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LENKIJA UŽ NAUJOS

LIETUVIAI IR LENKAI
Vilnius)
(Tęsinys)
Areštuoti poeviakus buvo ma
Kadangi Lietuvoje padėtis bu
vo nestabili, lenkai siekdami ją ža. Reikėjo kaltės įrodymų, o
pasiglemžti, 1919 m. visą mūsų nebuvo. Sąmokslininkams padėjo
kraštą buvo apraizgę tankiu len lietuvė patriotė, vieno Vilniaus
kų karinės organizacijos — P O W lenkų karininko žmona. Sužino
tinklu. Jos tikslas — sukelti Lie jusi, kur slepiasi Kaune POV ar
tuvoje sukilimą ir, tuo pasinau chyvo dokumentai, ji davė žinią
dojus, pasišaukti lenkų kariuo į Kauną. Nurodytu adresu pada
menę. P O W narių buvo ir tarp rius kratą, buvo rastas visas ar
civilių gyventojų, ir kariuomenė chyvas, ir šis širšių lizdas buvo
je, ir net Lietuvos vyriausybėje. išdraskytas. Šių ryžtingų veiksmų
1919 m. rugpiūčio 27 — 28 d. d. dėka mūsų jaunoji respublika, vos
peoviakai supiaustė beveik visas bandanti atsistoti ant kojų, iš
Lietuvos telefono ir telegrafo li vengė mirtino smūgio.
nijas. Kokią svarbą karo metu ši
1920 m. liepos mėn. lenkams
akcija turi, turbūt aiškinti nerei traukiantis nuo puolančių bolše
kia. Jauni energingi lietuviai ka vikų, Vilnius atitenka Lietuvai.
rininkai, nepasitikėdami nei vy Bet lenkams atsigavus bolševi
riausybe, nei savo vadovybe, ku kai buvo priversti trauktis. Juos
rių sudėtyje jie spėjo esant peo- bevydami, lenkai vėl pradėjo verž
viakų, padarė sąmokslą. Jie slap tis į Lietuvą- Po įnirtingų susidū
tai suėmė žymiausius POV vei rimų ir skaudžių pralaimėjimų
kėjus. Tai įvykdė Kauno komen spalio 7 d. buvo pasirašyta Suval
dantūros mokomoji kuopa, va kų sutartis. Vilnius ir jo kraštas
dovaujama J. Bobelio. Beje, rei- atiteko Lietuvai, o Lenkija pasiža
kia pridurti, kad šiame sąmoksle Į dėjo Lietuvos nebepulti. Bet pra
aktyviai dalyvavo du liūdnos j ėjus tik dviem dienom, į mūsų
atminties veikėjai: poetas Liudas i kraštą įsiveržusi generolo ŽeliGira ir^Kauno komendantas Juo-Į govskio kariuomenė užėmė Vilnių
zas Mikuckis (žr. Savanorių žy-jir pasuko į Kauną. Tačiau
giai, I t., 1937, Kaunas)- Dieve, ties Giedraičiais ir Širvintais
kaip laikas keičia žmones! Ir kas lenkai buvo sutriuškinti ir prade
tuomet galėjo pagalvoti, kad pra jo trauktis. Bet įsikišus Tautų Są
ėjus 21 metams, pirmasis apsipu jungos kontrolės komisijai, kuriai
tojęs savo poemose it eilėraščiuo vadovavo prancūzų pulk. Šardinji,
se liaupsins patį kruviniausią re karo veiksmai buvo sustabdyti
žimą, tekusį mūsų kraštui, o ant Lietuva tikėjosi, kad Tautų Są
rasis, patekęs į čekistų nagus, bus junga Vilnių grąžins Lietuvai, bet
tarybinio "klasiko" Gudaičio — deja, tai buvo tik svajonė...
Guzevičiaus užverbuotas — pa
Šiais įvykiais tarp lietuvių ir
siųstas į Vakarus, ir išduos daug lenkų baigėsi, naudojant šiuolai
pokario meto partizanų bei po kinę terminologiją, karštasis ka
grindininkų ir iki pat mirties iš ras ir prasidėjo šaltojo karo laiko
tikimai tarnaus čekistams — sa tarpis.
vo tėvynės duobkasiams (žr. Mi
(Bus daugiau)
kuckis "Šioje ir anoje pusėje",

GELEŽINĖS UŽDANGOS

VaršuixL — Nauja geležinė J bėra gyva, pažymima atsišaukiuždanga nusileido ant Lenkijos, I me. Masinėmis protesto demonsizoliuodama šį kraštą nuo laisvo- i tracijomis paremkite jos dabsrtijo Vakarų pasaulio. Lenkų vy-inę kovą, rašo atsišaukimo avtoriausybei nutraukus visas komu- riai, kreipdamiesi į Vakarų Dasaunikacijas su užsieniu, sunku susi- lio visuomenę. Nežvelkite pasydaryti pilnesnį vaizdą apie kraš- i viai į pastangas, kuriomis yra sie
to padėtį. Nors oficialieji šalti- Į kiama nuslopinti demokratijos
niai tvirtina, kad padėtis krašte Į aušrą Europos širdyje. Atsišaukirami, užsienio korespondentų ži- į mą gruodžio 14 dieną pasirašė
niomis, kaikuriose Lenkijos srity-1 Stotino laivų statyklos ir aosto
se pasireiškia pasyvi darbininkų i streikuojančių darbininkų komiterezisteneija prieš valdžios įvestą i tas. Varšuvoje buvo suimti dar
karini stovį. Kariuomenės daliniai Į 32 aukšti valdžios ir komunistų
yra užėmę svarbesnes pramonės j parti:os pareigūnai, buvę Giceko
įmones, bet kai kuriuose fabri bendradarbiai, jam būnant parti
kuose, pagal turimas žinias, dar jos generaliniu sekretorium. Sako
bininkai vis dėlto nutraukė dar ma, kid aštuoniolikai jų yra iškel
bą. Sakoma, kad Hutą Warszavva ti teismo procesai.
