pranešė
Bagdadas. — Pastaruoju me
apie jungos "Solidarumo". Jo vadai kad net 21 vaivadijoje kilo reika nės bazė.
bartiniam kandidatam.
Wald- tu pagyvėjo karo veiksmai tarp
pavogta iš bažnyčios altorių pa apiplėšimą. Skubinomės į mies
tvirtina, kad valdžia suardė tau lavimai uždaryti įmonėse komu— Angolos sukilėlių vadas Jo- heimas savo kandidatūrą jau at
statomi kryžiai, bažnyčioje išplėš telį, gal pastebėsime nusikaltę
tinės santarvės steigimo planus, nistų partijos skyrius. Fabrikuose; nas Savimbi priimtas Washing- siėmė. Galimas daiktas, kad at Irano ir Irako. Abiejų kariaujan
tos aukų dėžutės. Po keletos mė
čių pusių pranešimai skelbia apie
liūs. Deja, tik sužinota, kad buvo n e s j ė g a p u o i e ugniagesių a kade- komunistų veikėjai persekiojami, | tone
valstybės pasekretoriaus j s į į m s j r tanzanietis Šalim Šalim
nesiu sugauta 6 jaunuoliai iš Šiau
naujus laimėjimus. Irako žinio
atvykę ekskursantai su autobusu m i j o s ^
^ Varšuvos "Solida- ignoruojami, nekenčiami. Parti- j Walter Stoessel. Spėjama, kad Salių miesto, kurie ir kitas bažny
Kita
galimybė
yra
padalinti
mis, Khuzestane, Irano provin
prie parduotuves, bet suėjus jiems r u m o » i a i k r a š t i s «Wiadomosci jos vadai nurodo, kad celės įmo vimbi bando išsiderėti paramos
čias apiplėšė, nužudė
vyriškį...
ateinantį
penkerių
metų
terminą
cijoje,
ketvirtadienį
užmušti
į parduotuvę, pardavėjos skubino r ^ " r a Š 0 j , k a d .^ųos pirmi- nėse yra svarbi partijos dalis. savo jėgų veiklai. Jį remia Pietų
Jie buvo nuteisti.
tarp
dviejų
sekretorių.
Pustrečių
3,808 Irano kareiviai, žuvo ir
pietums ją uždaryti... Pranešem nink&5 W a ] e s a nutaręs, jog nėra Premjeras išsii&tfnejo visoms mi- \ Afrika, tačiau Carterio adminismetų
tarnautų
Waldheimas,
o
ki
67 irakiečiai. Per dvi dienas nu
Šeduvos milicijos
įgaliotiniui ko derėtis su tokia vyriausybe, ku nisterijoms, visiems valdžios de-1 tracijos laikais visa parama An
1976 m. iš šventoriaus pavog
tą
pusę
—Salimas.
Sakoma,
kad
mušti
9 Irano lėktuvai, trys jų
kuris vakarop atėjęs apžiūrėjo ri bando pravesti seime įstatymą partamentanis aplinkraštį, ku golos laisvės kovotojams buvo
ta bažnyčios langams remontuo
tokiam
sprendimui
pritartų
ir
Ki
oro
mūšiuose.
Irakas praradęs vie
Šventoriuje buvo pėdsakai, kuri prieš "Solidarumą". Unijoms vi riame pabrėžiama, kad žygiai nutraukta.
ti stiklas. Apie vagystę pranešus
nija,
tačiau
nepritaria
kiti
pasto
ną
lėktuvą.
vaikščiota: nuo II ir III Kryžiaus] soje Lenkijoje įsakyta pasiruošti prieš partijos skyrius fabrikuose
— Angolos valdžia paskelbė
raštu Šeduvos milicijos įgalioti
Iranas apie tą patį mūšį pra
kelių koplytėlių nuplėšti kryže-J generaliniam streikui. Šitoks strei ir darbovietėse bus laikomi nusi apie Savimbi vizitą Washingto- vieji Saugumo Tarybos nariai:
niui, milicija neatvyko net į nu
liai, keletą koplytėlių stiklų iš kas tęstųsi 24 valandas, tačiau jei kaltimais prieš lenkų konstituci ne. Jis esąs išdavikas, Afrikos Amerika, Prancūzija, Britanija ir neša: numušta 10 Irako lėktuvų,
sikaltimo vietą.
Sovietų Sąjunga. Jos tvirtina, kovos lauke žuvę šimtai irakie
mušta. Nuo kun. V. Milvido ka vyriausybė bandytų įvesti karo ją. Skyriai gyvybiškai svarbūs ir kontinento "priešas N r . I".
1978 m. rugpiūčio 12 d. vidur
čių.
po paminklinio kryžiaus nuplėš-l stovį, uždrausti susirinkimus ar visos darbovietės įpareigojamos
— Specialus ambasadorius H a .
dienį zakristijonui atidarius baž
tas Nukryžiuotasis. Mėginta nu uždraustų streikus, generalinis sudaryti tinkamas sąlygas tų par bibas iš Sirijos atvyko į Jordaną
nyčią, du jaunuoliai, neva apžiū
Pradejo bausme
Vizitas Maroke
plėšti Nukryžiuotasis n u o meniš streikas būtų ilgesnis, neribotas. tįjos skyrių veiklai.
tartis dėl karo paliaubų Libane
rėdami bažnyčią, nulaužė Kry
Ankara. „ —
ko metalinio kryžiaus, kuris sta-į Walesa pasakė, kad unija kito ke
, Buvęs
T- • Turkijos
i i Fezas. — Maroke lankėsi JAV
Varšuvos "Solidarumas" pa išlaikymo.
žiaus kelių III stoties vienos figū
J
tytas 1898 m. su užrašu: "Jauni-I lio neturi ir toliau su vyriausybe skelbė, jog kai kurie milicininkai
. - .
w . ,
— Amerikoje lankosi Kambodi premjeras Bulant Ecevit nuvyko 1
ros galvą ir pabėgo, sužalodami
kaičių fundacija Dievui ant gar-[ nesiderės, nes tokios derybos "ne atsisakė dalyvauti ugniagesių mo-j j
, i . . ..
, . . . gynybos sekretorius Vveinbergejėgų vadas f. , '
o s
n a c į 0 nalistinių
meno kūrinį.
mo
jam skirtą
4 mėn.
'bausmę.
Jį . ,
bės".
l
Ankaros
-kalėjimą
ir
pradep
teis•• • i
r U
pateisinamos".
kyklos
puolime,
dabar
jiems
gre
Son Sann. Jis bando gauti para
1978 m. spalio 19 d. šventoriu
K
palydėjo
didelis
skaičius
jo
šali
'
'
ns,
kurj
pneme
Karalius
HassaPremjeras
Jaruzelskis,
nuvykęs
sia
bausmės.
"Solidarumas"
pasi
(Bus daugiau)
mos kovoms prieš Vietnamo pa
je iš XI Kryžiaus keliu koplytėlės
J į angliakasių šventę
Silezijos rengęs ginti milicininkus visomis statytą režimą. Dėl bendro fron- ninkų, demokratinės Turkijos sie nas II-sis. Paskelbtame komuni
val- mo išlaikymą,
sakoma, kad
JAV sustabdy
ir Maro
Dabrowa Gomicza mieste ape priemonėmis, nes jie elgėsi pagal to dar tebevyksta derybos tarp kėjų. Jis nubaustas už karinės
agresijos
r j f e kate
džios aekreto s u l a u ^
kas
pasisakė
už
taikos
ir
liavo į visus lenkus laikytis tai savo sąžinę ir atsisakė išeiti prieš komunistinių Pol Poto jėgų, Son
mą. Marokas jau seniai saugubando
tas
draudė
'buvusiems
politikams
kingai ir nepuldinėti komunistų bendruomenę. Siūloma milicijoje Sanno ir buvusio princo Sihagauti daugiau ginklų savo karui
sakyti kalbas. Bausmę pasmerkė prieš Vakarinės Sacharos sukilė
"Solidarumo" sky nouko.
iii.--*
* - T " i partijos. Mūsų likimą reikės nu organizuoti
Kolumbo Vy&ų anka
Europos Rinka ir visa eilė vy lius, kuriuos palaiko Alžiras ir
rius. Vyriausybė griežtai atmeta
kalbėjo Šventasis Tėvas, nes j i s ' , , . • ,
,
. T „ .
— Vakarų Vokietijos kancle riausybių.
Dešimties milijonų dolerių
,..
. „. .
. . . , . kalti lenkų rankomis, jos turės su- unijų veiklą milicijoje ir kariuo
Libija. Sacharą Marokas paveldė
ris Schmidtas parlamente gynė
pajusti ir suprasti siuolai- . . .. -v , ^.. . menėje.
fondo palūkanomis bus remiami padejo
jo, kai tą savo koloniją apleido
i..'
m
.
. r, v_ 1vsątaisyti
mūsų
namus,
išvalyti
vitačiau J namas
Jneteisingumą,
gynybos politiką, sakydamas kad
Kiniam žmogui gyvąją Bažnypopiežiaus Jono Pauliaus II žmo čią.
Ispanija.
—Armand
Hammer,
Occiden
turi likti sveikas, jo negalima su
vienašališkas
nusiginklavimas
Vadovų posėdžiai
nių pagalbos darbai visame pa
Sekretorius
Weinbergeris iš
naikinti ir jo pamatai turi likti
ar karinis pranašumas abu nenau tal Petroleum Corp- pirminin
Pabaltiečių
peticija
saulyje. Fondo steigėjai, katali
Angliškai kalbančių
kraštų
dingi taikai. Vienintelis saugumo kas, pasiūlė milijoną dol. premi Maroko išvyko į Turkiją, o vė
kiškoji Kolumbo Vyčių sąjunga vienuolijų
generalinių vadovų
Madrido
konferencijai
Abu Jemenai vel
politikos principas turi būti kari ją mokslininkui, kuris suras vais liau sustos Briusely, kur įvyks
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, tarptautinės sąjungos suvažiavi
Nato šalių ministerių konferen
tus nuo vėžio.
Laisvosios Europos, Laisvės nės jėgos pusiausvyros išlaiky
praneša, kad fondas kasmet išmo mas įvyko Romoje, spalio mėne
bando susijungti
— Minnesotoje policija suėmė cija.
Radijo žiniomis, spalio 27 d. Mad mas ir nuolatiniai bandymai
kės milijoną dolerių popiežiui Jo sio pabaigoje. Daugiau negu de
Adenas. —Jemeno prezidentas ride posėdžiaujantiems Europos tartis dėl ginklų kontrolės. N e  du jaunuolius, kurie bandė lipti
Senatas patvirtino
nui Pauliui II-jam. Katalikiškoji vyniasdešimt generalinių vadovų
Ali Abdullah Saleh aplankė Pie Saugumo Konferencijos delega galima leisti baimei diktuoti į dangoraižį, panašiai, kaip ChiKolumbo Vyčių sąjunga yra įsiti ir jų pavaduotojų iš angliškai
tinį Jemeną, valdomą komunis tams buvo įteikta "Latvijos, Es ginklų politikos, pasakė kancleris. cagos "Spider D a n " Goodwin.
lesąs lėktuvui
kinusi, kad tokiu būdu galės ge kalbančių kraštų nagrinėjo te
tų. Buvo pasirašytas politinio ir tijos ir Lietuvos
Išlaisvinimo
riausiai patarnauti įvairių nelai mą: Vadovų pareigos bei atsa
Washingtonas. —Senatas pa
ekonominio
bendradarbiavimo Fronto" peticija. Joje reikalauja
mių aukom ir ūkiškai besivystan komybė besikeičiančiame pasau
tvirtino
lėšas vyriausybės planuo
susitarimas, kuris už kelerių me ma, kad Madrido konferencija ir
čių tautų pažangai.
lyje ir Bažnyčioje.
jamam
B
— 1 bombonešiui. Bal
tų privesiąs prie visiško dviejų Jungtinių Tautų generalinis se
savimas
po
ilgų debatų buvo 66
Jemeno valstybių
sujungimo. kretorius paskelbtų 1939-ųįų me
Pagerbė Joną XXIII-ji
Sausros smūgis
— 28 už lėktuvo statybą. Opo
Lapkričio 25 dieną suėjo lvDaugelis katalikiškų organiza Kaip žinoma, jau 1979 metais bu tų Molotovo — Ribbentropo pak
nentai įrodinėjo, kad naujasis
vo
susitarta
dėl
unijos,
tačiau
tą negaliojančiu. Taip pat pra
giai šimtas metų nuo popiež/iu- cijų iš viso pasaulio kraštu atsi
bombonešis bus jau senas, kai jis
praktiškai
buvo
prieita
prie
trum
šoma, kad jie "padėtų Sovietų
Jono XXIII-ojo gimimo. Ta pro liepė į popiežiaus Jono Pauliaus
bus baigtas statyti. Buvo siūloma
Sąjungai anuliuoti pakto išda
ga Šventasis Tėvas aukojo šven- II kvietimą gelbėti nuo baisios po karinio susikirtimo.
dėti daugiau pastangų moder
t. y., atitraukti svetimas ka
tas Mišias prie Jono XXIII-ojo ka sausros nukentėjusius Afrikos gy
Amerikos valstybių vas,
niam "Stealth" bombonešiui iš
rines
pajėgas
S
Pabaltijo
valsty
po Šv. Petro bazilikos grotose, da ventojus. Europos, Amerikos ir
vystyti, o iki jo užbaigimo dar
bių". Neteisėta Sovietų okupa
konferencija
lyvaujant velionio artimiesiem ir Okeanijos katalikai jau įsiparei
naudotis turimais B —52 bom
cija niekais paverčia baigiamą
buvusiam asmeniniam sekreto gojo pasiųsti atitinkamą kiekį
S. Lucia. — Amerikos Valsty
bonešiais.
riui arkivyskupui Capovilla.
maisto produktų, vaistų ir medi bių Organizacijos ministerių su jį Helsinkio aktą. Peticijoje išvar
dinami
kai
kurie
lietuviai,
latviai
Bendrosios audiencijos metu, cininės pagalbos sausros išrik važiavime sekretorius Haigas kri ir estai, kuriuos KGB suėmė už
KALENDORIUS
tikavo Nikaragvos slinkimą į dik
kalbėdamas tūkstančiam maldi tiem kraštam.
pastangas atstatyti "demokrati
Gruodžio 5 d.: Sabas, Krispma,
tatūrą, prikišo opozicijos perse
Auganti seminarija
ninkų, Šventasis Tėvas apibūdi
nes institucijas".
kiojimą,
laikraščių
uždarinėjimą
Vintilas,
Alauta.
Kunigų
seminarija
"Lux
Munno popiežių Joną XXITI-jį kai di
r
E
l
t
a
h
ir
atsisakymą
pravesti
laisvus
rin
Gruodžio
6 d.: Mikalojus, Aše
delę Dievo dovaną Bažnyčiai. di", Thailandijoje, neseniai pra
kimus.
Maskvoje
"Tass"
agentū
lė, Tolutis, Taute.
Kaip jam esant gyvam, taip ir dėjo naujausius mokslo metu J.
— FBI ir Slaptosios Tarybos
Gruodžio 7 d.: Ambraziejus,
šiandien Jono XXIII-ojo asmeny Šiemet joje mokosi 180 seminaris ra paneigė kaltinimus, kad Sovie
Servą, Daugardas, Vėtra.
bė, kupina geraširdiškumo, žmo tų. Tai šešis kartus daugiau ne tų Sąjunga planuoja įsteigti Ni detektyvai ieško visoje Ameri
koje penkių teroristų, kuriuos at
nių meilės ir optimizmo, nesi gu prieš dešimt metų, kai semi karagvoje karines bazes*
Saulė teka 7:01, leidžiasi 4-20.
narija
buvo
įsteigta.
ThailanJijoSuvažiavime Nikaragva kalti siuntusi Libijos vyriausybė nu Nobelio T.iiko<s premijos laureatas Andrejus Sacharovas toliau tęsia had liauja žavėjusi pasaulį, patrauku
ORAS
si žmonių širdis. Popiežių Joną je yra 200 tūkstančių katalikų. no JAV, kurios planuojančios ka žudyti prezidentą Reaganą ir ki streiką. Su juo nuotraukom Yelizaveta Aleksejeva, jo posūnio, kuris gy
Debesuota, temperatūra dieną
galima apibūdinti kaip nepap Beveik visi kiti krašto gyvento rinę invaziją į Nikaragvą ir kitas tus aukštuosius vyriausybės na- j vena Amerikoje, sužadi nė Jos tėvas yra mongolų kilmės, buvęs armi40
1., naktį 35 L
rius.
• j°s pulkininkas
Centrinės Amerikos respublikas.
rastą Dievo dovaną
Bažnyčiai, jai yra budistai.

Lenkijai gresia
generalinis streikas
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DRAUGAS. Šeštadienis. 1981 m. gruodžio mėn. 5 d. -»
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mokeatj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

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

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

TARP„BENDRYBIŲ"
IR VEIKLOS GAIRIŲ

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiakais dol.)....
Kanadoje ( U S A dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitini*

KĘSTUTIS TRIMAKAS
(Pabaiga)
Moksleiviai:
veiklesni savo
diskusijose

ir pasisakyti (žr. Lipniūno kuo
pos narių pasisakymus š.m.
„Ateities" 9-10nr. „ A t ž a l ų " sky- Clevelando moksleivių kuopos valdyba su globėjais. E.'Cepulis - pirm., D. Barzdukas - koresp., fotografas
ir laikraštėlio redaktorius. S. Bankaitytė - koresp., R. Balčiūnas - ižd., V. Kašubaitė - vicepirm., G. Barzdukas
riuje).
- sekr. Globėjai: Z. Kripavičiūtė, A. Razgaitis, dvasios vadas kun. G. Kijauskas ir N. Balčiūnienė
š i a m e kongrese
pačių
Nuotr. L. V y š n i o n i o

Moksleivių Sąjungos centro moksleivių pranešimai ir jų
valdyba aiškiai rimtai žiū diskusijos nesudarė gairių jų
rėjo į savo diskusijų progra tolimesnei veiklai, tačiau davė
mą, kiekvienai veiklos sričiai tam tikrą pagrindą bent kai
aptarti pakvietė bent po vieną kuriose veiklos srityse tokias
sendraugį.-ę, studentą,-ę, o taip gaires sudaryti.
pat ką nors iš pačių mokslei/ių. Pakviestųjų pranešimai
Studentai:
paprastai nebuvo ilgi ir suda
kai
k
a
s pasigėrėtina
rė neblogą pradžią ir pagrin
dą diskusijoms. Deja, svarsStudentų centro valdyba
tyboms paskirto laiko nebuvo sumaniai sutarė į savo sąjun
daug ir tie pranešimai užėmė gos svarstybų laiką naujų
nemažą, o kartais beveik visą paskaitų (išskyrus vieną) ar
svarstybų laiką, taip, kad net pranešimų neįvesti. Vietoj
diskusijoms laiko likdavo to, kiekvienai veiklos sričiai
nedaug arba visai nieko.
buvo pakviestas diskusijų
Platesnės diskusijos išsivys vadovas. Pats sąjungos pirmi
tė įprastiniuose mažuose būre ninkas Edis Razma vadovavo
liuose apie kartų bendra dviem diskusijom, o vienai
darbiavimą — moksleivių ryšį buvo pakviesta Marija Stansu studentais (moksleiviai kus-Saulaitė.
pasisakė jaučią, kas studentai
Iš diskusijų sėkmingiausiai
jų „nenori"), su jauniais ir pavyko svarstybos uždavinių
jaunučiais (su jais lengviausia visa atnaujinti Kristuje. Tą
bendrauti, reikėtų daugiau), ir sėkmingumą įgalino 1. taiklus
su sendraugiais (iš jų mokslei vadovavimas ir 2. nesiblašviai laukia daugiau „žmoniš kantis, solidarus, koope
kumo", o ne mokymo ir „nuro ruojantis diskusijų dalyvių
dymų"). Deja, Šios diskusijos įsijungimas į vieną tikslą. Edis
nebuvo kreipiamos į veiklos Razma vadovavo pagal iš
gairių nustatymą, o daugiau anksto nustatytus klausimus: .
ryšiams ir susidariusioms Koks mūsų tikėjimo lygis? Ar
nuotaikoms pasvarstyti. Jose mes norime pakelti tikėjimo
buvo pateikta medžiagos, lygį? Kokiais b ū d a i s tai
kuria pasinaudojant
būtų padaryti? Kaip skleisti mūsų
g a l i m a nustatyti veiklos tikėjimą į aplinką? Į kiekvieną
gaires. Kitose veiklos srityse klausimą buvo siekiama
po pranešimų buvo likę nedaug atsakyti asmens, draugovės ir
laiko būrelių diskusijoms, o po centro
valdybos
plotmėje.
pranešimų tautinės kultūros Diskusijose dalyvavo nema
reikalais svarstybų
laikas žas s k a i č i u s
studentų:
buvo panaudotas organizaci nenukrypstant nuo temos,
niams reikalams — išrinkti trumpais pasisakymais, suges
naują Moksleivių Ateitininkų tijomis ir pasiūlymais trumpu
Sąjungos centro valdybą.
laiku buvo aprėpta daug. Svar
S i a m e k o n g r e s e buvo biausia, tuoj pat susidarė
pastebėtos šios problemos savanorių komisija veiklos
moksleivių atžvilgiu. Daugiau gairėms susumuoti ir toliau
moksleivių dalyvavo savo plėtoti, net įtraukiant ir
svarstybose, negu bendruose pasitaikiusius skirtumus (pvz.
pranešimuose, kurių kai kurie tarp „katalikybės" ir „krik 8 negalėjo girdėti ar nesuprato čionybės"). Svarstybos buvo
(pvz. prof. Kęstučio Skrups- užbaigtos pačių studentų
kilio paskaita — pranešimas spontaniškais prašymais —
jiems visai nebuvo taikomas ar malda. Toji komisija susirinko
net ir pritaikomas). Dėl to sekančią dieną kongreso metu
kongreso programoje iškyla ir pasiskirstė darbu: nors po
svarba kongreso programoje kongreso komisijos
nariai
turėti moksleiviams pritai išsiskirstė po visą Šiaurės
kytus (JU padėtį suprantan- Ameriką, jos nariai toliau
čiųjų vyresniųjų ar net jų renka medžiagą ir planuoja
pačių, pranešimus, o taip pat konkrečius veiklos pasiū
jų pačių diskusijas, kuriose jie lymus. Čia studentai parodė
patys Kali aktyviai dalyvauti didelį subrendimą, pasireišku-

Clevelando moksleivių kuopos globėja Nijolė Balčiūnienė ir
S. Puškorius kalbasi apie „Ateities" kongresą.
Nuotr. D . Barzduko

sį jų pačių iniciatyva, kooperavimu ir vieninga dvasia. Dėl to
šias svarstybas laikau įspū
dingiausiu ir veiksmingiausiu
šio darbo kongreso įvykiu (žr.
š.m. „Ateities" 9-10 nr. „An
tai..." skyrių). Be to šios
svarstybos geriausiai parodė,
ko tokių svarstybų planuo
tojai norėjo kongrese jomis
pasiekti, žiūrėdami į jas, kaip „į
procesą, kuriuo ypač jauni
dalyviai
svarstydami
užsiangažuoja
ir
suranda
konkretų veiklos — savo darbo
kelią" (K. Timakas, „Ateitis",
6, 220).

ILGIAUSIŲ METU

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

V2 metų 3 mėn.
$25.00 $17.00
$26.00 $18.00
$25.00 $17.00
$25.00 $17.00 i _
$22.00 $15.00
$17.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų'
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

,

bet dar šiek tiek yra likę pini
Marijonų koplyčioje, 4545 -W.
PRIEŠKALĖDINIS
gų „Ateičiai" padėti ir fede63 st.
KORP. „ G A J A "
Prof. Pranas Jucaitis gruo- racijos veiklai paremti. Fi
Po Mišių, ten pat, žemuti
SUSIKAUPIMAS
džio 6 d. švenčia 85 metų am- nansinis vajus bus tęsiamas
nėje salėje bus susirinkimas;
žiaus sukaktį. Šia proga Atei- iki metų pabaigos. Vajui užsiBaigdami šiuos 1981 metus, renkama nauja v-ba ir prie ka
tininkų Federacijos valdyba baigus, bus paskelbti ir galu negalime pamiršti, kad jie bu vos puoduko bus svarstomi ki
nuoširdžiai sveikina sukak tiniai jo rezultatai.
vo mums labai skaudus, nes ti svarbūs korporacijos rei
Vadas taip pat painforma netekome visos eilės kor- kalai. Visi nariai, ypač
tuvininką — visuomenininką
ir ateitininką nuo 1911 m. Lin vo apie Ateitininkų Židinio ta porantų ar jų šeimų narių. jaunesnieji korporantai ir jų
ki jam Dievo palaimos ir daug rybos sudarymą Chicagoje. Juos visus prisiminsime š.m. šeimos, maloniai prašomi ^da
Koordinacinį komitetą sudaro gruodžio 6 d., (sekmadienį),, JO lyvauti.
sveikatos.
dr. P. Kisielius, dr. A. Liulevi- vai. ryto Šv. Mišių aukoje T.
Sekretorė
čius ir J. Baužys. Pranešė
ATEITININKŲ
dalyvavęs „Ateities" redak
FEDERACIJOS
Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
cinio kolektyvo posėdyje. Va
DR.
K.
G.
BALUKAS
VALDYBOS
do nuomone, tai tikrai šaunus
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
POSĖDIS
būrys jaunų kūrybingų atei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road <Crawford
Atitinkamai
suskirstytais
Lapkričio 19 d. posėdžiavo tininkų, kurie atlieka puikų
j
Kasdien
1-3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus
darbą
ateitininkų
ai,
sumaniai
Medical Building). Tel. LU 5 6 4 4 6
klausimais buvo gabiai vado Ateitininkų federacijos val
įtreč Sėst 12 fki 4 vai popiet
redaguodami
„Ateitį".
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
v a u t a ir kitoms veiklos dyba. Federacijos vadas, pa
Priima ligonius pagal susitarimą
svarstyboms: Edis Razma — sveikinęs susirinkusios valdy
Atsistatydinus JAS centro
DR. IRENA KURAS
apie pagalbą Lietuvai, o Mari bos narius priminė, jog šis valdybai, teko rūpintis naujos
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 2 2 3 3
ja Stankus-Saulaitė — tauti posėdis yra ir sukaktuvinis, valdybos sudarymu. J ą pasi
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
nės kultūros reikalais. Ir čia nes šį mėnesį sueina dveji me sekė sudaryti Detroite. Jai pir
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
diskusijos buvo geros, tik ar tai tai nuo šios federacijos valdy mininkauja Birutė Bublienė.
2 4 3 4 West 71st Street
3200 W 81st Street
dėl laiko stokos, ar dėl kita bos pirmojo posėdžio. Jis taip Naująją J A S centro valdybą
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. P P
ko nepasiekė to intensyvumo, pat s u p a ž i n d i n o t nauja val federacijos valdyba vienbal
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239 2919
iniciatyvos konkretumo ir užsi dybos nare, Daina Penkiūnai- siai patvirtino. Buvo patvir
angažavimo, kaip pirmosios. te, kuri, MAS centro valdybos tintos ir kitų dveijų at-kų
Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Tik vietoj diskusijų apie kviečiama sutiko būti moks sąjungų naujosios centro val
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
kartų bendradarbiavimą Stu leivių referente federacijos val dybos: Moksleivių, kuriai pir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PT0METRISTAS
dentų Sąjungos centro valdy dyboje.
mininkauja Daiva BarškėSpecialybė vidaus ligos
2 7 0 9 West 51st Street
bos pakviestas kun. dr. Jurgis
tytė, Chicagoje, ir Sendraugių
2 4 5 4 West 71st Street
Tel.
—
CR
6
2400
Federacijos vadas pasi sąjungos centro valdyba, Los
Šarauskas vedė pokalbį-pasVai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
kaitą apie organizacijos tiks džiaugė sėkmingai praėjusiu Angeles, kuriai pirmininkau 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai Vai pirmad . antrad . ketvirtad :rpenktad
3 iki 7 v p p Tik Susitarus
lus, metodus, jų praradimą ir kongresu ir painformavo, jog ja Jonas Valukonis. Studentų
Ofs. tel. 735-4477; Re2. 246-0067
neturėta
finasinio
nuostolio,
Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
atnaujinimą. Tema aktuali,
referentas Gundis Vaitkus iš
DR. E. DECKYS
reikšminga (jau turėta studen
samiau pranešė apie Toronte
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tams ateitininkams Chicagoje
lapkričio 7-8 dienomis įvykusį
SPECIALYBĖ
NERVŲ
IR
ORTOPEDINES
LIGOS - CHIRURGIJA
pasimetimo diskusijose (pas
ir New Yorke), bet užėmė
studentų ateitininkų sąjungos
EMOCINĖS LIGOS
1185
Dundee Ave.
sendraugius) sąjungų svarsty
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING
laiką, kurio metu turėjo būti
suvažiavimą.
Suvažiavimas
Elgin. III. 60120
boms trūko dinamiško kelio iš
6449 So. Pulaski Road
svarstomas studentų (viduri
gražiai praėjo, tik nepavyko
Valandos pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
to pagrindo atnešti vaisių —
niosios
sąjungos)
bendra
išrinkti naujosios centro val
Tel 372-5222. 236-6575
savo veiklai konkrečių gairių.
vimas su vyresniaisiais ir
dybos. Kadangi senoji centro
Vis dėlto kongrese yra duota
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
moksleiviais. Ta prasme —
valdyba (pareigose išbuvusi
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
aiški
kryptis
ir
atskiros
sąjun
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
padaryta spraga, kuri turėtų
dvejus metus) pasitraukė, tai
Ofisai:
Tel - BE 3 5 8 9 3
gos
ar
net
vienetai
vietovėse
būti netolimoj ateity kaip nors
studentų sąjunga šiuo metu
l l r N O VUABASH AVE
Specialybė
Akiu
ligos
gali ir turi pasiekti to, ko
užpildyta.
neturi centro valdybos. Kad
3 9 0 7 West 103rd Street
kongrese nebuvo pasiekta.
Valandos pagal susitarimą*'
Be to, netolimoj ateity turėtų Kongresas didele dalimi buvo sąjungos veikla visai nesusto
Valandos pagal susitarimą
būti pilniau ir konkrečiau darbo nuotaikoje, išsivežta tų (kol bus sudaryta nauja
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
centro valdyba),
suvažia
išryškintos studentų veiklos nemažai entuziazmo.
DANTŲ GYDYTOJA
'4
DR.
JANINA
JAKŠEVIČIUS
vimas įgaliojo paskiras drau
gairės pagelbėti Lietuvai, o
8104 S. Roberte Road
Ta prasme dalinai tenka goves atlikti kai kuriuos dar
JOKSA
taip pat tautinės kultūros srity
1
mylia
j
vakarus
nuo
Harlem
Ave
sutikti su Alina Skrupskeliene bus: suruošti
VAIKŲ LIGOS
pavasario
je. Tenka laukti, kad ir gerai
Tel. 563 0700
(žr. jos vertinimą š.m. „Atei kursus, suorganizuoti vasaros
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
pradėti krikščioniškos —
ties" 9-10 nr), kad šis kongre stovyklą ir pan.
v a l a n d o s pagal susitarimą
katalikiškos veiklos komisijos
sas, kaipo darbo kongresas,
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8
planai bus paskleisti ir įgyven
DR. FRANK PLECKAS
pilnai nepavyko (tačiau jos
Aišku,
tokia
padėtis
sąjun
dinti.
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
sprendimas, besiremiant tik goje nėra normali ir, vadui pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
sendraugių svarstybų patir siūlius, federacijos valdyba suTikrina
akis
Pritaiko
akinius
ir
3
8
4
4
West
63rd
Street
Išvados
timi, yra daugiau neigiamas, darė trijų narių komisiją, kuri
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
Šio darbo kongreso tikslas negu turėtų būti, atsižvelgiant stengsis galimai greičiau suor6132 S KedzieAve Chicapo
Va' pagal susitarimą Uždaryta treč
buvo persvarstyti svarbiuo- į jaunimo, ypač studentų, ganizuoti Studentų Sąjungos
WA 5 2670 arba 489 4441
p r i ė j i m ą centro valdybą. Komisijon įeisius uždavinius Kristaus, tėvy p r a k t i š k e s n į
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
Linas Kojelis, Gundis
nės, kultūros atžvilgiu ir tarpu diskusijose).
na:
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
Jei kongresą būtų galima Vaitkus ir Daina Penkiūnaitė.
savio bendravime bei nutarti
PROSTAT0 CHIRURGIJA*
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Naujajai MAS centro valdytolimesnės veiklos gaires kiek aptarti St. Šalkauskio „inicia2 6 5 6 W. 63rd Street 'Valandos Daga! susitarimą
vienai sąjungai. Pranešimais tyvos ir kuriamojo užsimo- bai p r a š a n t finansiniai paVai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 va>
Įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso tel 7 7 6 2880. rezid. 4 4 8 5 5 4 5
buvo
iškelti
uždaviniai. jimo sąvokom, tektų pasaky- remti jų veiklą, Federacijos
Svarstymų nutarimai turėjo ti, kad šiuo kongresu buvo valdyba nutarė paskirti 500
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195
Gydytojas ir Chirurgas
būti kongreso vaisius. Rugsėjo išbandytas naujas darbo dolerių. Taip pat buvo nutarta
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. V. TUMASONIS
7 d. kongreso baigiamajame kongreso metodas — ir tuo pasiųsti 100 dolerių auką ne
OF FAMILY PRACTICE
CHIRURGAS
posėdyje buvo priimti bendrieji yra parodyta .iniciatyvos bei seniai Vokietijoje mirusio dr.
1 4 0 7 So. 4 9 t n Court. Cicero, III.
2454
West 71«t Street
kongreso nutarimai, sąjungų kuriamojo
u ž s i m o j i m o " , Jono Griniaus antkapio sta
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst Vai. pirm , antrad , ketv. irpenktad. 2-5
nutarimai nebuvo pateikti — tačiau, kadangi jo pasise tymo fondui.
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
jų iŠ viso nebuvo.
Antanas Vaičiulaitis pla
kimas priklausė nuo tiek
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586 3166: namu 381-3772
Sąjungų diskusijose iš viso daugelio asmenų,
pačių čiau painformavo apie prof.
DANTŲ GYDYTOJA
nebuvo prieita prie tolimesnių kongreso dalyvių, jis susidūrė prelato P. Kuraičio biografijos
DR. PETRAS 2LI0BA
2659 W 99 St-. CMcago
veiklos gairių, išskyrus stu su daugeliu kliūčių ir atnešė tik ir jo raštų rinkinio redagavi
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
476-2112
dentų svarstybose apie užda dalinius vaisius. Iš šio kongre mo bei leidimo darbus.
6745 M M M Street
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
vinius visa atnaujinti Kristuje so patirties galima pasimo
Posėdžio pabaigoje buvo iš
Vai pirm , antr ketv ir penkt
ketv 10 i * 6 va' Seštad 10 k 1 vai
ir ribočiau tautinės kultūros kyti, kas jame neįvykdyta, tuoj kelta mintis, kad reikėtų pra
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1
srity (pvz. leisti studentų .Atei pat siekti įvykdyti (atskiros vesti naują „Ateities" skai
DR. K. M. ŽYMANTAS
ties" nr.).
sąjungos turi pačios savo tarpe tytojų vajų. Sutarta, kad
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. S. T. CHIRBAN
Uždavinių pagrindai buvo veiklos gaires pagal duotą federacijos vadas kreipsis į vi
Lietuvis gydytojas
DANTŲ GYDYTOJAI "
gerai pateikti (paskaitos, kongreso medžiagą pasiekti), o sų sąjungų skyrius juos ragin
3925 West 59th Street
2654 West 63rd Stre«t
pranešimai), tačiau dėl laiko n a u j ą d a r b o k o n g r e s ą damas savo vietovėse praves Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4
Vai pagal susitarimą: antr. trečiad
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
stokos (pas moksleivius ir dali ruošiant galima pasimokyti iš ti „Ateities" žurnalo vajų.
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v. vakaro
uždaryta
Tel. - 778 3400
nai pas studentus) ar dėl šio kongreso patirties.
jv

Gen. kons. P. Daužvardžio

MIRTIES
DEŠIMTMETIS
Bet kurio krašto imigrantai
jaučia globą, kol valstybei yra
teisėtai atstovaujama savo
pasiuntinių ar savo konsulų.
Lieka tik imigrantų masė, kai
tokių atstovų neturi, kai tokie
vlastybiniai ir tautiniai atsto
vai noromis ar nenoromis pa
lieka savo pareigas. Net ir svetimą pilietybę priėmus,
jaučiamasi dažnais atvejais
antros rūšies piliečiais, kai jau
čiama visada užnugaryje pa
vojus. Dėl to laikoma tragedija
tų tautų, kurios neturi savo ats
tovų, nes jų piliečiai me
keno nėra ginami ar glo
bojami, išskyrus jų pačių
organizacijas
Nors pasyvinis „nepripaži
nimo" politikos tęsimas mums
yra išsigelbėjimas bent kai ka
da nuo priešo, kurio juodos
rankos siekia net pačias viršū
nes. Nieko teisti negalima, nie
ko reikalauti neturime, bet
žmogaus teisė į laisvę yra
šventa ir niekeno neliečiama.
O jei liečiama, tai yra nusikal
timas prieš žmoniškumą ir
prieš teisės pirmumą. Laisvė
nedaloma, laisvė priklauso vi
siems, laisvė yra demokratijų
pagrindas. Tai jaučiame mes
šiame krašte, nors ir čia sutin
kame žmonių, kurie norėtų pa
neigti žmogaus teisę į laisvę.
Bet gynimas laisvės, nepri
pažinimas teisėtu okupacijos
fakto yra kartu ir įpareigoji
m a s už laisvę ir teisėtą atsto
vavimą kovoti, kaip kovoja
me prieš priešą, kuris yra
pavergęs tėvynę.
Minint Lietuvos generalinio
konsulo dr. Petro Daužvardžio
dešimt metų nuo mirties su
kaktį, kyla ta aštri mintis —
tragiškas likimas, netekus ats
tovo, globėjo ir gynėjo savo
valstybės piliečių, jų laisvės, jų
šventos teisės turėti laisvę ir už
laisvę kovoti prieš pavergėją.
Reikia todėl prisiminti jį gyvą
ir tartum gyvenantį mūsų tar
pe. Jo įmintos pėdos dar neištrintos, jo dvasia dar sklando
virš mūsų. Jei ir pavėluotai
(m. 1971.IX.26), gerai, kad jį,
viešai galėsime (gruodžio 13 d.)
paminėti, tuo prisimindami jo
gyvenimo pavyzdį ir jo atlik
tus darbus Lietuvai ir lietu
viams.
Amžinos atminties generali
nis konsulas Petras Daužvar
dis yra vienas iš mūsų — lyg su
mumis suaugęs. Jis buvo gi
męs 1895 m. lapkričio 16 d. tuo
met Latvijai priklausiusioje
Alukštos
apskr.,
Bebrinės
valsč., Pakamečio viensėdijoje
(išlyginant sieną su Latvija, jo
tėviškė buvo priskirta Lie
tuvai). Tik 19 metų atvyko į
Ameriką ir pradėjo naują gy
venimą šiame krašte — imigranto gyvenimą, kaip ir kiek
vienas vyresnio amžiaus jo
tautietis. Mokėsi Valparaiso,
Georgetown ir John Marshall
Teisės mokykloje. Gavo baka
lauro, magistro ir paskiau dak
taro diplomus.
Organizacijose dirbo nuo
jaunų dienų. Laikraštininko
pareigose buvo jau paaugęs.
Dirbo su studentais, Katalikų
Federacija, Lietuvos Vyčiais.
Važinėjo po lietuviškas' kolonijas su paskaitomis. Vis gynė
—lietuvių ir Lietuvos reikalus,
keldamas savo gimtinės var
dą. Bet jį traukė valstybinis
darbas.
Į valstybinį darbą įsijungė
tik 1925 m. Buvo Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijoje tei- sių skyriuje. Paskiau vicekon
sulas New Yorke nuo 1925 m.
Tikrai dideli ir •geri žmonės
niekad
nemiršta,
nei
neišnyksta šiame pasaulyje.
J ų dvasia, išsaugota knygose,
vaikšto žeme. Knyga yra visa
da gyvas balsas, tai išmintingasai, kurio nuolat klauso
ma taip, kaip mes visada

pabaigos iki 1937 m. Atsikėlęs
į Chicagą konsulo pareigoms,
savo laiką ir savo sveikatą pa
aukojo iki pat paskutinio ato
dūsio Lietuvai ir lietuviams.
Cia gyveno daug lietuvių, ku
riems reikėjo pasus tvarkyti į
Lietuvą, kol buvo galima, siųs
ti, ginti prieš įstaigas ir dar
bovietes ar padėti dokumentus
susitvarkyti senatvėje ir paliegume. Kaip atsimename prieš
dešimt metų, net jau liguistas
generalinis konsulas dr. P.
Daužvardis lankėsi visur, kur
buvo Lietuvos ar lietuvių rei
kalas. Jis jautė lyg pašaukimą
- atstovauti okupanto teriojamai Lietuvai ir padėti, pa
guosti, suraminti kenčiančius
lietuvius išeivijoje.
Kaip apie sveikatą, kol ją tu
rime, negalvojame, taip su
prantame ir jį, kai jis jau iške
liavo amžinai iš mūsų tarpo ir
kai jo nesutinkame savo iškil
mėse, subuvimuose ar šven
tėse. Gerai, kad dabar Lietu
vai atstovauja jo žmona gen.
konsule Juzė Daužvardienė,
tikrai vertai užėmusi jo pa
reigas.