Karinė valdžia, kaip pranešė
fabrike iš dešimties tūkstančių
darbininkų septyni tūkstančiai lenkų valstybinis radijas, pašali
Lenkijos kariuomenės sunkvežimis Varšuvos gatvėje. Tai dažni karinės padėties vaizdai, Šioje nuotraukoje už streikavo. Apie 80 procentų dar no iš pareigų keturių provinciių
sunkvežimio matosi Lenkijos komunistų partijos centro rūmai.
bininkų buvo nutraukę darbą ir — Elnldg'o, Katowicų, Radcm'o
Ursus traktorių fabrike ir vieno- ir Koszalin'o — gubernatorius,
ie automašinų gamykloje. Pra jų vieton paskirdama aukštus ka
monės įmonėse yra slaptai dali rininkus. Mokslu, universitetu ir
nami iau pogrindyje veikiančio technologijos ministras Navvrocnepriklausomos profesinės sąiun- ki atstatydino iš pareigų- Val
gos "Solidarumo" vykdomoio ko džia užgaudė veikti daugeli'j.i
miteto atspausdinti lapeliai, kvie organizncųu, jų tarpe katalikiškai
čiantys darbo žmones nutraukti Į Pax Organizacijai, kuri anksčiau
— Čekoslovakijos spauda pa- darbą. Žurnalistai praneša, jog į bendradarbiavo su vyriausybe.
Roma. — Vatikano dienraštis' Laikraštis šią savo misiją nuosek- j skelbė, kad sausio 25 d. prasi- Lenkija šiomis dienomis atrodo, Lenkijos aukštųjų mokyklų rek"L'Osservatore Romano" gruo-! liai vykdo nuo popiežiaus Pijaus;dės Sovietų Sąjungos, Vengrijos kaip karo stovyje esantis kraštas, j toriu sąjunga yra panaikinta.
ir Čekoslovakijos bendri kari
Lenkijoje iš vienos puses, Kari
džio
d. specialiu
numeriu
atžy- į čio
IX-ojo
laikų iki dabar.
mėjo 8savo
įsisteigimo
120 metų
sukaktuvinio^
umerioDienrašpirma niai manevrai "Druzba-82". Jų Gatvėse tebepatruliuoia ginkluoti
nė valdžia bmtaliai siekia su
sukaktį. 144-rių puslapių laikraš me puslapyje yra spausdinamas tikslas išbandyti karininkų ir kareiviai ir šarvuočiai, privačių
žlugdyti pasipriešinimą, gi iš ki
automašinų
nesimato,
telefoni
čio specialios laidos turinį suda popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo dalinių bendradarbiavimą žie
tos pusės, darbininkų masės, vi
niai
ryšiai
nutraukti,
prie
par
ro apie 90-ies žymių žurnalistų, sveikinimas ir Vatikano valstybės mes sąlygose.
sų gyventojų remiamos, organi
intelektualų, istorikų, filosofų ir sekretoriaus kardinolo Casaroli — Lenkijoje užsienio spaudos duotuvių ilgos eilės tyliai stovin
zuoja rezistenciją. Užsienio spau
čių žmonių.
kitų žymių asmenybių straipsniai pareiškimas.
agentūrų atstovai kreipėsi j ka
dos agentūros atkreipia dėmesį,
Vakarus
yra
pasiekęs
nepriklau
bei pasisakymai, kuriuose atsis
rinę vyriausybę, prašydami pa somos profesinės sąjungos Steti- kad karinė valdžia Lenkijoje su
pindi Vatikano dienraščio istori
lengvinti cenzūrą ir duoti žur- ne paskelbtas atsišaukimas į Va- sidorojimui su streikuojančiais
Atgaivins derybas
ja ir drauge Bažnyčios veiklos!
nalistams daugiau laisvės, nes j karus, kviečiantis laisvąjį pasaulį darbininkais panaudoja beveik išsvarbesnieji įvykiai
pastarųjų
del Gibraltaro
Vakarų spaudoje vis daugiau j paliudyti savo solidarumą šiame imtinai ne kariuomenės dalinius,
šimto dvidešimties metų laiko-1
Londonas. — Ispanija ir Bri- spausdinamos žinios i š nepati-; sunkiame jos istorijos laikotarpy- j bet milicininkus, kurių is viso yra
tarpyje. Dienraštis "L'Osserva-' teni
Atsišaukime pažymima, kad ! apie 72 tūkstančiai ir tiesioginiai
tore Romano" buvo įsteigtas į
Ja paskelbė, kad balandžio krintu šaltinių, įvairūs gandai, j je.