NAUJI KOVOS BŪDAI
Viename iš savo pagarsėju
sių išsireiškimų Churchillis sa
ko: „Tautos charakteris nule
mia ir tos tautos likimą". Daug
paprastesnėje kalboje galima
būtų pasakyti, kad gal kai ku
rios tautos nevertos būti lais
vomis ir nepriklausomomis, o
turi šlietis prie stipresniųjų, jei
jau nebūtinai skaičiumi, tai
bent būdo savybėmis.
Pagalvokime, ar neatėjo lai
kas pasverti ir mūsų tautos
charakterį šioje laisvojo pa
saulio pusėje. Ar darome
pakankamai, kad garsintume
savo nepriklausomybės už
gniaužimą ir smurtą, ar gal tik
susirenkam krūvon retkar
čiais pabendrauti ir paploti
viens kitam per petį, kad pasi
likome gerais lietuviais. O tuo
tarpu laiko ratas negailes
tingai sukasi tolyn, ir nepri
klausomos Lietuvos buitį paži
nusių skaičius mažėja vis
greitėjančiu tempu. Tuo tarpu
tenka susitaikyti su mintimi,
kad mūsų įpėdiniams, net tėvų
žemės nemačiusiems, visos ši
tos kovos reikalas nebegali bū
ti taip degančiai svarbus, ką
jie geriausi iš geriausių betvirtintų! Todėl ir atiduodamas į
mūsų rankas tas didysis „da
bar", o jis iš tikrųjų reiškia ar
ba dabar, arba niekad.

Rūta Kieva Vidžiūnienė
amerikiečiams stipriai galioja
Churchillio minėtas posakis.
Bet grįžkime prie savųjų rei
kalų. Pripratome prie laisvės
turėti savo skirtingą nuomo
nę, bet nemėgstame žvelgti į
ateitį ir sverti savo nuomonių,
ginčų, susiskaldymų rezul
tatus. Kažkaip daromės dides
ni už savo tautos ateities pa
skirtį, nors tikėjome, kad tik
tam čia ir atsiradome, kad iš
laisvo taško padėtume saviš
kiams, — atmetame naujas,
neišbandytas priemones tik to
dėl, kad jie kitų pasiūlyti, kad
jie mūsų grupės neišbandyti. O
gal todėl, kad tai šiek tiek su
duotų mums per jau storokas
pinigines?
Metai bėgo ir mes vis ban
dėm prisimušti prie abejingos
spaudos, tik mūsų niekas nesi
klausė. Politikai atvykdavo po
rai minučių į mūsų minėji
mus pasirinkti balsų, pagirda
vo tautinius rūbus, net nežino
dami tiksliai kur ta Lietuva
yra, ir tuo viskas baigdavosi.
Dabar štai keletas jaunesnių ir
vietos galvoseną geriau suvo
kiančių jaunųjų su entuziaz
mu siūlo pakeisti strategijos li
niją į šiam kraštui daugiau
suprantamą ir kitų tautybių se
niai sėkmingai išbandytą, —
tai už pinigus nusipirkti priėji
mą prie spaudos ir adminis
tracijos pažinčių. Parinkta
Hannaford kompanija, — ir se
niai įrodžiusi savo naudingu
mą, ir mums filosofiniai pa
lanki, ir stovinti labai arti
aukštų asmenų Washingtone.
Vietoj griebę progą ir išbandę
šį naują kelią kaip dar vieną
galimybę laike šio paskutinio
skambučio, mes, charakterin

gai, tuoj pabėrėme keletą ne
gražių ir neteisingų frazių apie
„atidavimą
svetimtaučiams
kovos už valstybę iniciatyvą",
„apie parsidavimą", kuone
išdavikiškai skambančių, bet
nieko nereiškiančių bendry
bių. Ir vėl susėdome aplink sta
lą nesibaigiantiems posė
džiams.
Tuo tarpu latviai ir estai su
mumis, jaunimas užsidegęs
naujomis viltimis, spauda kaip
niekad apie mus rašo, o prog
rama pasirašyta nuo lapkričio
3 dienos visu frontu pradėti
politinių nuotaikų formavimą,
spaudos atakavimą, Skuodžio
bylos tolimesnį garsinimą, reli
ginėje sferoje mums taip svar
bų vysk. Steponavičiaus ir Ro
moje Marcinkaus kardinolo
lazdos pozicijos popunarinimą
ir iš viso skverbimąsi į viešu
mą per kiekvieną plyšį. Ar kas
galvojate, kad Baltijos valsty
bių sienas oficialiuose žemėla
piuose atskirai žymėti (po ti :
metų!) įsakas buvo duotas irgi
tik iš geros valios, be Hannafordo spaudimo? Ar tebe
manome, kad prie įtakingų
valdžios vyrų prieiti bus gali
ma tik patrepsenus ir rankas
patrynus prieangiuose?
Taip, tai kainuoja daug pini
gų. Bet taip, mes visi jau turim
atliekamą centą. Tereikia tik
truputį nugalėti nerangumą,
gobšumą ir nejautrumą, ir pa
siųsti savo našlės skatiką, —
pagal sąžinę ir galimybes.
Naujas būdas, gal svetimas
mums, bet mūsų užnugaryje
mus remia Amerikos ir Pasau
lio Bendruomenė, gausios lat
vių ir estų grupės, o, svarbiau
sia, į m u s žiūri m ū s ų
aktyviosios jaunuomenės lau
kiančios akys. Dabar.

Rimties valandėlei

BETLIEJUS - KRISTAUS
GIMIMO VIETA
Kristaus gimimo šventėje,
Bažnyčios liturgijoje, kalė
dinėse giesmėse nuolat gii
dimas Betliejaus vardas. Ten
yra gimęs Kristus. Tačiau šių
dienų istorikai racionalistai, o
juos sekdami ir marksistiniai
ateistai tvirtina, kad Kristaus
gimimas Betliejuje esanti tik
vėlesnių laikų legenda. Ne tik
Betliejus, bet ir gyventojų su
rašymas, nepaprasta žvaigž
dė, Rytų išminčiai, kaip yra
pasakojama Evangelijose, mo
derniškai kritikai atrodo vis
kas problematiška, netikra. O
tikinčiajam svarbu ne kroni
ka, o geroji naujiena: Kristus,
Dievo Sūnus, gimė žmogiš
kajame kūne.
Ką sako apie Betliejų ir Kris
taus gimimą kai kurie mūsų lai
kų istorikai? Vienas tokių (Gentile) tvirtina, kad Jėzus gimė ne
Judėjoje, bet Galijėjoje, ne Bet
liejuje, bet Nazarete, Jis gimęs
tarp 750 ir 760 Romos eros me
tų, tai yra tarp ketvirtų prieš
mūsų eros metų ir 6-7 po mūsų
eros metų. Evangelistai Matas
ir Lukas pasakoja tik legendą
apie Kristaus gimimą Betlieju
je, turėdami apologetinį tikslą,
norėdami išvesti Mesijo kilmę
iš Dovydo.

noje 36-riu8 metus išgyveno S v.
Rašto vertėjas šv. Jeronimas
(347 - 420).
Betliejų perėjo viską nai
kinančios okupacijų bangos,
tačiau Betliejus ir jo šventovė
išliko. Kai 614 m. persai, užka
riavę Palestiną, pastebėjo bazi
likos priekyje paveikslą — Ry
tų i š m i n č i u s p e r s i š k a i s
drabužiais, panašiais, kokius
dėvėjo persai, baziliką paliko
nelietę. Vėliau atėjo musul
monai, bet ir jie nelietė bazili
kos, pašvęstos Mergelei Mari
jai, nes ir musulmonai ją gerbė.
Kryžiaus karų metu 1099 m.
Betliejuje buvo vainikuotas pir
masis Jeruzalės karalius krikš
čionis Balduinas I.
Tokią tradiciją negalima ki
taip išaiškinti, kaip tik pir
mųjų amžių krikščionių tikėji
mu, k a d B e t l i e j u s y r a
nepaprasta vieta, nes ten, o ne
kitur yra gimęs pasaulio
Išganytojas.
Dėl Kristaus gimimo laiko
istorikai racionalistai taip pat
daro savo išvadas, ypač nagri
nėdami Sirijos valdytojo Kvirino įsakytą Palestinos gyven
tojų surašymą. Evangelistas
Lukas aiškiai rašo: „Anomis
dienomis išėjo ciesoriaus Au
gusto įsakymas surašyti visus
valstybės gyventojus. Toks pir
masis surašymas buvo pada
rytas Kvirinui valdant Siriją.
Taigi visi keliavo užsirašyti,
kiekvienas į savo miestą" (Lk.
2,1-3).
To surašymo metu ir Juoza
pas su Marija turėjo keliauti į
Betliejų, Dovydo miestą, nes
Juozapas buvo kilęs iš Dovydo
giminės. Istorikai dabar ginči
jasi dėl surašymo laiko, jo
apimties, procedūros. Jiems
atrodo, kad evangelisto pami
nėtas gyventojų surašymas ir
Juozapo su Marija atvykimas į
Betliejų yra tik teologinis at
pasakojimas privesti Jėzų prie
Dovydo giminės, nes Senaja
me Testamente buvo užuo
minų apie Mesiją kaip Dovydo
ainį.

Politinė padėtis irgi vargu
Dešimt metų greitai praei bus kada palankesnė, nes po
Prieš tokius kategoriškus
na. Nejunti, kai reikia duoti truputį vėl kelia galvas „tai
tvirtinimus
katalikas paima
apyskaitą, kai amžininkai kos" šalininkai, gal daugiau
Naująjį
Testamentą
ir jame
traukiasi iš gyvenimo. Vieni jų sia naudodamiesi ne per
skaito
evangelisto
Luko
žct
palieka savo pėdsakus giliau geriausia ekonomine padėtimi,
džius: „Juozapas, kuris buvo ki
įmintus, kiti tik vos dulkes nu- lyg prezidentas būtų burtinin
lęs iš Dovydo namų ir giminės,
braukę.Bet jie visi atlieka savo kas, kuriam tereikėjo pamoti
ėjo iš Galilėjos miesto Nazare
paskirtį žemėje. Gen. konsulas magiška lazdele ir visi nepri
to
į Judėją, į Dovydo miestą, va
a.a. dr. Petras Daužvardis, tekliai būtų pradingę. Šiuo
dinamą
Betliejumi, užsirašyti
kaip vienas iš mūsų atvykęs į atveju, bandant pakirsti lyg ir
kartu
su
savo sužadėtine Mari
šį kraštą, paliko pėdsakus ne atgimstantį tautos atsparumą
ja,
kuri
buvo
nėščia. Jiems te
tik giliai įmintus, bet ir neištri ir pasididžiavimą, deja, net ir
nai
esant,
prisiartino
jai metas
namus. Jo neužmirš nei ta kar
gimdyti. J i pagimdė savo pirmta, kuri naudojosi jo patar
gimį sūnų, suvystė jį vystyk
navimais, jo globa ir pagalba,
lais ir paguldė ėdžiose, nes
nei ta, kuri rūpinsis ateityje
jiems nebuvo vietos užeigoje
Lietuvos likimu, žmogiška lais
(Lk. 2, 4-7). Kokiais argumen
ve ir teise.
tais istorikai gali paneigti ir su
Jei pavartysim senus laik
griauti
evangelisto Kristaus gi
raščių komplektus, mažai rasi
mimo
vietos
aprašymą?
me puslapių, kuriuose nebūtų
Apie Betliejų, kaip Kristaus
jo vardas paminėtas. Ir ne tik
gimimo
vietą, paliudija ir ar
jo vardas, bet jo brandus ir
cheologija.
Yra žinoma, kad
valstybiškai sąmoningas žo
Su Kristaus gimimo laiku yra
Romos
imperatorius
Hadrijodis skamba tvirtai ateinan
surištas
ir nepaprastos žvaigž
nas 135 m. po Kristaus Betlie
čioms kartoms. Jis buvo laikdės
ar
kometos
pasirodymas.
juje ant grotos, kur krikščionys
raščių
bendradarbis,
gerbė tą vietą, pastatė dievo Tai jau astronomų uždavinys
rašydamas lietuviškai ir an
Adomo šventyklą. Tai netie nustatyti, kada žvaigždė pasi
gliškai, atspausdintas net to
sioginis įrodymas, kad ten bu rodė. Jei tai buvo astrono
kiuose „Congre8sional Revo nuo seno krikščionių gerbia- mams žinoma Halley kometa,
cord",
bendradarbiavęs
m a ir l a n k o m a v i e t a . pasirodanti tam tikrais laiko
laikraščiuose, kaip „Herald Konstantino motina Elena pa tarpiais, tai ji yra matoma ir
American", „Destiny", „The
statė Betliejuje gražią bazi šiomis dienomis. Bet ne žvaigž
Marian", gindamas Lietuvą ir
liką, kurią imperatorius Jus- dė apsprendžia Kristaus gimi
Lietuvos laisvę. Prieš piktus
tinijonas 531 m. atnaujino, mą. J o gimimas yra teologinė, o
priešo kėslus jis mokėjo at
ne astronominė problema.
sakyti argumentuotu laišku,
kas, dr. K. Ambrozaitis, dr. T. Remeikis ir prof. V. įjungdamas į jos aplinką kai
Mokslo ir kūrybos simpoziume tariasi pranešė
kurias
kalno
grotas,
kurių
vie
J. V.
kuris parodė, kad Lietuva ne jai ir svečiai. Iš kairės: dr. D. Giedraitis, dr. G. BaluVaškelis.
Nuotr. P. Malėtos
savo noru, kaip nori priešas
įrodyti, nuėjo prašyti globos,
spaudai, pasirodžius „Aušrai"... Tai geso jų viltys pasirodė teisingos: pati gimnazija su 700 mokinių ir 5bet ta „globa" uždėta tankų ir
lietuvius vien „geruoju" prisivilioti. O lietuvių per kiais lietuviais mokytojais bauginanti. Suvalkijos
kariuomenės jėga. Jis žinojo
gausus švietimasis darėsi nepageidaujamas ne tik krašte veikią lengvesni įstatymai (Napoleono kodek
savo pareigas, nors pareigos
rusams nacionalistams (slavofilams) bet ir švietimo sas, nors ir kiek pakeistas), negu Užnemunėje, o
tose sąlygose buvo sunkios ir
vadovybei. Rusija, kaip žinome, neturėjo tikslo veltui valstiečiai, lietuviškasis vyraujantis klodas, pratur
atsakingos, — jis gynė Lietu
sudaryti sąlygas išsimokslinti Sūduvos lietuviams. tėję, išmokslinę prieauglį, gali eiti toliau savo teisių
vą prieš didžiųjų užmačias.
Gimnazija n e a t n e š a n t i tos naudos, kurios reikalavimo keliu. Tai išleidžiamas valdžios atitin
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
tikėtasi. Iš jos jau dabar išeina daugumas inteli kamas potvarkis, siaurinąs mokyklų tautinę laisvę,
Gruodžio 13 d. minima gene
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
gentų, skelbiančių socializmą, laisvės idėjas, — ir neaplenkė nė Marijampolės gimnazijos. Po Katkovo
ralinio konsulo a. a. dr. Petro
kunigų,
pravoslavuos priešų. Visa tai reikia jei mirties ėmė blėsti ir jo paskleistos idėjos, buvusios
Daužvardžio mirties dešimt
Redagavo
J.
Augustaitytė
Vaičiūnienė
nesustabdyti, tai apstabdyti. Net atsirado nuomonių atkreiptos į lenkų ir lietuvių glaudumo santykių reikš
metų sukaktis. Mes liūdime dėl
kad mažai Suvalkų gub. pakanka vienos gimnazijos mę, kas ypač buvo svarbu Sūduvos krašte. Dabar ta
jo atsiskyrimo, bet dar labiau 11
Suvalkuose, gubernės mieste.
reikšmė, lietuviams pradedant susiprasti, atrodė
liūdime, kad jis nesulaukė sa
St. Mikuckio sumanymu, T. 2ilinsko patarimu
vo darbo vaisių. Jis norėjo iš
Mintis palikti lietuviams gimnaziją tik Suval sumažėjusi.
vysti laisvą Lietuvą, bet lais įsteigta Marijampolės (ir Suvalkų) gimnazijose po 10 kuose patikusi ir lenkams. Juos lietuvių šviesėjimas
Gavęs valią Apuchtinas, Varšuvos apygardos
vės švyturys nesužibo nė stipendijų, po 360 rublių per metus, baigusiems irgi baugino: jie nujautė, kad lietuviai susipratę nesi- mokslo globėjas, vadinamas tautų ėdiku, išbuvęs
spindulėliu net po dešimt me gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu studijuoti duos veržiami nė 'lenkiško apinasrio. Kitiems dar pareigose iki 1897 metų pabaigos, pradėjo veikti, net
tų. Į jį tik galime įsižiūrėti ir Maskvos, vėliau ir Petrapilio universitetuose. Tos atrodė, kad lietuviams kaimiečiams mokslas nerei- išeidamas iš potvarkio ribų. Atleidžiamas dir. A.
kovoti iki galo, nepaisant, kad stipendijos ir turėjo prisidėti prie lietuvių atitrauki kalingas. Tą mintį bene bus išsakęs Jurkevičius, Abramovičius, leidęs taip gimnazijai išsiplėsti. Į jo
darbų ir pastangų vaisiais ne mo iš Varšuvos universiteto ir įgyti jų palankumą Veiverių mokytojų seminarijos inspektorius — viet^ atsiunčia Šerno Salovjevičių, atitinkantį savo
vali
galėsime pasinaudoti. Jis atli sau.
^ i r siekius. Salovjevičius vykdo su aukštais proLietuviu8 tėvus dar viliojo siųsti į šią gimnaziją „Marijampolės gimnazija — tai radasta prie mužiko
ko, kas jam priklausė, mes tu
.sermėgos' " (milinės). Bet jeigu valdžia leidžia tai centais tą išleistąjį visoms mokykloms potvarkį ir dar
rime atlikti, kas priklauso pabrėžtas jos lietuviškumas lietuvių kalbos pamokų radastai žydėti, kaip ją nuskinsi. Be kitų rankų, tai toliau siekiančius Apuchtino užmojus. Išsilaikydamas
mums, kad ateinančios kartos įvedimu.
^ a 1M m e t l * (1882-1889), ištikimas savo šūkiui:
1880-83 m. laikotarpiu gimnazijoje dirbo 5 ar 6 radastai jei nenuskinti, tai gerokai aplaužyti tiesėsi
galėtų su didesne viltimi tęsti
ranka ir Varšuvos Apygardos mokslo globėjo Apuch- „Kirsk kairėn ir dešinėn" (rubi n a pravo i na levo), ne
kovą, kurią amžinos atminties lietuviai mokytojai. O nedarant kliūčių lietuviams tino ir kitų. Jis dar buvo įtaigaujamas kai kurių Varšu- tik neleidžia gimnazijai augti, bet mažina joje mokin u
Velionis yra vedęs iki savo pa vaikams įstoti, gimnazija išaugo į apie 700 mokinių. vos aukštų tarnautojų lenkų.
i skaičių, surasdamas priekabių besimokantiems
Tad
yra
pagrindo
tikėti,
jog,
kylant
tautiniam
skutinio atodūsio.
pašalinti,
sunkindamas naujiems įstoti, uždarinėdaBet gimnaziją kiek reikiant sumažinti ar uždary mas lygiagretes
Pr. Gr. susipratimui ir krašto medžiaginei gerovei, gimnaklases, rengiamąją, nustatydamas.
? £ £ Ū f i d a r u a T 8 1 ' n ° r S i k i t ° 1 ' k a i b u V ° ******* ti r i k ė i ° j ° ! ' . f f • - 1***
daiktinių duomenų ir k a d ] i e t u v i a b i t u r i e n t nebūtu daugiau, kaip 5-6'.
(1907) berniukų (ir mergaičių) gimnazija Vilkavišky- sąlygų Nužudymas (1881) caro Aleksandro II-jo jau LygiagTetė8
kla8ė8 h a i ^ s u ž d a r \ n ė t i *ulig jo d i į k t o .
je, ir~ būtų
*• įsigijusi
• stambių
* - l " lietuviškumo
*---•-*'-— bruožų,
* - jeigu buvo pnežastis kietmti saugumą visoje imperijoje. riavimu 1889 m. Apie 1885 metus, apmažėjus moki
turime ryšį su praeities žmonė jos augimas nebūtų buvęs sustabdytas ir visaip stab tuo labiau jos užgrobtuose, tada vadinamuose vaka
mis, pasilikdami jų valdžioje: domas, o lietuviškumas raunamas.
riniuose pakraščiuose. Be to, spaudoje paplito nuomo niams, jis siūlo švietimo vadovybei gimnaziją visai
uždaryti, o į jos vietą įsteigti, ūkininkų krašte, žemės
jie yra palaidoti valdovai,
Jeigu pradžioje rusai neįvertino lietuvių moki nių apie per dideles laisves Lietuvos mokyklose. Tos
tačiau visada laiką skeptrą, nių, atsiskyrus jiems nuo lenkų, galimo tautinio nuomonės pasiekė carą Aleksandrą III-jį. O jis, anot ūkio mokyklą, prisidėdamas prie kitų (ir lenkų)
t- J- i
nuomonių, kad mažame miestelyje gimnaziją laikyti
kuriuo jie net iš kapų nenus susipratimo ir jo per stipraus nesitikėjo, — nes nesiti Kudirkos,
XM
„visu save
Kudirkos,
„visu
savo
neaprėžtos
valdžios
sunkumu
• in
I IU*ta, kad gimnazija tuoj
toja valdę mūsų sielų.
kėjo ir tokio kaimo vaikų antplūdžio, — tai dabar jų, buvo užgulęs pažangą". („Varpas", 1895 m. 2 nr.).
maa" apie
( v LMarijampolės
. . " i «Q* ~ ogimnaziją
... N
nuostolinga. Buvo ir paskelbt*
Patikrintos žinios
S. Smiles rusų, nuomonė pasikeitė, — ypač paplitus slaptajai
uždaroma.
(Bus daugiau)