en ai
2
"Amerikos
Balsas"
a
n
k
s
^
^
darbininkai, rizikuodami priklauso vidaus reikalų ministe1861 metais tikslu ištikimai per-1 0 d. abi valstybės pradės Lisateikti gyvenamojo laiko žmonėm I bonoje, Portugalijoje derybas ;čiaU kasdien transliuodavo ži-i gyvybę ir asmeninę laisvę, nežiū- rijai. Milicininkai yra žinomi saBažnyčios ir popiežių mokslą, j dėl Gibraltaro ateities. Ispanija jnias lenkų kalba dvi su puse vai. Į r i n t apsiausties stovioir neboda- vo griežta ir prubia elgsena ir yra
ta proga baigs 12 metų trukusį: Dabar lenkiškos transliacijos j ™» pavojų, atsisako dirbta reika- gvvc-ntojų ypač neapkenčiami.
laudami, kad karo stovis būtų pa Kariuomenė neturinti pilno pasi
pusiasalio boikotą. Susitarta • siunčiamos 7 vai. per parą.
užbaigti vadinamą Gibraltaro I _ ^
^ n u s i s k u n d ė t ^d naikintas, kad visi suimtieji būtų tikėjimo.
Reikalauja baigti
klausimą. Ispanija reikalauja Į p i e t ų A f r a Į M 8 k a r i u o m e n ė m i . išlaisvinti ir kad būtų atstatytos
karinę padėtį
Padėtis Lenkijoje
sugrąžinti Gibraltarą Ispanijai,;^ p u o l i m u s
p^ėjus^
savai- profesinės Sąjungos ir visos kitos
demokratinės laisvės, kurias lenkų
Varšuva. — Lenkijoje aštuo- [kuris buvo užkariautas anglų- ^ k o v o g e ž u y 0 ^ ^ K u b o g k j U
Varšuva. — Lenkijos vidaus
jaunimui, tepadeda
tauta išsikovojo po 1980-ųjų me
"Mūsų laikų žmonijai ypač rei popiežius
reikalų
ministerija paskelbė sei
ni
žinomi
kultūrininkai
pasirašė
j
olandų
jėgų
1704
m.
Britanija
Į
_
sužeisti,
vienas
par
e
i
v
i
s
t
r
y
s
tų rugpiūčio mėnesio. Lenkija tė
kia tokių vyrų ir moterų, kurie iš jums prisiartinti prie Kristaus,
mo
komitetui,
kad pirma kartą
tikimai sekdami Kristų, su džiaugs kurį jūs jau pažįstate, bet, galbūt, atvirą laišką vyriausybei. Mu- aiškinasi, kad Gibraltaro gyven- j i r n t a s nelaisvėn. Puolimas įvyko
nuo 1980 m. liepos mėn. Lenkimu ir nesavanaudiškai pasišven dar nepakankamai mylite, tepa- zikai. rašytojai, aktoriai, karo į tojai demokratiniuose rinkimuo-; 1 9 Q m y l i ų n u o A n g 0 i 0 8 _ pįeUkrainos
vėliava
se
jau
ne
kartą
yra
atmetę
susi-j
ioje nebuvo nė vieno streiko.
meto
kovotojai
rašo
generolui
tų A f r i k o s s i e n o g
čia artimo tarnybai, kurie, kaip skatina jus pašvęsti savo gyveni
1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ tarnyba pa
Labai sumažėjo kriminaliniai
motinos ir tėvai apglėbia vargs mą Kristui ir Kristuje visiems sa Jaruzelskiui, ragindami jį už-jungimo su Ispanija siūlymus.: _
Dnepropetrovske
baigti
karinę
padėtį,
.paleisti
su-!
Britanija
ir
toliau
remianti
gy.
nusikaltimai. Karinės padėties
s
k
d
b
ė
k
a
d
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o
o
r
tančius, ištiesia pagalbos ranką vo broliams. Atidžiai apsidairy
nustatyti
imtuosius,
atstatyti
civilines
teiventojų
teises
savo ganai išspręs jauno ukrainiečio į Lžsienio spaudos žinioms, lap įvedimas padėjo sustabdyti streivisiems tiems, kurie trokšta būti kite aplink save, rašo toliau
Walterio Polovchako likimą, j k r i č l ° mėnesio pabaigoje, Dne- k u s 200 įmonių, dar internuoti
suprasti, trokšta meilės, tikėjimo Šventas Tėvas, kreipdamasis į jau ses ir užbaigti persekiojimus ir likimą.
jį saugos ir neleis prie- ropetrovske, Ukrainoje, įvyko ^uk- _ 1(X) asmcT1 ų.
ir materialinės bei dvasinės gero nimą: jūsų gyvenamoje aplinko lojalumo priesaikų reikalavi
Valst. departamento tarnyba
ramiečių nacionalinio pobūdžio
Raporte pirmą kartą praneša
varta išvežti iš Amerikos.