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA
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DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 5 d.

ATEITiyiSKAl

MODERNINAMA JAV
KARIUOMENĖ

(Atkelta is 2 psl.)

KAZYS BARONAS

ŠALKAUSKIS
ATEITININKUOS
AUKLĖTOJAS
Šiais metais sukanka 40
metų nuo prof. Stasio Šalkaus
kio mirties. Tai yra būtina pro
ga prisiminti šį didelį moky
toją ne tik jo buvusiems
mokiniams, ne tik ateitinin
kams, kurių vadu jis išbuvo li
gi mirties, bet ir visai lietuviš
kai visuomenei. Į Lietuvos
nepriklausomybę tam tikra
prasme galima žiūrėti kaip į la
bai efektingą mokyklą, kuri
išauklėjo mūsų laikų lietuvių
tautą. Tai nereiškia, žinoma,
kad lietuvių tauta nebūtų tu
rėjusi savo sąmonės anksčiau.
Ji ją turėjo sudarytą labiau
siai ant Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos palikimo, kuris ne
paliovė vis naujai įkvėpęs lie
tuvišką visuomenę. Tačiau ne
priklausomybės laikai uždėjo
visiškai savitą antspaudą lie
tuvių tautai savo visuotiniu
švietimu, mokyklų tinklu, ku
rių viršūnėje stovėjo Vytauto
Didžiojo universitetas. Šal
kauskis kaip tik buvo pasku
tinis šio universiteto rektorius.

Mūsų korespondentas Europoje

Vyriausias JAV kariuo krašto vyriausybei už nuolati
menės Europoje bei NATO nę paramą, pasidžiaugdamas
Europos gynimo (Central Ar- 15 tūkst. vokiečių darbininkų,
my Group — Centag) vadas esančių JAV kariuomenės
gen. F. J. Kroesen spaudos žinioje. Jų skaičius nemažės,
atstovams, prancūzų ir vokie bet greičiausiai dar didės.
čių atsargos karininkams bei
Iš savo pusės norėčiau pažy
Rheinland — Pfalzo vyriausy mėti, kad Rheinland - Pfalz
bes nariams pareiškė, kad kraštas yra beveik 20 tūkst.
JAV kariuomenė bus su km2 ploto su 4 mil. gyventojų.
moderninta ir pritaikyta šių Sostinė — Mainz. Jos sienos
dienų reikalavimams, paski liečia Prancūziją, Saaro kraš
riant jai milijardines dol. su tą, Belgiją, Hesseno, Hormas. Pirmieji žingsniai, bend
r a d a r b i a u j a n t su Vakarų
Vokietijos vyriausybe, jau pa
statyti. Taip pat vedami pasi
tarimai dėl perkėlimo JAV
dalinių arčiau rytinės Vokie
tijos sienos, statant ten karei
Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
vines. Tai daroma ne tik stra
3 m. Silkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba
teginiais sumetimais, bet taip
moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu „Ali wool made in
pat norint karius iškelti iš se
England"-, vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba
nų kareivinių — į naujus mo
moteriškas nertinis; „Wrangler" arba „Levi" jeans, denim arba
derniškus pastatus.
rumbuoto velveto; medžiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai

šiam kongresui Šalkauskis bu
vo pateikęs ir programą, kūną
jis buvo pavadinęs politine
programa. Ji yra atspaus
dinta „Romuvos" 1 nr. 77-78
psl. Būtų per platu, jei mes
gilintumės į šios programos
punktus. Vėliau Šalkauskis sa
vo pažiūras yra plačiau išreiš
kęs tuose straipsniuose, ku
riais jis kalbėjo ateitininkams
ir kurie šiandien sudaro atei
tininkijos vadovėlį. Tačiau no
rint geriau pažinti prof. Šal
kauskį jo paties vystymosi
pradžioje, nemažos medžiagos
teikia jo straipsniai, išspaus
dinti „Romuvos" numeriuose.

Tačiau rektoriaus titulas ne
daug pridėjo Šalkauskio pres
tižui. Jis savo ilgamečiu mo
kymu šiame universitete
išugdė visą eilę žmonių, kurie
jo dvasioje įtaigavo ir tebeįtaigauja lietuvių visuomenę. Dar
daugiau auklėjamos reikšmės
Šalkauskio veikla turėjo per
Ateitininkų federaciją, kurios
tikrti' dvasiniu vadu jis buvo
pasidaręs. Ateitininkams Šal
kauskis išdirbo pedagoginius
rėmus. Suformuodamas pen
kis ateitininkų oš principus,
jis, galima sakyti, yra ateitirrinkiškos mokyklos kūrėjas.
Tai sakant nenorima sakyti,
kad ateitininkai yra tik Šal
kauskio padarinys. Ateitinin
kų a turi savo steigėjų ir mo
kytojų grupę, kurie yra
ankstesni už Šalkauskį. Ir, iš
esmės žiūrint, kai kurių iš jų
įtaka ir reikšmė ateitininkų ai
turi labiau grindžiamosios
reikšmės. (Prie progos galima
pastebėti, kad terminas „grin
džiamoji reikšmė" yra paties
Šalkauskio sukurtas terminas
ir jo" dovana jo mokiniams). La
biau grindžiamos reikšmės
ateitininkų ai galima priskirti
tokiems asmenims, kaip:
Dovydaitis, Krupavičius, Ku
raitis ir Reinys. Tačiau jie yra
minimi tik pavyzdžio dėlei,
neatribojant kitų nuo šio labai
vertingo lietuvių tautai pali
kimo, kuriuo yra ateitininkų a.
Iš tikrųjų, Šalkauskis į ateitininkiją atėjo, jei taip galima
išsireikšti, iš šalies, iš savo pa
ries pradėto organizuoti sąjūil\n_ k"rf ;ia vadino Romuva.
>i9 sąjūdis ne tik buvo praįc-es
'ei?ti
savo
laikrašti
R o m u v a " bet buvo sušaukęs
r Kor,£Tc?3 i921 m. sausio 5 d.

Kai Šalkauskį norime va
dinti modernios lietuvių tau
tas auklėtoju, kyla klausimas,
kas yra būdingo jo pedagogi
koje. Berods pats būdingiau
sias dalykas bus jo filosofiškai
išdirbta tautos samprata. Šal
kauskio pagrindinis rūpestis,
atrodo, buvo rasti pateisinimą
tautiškumui. Ir į šį uždavinį jis
ėjo ne užmerktomis akimis, bet
pilnu žvilgsniu į pasaulio tau
tų įvairybę. Pasaulyje jis pa
stebėjo du priešingos krypties
reiškinius. Iš vienos pusės vi
sur kilo tautiniai sąjūdžiai, o iš
kitos pusės ryškėjo žmonijos
vienijimasis. Jis „Romuvos"
pratartyje rašė: „Mūsų laikais
gyvenime eina sykiu du vyks
mu (procesu) priešingomis
linkmėmis: mes matom iš vie
nos pusės atskirų valstybių
tautinimą, arba tautų įsivalstybinimą, o iš antros — vie
natinės žmonijos susitelkimą"
(6 psl.). Šiuo savo problemos
supratimu Šalkauskis yra
savitas dabartinei mūsų prob
lematikai, būtent, lietuvių išei
vijoje rūpesčiams, nes mes sto
vime prieš šią problemą kaip
pagrindinį mūsų išsilaikymo
uždavinį, net kaip grėsmę. Se
kantis Šalkauskio sakinys,
kuriuo jis užbaigia aukščiau
minėtą posmą mus nustebina
savo paprastumu. Jis sako:
„Tai parodo, jog tautų in
dividualizacija ir žmonijos in
tegracija suderinamos su vie
na antra".
Mums taip lengvai šis klau
simas, deja, nesisprendžia. Ir
ne mes vieni jo praktiško
sprendimo nerandam. Net ant
rojo Vatikano susirinkimo tė
vai, pastebėję šią problemą ir
ją užregistravę prisipažįsta
pilno sprendimo į ją neturį ir
kviečia katalikus pasauliečius
ieškoti jos sprendimo (Antrojo
Vatikano susirinkimo doku
mentai, I dalis, 231-2 psl.). Šal
kauskio pasakymas yra tei
singas filosofine prasme. Jis
būtent sako, kad, jei šie sąjū
džiai kyla kartu žmonijos
sąmonėje, tai jų sprendimas tu
ri kur nors būti.

drhein - Westfalen, bei Baden Wiurtembergo kraštus, o JAV
kariuomenės būstinė Heidel
b e r g e y r a už 20 k i l o m .
Taip pat ir strateginiai labai
svarbus kraštas. Per jį teka
Rheino upė. Tad pilnai su
prantama, kad šio ruožo gy
venimas yra pavestas JAV ka
riuomenė vyriausiam vadui.
Atrodo, kad JAV karių per
kėlimas į geresnes patalpas
jau pradėtas vykdyti. Vijp
Šventųjų dieną lankant bttt.
Hochfeldo stovyklą, artimOK
senose kareivinėse (kur b u s
lenkų stovykla) JAV karių jau
neradau. Aikštės viduryje pjĘfr
vėsavo jau vokiečių vėliava, ta
čiau ir vokiečių karių nesinfflP',
te.

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Prof. Stasys Šalkauskis, ateitininkų ideologas

Sekančioje strofoje Šalkaus
kis paryškina, kaip jis supran
ta savo filosofinį optimizmą.
Savo kuriamos organizacijos
vardu jis sako: „Romuva ne-^
belaiko dabar tautybės tikslu,
o tiktai priemone pilnutiniam,
arba visybiniam gyvenimui
pasiekti. Tautos individualybė
ir visuotinoji pasaulėžvalga ei
na darbar gretimais kartu"
(Ten pat 6 psl.).

vandenį, paskui kryžius ir gė
les, nėra svetimas kosminės di
dybės troškulys" (Ten pat 33
psl.). Kai jis svarsto klau
simą, kodėl lietuvių t a u t a ligi
šiol savo didingo vaidmens nė
ra atlikusi, jis visą bėdą suver
čia buvusiam liaudies ir švie
suomenės persiskyrimui (34
psl.).

Iš to nereikia daryti išva
dos, kad Šalkauskis kuria tau
Į šiuos žodžius mes esame tinį misticizmą, nesiskaitantį
linkę žiūrėti, kaip į idealaus su krikščionybės principais.
mokytojo žodžius, kuris atsto
Priešingai jis teigia, kad jo
vauja teisingam principui, bet
kuriamas sąjūdis „laiko vie
kuris mažiau dėmesio kreipia
nintelę tikrą tą religinės or
konkrečiai gyvenamajai tikro
ganizacijos lytį, kuri reiškiasi
vei. Tai sakydami mes neno
Katalikų Bažnyčioje" (16
rime pasakyti, kad Šalkauskis
psl.). Katalikų Bažnyčią, ša
gyvenimo blogybėms nebuvo
lia to, jis laiko neklaidinga ap
jautrus. Priešingai—kai ku
reikštųjų tiesų saugotoja ir
rioms negerovėms , ypač baž
skelbėja. Tas religines tiesas
nytinėms, jis buvo jautrus ir
jungiant su tuo, kas kosminėje
net perdaug jautrus. Tačiau iš
srityje i š g y v e n a m a pojū
šių jo pasakymų aiškėja, kad
tiniais patyrimais, k a s kultū
idėjinė sandermė jam reiškė
ros srityje organizuojama pro
daugiau, negu gyvenimo nege
to galiomis, kaip mokslinė
rumai ir net konfliktai.
Žinija, visa tai Šalkauskis sten
Net į tokį konfliktą, kaip Ry giasi „suvest į aukščiausią
tų ir Vakarų konfliktas, ant ku visuotinės žinijos sistemą" (17
rio kovos linijų lietuvių tauta Psl.).
gyvena, Šalkauskis žiūrįs grei
Gerai įsiskaičius į šiuos Šal
čiau kaip į uždavinį, o ne kaip į
kauskio
formulavimus, kurie
grėsmę. Jis linki, kad lietuvių
nėra
atsitiktiniai
pareiškimai,
tauta būtų jungtimi tarp Rytų
aiškėja,
kad
iš
Ateitininkuos
ir Vakarų. Tam tikslui, jo
grėsmę. J i s linki, kad lietuvių Šalkauskis norėjo sukurti to
natūralių pajėgų. „Šiai tautai, kią visuomenę, kuri nebūtų
garbinusiai iš pradžių ugnį ir vien mistinė religija, bet tiek
mokslą, tiek visuomeninius rei
kalus apimanti pastanga.
V. Bgd.
ATEITININKŲ
KALĖDINIS
SUSITIKIMAS

lauskas (viduryje) moksleiviams kalbėjęs apie draugyste tarp draugiškai nusiteikusių
Toronto mokai, ateitininkių.

Pacifizmą, neutralizmą bei
antiamerikietiškus
išsišoki
mus gen. F.J. Kroesen (rugsėjo
mėn. prieš jį buvo įvykdytas
atentatas) pavadino apgailėti
na plėtote, rodančia vis plates
nę dirvą laimėjimams.
„Manding, JAV ir Vakarų
Vokietiją jungia glaudūs ir
draugiški ryšiai",— pažymėjo
Rheinland - Pfalz krašto vy
riausybės min. pirm. dr. B. Vo
gei ( jis yra krikščionių —
demokratų partijos atstovas),
dalyvavęs kartu su kt. aukš
tais vokiečių svečiais. Džiau
gėsi, kad dėka JAV kariuo
m e n ė s v o k i e č i a i 35 m.
džiaugiasi laisve bei taikingu
gyvenimu. Tad ir Mainzas
(sostinė Rheinland - Pfalz)
smerkė kiekvieną pasireiškusi
antiamerikietiškumą ar teroro
aktą pvz., Ramsteine ar Hei
delberge, įžiūrėdamas jame
laisvės šaknų pažeidimą. Gen.
Fr. J. Kroeseno pareiškimu,
Rheinland - Pfalz kraštas yra
labai svarbus strateginiai JAV
kariuomenei. Jis dėkojo to

Pasaulyje yra trijų rūšių
žmonių: vieni mokosi iš savo
pačių patyrimų, ir tie yra
išmintingi; kiti mokosi iš kitų
patyrimo, ir tie yra laimingi;
treti nepasimoko nei iš savo,
nei iš kitų patyrimo, ir tie yra
kvaili.
Chesterfield

vilnonių su mohair siūlų.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00
I šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: medžiagos
galima dadėti 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 viršus,
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 už vienas
$40.00.
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas . . .
$42.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1% sv
$40.00.
Vilnonė arba šilkinė skarelė
$12.00.
Telescopic lietsargis, sveria % sv
$13.00.
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1H sv
$50.00.
Puiki medžiaga suknelei
$32.00.
Angliška medžiaga eilutei
••
$60.00*.
Angliška medžiaga eilutei
$70.00.
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
$100.00.
Stetoskopas, Littmann
$62.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: H sv. arbatos — $4.00;
Hsv. nescafes — $6.00; 1 sv. pupelių kavos — $7.00; 1 sv. šokolado —
$7.00; 40 cigarečių — $5.00.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $42.0X1,
Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybės, tarpi
ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas,
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.
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BALTIC STORES & CO.
(Z. J U R A S )
11 London L a n e , Bromley,
Kent, B R 1 4HB, E n g l a n d . ,
Tel. 0 1 460 2592.
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Come to where

THE FUN NEVER SETS

y.*b

rr<H

Iš esmės imant, amerikie
čiai yra padori tauta, kuri nuo
klaidos per klaidą veržiasi
pirmyn, veržiasi į tai, ką laiko
teisybe. Jei ši tauta bus teisin
gai informuojama, ji netrukus
virs didžiausia jėga teisingu
mo tarnyboje.
A. Maurote

• Acrt

N A U J Ų METU
SUTIKIMAS
Ateitininkų ruošiamas Nau
jųjų metų sutikimas vyks gruo
džio 31 d., 8 vai. v a k Atei
tininkų namuose (Archer Ave.
— Rt. 171 ir 127 s t Lemonte).
Informacijai tel. (312) — 2847251 arba 77&-3209.