vės. Tai pažymi popiežius Jonas je, ligoninėse, užgesusiuose židi mus. Laiške nurodoma, jog len-1
manifestacija:
ant
komunistu
par
kų
tautos
istorija
pilna
pavyzj
niuose,
prieglaudose,
jūs
visada
ma,
kad neramumuose žuvo iš
Paulius II-sis, Vengrijos katali
— Sudane uždaryti 4 univer
vadu pakeitimai
tijos
centro
komiteto
patalpų
bu
džiu,
kad
lenkai
nepasiduoda;
viso 17 žmonių. Kaip žinoma.
kams pasiųstame laiške, minint rasite pagalbos reikalingų žmo
Washingtoms. — Prezidentas sitetai, nes studentai pradėjo vo iškelta nepriklausomos I'kraiVengrijos šventosios
Elžbietos nių — senelių, vienišų ligonių, ap prievartai ir po trumpo dirbti- j
anksčiau vyriausybė skelbė apie
smurto
demonstracijas
prieš
mirties 750-ies metų sukaktį. Šven leistų kūno ir dvasios invalidų. nės taikos periodo seka dar kie- jReaganas, perkėlęs valstybės vaMžią. Policija ir kariuomenė nos vėliava ir prieš sovietinę val 7 žuvusius. Kitomis žiniomis iš
transparentas, ^
^ -mxlisįų s k a i č } u s ^ i tojo Tėvo laiškas buvo perskaity Jiems patarnaudami, jūs patar tesnė kova už laisvę. I r šį kar sekretoriaus pavaduotoją Wil- panaudojo prieš studentus aša džią nukreiptas
liam
Clark
į
valstybės
saugumo
ant
kurio
didelėmis
raidėmis
bu
tą, rašoma kultūrininkų laiške,
tas iškilmingų pamaldų metu nausite ir pačiam Kristui.
čiau siekė daugiau 100.
rines dujas. Riaušių metu Suda
judėjimas prieš prievartą pasi patarėjo vieta, sekretoriaus pa ne lankėsi JAV sen. Charles vo užrašyta"Mes esame solidarūs Varšuvos radijas paskelbė,
Sarospatak miestelyje, kuriame,
su visais jūsų priešais"- Žinia
reikš dar stipresnėmis jėgomis. vaduotoju paskyrė Walter Stoes- Percy.
kaip manoma, yra gimusi didžio
kad komunistų partijos Gdans
Bedarbių
rekordas
apie Šią manifestaciją tik dabar
sel.
61
metų
karjeros
diplomatą.
ji Viduramžių Šventoji. Pamal
— Rytų Vokietijoje buvo suim pasiekė Vakarus. Pagal turimas ko vaivadijos pirmasis sekre
pradėjusį diplomatinę tarnybą
Washingtonas. — Darbo de
Ragina priimti
dom vadovavo Vengrijos kataliku
ta keliolika žmonių, kurie įtaria informacijas, ji įvykusi lapkričio torius Tadeusz Fiszbach pasi
1941 m. Prezidento Nixono ir
Bažnyčios primas, Esztergomo ar partamentas paskelbė praėjusių
mi palaikę ryšius su lenkų "Soli- 28 ar 29 dienomis. Ryšium su traukė iš pareigų ir iš komunis
daugiau
lenku
Fordo
laikais jis buvo ambasa
kivyskupas kardinolas Lekai da metų gruodžio mėnesio statisti
tų partijos . Valdžia pakeitė daug
I darumo" organizacija.
]
d a shingtonas. — Kongreso dorium Lenkijoje ir 3 metus — ; — Amerikai teks sumokėti di- šiuo įvvkiu, miliciia Dnepropetlyvaujant visiems Vengrijos vys nius duomenis. Bedarbių gruo
1 ' •• •„, • ',.„, „,,«, r;« Gdansko skvnaus partiios pareu
kupams, apaštališkajam nuncijui džio mėn. buvo 8.9 nuoš. Poka narys Edward Derwinski parei- Į Sovietu Sąjungoje. PrezidentasI desnę dalį išlaidų, kurios kils ryrovske
sustiprinusi saugumo prie- _
-—^f. _7 . .
.
ypatingiems įgaliojimams arki rinis rekordas buvo pasiektai kalavo. kad vyriausybė padidin- j Carteris jį buvo paskyręs am- | šium su Sinajaus taikos priežiū1
vyskupui Poggi, daugeliui slova 1974 m. atoslūgyje ir siekė 9 tų lenkų imigrantų į Ameriką j basadorium Vakarų Vokietijoje, i ra. Kariuomenės išlaikymui JAV mones. Užsienio spaudos a g e n - * * * Kitomis žarnomis, vien
provincijoj iš partakų, jugoslavų ir Rytų Vokietijos nuoš. Tuo pačiu bedarbių bu kvotą, šiuo metu ji yra 9,000 Į lis moka rusų kalbą.
1 duos 120 mil. dol., o Egiptas su tūros šia proga atkreipia dėmesį,.Varšuvos
j
padėties
įvedimą,
apie
a
s
kad Dnepropetrovske savo politi- * » protestuodamipasitraukė
prieš karinės
vyskupų ir keliems tūkstančiams; vo daugiau, negu bet kada po per metus visiems imigrantams! W. Stoesselio ligšiolinę vietą Izraeliui mokės po40 mil. dol.
4.OO0 komunistų partijos narių.
tikinčiųjų iš visos Vengrijos. Pa II-jo Pasaulinio karo. Ypač daug iš Rytinės Europos. Pabėgėlių | gavo I^vvrence Eagleburger. 51! — Svarbus liudininkas Airijos Brežnevas.
nę karjerą pradeio
maldose Vengrijos vyriausybei at nedirbančiųjų pernai buvo bal priėmimą labai apsunkina imi-j metų buvęs artimas Henry Kis- i byloje prieš du teroristus, kaltiKALKYDORITS
stovavo valstybės sekretorius reli tųjų vyrų tarpe. Juodųjų vyrų gracijos ir natūralizacijos tarny-! singerio bendradarbis. Jis buvo namus lordo Mountbatteno nu
— Ugandos du buvę prezident
a
giniams reikalams Imre Mikloš.
Sausio 11 d.: Hipną*. Honobedarbių
nuošimtis siekė 17.4 bos apkrovimas darbu. Pabėgė-, sekretoriaus asistentas Euro- žudvmu buvo sunkiai sužeistas, * paskelbė bendrą frontą prieš
lių
patikrinimas
ir
dokumentų
j
po,
reikalams.
Carteris
jį
buvo,
kai
io
automobilyje
sprogo
paprezidento
Milton
Obote
vynauratą.
Audris. Ginta,
nuoš.
Juodųjų
jaunuolių
bedar
Popiežius savo laiške iškelia
svbės
1
išdavimas
vyksta
labai
pamažu.
•
paskyręs
ambasadorium
Jugoslėpta
bomba.
p
o
*
*
^
Sausio
12 d.. Modestas. TatjaVengrijos šventąją Elžbietą kaip biu buvo 43.2 nuoš.
Derwinskis siūlė reformuoti pro- j slavijoje. iš kur jį atšaukė sekr.Į — Venecuelos naftos valstybi— Lenkijos komunistų polvt- n a . Vaigėdas, Gidą.
šviesų pavyzdį visiems tiems, ku
eedūrą
arba
nusamdyti
privaHaigas.
j
nė
bendrovė
pernai
pardavė
naf-;
biuro
narys Albin Srvvak pareis-^ g ^ j ^ teka 7:17. leidžiasi 4:38.
—
Kanados
premjeras
Trurie, sekdami Kristaus pavyzdžiu,
tos už 20.4 bil. dol.. Šiemet nu-ikė spaudai. kad "Solidarumo"
mūsų laikais pasišvenčia artimo deau viešės Meksikoje tris die čias įstaigas pabėgėlių tvarky
ORAS
nas,
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— Meksika atšaukė savo amba matoma paiamas padidinti, par- i centras turėjo komunistų ir jų į
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vis liesdamos sostinės lietu
būsimiems ir esamiems mūsų valstijoje valdyba stengiasi sostinė buvo tarsi išmirusi.
Dar gerokai prieš Kalėdas vių gyvenimo vieną ar kitą
sutelkti
stambias Kai popietėje pravažiavau
pensininkams. Atrodo, kad aukomis
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bičiulis iš Detroito, apraišką.
daugelis pensininkų savo dir sumas, kurios būtų panau Independence ir Konstitucijos
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žus dar daugiau turės susi dotos senimo butų nuomos gatvėmis, kur yra pagrin
veržti. Nemalonu n e t ir parėmimui. Tai labai sveikin diniai sostinės muziejai, gale aplankyti savo artimuosius ramios, be jokių oficialių lietu Tautų prielaidą, kuri palaiko NATO yra žymus psicholo
pagalvoti, bet gali taip atsi t i n a s p l a n a s , kuris tikrai, rijos, Smith8onijos instituci Washingtono pašonėje, manęs vių susibūrimų, išskyrus tik Ispanijos pusę, kad Gibral ginis žingsnis, bet dar daug
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v i s u r buvo
t u š č i a : laiške klausė, kur Kalėdų šeimyninius. Man asmeniškai t a r a s turi būti grąžintas Ispa laiko, kol pasikeis gyventojų
tie pašaliniai pensijų apkarpy miestuko pensininkams. Visa galerijos ir muziejai uždaryti dieną susirinksim melstis, miela Kalėdų nuotaika susi nijai. Dabar Ispanijos diplo teisinė padėtis.
T.
mai gali visiškais beturčiais bėda, k a d JAV tokių sąžinin ir jokių turistų mieste. Pasu kokie numatomi sostinės ir darė, kai, atsukęs trumpų matai reikalauja, kad jų
gų mažų miestukų tvarkytojų kus Rock Creek Parkway, apylinkės lietuvių susibūri bangų radiją, 10 vai. ryto darbininkai Giraltare nebūtų 0R. ŽIBUTI ZAPARACKAS
padaryti.