Artėja Kalėdų šventės — jų
išvakarėse visi Chicagos atei
POEZIJA
tininkai vėl rinksis kartu pa
ATEITININKU
gyventi švenčių nuotaikomis.
NAMUOSE
Šeštadienį, gruodžio 19 d., 5
Chicagos ateitininkai kvie
vai. vak. Jaunimo centro ma
žojoje salėje įvyks ateitininkų čia lietuviškąją visuomenę
Kalėdinis vakaras. Prasidės atsilankyti į Ateitininkų na
šv. Mišiomis, kurių metu prisi mus ir praleisti popietę su poe
minsime visus mūsų artimuo te Julija Švabaite - Gyliene.
sius po platųjį pasaulį išsi Poetė pasidalins mintimis
barsčiusius. Sėdėsime prie apie kūrybą ir paskaitys
bendro stalo ir ragausime tra pluoštą pačių naujųjų savo ei
dicinius švenčių valgius. Klau lėraščių. Publika kviečiama
sysime aktorės žodžių ir gie atvykti sekmadienį, gruodžio
dosime kalėdines giesmes. 13 d., 3 vai. po pietų kavai ir
Kviečiame šį vakarą pažymė pyragaičiams. Programa pra
ti savo kalendoriuje ir gruo sidės 4 vai. I šią kultūrinę po
džio 19 vakarą praleisti savo pietę kviečiami visi - mokslei
ateitininkiškos šeimos narių viai, studentai, sendraugiai ir
tarpe.
jų svečiai.

n

°Weekend <package
for<Two$1gg
Enjoy three days and two nights « A > % I B ^ ^ J ^ r
at the worki-farnous Arimgton
Hotel. The weekend package for two indudes $30 worth
of FREE food and beverages, and FREE hot thermk baths
and massages for two. No room charge for children 18
and under when accompanied by parents.
Ifs a world of fun with tennis, golf, horseback riding, sailing,
swimming and a whoJe lot more, so make reservations now
by calling 1-623-7771 in statė or 1-800-643-1502 out of statė.
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ARBNGTON

Hot Springs National Park, Arkansas

JAY DRUGS V A I S T I N E
2759 W. 71 it St., Chicago, UI. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Atdara šiokiadieniai* nuo » nL ryto Hd 10 vaL vakare
Sekmadieniais ano 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6
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GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJE
NUOSTABUS
DARBŲ TEMPAS

Redaguoja dr. K. A. Dagyi
4*** * — H
•EJBS

MĖNUO, SKIRTAS
DOVANOMS

SPAUDOS
APŽIŪRĖJIMAS

Arba: pamišimo sezonui prasidėjus

SURADO NAUJĄ
EVANGELIJĄ

•:?ter-rT<'r

Plungės
statybos
technikume,
įsikūrusiame
buvusiuose Oginskio rūmuose,
sudarytos visos sąlygos, kad
moksleiviai greta
teorinių
žinių įgytų ir praktines. Gera
tai ar bloga — nesunku įsi
tikinti
perskaičius
žemiau
pateiktą vienos tokios paskai
tos stenogramą:
„Dėstytojas.
Moksleiviai!
Prieš pradėdamas kalbėti,
norėčiau, kad nuo suolų nusi
valytumėte lubų tinką... Dėkui.
Mergaitės
paskutiniuose
suoluose,
suskleiskite
liet
sargius — lietus jau baigėsi...
Ką gi, leiskite pradėti.
Jums, kaip būsimiems staty
bininkams, išpuolė didžiulė
laimė:
jau
technikumo
suoluose jūs galite pamatyti
kaip nereikia dirbti.
Pirmiausia
atkreipkite
dėmesį į tuos m e d i n i u s
pastolius. Greitai sukaks dveji
metai, kai jie „apraizgė" mūsų
mokymo pastatus. Dar mėnuo,
kitas ir vargu ar atsiras drą
suolis, kuris išdrįs ant jų bent
koją užkelti. Matyti, Klaipė
dos restauracijos dirbtuvių
darbuotojams buvo svarbu iic
rūmus restauruoti, bet gauti
tuos 30000 rublių, kuriuos
jiems sumokėjo vos sukalus
pastolius. Reikia pripažinti,
kad iš dalies jiems tai pavyko:

DRATJGAS, šeštadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 5 d.

Ęalys Pavabalys
REZIDENCIJA
IR KADENCIJA

KOJELĖ P A N A Š I
l KANOPĄ
Anicokas Ražas rasė, kaip
Jonavos meistrai jo žmonelės
batus remontavo. Taisė ilgai,
užtat kai atėjo ji atsiimti —
„viena dirželio pusė buvo pri
siūta, o kitą atsiknojusi: pusė
skusta, pusė lupta! Daug jona
viečių meistrai apvylė, i i
batukų padarydami vyžas,
kurpes, kurias apsiavus ir
graži kojelė tampa panaši į
kanopą!" Anicokas čia kelia ir
vietiniams labai aktualų skubaus a v a l y n ė s
taisymo
klausimą.
Tai ką pagaliau į v i s a tai Jo
n a v o s buitinio g y v e n t o j ų
aptarnavimo kombinato direk
torius A. Cupkovas? Ar labai
staigiai reaguoja, g a v ę s eilinį
„Jonavos balso" priminimą:
„Primename, kad buvo iš
spausdinta...; prašome praneš
ti redakcijai, kokių priemonių
imtasi..."
Ogi labai jau s t a i g i a i
draugas A. Cupkovas reaguo
ja. Čiumpa, sako, jis praneši
mą nuo stalo ir — į giliausią
stalčių šmakšt! Kad nė lapė
nelotų!..
— Kietas riešutas mūsų
buitininkų direktorius! — tvir
tina redakcijos vyrai. — Visos
mūsų kritikos strėlės nuo jo
kevalo atšoka!
Ne veltui sakoma, kad tylėji
mas — auksas. Kitas tylenis ir
už auksaburnį mandresnis.

Buvai gūžtoj gana prastoj.
Dabar — jau rezidencijoj.
Rytoj gal būsi dar kitoj,
Pačiam ašigaly rastoj,
Jei būsi dar kadencijoj,
Nedingęs
egzistencijoj.
Tad egzistuok,
nepasiduok!
Tad, mielas pone, reziduok
Šviesiausioj
rezidencijoj
Net pačiame aSigaly,
Kol dar esi kadencijoj,
Kol reziduoti įgali.
O jei nušluotų viską laikas,
linkiu, kad būtum sveikas.
Kai televizija užvaldė žemę
ir visa kas joje yra.
Iš Argentinos ir Izraelio spaudos

STASYS TAMULAITIS
VĖL GYVAS

Dr. S. Aliūnas
KALĖDŲ
DOVANOS

Iki šiol ne vien mes, bet ir vi
Nuo stalo smuklėj krinta
Metudsgjrra dvylika mėne i n s t r u m e n t ą .
Tegul paskui sas kultūringas pasaulis 2000
1951
„Drauge"
buvo
toks
Cti'uC3,
sių, lyjgjaTkaip padangėje dvy a n i e n e d r a u g a i ar priešai gali metų žinojo, kad Luko visos
„
V
i
e
š
a
s
p
a
s
i
ž
a
d
ė
j
i
m
a
s
O ore sniegas gabalais,
lika žvaigždžių, kurių reikšmę nėj asi s u s a v o vaikais, kai n e evangelijos žinomos, ir nieko
Lietuvai":
„...
nutariau
Ir eina dienos ir Kalėdos
moką^i^ąiškinti aiškiaregiai ir į m a n o užmigti, arba kai jų kai naujo neatrasime. Pasirodo tas
k a s m e t (autoriaus pabrauk
Su ryšuliais ir bundulais.
i š s k a i t y s ^žmonių nelaimes — m y n a i a t e i d i n ė s skųstis dėl kultūringas pasaulis klydo
ta) skirti iš savo uždarbio 60
potvymoą, „skėrių antplūdžius, peršautų l a n g ų ar durų.
arba nežinojo, kad Lukas
dolerių Lietuvos reikalams.
Vyniojam popieriun bananą,
naftosjnųtrąukimą, žemės dre
vienoj nežinomoj evangelijoj
Šiuos
pinigus
paskirstau
taip:
Apkaišom popieriais žaliais,
bėjimus^ .kąrus, Brežnevo atvy
K i t i e m s geriems žmonėms minėjo ir mūsų protėvius ais
1)
10
dolerių
kasmet
moku
Ir visi velka, neša, stena
kimą vpu^lietuviai tiems mė- reikia n e š t i tik praktiškas do čius. Kad taip tvirtinti turime
VLIK-ui (arba tėvynės vadavi
Su bundulais ir ryšuliais.
nesian« Jskjria ir tam tikras v a n a s : č e b a t u s , keptuvę, kopė ne tik teisę, bet pareigą, reikia
mui i š despotų ir negirdėtų
intencijas, .pilietinius įparei- č i a s ar automobilio padangą. tik atsiversti neseniai iš spau
žudikų rankų). 2) 25 dol.
gojimijs:,^yienas aukų rin N e s v a r b u , k a d ji ano turimam dos išėjusią knygą „Mažoji
Į kaspinėlius viską suka,
kasmet moku Lietuvių rašy
kimui, ^ t a s mokinių verbavi Chrysleriui netinka, juk reikia Lietuva ir mes", sudarytą Vin
Gražiais apkaišo žvangulais,
tojų draugijai Amerikoje... 3)
mui, trečias piknikams, paskui kur nors ją iškišti, kai netinka co Žemaičio, kur knygos pra
Apkrauna dėdiną dypuką
12 dol. — taigi po 1 dol. per mė
Su ryšuliais ir bundulais.
vėl jubiliejams minėti, rezi- ir tau.
džioje įdėtas toks motto: „Visų
nesį Vakarų Vokietijoje esan
denrijujdažymui ir kt. Užmirš
Prieš perkant ir nešant kam amžių aisčių laisvės kovo
čiai
vienintelei
pasauly
tame .pridėti, kad, pagal šio d o v a n a s , reikia gerai pagalvo tojams ir tam, kuriam visi yra
Pagerbkime sukimo meną,
lietuvių
gimnazijai.
4)
13 dol.
krašfrr; neatmainomą, kilnų ti ir n e i š s i š o k t i , nepasiduoti gyvi (Luko 20, 38)".
Suraišiokim visais galais,
kasmet moku Vaikų teatrui
paprotį gruodį reikia laikyti b e n d r u o m e n i n k ų
Tegu visi kaip vienas stena
propagan
Chieagoj... Pasižadu kasmet
pamišimo mėnesiu, t.y. skubė dai. K a l b u apie knygą. Tai la
Po ryšuliais ir bundulais.
NEBUS VIETOS IR
prenumeruoti ne mažiau kaip
jimu, bėgiojimu
dovanoms b a i nepraktiška, tiesiog ža
5—6 l i e t laikraščius bei žur
ANT LUBŲ
pirkti ir pašto dėžes prikimšti, l i n g a b ū t ų d o v a n a . Atrodytų,
nalus (šiems 1951 metams užsi
GYDYTOJAI
užversti blizgučiais, kitaip sa l y g neturi nieko geresnio arba
„Šaulių
salės
rytinę
sieną
prenumeravau viso 9) ir pirkti
CIA NESILANKO
kant, atvirukais su storais rau norėtum p a s a k y t i tam lanko
kasmet po 8—10 ar daugiau
donais seniais, briedžiais ir m a j a m , k a d jis dar reikalin puošia 21 didžiųjų patriotų at
James Lamson „Reader's
vaizdų.
Jų
tarpan
nutarta
lietuviškų knygų... S t Tamudzinguliukais. Populiariai rei g a s m o k s l o . O jei kas, paveik
Digest"
žurnale rašo, kad jis
įterpti
Voldemarą
ir
partijų
va
laitis".
kia vadinti kalėdiniu pasiruo t a s p r o p a g a n d o s , ir nupirktų
bedarbių
registracijos įstai
Trisdešimt metų praėjo nuo
šimu, lenktyniavimu — kas tokį daiktą, baisiai nejauku dus Sleževičių ir Krupavičių.
goje,
stovėdamas
eilėje, paste
to pasižadėjimo, o apie Tamudaugiau dėžių parvilks namo, pasidaro, kai nėra kur tos kny Neturiu blogo žodžio nei prieš
bėjo,
kaip
vienas
vyras
staiga
laitį niekas negirdėjo. Spėjom
kas jų daugiausia gaus, kas g o s dėti. G a l i m a būtų padėti iš vieną iš parinktųjų, bet šiuos
apsirgo
ir
sukrito.
Subėgę
ap
jį apraudoti ir palaidoti. Dabar
kiek išdalino vaikams, gimi kart į š i u k š l i ų dėžę, bet vėl žodžius rašančiam teko įsi
link
buvę
jį
pakėlė,
bet
nė
terpti, siūlant n e p a v e r s t i
staiga jis pasigarsino „Drau
nėms,- b o s a m s ir paval- n e p a t o g u
prieš
kaimynus. šaulių salės fotografijų galeri
vienas nežinojo, ką toliau
ge" kaip spaudos rėmėjas, vėl
diniaa&T'dfaugams ir... prie- P a s t e b ė s , p a s k l i s gandas po vi
daryti. Tada viena moteris gar
ja,
nes,
kaip
besvarstytume,
g y v a s ir s v e i k a s . Garbė
šamsf^aip ir priešams!
są kolonija, kad štai tas neger norint sukabinėti visų tautai
siai paklausė: „Gal yra čia toj
Alachui'
Mokytųmokyti nereikia. Jau bia lietuviškos knygos, nekul nusipelniusių, neturime tiek
salėj gydytojas?" — Atsakė jai
mes žinome, kam kokių do t ū r i n g a s . Anksčiau būdavo sienų nei lubų".
iš kito galo moteriškas balsas:
vanų reikia, bet čia toks jau lie n o r s n a m ų krosnys malkom J . Y l a , „Draugas" lapkr. 2 3
„Pone Dieve, argi galėjai kada
Gerk arba 8eflc
tuvio būdas: būtinai norisi pa k ū r e n a m o s , tai gera vieta bū
m
a t y t i bedarbių
įstaigoj
Užrašas vienoje Atėnų
— Štai naujosios produkcijos pavyzdžiai. O jie vis tvirtina, kad ir
tarti kitam, parodyti, kad už jį d a v o ir k n y g o m , dabar val
gydytoją!"
smuklėje
daugiau
išmanai.
J e i džia uždraudė dūmus gaminti. BERAŠTIS „GENIALUSIS" graži kojelė tampa panaši į kanopą.
Cia guli horizontaliai laikrodi
„Šluota", 1981 Nr. 8
nepasakysi kaimynui, kad bū K a d toji k n y g a nors būtų to
Vienam apsipirkimo centre
SEKRETORIUS
ninkas Lunke.
tų buvę geriau pirkti armo kia, kokia s e n i a u mūsų protėrestauracijos darbai dar nepra
didelių
reikalavimų poniutė
Užrašas Woodbury, N.Y.
Buvusio Stalino premijos dėti, o pastoliai jau baigia
STEBĖTINAI
niką tiegu motociklą, arba var I v i a i m ė g d a v o — sapninin
visą
valandą
rinkos drabu
kapinėse
Mikaldos
pranašystė. laureato Nekrasovo žodžiais sutrūnyti.
pą n«gtT--puodynę medaus, k a s ,
PANAŠUS
žėlius, barėsi. Pardavėja jai
neįgyit'viską žinančio išmin Jeigu m a n k a s išdrįstų knygą Sovietų Sąjungoje rašytojų
O dabar, kol mūsų neužgriuniekaip negalėjo
įtikti.
ATSITIKIMAS
čiaus vardo. Tai labai svarbu pakišti nors kaip priedą prie sluoksniuose yra vieša paslap vo lubos, siūlau pasivaikščioti
Pagaliau toji poniutė sako:
šiam •kompiuterių amžiuje. To Martelio, pasakyčiau: "Priete- tis, kad generalinis sekre po kiemą...
Yra žinomas pasakojimas
„Pakviesk man kitą, gudresne
dėl ir sakau*, jei perki kam ką, liau, argi a š ne inteligentas. torius „nesugeba poros žodžių
pardavėją". Atsakė jai par
Prieš jus — būsimoji tech apie čigoną, kai jis naktį į
tai žiūrėk, kad šio pamišimo Juk m o k y t a s esu ir viską ži sumegzti", nekalbant jau apie nikumo sporto salė. Jos sta vieno ūkininko kamarą buvo
davėja: ..Visos
gudresnės,
metulftūšĄrtrktum tik praktiš n a u . M a ž i e m vaikam pasiū rašymą ar literatūros ver tybai valstybė išskyrė daugiau įlindęs lašinių vogti. Prisi
pamačiusios jus, pasislėpė".
ką daiktą. Tų praktiškų prekių lyk . Kur a š dėsiu, jei visi ma tinimą.
kaip 900000 rublių. Vos ne krovęs maišą ūkinių gėrybių,
K. Z., „ D r a u g a s " , milijonas! Ir nors jau statyba patamsy pataikė į gyvenamąjį
juk pilnos geležies, kirvių, ba n o svečiai sugalvotų nors po
Visi politikai didesnę dalį
1 9 8 1 . X . 3 1 tęsiasi penkerius metus, darbų trobos galą ir išsigandęs nuste
tų ar padangų krautuvės. Pir v i e n ą k n y g ą atgabenti? Negi
savo pažadų neišpildė, todėl
miausia aprūpink savo šeimą. pirksi l e n t y n a s ? Matote, kaip
teįvykdyta už 487000 rublių. O busiam š e i m i n i n k u i susi
mūsų valstybė ir galėjo gra
Jeigu mariai, kad žmonai nie v i e n ą s a l i o n o sieną užima bu
žiai išsilaikyti daugiau n e g u
SAUGOKITĖS POLICININKU kokie tie „darbai", netrukus griebė pasiaiškinti:
ko nerfciktfi.'jei ji visko turi, tai fetas s u v i s o s Europos vynų ir
— Matai tau velnias siun
pamatysite patys.
200 metų.
gali pirktf bet ką. Vis vien bus b r a n d y pavyzdžiais, kita su si
čia
maišą
lašinių...
Va
„nuveiktas
darbas"
—
William D . Tammens)
Įvažiavus į Seekong, Mass,
gerai.'Sakysim, prie jos 63 žie dabro ir kristalo servizais. Ar
—
Eik
tu
pats
pas
savo
niša
radiatoriui:
nišos
aukštis
miestelį, yra toks įspėjimas: „Va
dų ririktrSolnebūtinai žmonos t a m a š g y v e n u Amerikoj ir dvi
Sekėm aną nevidoną t o l kol
žiuoti atsargiai — 29 vaikai, 2 — 40 centimetrų, o radia vemia, — atšovė ūkininkas.
rinkinys"W8ideda
tik iš dei- dešimt trejus metus dirbau po
—
Eik
tu
pats
pas
savo
vel
jis
dingo ii akių,
toriaus — 55. Tai bent rebusas
mantatt'papuoštų žiedų, yra ir dvi p a m a i n a s , kad įsigyčiau arkliai, 8 šunys, 4 katės ir 2 laukia santechnikų!
nią, Leniną ar Brežnevą, —
( B polictjoi raporto)
iš Woolworth pirktų už 1.49 rezidenciją su tuo, ką čia mato POLICININKAr.
atsakė
švedai,
pagavę
rusiš
O šio „nuveikto darbo"
dol.) ttka>bet koks. Vis vien ji te. P a g a l i a u , jeigu iš tikro suži
kitaip kaip elementariausių kąjį čigoną — povandeninį
tokio dsofcjiteturėjo. Tik neda nočiau, jog koks nors mūsų
Neparašysi geros knygos, kol statybos reikalavimų ignora- laivą, a t p l a u k u s į karinių Sunku jį ištraukti iš ekonominei
Kas kuprotas, tą ne protas,
ryk, kasplahais metais padarė rašytojėlių būtų surašęs ir ma prieš tai neftleisi kelių blogų.
vimu nepavadinsi- juk tvirtinti paslapčių vogti ir kaip anas balos.
bet
grabas teiSlygins.
Anuprą.*, fiampė: pagailėjo n o istoriją arba labai panašią,
langų rėmus, kol namui ne čigonas, pakliuvusį į švedų Iš austrų spaudos
Aluona
žmogus*. i .atidaryti piniginę, kaip m e s bėgom, tai ga
spąstus, ant uolos užplaukusį.
uždėtas stogas, draudžiama".
žmonai', Bematant iš jos 76 lių pasiskolinti knygą ir pa
Kas atspės, kur veda šie
žmonai, ir šuneliui — juk ir jis
žiedelkt^riakinio vieną paėmė, skaityti. Oho, taip viskas pa
kai šie piliastrai
visiškai
laukia švenčių); tempkite bra- laiptai, rašau „penketą"...
paskui,-supakavęs į dėžutę brango, vien žmonos balinė
Jonys Aluona
Moksleiviai (choru). Į palėpę! sutrupės?
zilietiškus ąsočius, Indijos va
padovanojo.-Tartum tik dabar suknelė, kai ėjom į seserėno
Dėstytojas. Deja... J a i s Moksleiviai
zas, japoniškus varpus. Jokiu
(virpėdami
iš
būtų pirkęs.-Pradžioj jo Adelė v e s t u v e s , k a i n a v o šešis šimtus
būdu
nenusileiskite
kai kopiant, galima pakliūti tik į baimės). Ir kokie nemokšos čia
JAUNIMUI KELIĄ
apsidžiaugė, pasakė, kad da s e p t y n i s d e š i m t dolerių. Dabar
mynams iš dešinės ir iš kairės. „aną pasaulį". Netikite! Tuo dirbo?
bar turėsianti du tokius (stebė ir geresnis konjakėlis su pen
Laimingų švenčių ir pošven- jau pademonstruosiu... Matote,
— Jaunimui kelią! Jaunimui kelią!
Dėstytojas. Ogi Jūsų vyres
tinai gera atmintis), bet greit kiom m a ž y t ė m žvaigždutėm jau
kaip linguoja nuo mano svo nieji kolegos iš KMK Nr. 114,
čių! Tik neapsirikite.
Dažnokai mėgstam sušukt ne vienas.
vagys**•>+* apgavystė paaiš d v i d e š i m t šeši doleriai. Mėtysi
rio? Tikiuosi suprantate, kas priklausančios
O tam jaunimui barzda jau želia,
Klaipėdos
(Praktiškas
patarimas:
dė
kėjo ir baigėsi amžinom skyry pinigą kažkokiom pasakėlėm
bus, kai jais pasileis visas statybos trestui. Tiesiai virš
Seniai nuo lūpų nudžiūvo pienas.
žių,
dėželių,
vyniojamų
popie
bom, primokėjimais, baldų ar istorijėlėm!"
pulkas?
Krūpčiojat*,
v
a
d
i
n
a
s
i
jūsų
galvų
rūdija
geležinės
rių, rišamųjų kaspinų neiš
dalybomis*
Taigi, mieli broliai ir sese meskite — kai svečiai tamstai suprantate...
konstrukcijos, kurios... Kur
Garbė per amžius jums, žilagalviai,
Pradžioj -minėjom, kad rei rys, kai a t e i n a tas pamišimo prineš daugiau nereikalingų
Atsargiai!!!
Kategoriškai bėgat? Stokit' Aš dar nebai
Kovoję liūtais už gimtą šalį.'
kia neužmiršti ir priešų. Taip ir m ė n u o ir kai visi ieško tokių negu reikalingų niekalų, kur draudžiu remtis į sienas! Argi giau..."
Jaunimas — mūsų rytojaus kalviai.
vadovėnoosa-paraSyta. kad rei d o v a n ų , kad nustebintų ir nu juos dėsi — supakuok ir kitais nematote, jog šie piliastrai
Jaunimas dangų pasiekti gali.
Nuo autoriaus. Toji pamoka
kia ir juos" atitinkamai mylėti. stelbtų kitus, nepasiduokite. metais kitiem nuneši. Tik nesu trupa, vos pirštu palietus? tikrai įvyko, tik ją išklausė ne
Sakysin*. jų vaikams geriau Bėgiokite, tiesiog lakstykite maišyk ir nenunešk tam iš ku Geriau pakelkite akis į tas technikumo moksleiviai, o aš
Jų eiklios kojos, jų tvirt&c rankos,
sia padovanoti ar tai pištalie- g a t v ė m , apsipirkimo centruo rio gavai. Būtų baisus nemalo altuoniatones plokštes, kurias —
Jūsų
nuolankus
Kely į priekį jie nesidairo.
tą, trimitą, būbną bei kitą pati- se, nešiokite dėžes, pakietus su numas).
laiko šie, atsiprašant, atramos korespondentas.
Kai mūs padangėj perkūnai trankos,
kimai
t r i u k š m i n g ą n a u j a i s žiurkių kailinukais (ir
Kodėl jaunimo neleist prie vairo?
Mikalojus
Praktiškasis taškai. Įsivaizduojate, kas bus.
„Šluota**