Labai daug triukšmo sukė nėra labai daug. Gi lietuviai kuriuo važiuodamas pralenki mai? Taip Washingtonas — išgirdau „Amerikos Balso" diskriminuojami, kaip tai buvo
TeW. — SS7-1285
skirtą prieš 1969 m. Londonas priža
tai ne Chicaga, Detroitas, kalėdinę programą,
lęs bandymas, sulaikant mini- daugiausia gyvena didmies
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
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malines 122 dol. pensijas, čiuose, kur apie miesto para savižudybei nesiruošia. Už t a t Clevelandas, Torontas ar Los Lietuvai, kurioje tą akimirką dėjo į tai atsižvelgti ir leisti
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džetą senimo sąskaiton buvo Priešingai: įvairiausi mokes tinė valdžios administracija
panaikintas.
Minimalinės čiai nuolatos kyla,ir toji pensi- atsisako pakelti mokesčius už kur yra savi Lietuvių namai, programos pradžioje nuskam
Kultūros centrai ar panašios bėjo ką tik popiežiaus tartas
pensijos ir toliau bus išmo jėlė nuolatos mažėja.
socialinę apsaugą.
Tel ofiso ir b u t o . O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
sveikinimas lietuvių kalba, po
DR. K. G. BALUKAS
kamos. Padėti atkusti belieBet nenusiminkime. PensiTiesa, kad socialinės apsau pastogės. Kur gi mes rinksi
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
sėjančiam socialinės apsau jiniųišteklių sumažinime šįmet gos pensijų fondas tuštėja. mės, čia sostinėje neturėdami to k a l ė d i n ė s g i e s m ė s ,
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gos,fondui, dabar jau ieškoma talkins ir federalinė valdžia. Tačiau įvairių kombinacijų
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
kitų būdų. Gaila, kad tie „nauji Naujojo valstybės biudžeto dėka pensijoms išmokėti pini b e t t a i p pat i r s a v o s vysk. V. Brizgio kalėdinis
Kasden 1-3 va1 .r 6 8 va! vak išskyrus
M e d i c a l Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
būdai" ir vėl napaliks ramy p l a n u o s e y r a
t'eč Sešt 12 iki 4 vai popiet
n u m a t y t a gų užteks bent ligi porinkimi- bažnyčios. Nors jau dveji žodis, pasikalbėjimas su prof.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
bėje mūsų pensininkų. Mat, apkarpyti įvairias Medicare nių 1983-jų metų. Tada ir metai, kai entuziastingo lietu dr. K. Ėringiu, prieš pat šven
Pruma ligonius ^aga1 susitanmą
įvairiausi apkarpymai kaip tik gydymo lengvatas. Sausio 5 d. mokesčius padidinti bus ne vių jaunimo įkurta čia gyvuo tes jam lankantis sostinėje
DR. IRENA KURAS
ir bus daromi pensijas gaunan Chicagos „Sun-Times" laikraš taip baisu, nes niekam iš fondo ja Lietuvių misija, prisi įrašytas „Amerikos Balso" T e l ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
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2 4 3 4 West 7 1 st Street
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lity) pensijas gauną gali tikėtis t i e m s M e d i c a r e l i g o n i n ė s biudžeto paruošimo įkarštyje. tik kartą per mėnesį: pasku naujausios žinios ir informa
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
Ofs HE 4-1818: Rez PR 6-9801
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nės apsaugos administracijai mai:
bės biudžeto direktoriui David
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mokyklos rengtos Kalėdų eglu pasaulio lietuvių tarpe. O
Specialybe vidaus ligos
yra įsakyta peržiūrėti ar kai
1. Ligonis turės pats apsimo Stockmanui savo departa
2709 West 51st Street
2 4 5 4 West 7 1 s t S t r e e t — "
kurie nedarbingieji pensinin kėti 10 procentų visų ligoninės mentų išlaidinius projektus. tės proga čia buvom susirinkę švenčių proga tos programos
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kai nėra pasveikę, ar negalima išlaidų nuo antrosios ligi 60- Kaip žinome, valstybės biu
Vai pirmad .antrad Ketvirtad K penktai
būtų jiems kaip nors nutraukti sios ligoninėje buvimo dienos džeto direktorius yra įparei kartą mūsų Misijoje tariamos niškos vertės Amerikos val 7 9 antrad irpehkt 10-4 šeštad 10 3 va 3 iki 7 v p p Tik susitarus
nedarbingumo pensijas.Ką gi. (tai drastiškas sumažinimas, gotas ieškoti visokiausių būdų lietuviškos pamaldos vyksta džios dovana Lietuvai ir
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7
Ofs 7 4 2 0 2 5 5
Namu 584-5527
JAV reikia daugiau darbo nes šiuo metu ligoniui už kaip būtų galima apkarpyti be lietuvio kunigo, nes sosti daugeliui kitų pasaulio šalių,
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kuriose
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nės
lietuvių
kapelionui
kun.
Dr. ALGIS PAULIUS
jėgos ir užtat norima padidinti pirmųjų 60-ties dienų gydo įvairių departamentų pateik
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darbo jėgų potencialą, nutrau masi ligoninėje reikia mokėti tus išlaidų planus. Jo kirvis
mėnesio vidury buvo padary
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
kiant nedarbingumo pensijas. tik 260 dol.).
VL.R.
yra nepaprastai aštrus. Jo
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
ta labai sunki ir sudėtinga šir
Eigin. III 6 0 1 2 0
Šiomis dienomis yra ruošia
2. T a s naujas mokėjimas už negailestingų išlaidų apkar dies operacija ir, kol jis pilnai
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.