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 5 d.

VYHERE DO YOU STAND
\VITH IMMIGRATION?
Your application may be one of the thousands lošt or
rejected by the INS every year. Let us help you find out.
VVe II also help with your labor visa, your U.S. visa petition
or appeal, or help you brmg a relative into the U S A .
legally Call for a free and confidential initial appointment.

CALL OUR HELP LINE 341-0990

TERRY&FOGEL
Attorneys at Law
332 S. Michigan Avenue. Suite 1840, Chicago, 1L 60604

WE RE HERE TO HELP.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius

"Vaivos" vokalinis vienetas, Jaunimo centro metinėje vakarienėje atliekas meninę programą, suvaidindamas "Oklahoma". Iš kairės: Vita Radzevičiūtė, Regina Ruesch - Tume vičiūtė, Antanas Kivėnas I, Sofija 2utautaitė, Viktoras Kel
melis, Laura Lauciūtė, Vincas Olšauskas, Antanas Kivėn as II, Vilija Vakarytė ir Rima Valiulytė.
Nuotr. P. Maletos

SUSIPAŽINKITE SU ONA JANKAUSKIENE

Lietuvių Enciklopedija 36 tomai

$3S$,00

Encyclopedia Lituanica 6 tomai

$125.00

Vinco Krėvės Raštai 6 tomai

$32,60

Iš mano atsiminimu — Petras Klimas

$13.25

(Kainos su persiuntimu Amerikoje)

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, R O.Box 95,So. Boston, MA 02127
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

CLASSIFIED ADS
Parduodamas is Lietuvos gintaras,
niniai išdirbiniai ir kitkas.
Skambint — 6564589

IEŠKO

NUOMOTI

IEŠKAU NOMUOTI GARA2A Marquette Parko apylinkėje.
Skambint — 778-7704

I N C O M E
T A X
Insurance
—
Notary Public

Tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980

ninnnnniinMiiiiimiiiHiimiiimmimii
BUTŲ NUOMAVIMAS

lllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

Draudimas — Valdymas
Namų pirkimas — Pardavimą*

ŠIMKUS

Holiday Ratile

4243 S. Archer Ave. sr=zz 247-6989

Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas

ir kitus kraštus

Kur tų lietuvių nerasi!
. ^ >
Štai, užkampi© miestelio Hebron, Indianoj, apie 65 mylios
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU i3kvietlmai. pildomi
nuo Chicagos, ūky gyvena Ona
Sunny Hills, Fla.
PILIETYBES PRASTMAI Ir
Jankauskienė pas savo dukterį
<!tokle blankai.
Julijoną Gesse ir jos vyrą OaMielos Genutės Beleckienės
iiiiiTnmnnmniiniiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiHiii
rence.
suorganizuotas lietuvių suneštinis
iiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiH
l s t Prize *400 DU..KHK1 Pefld.
Padėkos dienos minėjimas, įvykęs
Gruodžio 6 d. Jankauskienė
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
2nd Prize ' 2 6 5 uadro
Uadro
Community Center salėje, praė
atšvęs savo gyvenimo 94 metų
• 14K&18K
iš mūsų sandėlio.
$
jo linksmai dalyvaujant beveik
Anri
Gold
amžiaus sukaktį. Ji bus pagerb
COSMOS PABCELS EXPRESS
3rd Prize
175 N. Rockwell
visiems Sunny Hills kolonijos lie
k Diamonds &
Hurmnel
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629
ta savo vaikų, 24 anūnų, 14 proMušt b e 1 8 or older
Gems
tuviams.
Dresden
anūkų, giminių ir draugų.
No Purchase necessary.
!• Amber
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Muzikui V. Mamaičmi prie pia
Mušt register at Avalon Galleries
N. Rockvvell
Šviesiai rudų akių, akyla ir
Į» Por. Dolls
to
be
eligible
for
dravving
Saturday,
Tel. — 925-2737
no ir B. Čepukui pritariant akor
tvirta, Jankauskienė savo sve
Sebastian
• Music
December 2 6 t h , 2 p.m.
deonu,
buvo
linksmai
padainuo
Vytautas Valantinas
čiams išsitarė: 'Tai mano didis
j
Boxes
Crystai
ta,
pasišokta
ir
padėkojus
rengė
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UU11U11UIIIIIIIIIIIII
• Cards
Pewter
džiaugsmas sulaukti 94 metų
jams užbaigta ši šventė.
amžiaus . . . Dėkoju Dievui už
K- Z.
man suteiktas malones . . . Mel
džiuosi kas dien<į už savo gimi
KILIMUS IE BALDUS
30% OFF on Diamonds and Oold
nes, už taiką pasaulyje, ir pra
Plauname ir vaškuojame
20% O F F o n gifts
šau mūsų tėvynei Lietuvai lais- Mrs. Aima Schank Chicagoje,
visų rūsių grindis.
DAR GALIMA GAUTI IS
10% OFF on collectibles
į sūnus Benediktą ir Adolfą, abu I
AUTORIAUS
BUBNYS
Jankauskienė savo namuose [ūkininkus Hebron, Indianoj. Jos - K U N. J. B U R K A U Sj
Tel — RE 7-5168
pradeda dienas ankstyvą rytą ir i! brolis Petras gyvena Marąuette
KNYGŲ:
po pusryčių mėgsta atsisėsti Parke, Chicagoj . Jos sūnus
Du
dv.
būt.
pasauliai . . . . $8.50]
•IIIMUIIIIIIIIimilllimilllllllIIlllllllllllllll
DALE IR ROMAS DAUKŠAI, savininkai
prie priėmimo kambario lango : Benediktas turi 12 vaikų, iš ku- Terese Neumannalte
$5.00 j
\
rių
Dovydas
ir
Petras
studijuosu gintariniu rožančium savo
tikslo . . . .: : : : : : : : $6.00 j
| ja seminarijoj Bostone, norėda- Arti
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
pirštuose.
Meiles liepsna (vert.)
auka!
j
mi
tapti
Oblat
vienuoliais.
Do
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
"Aš laukiu", Jankauskienė
Persiuntimas — auka
-.<
PaHavimas ir Taisymas.
vydas
tęs
savo
teologijos
studi
aiškina, "pasirodant mano myli
Adr.: 809 RAMBLE ST.
jas
Romoje.
HOT SPRINGS, AR. 71901
M I G L I N A S TV
mam draugui, kurį atneša man
kožną rytą laiškanešys . . . tas I Jankauskienė yra veikli para2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
mano kasdieninis draugas yra ; pietė šventos Elenos bažnyčioj
2, inrnmmmtuimiiniinninniHiiminn»
dienraštis "Draugas", tai mano Hebrone. Jos mylima draugė
IIHMHtllMHIHtHliflIHMttftHIIUIIIIIIIMII'
tinkamiausias dienraštis ir ma- : yra Mrs. Mary Jane Aylesworth,
no ryšys su savo tautiečiais ir g v . Elenos parapijos vargonininLicensed, Bonded. Insured
pasauliu".
į kė, kuri šio straipsnio rašytoją
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
Ant stalelio prie jos kėdės ; supažindino su Jankauskiene.
ves ir vonios kabinetai Keramikos ir
randasi Marijonų
"Laivas", į "Nors mano akys pavargsta,
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
Pranciškonų "Varpelis". "Lie- į aš praleidžiu kiek galiu savo
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
tuvos Bažnyčių Kronika", kun. dienas skaitydama ir maldomis,
=;avo pavardę ir telefoną.
Juozo Prunskio "Lietuva Bolše ypač už mano gimines ir tuos
vikų okupacijoje" ir Broniaus mano tautiečius, kurie kenčia
SERAPINAS — 636-2960
(UCENSED BY VNBSHPOSYLTORG)
Kviklio knyga ''Lietuvos Baž Sibire", šiais žodžiais Ona Jan
. .iHMiiMiiiiiiiiiimiuiiiiLUUiuiiaiiniii
VYRIAUSIA {STAIGA; 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019
nyčios — Telšių Vyskupija".
kauskienė užbaigė savo pasikalPaėmus j savo rankas Kvik | bėjimą su šio straipsnelio rašyTEL — 581-6590; 581-7729
lio knygą, Jankauskienė atsklei tojų ir rašytojo žmona Ona Piedžia 309 puslapį, aiškindama: ! žiene.
Siuntimai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu
Stasys Pfeža
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
"Žiūrėk, čia yra Telšių švento
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
dimai ir pilna apdrauda.
Antano bažnyčia, vyskupijos ka
Pncfirmos
skyrių
yra
krautuvės,
jose
rasite
žemiausiomis
kainomis
pasirinkimui
įvai
^
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
tedra, kurioje priėmiau savo
Telef. — VTA 5-8063
riaušių
audinių,
taip
pat
maisto
produktų,
odos
avalynei
ir
kitų
daiktų.
pirmąją komuniją ir kur buvau
dirmavota". Atskleidžiant kny
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais ir sekmadie
gos 359 puslapį sako: "štai
lilIlIlIlUlilIlIlIlIlIililIlHllllllllililIliliilt
Hartford,
Conn.
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
Viekšnių bažnyčia, kurioje bu
vau krikštyta, ir ten yra Viekš
VEIKLOS DEŠIMTMETIS
nių kapinės, kur mano tėveliai
MOS U S K Y R I A I S
Kazimieras ir Ona Augustaus-1 Hartfordo tautinių šokiu gru
AHeotown, Pa. — 126 TUghman Street
485-1854
pė "Berželis" švenčia savo veiklos
kai yra palaidoti".
Apdraustas perkraustymas
BalrJmore 31, Md. — 1828 Fleet Street
„.
347-4240
dešimtmetį.
Ta
proga
rengia
Brooklyn,
N.
Y.
11218
—
485
McDonald
Avenue
„
833-0090
Ona Jankauskienė - AugusĮvairių atstumų
mas jubiliejinis koncertas - balius,
BuffaJo 12, N. Y. — 701 Flllmore Avenue
„
„
885-0700
tauskaitė gimė Telšiuose. At
Tel. 376- 1882 arba 376 5996
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St
.._
TeL 302—478-2871
kuris įvyks 1982 m. vasario 20
vyko į Ameriką, kai ji buvo 18 '••
Chicago
22,
m.
^
1241
No.
Ashland
Avenue
„
488-2818
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
818
t
d., 7:00 v. v. Šv. Andriejaus pa
metų amžiaus, ir dirbo Chicagos rapijos salėje, Church St., New
Chicago, IŪ. 60629 — 2608 West 69th Street
925-2787 1
stock j arduose. Ji išmoko skai Britain.
850 P
Chicago, m. 00622 — 2222 West Chicago Ave.
TeL: 312—227-4850
10% — 20% — 30% pitclan n. esU
Cleveland, OMo 44134 — 5689 State Road
(218) 845-6078
tyti ir rašyti nuolat skaitydama
už updrniHl* nuo iig-nle* ir autui 10Ruošiamo
jubiliejinio
leidinio
Detroft
12,
Mlch.
—
11601
Jos
Campau
Avenue
365-6780
dienraštį "Draugą" nuo pirmos
>>>lk> pas mus.
Hamtramck. Mlch. — 11339 Jog Oniroau Avenue
385-6740
dienos "Draugo" pasirodymo. išlaidoms padengti ir tolimesnei
Los Angeles 4, Caflf. — 159 So. Vennont Avenue
385-6550
"Berželio" veiklai paremti svei
FRANK
ZAP0LIS
Ji susitiko Benediktą Jankaus kinimus su aukomis fki š. m.
New York 3, N. Y. — 78 Second Avetroe
874-1540
32084 VVest 95th Street
ką Chicagoje ir jiedu susituokė gruodžio 31 d. priima Zina DresNet* York S. N. Y. — 324 E. 9 St
„
475-7430
Mlaml Beach, Fla. 53139 — 1201 17 St
„
305-873-8220
1911 metais Šv. Jurgio bažny ; liūtė, 238 Oxford St., Hartford,
Telef. GA 4-8654
•HfladetBBJa, Pa. l t l » - 1WJ N. MarshaTJ S t
~
H5-WA-M878
čioje Bridgeporte. Jos vyras, I Conn. 06105. Tel. 236-5501.
Phoenix, Arte 85027 — 22047 Black Canyon Hwy
._
_
802-942-8770
gimęs Nemakščių kaime, Lietu
Lionginas Kapeckas
Rahway. N. J. — 47 East MUton Avenue
_
„
381-8800
voj, dirbo anglių kasykloje
l'ACKAflE KXPRI08S AGENCT
Sflver Springs. Md — 1002 Kennebee Ave.
301-589-4484
Rengimo komiteto vardu
Centralia, IllinoLs. ir 1930 me
MAIII.I.V \01tKIKIKNR
South Rhver, N. J. — 41 Whltehead Avenue
„
.... 257-6320
tais atvyko į Hebron, Indianą,
SyracuM, N. Y. 1S204 — 518 MarceOus Street
_
475-9748
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
laibai pagpldaujamoa geros rūšies
kur ūkininkavo iki savo mirties
Žmogus, kuris bėga, gelbėda
prekes. Maistas 13 Europos sandelio
NAUn SKYUAJb
1962 metais.
200H W. ntth Sf . aifcago, III. 60SSt
mas savo gyvybę, niekada nepa
HEBKTMEK. II. T. - HeKENNAN «D
3IS-IM8-888*
Tel. 825-2787
Ona Jankauskienė be savo vargsta.
dukters Julijonos turi dukterį
ibų patarlė

ALSO
Holiday Sale

ŠIMAITIS REALTY

7719 S. ALBANY AVENUE
Išimom, apšild. 5 kambarių butas Immaculate brick ranch, 3 bdrms, V/»
(2 mieg.), pirmame aukšte. Uždari por- baths. Finished bsmt. 2/ 2 car garage.
Ciai. Suaugusiems, kurie galėtų padėti $64,500.
LEADER REALTY — 465-4200
prie namo. Marquette Parke.
Skambint — 476-4435
UŽ $42,500 — pirksite švarų, gražų
mūr. 4 mieg. namą ant Lithiianian
YDSCELLAVEOLS
Plaza Court 4 maS. mūr. garai su įva
žiavimu iš šono. 2/2 vonios. Pilnas rū
sys. 2emi men. išsimokėjrmai. Kreip
tis angliškai į
SIUNTINIAI Į LIETUVA
GROEBE — TeL 636-9700

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC
4259 S. Mapievvood, tel. 254-7450

FLORIDOJE

E ST A T E

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

M. A.

LIETUVIAI

B E A L

P A R D A V I M U I

VA L O M E

TELEVIZIJOS

JE! JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS į LIETUVA IR ĮVAIRIUS P L U M B I N G
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC.

M OVI NG

mose

A. V I L I M A S
M O V I NG

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J.

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S
UliilIlIlIllIllIilIlIilIllIMIIIlUIMUUUUIMtf

D S M ESIO

PUSMEČIUI
$121.00 Chicagoje

193.00
Ciceroje
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.
6 5 2 9 So. Kedzie Avenue

I. BACEVIČIUS -

778-2233

E L E K 1h O S
jTKIHMM — PATAISYMAI
Turiu Cbicag-os miesto leidimą.
Dirbu Ir užmiesty. Dirba greitai,
rantuotai ir sąžiningai.

4514 S. Talman Ave. 927-3559
KLAUDIJUS PUMPUTIS

T A I S O
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis j Hermaną DeCkį
Tel. 585-8824 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

iiiiiifiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiniimiimi

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"
Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugamaDienrasčio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti {.
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Draugo" adresas: 4545 We*4
Urd S t . Chieaeo. m. 00629.
imilllllllllllllllllllllflMIlIlIlIIIIIIUUIHIlM
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LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA
Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu 81.60

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
iimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiimiiiimii
Biznieriams apsimoka skelbtis
"Drauge'*.

P. Pulminskas, V. Rupšys, A. Še
duikis ir kt Visiems besidžiau
giant, vyriausioji seimininkė St.
Gofensienė čia susirinkusius "Ge.
ležine brigada" pavadino. Taip
tiksliai tiems, kurie ne tik šau
liu, bet ir kitu organizacijų ren
giniams ašis tepa, ratus suka,
tas "Geležinės brigados" vardas
tinka. Besivaišindama toji "Gele
žinė brigada" ne vien džiaugėsi
darbo vaisiais, bet pradėjo mesti
metmenis ir greitai bėgančiųjų
dieneliu atneštiems renginiamsPirmiausia jau kas važiuos rytoj
anksti rytą į Worcesterį, Vinco
Kudirkos saulių kp. dešimtmečio
įsikūrimo ruošiamą
minėjimą,
lapkričio 22 d. Martyno Jankaus
vienuolika broliu ir sesių su tri
mis vėliavomis uniformuoti ar
tautiniais drabužiais pasipuošę

pamaldose ir minėjime bei vaišė DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 5 d.
se dalyvavo, o šaulys Ant Šedui
kis nusivežė ir nemažą kiekį lie
TEIS DANTI8T4
i mokėjimais. Jis taip pasisavituviškų bei Lietuvą garsinančiu
Dantų gydytojas S. L. Hopp, nęs 4,278 dol. Iš jo atimtas leiknygų, kurioms gerą rinką Wor- 69 m., patrauktas teisman už dimas užsiimti praktika ir iscesteryje rado.
apgaules ryšium su Medicaid' kelta byla.
Martyno Jankaus šauliu kp.
Brocktone įsisteigė 1958 m. va
sario 16 d. Steigimo iniciatorius
— Aleksandras Mantautas. Pir
mosios valdybos nariai tebėra M.
J. kuopos stiprieji šulai. Kuopa
tebėra gaji, veikli. Bažnytinėse ir
tautinėse šventėse Brocktone uni
formuoti su 3 vėliavomis daly
vauja minėjimuose bažnyčioje,
eisenose ir salėse. I suvažiavimus
siunčia atstovus. Sutelktomis lė
šomis remia Lietuvos laisvinimą,
lietuviškąją spaudą ir švietimą.

Lietuviu Fondo sekretoriui
KLEOPUI A. GIRVILUI,
jo žmonai a. | a , L e o n i d a i mirus,
reiškiame užuojautą.
LIETUVIŲ FONDO TARYBA IR

VALDYBA

E. Ribokime

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Standard Federai Savings and Loan prezidentas Justinas Mackevičius su iškabų laimėtojais ir draugais,
is Chicagos rajono laimėtojai.

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tai buvo

Brockton, Mass.

MŪSŲ KOLONIJOSE

TRAI>ICLNfi ŠAULIŲ
Antano
Smetonos
gyvenimo
Lie
Lemont, III.
VAKARIENE
tuvoje ir Amerikoje. Filmas, kuris
trunka 45 min., jau keliauja po
Lapkričio 21 d. vakare Marty- J
ATJKLJ VAJUS BALFUI
lietuviškas kolonijas. Susidomė no Jankaus šauliai su bičiuliais j
Šiais metais Lemonte Balfo 28 jimas laibai didelis — reikia laukti
susirinko Sandaros salėje paben- j
skyriaus valdyba daug dėjo pa į eilės. Pamatyti nori suaugusieji,
drauti ir pasivaišinti. Kuopos
stangų, planuodami, kaip sėk i studentai ir moksleiviai.
pirm. Petras Šaulys visus pasvei
mingiau pravesti 1981 m. Balfo
Filmas jau daug kur buvo ro- kino ir pakvietė prie stalų, o kle
surinkta du tūkstančiai doL t a i j domas, o ateinantį šeštadienį,
boną, kaip dvasios vadą kun. Pet
141 dol daugiau, kaip praeitais g m o d ž i o 1 2 d i e n a > 9 v a l a n d ą rą Šakalį pakvietė, sikalbėti mal
metais.
ryto, matysim Lemonte, Mairo dą prieš vakarienę.
Aukas rinko Teresė Alenskie- nio lit. mokyklos salėje (410 Mc
Šių vaišių vyriausioji šeiminin
nė, Stasys Daržinskas, And/ius Carthy Rd.). Tai mūsų mokyto
kė
Stasė Gofensienė su talkinu- •
Laukaitis, pirm. Domas Misiirlis jos poetės Albinos Kašiubienės
šiomis:
O. Eikiniene, M. Jurkš(jam padėjo žmona Ada ir duktė pastangos. Visi kviečiami pama
tiene
ir
Sisiene. Malonios svečių
stud. .Nida), Birutė Navickienė tyti ir išgirsti čia, JAV, (Clevevaišintojos:
Br. Matišienė, Rup
ir Jonas Puleikis.
lande) prieš daugelį metu miru
Lapkričio 20 d. skyriaus val sį mūsų nepriklausomos Lietuvos šienė, Sablevičienė, Valiūnienė
dyba ir rinkėjai, susirinkę pas Jo pirmąjį ir trečiąjį prezidentą An ir Venckienė nešė gražiai paruoš
tą viliojančiai kvepiantį mais
ną ir Adelę Puleikius, surinktas taną Smetoną.
tą. Čia pat ir gausus šaltinėlis iš
aukas patikrino ir jas perėmė skyDrąsus ir didelis Lietuvos pat- troškusiems, aptarnaujamas Rup
riaus iždininkė Janina Lieponie . .
.
notas
S m vasano
nė. Aukų rinkėjai nepateikė jokiu !
> ^
i6d.,esant šio su sūnumi ir žentu.
Lietuvai dar okupuotai, Antanas
Svečiams laimėjimams bilietė
išlaidų. Jie rinkdami aukas patys
gaišo, bet dar turėjo savais pini Smetona, vadovaudamas Lietu- lius už žaliukus išdalinus, P. Pul
gais pirkti automobiliams benzi voa Tarybai, pasirašė Nepriklau minskas ir E. Ribokienė per gar
ną. Rinkėjai, perdavę aukas ir iš somybės Aktą ir paskelbė lietu siakalbį kvietė svečius susikaupti,
sikalbėję, džiaugėsi atlikę didelį vių tautai ir pasauliui Lietuvos kad laimė nepabėgtų. E. R. per
ir sunku darbą. Namu šeiminin valstybės atkūrimą.
skaičius dovanas aukojusių sąra
Prezidentui Antanui Smetonai
kai J. ir A. Puleikiai dar visus pui
šą, vyko dovanų paskirstymas.
kiai pavaišino, atseit, po didelių tos pareigos teko tokiai metu, ka Laimingų tą vakarą buvo daug.
da Lietuvą iš visų pusių puolė di
darbų —užbaigtuvės.
Po triukšmingos valandos, vėl
Lemonte Balfo 28 skyriaus val desnieji 'kaimynai, norėdami Lie vaišės kvapia kava su skaniais
dyba veikliai ir darniai dirba, tu tuvos žemes pasiglemžti sau, o lie kepiniais. Kuopos pirm. P. Šau
ridami apylinkės lietuviu pasiti tuvius pavergti. Nepraleiskime lys svečius kvietė vaišintis, šokti
kėjimą. Sugebėjo šiais metais su progos pamatyti ir išgirsti kalban ir džiaugtis iki 12 vai. nakties.
rinkti "net 2.000 dol. mūsų vargs tį nepriklausomos Lietuvos pre Trankiai muzikai grojant, poros
tantiems tautiečiams
sušelpti. zidentą Antaną Smetoną. Visi sukosi, šoko.
Balfo 28 sk. valdyba visiems au ateikite šeštadieni gruodžio 12 d.
Tuo tarpu gretimoje salėje ren
kotojams ir prisidėjusiems prie 9 vai. ryto, į Lemonto Maironio gėjai prie ilgo stalo susėdę vaiši
tokio sėkmingo aukų rinkimo, nuo lit. mokyklą.
Andrius Laukaitis nosi, ilsėjosi ir džiaugėsi vakaro
širdžiai dėkoja ir tikisi, kad visa
sėkme. Be minėtų šeimininkių,
da Balfo aukų vajų rems.
vaišintojų, dovanų paskirstymo
ruošėjų, reikia paminėti ir kėdžių,
Lietuviais esame mes gimę,
ANTANAS SMETONA FILMAS
stalų rikiuotojai, salės tvarkyto
Lietuviais turime ir b ū t
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sauerveinas jai. Tai P. Šaulys, R Bielkevičius,
sąjungos pastangomis yra paga
mintas garsinis filmas iš nepri
klausomos Lietuvos prezidento

DANUTĖ BIELKEVICIENĖ

A. A,

A. a. Pratus Gedvilą

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

ST. PETERSBURGO

fp MĖGĖJAMS

LIETUVIŲ
CHORAS

Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
ramybę.
Šv. Mišios už jos sielą bus atlaikytos Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje, Rockford, Illinois.

žiną

Jau suėjo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iŠ mūsų tarpo mylimą vyrą, dėdę ir švogerj, kurio netekome 1973
m, gruodžio 8 d. Palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse.
Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skaudina
ir skaudina mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su mintimi,
kad jo jau nebėra misų tarpe. 2inoma, kad jo niekuomet neužmirši
me, kad jis gyvena su mumis, iki kol mes su juo susijungsime am
žinybėje.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašautos švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje gruodžio 8 d, 8 vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje gruodžio
8 d, 8 vai. ryto, T. Marijonų koplyčioje gruodžio 8 d., Lietuvoje
Tryškių parap. bažnyčioj gruodžio 9 d.; Kauno katedroje gruodžio
9 d.; Šančiuose gruodžio 9 d.; ir Aukštosios Panemunės bažnyčioje
dvejos šv. Mišios gruodžio 8 ir 9 d.; ir 2aliakalny šv. Antano baž
nyčioje gruodžio 9 d. ir Ispanijoje, Madride, gruodžio 8 d.
Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Prano Gedvilos sielą.

Nuliūdę lieka:
Yyras DU ALGIMANTAS
dukros REGINA ir VIRGINHA
tėvai ADOLFAS ir SOFIJA
KAMARAUSKAI

Ilsėkis ramybėje.
Nuliūdę: Žmona Ona ir gfrmfnfti,

EUDEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS -P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

PADE
INA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A. f A.
GIERŠTIKAIT£

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mirė spalio mėn. 10 d. ir palaidota spalio 13 d. lietuvių šv.
Kazimiero kapinėse.
Dideliam sielvarte pasilikę artimieji dėkoja kunigams už maldas
koplyčioje. Ypatinga padėka kan. V. Zakarauskui už atnašautas šv.
Mišias bažnyčioje, už jautrų pamokslą ir palydėjimą į kapines.
Ištikti tokio staigaus ir netikėto išsiskyrimo, dėkojame visiems
mus užjaučiusiems žodžiu, raštu, atsilankiusiems koplyčioje ir pa
lydėjusiems Iną j jos amžino poilsio vietą.
Nuoširdi padėka už jų rūpestingumą mieliems G. ir J. Talandžiams ir J: ir M. Jakaičiams.

A. f A. EMILIJUI KRASAUSKUI
Lietuvoje mirus, liūdesy likusius brolį Mecį
ir brolienę Eleną Krasauskus širdingai už
jaučiame.

NflfOEnE PHOTO
SUPPLY

KAMARAUSKAUE
Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 4-tą dieną. Pa
laidota gruodžio 7-tą d. Šv. Kazimiero Lietuvių
kapinėse.

P E T K US

Dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms bei ki
toms lietuviškoms organizacijoms ir prisiuntusiems gėlių

MARQUETTE FUNERAL HOME

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už giedojimą šv. Mišių metu.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui už nuo
širdų patarnavimą.

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47t>-2345

Giliam liūdesy likę —

KLUBO

t*vaL seserys ir broUaJ.

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Daug 'sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotrauk-.?
apta-mavrmas Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

ELENA

3314 West 63rd Street
Tei. — PRospect b-8998

WAGNER and SONS

- VALIŪNIENĖ
vardu

LAND

OF

ADDING MACHINES
Taiso

VirS 50 metų patikimai jums
patarnavimas.
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago

lilinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
\\

JURGIS F. RUDMIN
33l» SO. LITUANICA AVENUE

NARIAI:

Tel YAnto 7-1138-30

STEPONAS C. LACK (UCKAWIGZ) ir SOMOS
2424 W. m* STREET
T eL REpuMie 7-121*
11028 Southwest Hlghway, PaJoc Hflla, IHinoU
TeL 974-441*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE
ĮIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIimillllllMlirillllllllliuilIliiilį

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI

IR

BRANGENYBES

I

TeL LAfayette 3^572

POVILAS J. RIDIKAS

I
=
e>

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, tt 60629

Phone - 581 4111

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Prel. Petras CėUešius, Jenas Valukonis>
Saulė Palubmskienė, Dalilė Polikaitienė,
Jonas Motiejūnas

C R O S S E S

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
by
Užsakymus siųsti:
MICHAEL BOURDBAUX> MJL., B J).
Printed in England 1979, 339 psges. Price — including
shipping and hsndling $8.95.

TYPEWRITERS ANO

Parduoda,

JASAITYTS
Šeimos

VALDYBOS
t'S

Nuomoja,

A. + A.
GENOVAITEI LAUČIENEI
iškeliavus amžinybėn,
giliai užjaučiame Ateitininku Sendraugių
Sąjungos Centro Valdybos narę Evangeli
nę Kungiene, jos Tėvelį, brolį ir visų šeimas,

A. f A.
SOFIJAI JASAITIENEI mirus,
dėkojame visiems, kurie mus uzjaute mū
sų Motinos ir Močiutes mirties proga.

Pardavimas ir Taisymas
=
3644 W 69th Street — Tel. RE 7-1941 Į

f<iiiiiMiHiiuHiiiiiiiii»iiiuuuiwiimiBnmHniiiiiimMiiMniiiiii'!iiii!Hiii,niiniiiii^

3354 SO. HALSTED STREET

TeL YAnb 7-1*11

V A S A m S . BUTKUS
1444 SO. SOth AVE^ CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-10*3

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 5 d.

CHICAGOS
ŽINIOS

x Ateitininkų kalėdinis susiI tikintas — kūčios vyksta šeštaI dienį, gruodžio 19 d., 5 vai. vak.
; Jaunimo centro mažojoje salėje.
| Visi ateitininkų šeimos nariai
kviečiami šią dieną savo kalen
doriuose pasižymėti ir planuoti
šiam tradiciniam susitikime —
kūčiose
dalyvauti.
X Sol. D a n a Stankaitytė ir
muz. Alvydas Vasaitis šiandieną
X Stasys Žilevičius, Chicago,
išskrido į Bostoną, k u r l i e t u v i ų m., F o t o parodos organizato
Piliečių klube duos koncertą, rius, mums r a š o : "Lietuvių fo
kurį ruošia Skaučių seserija.
tografų
išeivijoje dešimtosios
X Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos patalpose (420
McCarthy Rd., Lemont, EI.)
gruodžio 12 d., šeštadienį, nuo 9
vai. ryto iki 2 vai. p. p . vyks
kalėdinė m u g ė ir pyragų išpar
davimas. B u s galima žemomis
kainomis įsigyti originalių kalė
dinių dovanų ir skanių namuose
gamintų pyragų. Tėvų komite
tas kviečia visuomenę gausiai
dalyvauti. Pelnas skiriamas mo
kyklos iždui papildyti.

ATLEIDŽIA
250 TARNAUTOJŲ
Chicagos sveikatos departa
mentas taupymo sumetimais šį
mėnesį atleis 250 sveikatingumo
tarnautojų. Septyni miesto svei
katos centrai pradės iš s a v o pa
cientų reikalauti užsimokėti ten
pat, nelaukiant sąskaitų, ir mo
kestis b u s aukštesnis.

foto parodos rengėjai ir Foto
Archyvas, atsidėkodami "Drau
gui" už skelbimus, prielanku
mą ir paslaugą, siunčiame 25 į
dol. auką. Su Jūsų pagalba ši Į
metinė paroda buvo tokia sėk
Tautinių šokių grupe "Vytis" po pasirodymo spaho
minga ir susilaukė didelio visuo druomenes apylinkės valdyba ir svečiais.
menės susidomėjimo. Už tai lie
kame dėkingi "Draugui" ir lin
kime visokeriopos sėkmės". La
bai ačiū už auką ir tinkėjimus.

BANDYMAI SUSTOJIMUOS

IŠ ARTI
IR TOLI
AUSTRALIJOJE
— A - a . Ignas Alekna mirė
lapkričio 19 d. Melbourne, su
laukęs 73 m. amžiaus. Palaido
t a s Springvale kapinėse. Velio
nis buvo kupiškėnas. K a u n e
dirbo vyr. notaro įstaigoje, Tau
pomose kasose, priklausė "NeoLituanijos" korporacijai. Vokie
tijoje ir Australijoje
aktyviai
reiškėsi lietuviškoje veikloje,
Lietuviv Bendruomenėje, ekono
minėse įstaigose. Liko žmona
Ona, s ū n ū s Viva i r Vytas.