Valandos
pagal
susitarimą
mas sekančių metų valsty buvimą ligoninėje nuo antro pymų greičiausiai teišvengs
Tel 372 5 2 2 2 . 236 6575
binis biudžetas. Kadangi to sios ligi 60-sios dienos kainuo tik gynybos departamento atsigaus, dar truks 2-3 mėne
siai. Palengva stiprėdamas po
naujojo biudžeto deficitas gali tų net ligi 26 dolerių per dieną. išlaidos.
Tačiau
dolerinio
Dr. ROMAS PETKUS
DR, A. B. GLEVECKAS
labai sunkios operacijos, mūsų
būti astronomiškai didelis —
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Šis n a u j a s
s u v a r ž y m a s kapojimo neišvengs įvairios kapelionas gruodžio 31 d., ligo
Ofisai:
daugiau negu 100 bilijonų dole sutaupytų valstybei arti 500 socialinės programos. J a u
T e l - BE 3 5 8 9 3
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Specialybė Akiu ligos
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tampymosi, atrodo, Anglija ir
niaus
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Street
aprūpinimo programos bus ninkai taip pat turės progos Medicare nemokamo gydymo
Ispanija pagaliau sutiko tartis
Valanctos pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
drastiškai paliestos. Tiesa, savo doleriukais prisidėti prie išlaidinė8 sumos ir nedar tą dieną ten mirė jo motina dėl Gibraltaro, vieno Europos
krašto prezidentas jau pažadė valstybinio biudžeto deficito bingumo pensijų išmokėjimai. Aleksandra Ziūraitienė, sulau seniausio diplomatinio ginčo.
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
DR. L. D. PETREIKIS
kusi per 90 m. amžiaus. Tą
jo nemažinti pagrindinių sumažinimo.
Kartojame gynimosi būdą (ir
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ir
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DR. JANINA JAKŠEVICIUS
vakarą Lietuvių misijos salėje
pensijų. Tačiau apkarpymų
8104 S Roberts Road
kolonijos
Šie metai — rinkiminiai tai yra vienintelis ir geriau susibūrę Naujų metų sutikti britų Gibraltaro
JOKSA
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave
neišvengs šalutinės pašalpos. m e t a i . N e t r u k u s p r a s i d ė s sias) — susisiekime raštu, ar
VAIKŲ LIGOS
Wa8hingtono ir apylinkių gyventojų manymą, Ispanijos
Tel. 563-0700
P a v y z d ž i u i : b u s d a u g naujųjų
ir esamųjų
mūsų bent telefonu, su savo kongres- lietuviai kapelionui su visų ministeris pirmininkas Leopol
6441 S. Pulaski Pd.
Valandos pagal susitarimą
sunkiau senimui gauti valsty valdžios atstovų rinkiminės m e n a i s
ir
senatoriais.
valandos pagal susitarimą
pasiuntė bendrą do Calvo Sotelo yra numatęs
binės paramos, norint išsinuo kalbos. Nė vienas iš kandi Reikalaukime, kad nebūtų parašais
atidaryti
sieną
tarp
Ispanijos
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278
moti valdžios subsidijuojamą datuojančių nenorės siūlyti, sumažinami Medicare apdrau- užuojautą dėl motinos mirties ir Gibraltaro uolos, prieš 12
DR. FRANK PLECKAS
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
butą. Užtat laikraščiai rašo, kad būtų keliami kurie nors dos išmokėjimai ligos atvejais ir linkėjimus greit atgauti metų uždarytą generolo Fran
sveikatą.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
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kad dabar įvairios vietinės valstybiniai mokesčiai. Sako ir kad nebūtų taip griežtai
ko. Nors tos sienos atidarymo
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
organizacijos ir miestų bei ma, k a d jei k a n d i d a t a s nori pertikrinami
nedarbingumo
Kai k a s g a l p a k l a u s : data dar nenustatyta, tačiau
"Contact lenses" '
Valandos pagal susitarimą
miestelių vadovybės ieško užtikrinti sau pralaimėjimą, pensijų gavimai. Nelaikąs bus kokios tos lietuviškos pamal atrodo, kad tai bus nustatyta
2 6 1 8 VV 7 1 s t St. — Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
naujų būdų, kaip padėti seni visa, ką jis turi pažadėti, tai skųstis, kai nauji suvaržymai dos be lietuvio kunigo? Tikrai dar prieš Calvo Sotelo vizitą į
6132 S Kedzie Ave Chicapc
Vai pagal susitarime- Uždaryta treč
WA 5 2670 arba 489 4 4 4 1
mui gauti pigesnius butus. Štai pakelti valstybinius mokes palies mūsų apytuščias pini savotiškos, kone interna Angliją. Viena statybos įmonė
„Tbe Christian Science Moni- čius. Nė vienas kandidatas gines.
DR. LEONAS SEIBUTIS
cionalinės. Tos
parapijos, jau gavo vyriausybės užsaky
DR. K. A. JUČAS
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kurioje yra prisiglaudusi mą pastatyti prie Gibraltaro,
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Lietuvių misija, italų kilmės Ispanijos pusėje, muitinę.