Chicagos šiaurinėje dalyje pa
naikinamos 36 autobusų sustoji
mo vietos bandymui nustatyti,
a r padės taupumui ir a r bus
i.iUld.ldpUlIU
čiuojasi su Liet. Ben- naudinga mažinti sustojimo vie
—^— ALK federacijos suvažiavi
Nuotr. V. Atkinson
t a s j miesto centrą einančių au mas įvyksta gruodžio 29-30 die
tobusų.
nomis Melbourne. Kiekviena ka
talikų organizacija atsiunčia po
VOGfc MUZIKOS p i A Š U S
I 3 atstovus. Gruodžio 28 suvaChicagoj areštuoti t r y s žmo i žiavimo rėmuose ruošiama Ateinės. Buvo susekta, k a d jie be
X Lithuantan Chamber of
i tininkų diena.
reikiamų leidimų ir be atlygini
na
apie
400
šiaudinukų
ir
j
a
i
s
kasmet
skiria
lietuvybės
reikaKALĖDINTŲ ŠIAUDINUKŲ
Cormneroe of Illinois atsiuntė
į — Mirė a. a. Juozas Slavėnas,
papuošia didžiulę 1S pėdų eg- lams. J o pranešimas priimtas mo įrekorduodavo arabišką mu rašytojas. Liko j o žmona ir
SUKAKTIS
x Skautų Akademiku sambū 35 dol. auką su prierašu: "Lailutę.
su vienu paklausimu. Revizijos ziką ir pardavinėdavo, tuo su j dukrelė.
ris gruodžio 2 5 d. rengia šokius kvkites ir spausdinkite lietuviš
Prieš 35 metus J . DaužvarBūrelį.
kuriam
vadovauja
į
komisijos pranešimas b u v o spe- darydami didelius nuostolius
ką
žodį.
Ir
už
Jūsų
palankius
Jaunimo centro didžiojoje sa
dienės sumanymu ir iniciatyva
j — Mirė a. a. Vincas Rusas,
mūsų veiklos pranešimus "Drau pirmoji lietuviško liaudies meno Vanda Radavičienė, sudaro Bro- ciališkai paruoštas. Pranešimą bendrovėms, kurios t u r i atlygin
lėje.
aktyvus "Dainos" choro dalyge", mes esame dėkingi. Spau šiaudinukais papuošta eglutė nisė Kasarskienė, Liucilė Vešo- padarė Pleškaitis. Mirė Sofija t i muzikos kūrėjams i r atlikė
I vis, visuomenės veikėjas. Liko
X Poetė Julija švabaitė-Gy- dos — "Draugo" palaikymui
tienė. Liucija Tijūnelienė, Ste Radavičienė. sirguliuoja Albinas jams. Tų bendrovių agentai su
pasirodė
Mokslo
ir
pramonės
žmona Veronika, dukros Laima,
Kenė p r a d ė s Ateitininkų namų ^i^čiame šią dovaną". Labai
policija dalyvavo areštuose.
muziejuje Kalėdų
festivalyje. fanija Simonelienė ir Emilija Mačys.
Gražina,
sūnus Algis su šeimo
kultūrinių popiečių sezoną sek ačiū.
Plačiau buvo pakalbėta apie
Levickienė. Prieš Padėkos die
TEISME
UŽ
ŠŪVĮ
Eglutė
sukėlė
sensaciją,
jos
mis.
madieni, gruodžio 13 d., 4 vai.
P . Blekys pasiū
ną jos su savo vyrais, sūnumis, parengimus.
— Bendros kūčios ruošiamos
X Melrose P a r k o LB apylin- nuotrauka buvo atspausdinta
Rolando Soto, 2 1 m., svaigalų
vak. Su poetės kūryba susipa
lė sumanymą: kiek parengimų
anūkais,
iš
viso
13
asmenų,
p
a

plačiai
rodoma
televizijoje.
Pra
Melbourne
lietuvių
namuose
kės
valdvbos
kasininkas
J.
Rukrautuvės
savininko
sūnus,
pažinti kviečiami moksleiviai, stu
rengti? P. P a d v a i s k a s pasiūlė
puošė eglutę.
;
džioje
per
kelerius
metus
eglutę
d.
Ruoša
rūpinasi
<?el
s
rašo:
"Įvertindami
"Drau
dentai ir sendraugiai ateitinin
Švenčių sezone iki Trijų Ka- i narengimų reikala oavesti vai- i t r a u k t a s teisman už mirtiną ' gruodžio 24
nuošė
Daužvardžių
šeima.
Vė
kai bei visa poezija susidomė go" dideli įnašą lietuviškame
ralių muziejaus eglučių parodąį dybai. Taip p a t ir 'susirinkimų į peršovimą akvodato Manuel A. j L B apylinkės valdyba.
spaudos bare, siunčiame Jums Į liau Šv. Kazimiero akademijos
jusi lietuviškoji visuomenė.
Segarra, 60 m. Advokatas bu— Sydnė.įaus lietuvių parapi
aplanko dešimtys tūkstančių į laiką, nustato valdyba,
v0
9$ dol. aivką. Tikimės, k a d ir ši meno studentės ir Ateities šokėAukų paskirstymo reikalą nu-1
krautuvės savininko šeimos jos mokykla užbaigė mokslo
žiūrovu iš viso pasaulio. Iš 37
X Neklaužadų pacientų reika maža
auka paeelbės "Drau iai. P e r pastaruosius 15 metų
Atėjęs į tą C a s a Blan-1 metus pamaldomis, kuriose da
lai, kultūrinė programa ir už gui" toliau tęsti garbingą spau tą darbą mielai atlieka būrelis t a u t u eglučiųr, lietuviška eglutė t a r t a pavesti valdybai t a i p , kaip : draugas
ca
Food
and
Ldquor krautuvę. į lyvavo moksleiviai, mokytojai,
kandis Sodybos pažmonyje šį dos darbą". Nuoširdžiai ačiū už moterį], poetiškai pasivadinusių išsiskiria sa o originalumu ir kasmet buvo d a r o m a . 1981 m.
1942
W.
Division
St.. Chicagoje, į tėvai. Mokyklą globoja kun. P.
klubas aukų b u v o p a s k y r ę s 650
"Eglyno
Snieguolėmis".
Jc~ gražumu.
sekmadienį n u o 2 vai. p. p. Visi paramą.
dol. Varno paminklui paskirta susiginčijo su Soto, k u r i s grie- j Butkus.
savo darbu ir lėšomis pagami
laukiami.
ZABASIŠKIŲ KLUBO
bes revolverį peršovė advokato į — Melbourne šiuo metu gy250 dol. Iš v i s o 900 dol.
X Chicagos l i e t . žnv. - Me
X L . D. K. Birutės Dr-jos džiotojų klubas šv. Kalėdų ir
PERRINKTA VALDYBA
Valdybos r i n k i m a s 1982 me krūtinę ir sprandą. Advokatas Į vena šie Lietuvos kariuomenės
x švč. Merg. Marijos Gimi
Centro Valdyba nuoširdžiai dė Naujų 1982 m e t u proga sveikina
j Favanoriai - kūrėjai: J. Giet a m s : J. Adomėnas pasiūlė pa mirė.
Lapkričio 29 d. Vyčių salėje
koja Vytauto Didž. šaulių rink visus 1HM taikos ir ramvbės mo Parapijos Choras ruošia
draitis. A. Tamulevičius i r A.
likti t ą pačią valdybą. Taip i r
MERGAITE
tinės vadui VI. Išganaičiui už žemėje. T a p r o e a klubo valdy Naujų Metų sutikimą parapi jos į įvyko Zarasišlrių klubo metinis buvo nutarta,
Ūselis. Jie buvo nuoširdžiai pa
tik prisidėjo d u
BERNIUKŲ KREPŠINY
Susirinki
1
leidimą nemokamai pasinaudoti bos vardu ics pirm. Petras Pa- salėej. Dėl rezervacijų skam narių susirinkimas.
sveikinti Lietuvos kariuomenės
nauii nariai: E . K u n d r o t a s i r
Karen O'Connor, septinto sky šventės proga. Minėjimą suruo
sale lapkričio mėn. 22 d. kultū dvoiskas įteikė 30 dol. auką bint po 4 v.v. R. SabaliūnieJiei mą atidarė klubo pirmininkas Matilda. Folis. Valdybos sudė
247-7480 arba 476-7827. (pr.). P e t r a s Blekys 2:30 vai. popiet
riaus mergaitė, 12 m., lankanti šė Ramovės skyrius.
rinei popietei. Taip pat nuoširdi
tis-. P . Blekys, pim., P . Padvais
dienraščio paramai. Ačiū.
ir
pakvietė
sudaryti
prezidiumą.
MacArthur
aukšt. mokyklą Propadėka priklauso p. p. Ankams.
x Juozas Petrauskas, Chicakas. sėkr.. K r u m p l y s , kasinin
Pirmininkavo
Jonas
Adomėnas,
spect
Heights,
nebuvo priimta 'TMiunitH!i!»i!!iii!mm!!Hi!i;»rm::TMT;
X
Ona
Kaulakis,
Miami,
Fla.,
Baltic kepyklos savininkams,
co, EI., už kalėdines korteles ir
kas. Kiti tie p a t y s .
P
.
Padvaiskas,
sekretorius,
ir
žaisti berniukų krepšinio koman
paaukojusiems raguolį, visiems a. a. vyro Alfonso D. Kaulakio kalendorių atriuntė 20 dol. auką.
I klubą istoio du nauji nariai:
Advokatas
M. Šileikis, korespondentas.
doje. Tėvai iškėlė bylą. bet ne
stambesniems ir ne taip stam trejų metų mirties sukakties Labai ačiū.
Ed. Bikulčius ir BĮ. K u n d r o t a s .
Sekretorius Petras Padvaislaimėjo.
Tėvai pasiekė n e t
GINTARAS P. ČEPĖNAS
biems aukotojams ir visiems prisiminimui atsiuntė 25 dol.
Valdyba s u d a r o 8 nariai. R e 
x Rašyt. Nijolė Užubalienė, j k a s perskaitė praėjusio susirinaukščiausią J A V teismą, bet ir
dalyvavusiems. Visų bendras auką -'Draugo" paramai. Nuo
2649 W. 63rd Street
vizijom komisija pasiliko t a p a t i .
Hoff man, čikagiškiai, atsiun- ; kimo protokolą. Protokolas pričia nelaimėjo. Taigi berniukų
darbas ir aukos Įgalino mus p a - ; širdus ačiū.
Chicago, m . 60629
Nauių sumanymu nebuvo.
komanda negali būti priversta į
siųsti 2.000 dol. Atstovybės R ū - ;
tė po 10 dol. už kalėdines kor- imtas be pataisymų. Minutės
Tel. 776-5162
Balandžio 2 5 d. 1 1 vai. r y t o
X Jonas ir Būta K. Vidžiū teles. Ačiū.
susikaupimu buvo pagerbti mi-:
Į savo žaidikų eiles priimti mer-;
mams Washingtone.
(pr.).
Kasdien 9—6 vai. vak.
Jėzuitų koblyčioie y r a užprašy
nai, Valencia. C a l , mūsų nuo
rusieji klubo nariai. P. Blekys j
gaitę.
x
Liuda
Kovienė,
J.
Prauskis,
Šeštad. 9—12 vai.
tos šv. Mišios už mirusius klu
X DAINA RESTORANAS I R širdūs rėmėjai, pratęsdami pre
pranešė apie tris valdybos p o - :
ir
pagal susitarimą
Mindaugas
Griauzdė.
čikagiš
bo
narius.
N
a
r
i
a
m
s
privalu
p
a

numeratą,
atsiuntė
ir
20
dol.
SALE. Salė veikia pagal susi
s ė džius ir kad buvo du klubo
tMimtiiiiiitMiiiiiimiiiuimiiiiiiimiiiiiii
kiai,
Sonia
P
.
Stiklius,
Westmaldose
dalyvauti.
tarimą. Čia jūs galite, savais auką dienraščio stiprinimui. J.
parengimai: banketas ir gegu
Po susirinkimo 4 vai. b u v o
gėrimais ar be. ir su mūsų mai i ir R. Vidžiūnus skelbiame gar- mont, UI., Bronius Jurgutis, Ci žinė. Toliau P. Blekys prisimi
:
stu bei jaukioje patalpoje pavai bė3 prenumeratoriais, o už pa cero, UI., įvairiomis progomis nė, kai ner 46 klubo gyvavimo ; bendros vaišės. Vaišių metu b u Pranešame, kad dėl susidėju
atsiuntė po 8 dol. aukų. Labai
Įvo pagerbtas svečias i š Bosto- sių aplinkybių nuo 1981 m. Advokatas JONAS GIBASTIS
šinti savo svečius be RŪPESČIO. ramą tariame nuoširdų ačiū.
metus, kaip tradicija, klubas
6247 So. Kedzie Avenne
ačiū.
I no žurnalistp s Jurgis Jašinskas. gruodžio 1 d. i š (R) L B narių ir
Ar džiaugsmo ar liūdesio proga,
rengdavo gegužines rugpiūčio
x Vytas Chainauskas, Cice
Chicago, Illinois 60629
į
Sugiedota
svečiui
Ilgiausių
m
e
čia visados gausite skanų lietu- ro, UI., atsiuntė 15 dol. už kaX Birutė Jasaitienė, Chica mėnesi, kai tuo laiku Zarasuo
visų joje t u r ė t ų pareigų pasi
Tel. — 776-8700
fflfcą maistą ir nuoširdų patar-,• ledines korteles ir kalendorių. go, UI., visuomenininke, lietuviš se būdavo švenčiamos Žolinės | tų. Jurgis J a š i n s k a s dalyvavo traukiame.
j
Mokslo
ir
k
ū
r
y
b
o
s
suvažiavime
navimą. DAINA 2656 W. 71st i I^abai ačiū.
ki.! organizacijų darbuotoja, at atlaidai. Padėkojo parengimų
I g n a s ir Teodora Serapinai Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Chicagoje. T a proga atsilankė
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
St., Chksago, BĮ., tel. 434-9668.
siuntė 10 dol. už kalėdines kor talkininkams ir fantų
aukoto
ir p a s zarasiškius, n e s i r jis b u 
1982
m.
sausio
23
d.
Lietuvių
x "Dainavos" ansamblis ruo teles. Ačiū.
(ak.).
jams.
vęs
Zarasuose.
Susirinkimas Tautiniuose namuose (R) L B
šia Naujųjų metų sutikimą Jau
Kasininkas Krumplys rapor
X Chicagos Operos vyrų cho nimo centro kavinėje. Gros
X Povilas čečkus, Dearborn
buvo sklandus ir tvarkingas.
Dainininkų Būrelio veiklos penk
tavo apie pajamas ir išlaidas,
ras ir sol. Margarita Momkienė "Vyčio" orkestras.
Hts.,
Mich.,
Sally
Pocius,
Cice
mečio minėjimas neįvyks.
Rezervaci
DENGIAME IR TAISOME
Koresp. M. š .
giedos gruodžio 13 d., 12 vai. joms prašoma skambinti M. Ga- ro, UI., Petronėlė Kurnėta, Wor- įskaitant aukas, kurias klubas
Iki šiol veikęs (R) L B Daini
VISŲ RCšIU STOGUS
Jaunimo centro didžiojoje salė bahenei tel.: 863-8210 arba D . cester, Mass., A. Bushmanas,
ninkų Būrelis veiks ir toliau, tik
Už savo darbą garantuojame
je, minint Lietuvos gen. konsu Ilginytei te!.: 847-0380. (pr.). Worcester, Mass., Kazys Kati
ne
(R)
LB
v
a
r
d
u
ir
ne
jos
ribose.
ir esame apdrausti.
lo dr. Petro Daužvardžio 10 me
lius, Villa Park, Dl., V. Buzinsx
Venta
Deticatessen
atidarą
tų mirties sukaktį. Chorui ir
kas, Chicago, UI., Joseph F.
Skambinkite —
Teodora Serapinienė,
solistei akompanuos muz. A. kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Grybauskas, Cicero. M., visi at
buvusi ( R ) L B Dainininkų į
ARVYDUI KIELAI
Vasaitis. Lietuviškoji visuome Šviežios lietuviškos dešros, kol siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
Būrelio Vadovė
TH.: 434-9655 arba 737-1717
nė kviečiama dalyvauti, ("pr.). dūnai, lašinuočiai, žagarėliai. nes korteles. Ačiū.
skaniausios babkos. napoleonas,
x Ieškome 78-RPM lietuviškų ir daug neišvardinto lietuviško
x Juozas Skeivys, Chicago,
ir angliškų plokštelių. Ypač aukščiausios kokybės namie ga- I1L, lietuvišku organizacijų dar
"Draugą",
Pupų Dėdės ir Dolskio plokšte-1 TXŪnto maisto. K ūčių stalui sil- buotojas, aplankė
pratęsė
prenumeratą
ir
įteikė 8
lių. Prašome skambint Nijolei | k ė s ? ghzikai stintos. 2419 W .
Gierštikienei tel. 312—599-9252. u t h u a m a n Plaza C t Telefonas dol. auką už kalėdines korteles
(sk.). 476-4622.
(sk.). ir kalendorių. Labai ačiū.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1981 lapkri
X Br. Bražinskas, Homestead,
x Nauja aukso puošmenų
X 5, 9, 13, 19, 21, 22, 25 ir 50
čio 20 d. p a s i r a š ė sutartį su Illinois universitetu Chicagoje
siunta, ką tik gauta iš Italijos. inčių televizijos pas Gradinską, Pa., atsiuntė 12 dol. auką už ka
steigti amžiną L i t u a n i s t i k o s k a t e d r ą , kuriai reikalinga
18 ir 14 karatų apyrankės, Kleo- 2512 W. 47 St. Tel. 376-1998. lėdines korteles ir kalendorių
surinkti 600,000 dol. per ateinančius penkerius metus.
pasitenkinimą jų
patros, grandinėlės ir k t Gera Atd. pirm. ir ketv. 12-6, antr. ir ir išreiškė
Pirmieji šios katedros mecenatai yra Chicagos ir
proga pigiau negu bet kur nusi penkt. 9-6. šešt. 9-4.
(pr.). gražumu. Ačiū.
apylinkių lietuviai, sudėję pirmąjį 10,000 dol. Tai R o m a s ir
pirkti. Skambint J. šknaitienoi
Emilija S a k a d o l s k i a i (1,000 dol.), Alicija R ū g y t ė (1,000
X Janina ir Jonas Mikulinniai.
763-0337 arba 436-7879. ( s k ) .
X NAMAMS PIRKTI PA Sterling Hts., Mich., atsiuntė 10
dol.), V y t a u t a s ir Aldona K a m a n t a i (1,000 dol.), Vaclovas
ir Asta K l e i z o s (1,000 dol.), Povilas ir Rūta Kiliai (1,000
SKOLOS duodamos mažais mė dol. su prierašu: "Dėkojam Jums
X Baltic Monumentą, Inc., nesiniais įmokėjimais ir priei už atsiųstas kalėdines sveikini
dol.), R a i m u n d a s ir Danutė K o r z o n a i (1,000 dol.), dr. Algis
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, namais nuošimčiais. Kreipkitės mų korteles ir lankime visiems
ir Violeta P a u l i a i (2,000 dol.)l, Antanas ir Marija R u 
»av. Leonidą Kazėnienė. Visų į Mutual Federal Savings, 2212 "Draugo" darbuotojams links
d ž i a i (1,000 dol.) ir kun. dr. J u o z a s P r u n s k i s (1,000 dol.).
rūšių paminklai prieinamiausio West Cermak Road — Telef. mų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
Visos aukos Lituanistikos katedrai atleidžiamos nuo
mis kainomis ir sąlygomis. At VI 7-7747.
mokesčių.
Pažadėtos aukos gali būti mokamos per penke
(ak.) jų 1982 metų . . " Labai ačiū už
dara 10—5 vai.
(sk.).
rius
metus.
Čekius rašyti LITHUANIAN WORLD COMauį^. ir linkėjimus.
MUNITY
F
O
U N D A T I O N vardu ir siųsti P L B Fondui šiuo
x RASOMOSlOi ma£. lietuvUku
X Akiniai siuntimui į Lietu raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
X Kun. Juozas Tautinis,
adresu:
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — suose modeliuose gaunamos CHICA Putnam, Conn., pratęsdamas
L i t h u a n i a n World C o m m u n i t y F o u n d a t i o n
Optical Studio 2437\' 2 W. Li- GOJE: Draugas — 4545 W. 53rd St., prenumeratą, pridėjo ir 15 dol. "Frontier" viešbučio kultūros ir grožio salono vadovė Maureen Ylaitė-Coulter
papuošia
drambliuke
Jildą,
kuri
neužmiršta
prieš
kiekvieną
programą
5 6 2 0 S o . C l a r e m o n t Ave.
thuanian Plaza Ct. (69th St.) ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.— aukq su nrierašu: "Linkiu sėk ateiti pas savo globėją ir nusidažyti "pirštus". Puošėja yra kun. Stasio Ylos
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
C h i c a g o , I L 6 0 6 3 6 USA
Chicago. n . 60629. Telef. — ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Br., mės ir Dievo palaimos". AČiū iš Putnam, Conn. ir Jono Ylos iš Chicagos brolio Donato Ylos duktė. Jie
dabar visi gyvena Las Vegas. Nev.
už viską.
(sk.)
778-6766.
(sk.) E. Northport. N. Y. 117S1.
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