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Valandos pagal susitanmą
klebonas Mišias mums laiko
Ispanijos sienos atidary
Vai antr I 4 popiet * ketv 5 7 vak
įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
lotynų kalba, skaitymai prieš mas, gyventojų vadinamas
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 5 5 4 5
Evangeliją atliekami lietuvių „Gibraltaro apsupimo atidary
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel 4 3 4 - 2 1 2 3 . namų 4 4 8 - 6 1 9 5
kalba, taip pat ir giesmės, mas", yra 1980 m. balandžio 10
Gydytojas ir Chirurgas
gitara švelniai pritariant L. d. Lisabonos susitarimas tarp
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. V. TUMASONIS
OF FAMILY PRACT1CE
Garsienei. Pamokslas būna Anglijos užsienio reikalų
CHIRURGAS
1 4 0 7 So. 4 9 t n Court. Cicero. III.
sakomas anglų kalba, nes ministerio lordo Carringtono ir
2 4 5 4 West 71st Street
italų kilmės klebonas lietuvių Ispanijos ministerio Marcelli- Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt Vai.: pirm . antrad , ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
kalbos dar neišmoko, tikin no Orėjo. Pagal susitarimą lor
čiųjų
maldos
skaitomos das Carrington prižadėjo, kad,
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586 3166; namų 381-3772
angliškai, kad suprastų II ir kai siena bus atidaryta, Lon
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
III kartos Amerikos lietuviai, donas pradės tartis draugiš
2659 W 5 9 Si.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kurių sostinėje yra, po to vėl kai išrišti Gibraltaro proble
476-2112
6 7 4 5 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą h r m , antr. treč
lotynų kalba ir lietuviškos mą. Bet jis ir pridūrė, kad į
Vai pirm . antr ketv ir penkt
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giesmės. Taip ir tęsis, kol G i b r a l t a r o
gyventojų
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitanmą
pasveiks mūsų kapelionas ar demokratinius troškimus turės
Tel REliance 5-1811
DR. K. M. ŽYMANTAS
retkarčiais iš kitur užsuks būti atsižvelgta. Gibraltaro
DR. WALTER J. KIRSTUK
kuris lietuvis kunigas mums gyventojai — jų 25,000 —
DR. S. T. CHIRBAN
Lietuvis gydytojas
pilnai lietuviškų Mišių atlai neabejojama, norės pasilai
DANTŲ GYDYTOJAI
3925
West
59th
Street
2
6
5 4 West 63rd Street
kyti ir lietuvių kalba pamoks kyti Anglijos pilietybę.
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4
Vai
pagal
susitanmą antr , trečiad
lo pasakyti..
Ispanija pnžada Gibraltaro vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt
v a u j a m a s R a m o v ė n ų choras. Kairėje — praneketvirtad 10 v r y t o i k i 6 v vakaro
Lietuvos kariuomenės Šventes m i n ė j i m e Cleve
Girdėjau užuominų, kad gyventojų interesus užtikrinti. uždaryta
Tel. - 7 7 8 - 3 4 0 0
.
Sėia Vi'ija N a s v y t y t ė .
Nuotr V. Bacevičiaus
landė, programą atlieka O. Kr >rsakien«« vado
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U ž geležinės sienos

DIDIEJI
ILIUZIONISTAI

DRAUSMĖ IR LAISVĖ
ĮGIMTAS JAUSMAS
Reikia išsiugdyti atsakingumo jausmą

EUROPAI REIKIA KRISTAUS
„Europai reikia Kristaus ir
Evangelijos, nes Kristuje ir
Evangelijoje Europos tautos
yra suleidusios savo šaknis. Iš
Kristaus ir Evangelijos jos y r a
išaugusios.
Pasilikite
tad
ištikimi Kristui ir jo Evange
lijai". Tai popiežiaus J o n o
Pauliaus II kvietimas dviem
šimtam Europos ir kai kurių
užjūrio tautų intelektualų.
„Jūsų pasirinkta tema yra
labai a r t i m a m a n o dvasiai",
kalbėjo Šv. Tėvas. „Atidaryki
te, plačiai atverkite duris Kris
tui! Nebijokite priimti Kristų,
nebijokite atverti savo širdis jo
galiai... Išganančiai Kristaus
galybei atverkite valstybių
sienas, ekonomines ir poli
tines s i s t e m a s ,
atverkite
plačiuosius kultūros, civiliza
cijos, pažangos plotus. Nebijo
kite. Leiskite Kristui prabilti į
šiuolaikinį žmogų. Tiktai Kris-

tus, tiktai jis vienas gali ištar
ti gyvenimo žodžius".
Toliau J o n a s Paulius II savo
kalboje plačiau priminė didžių
jų Europos, ypač slavų tautų,
apaštalų šventųjų Kirilo ir
Metodijaus pavyzdį. Besąly
ginė meilė Kristui, ištikimybė
misionieriaus pareigai, išti
kimybė Bažnyčiai ir popiežiui,
pagaliau ištikimybė slavų tau
tom, — tai buvo Kirilo ir Meto
dijaus gyvenimo programa. Jie
nenuilstamai
skelbė
tiesą,
išganymą, taiką. Ir dėlto su
didele p a g a r b a ir meile ugdė
kiekvienos
tautos
kultūrą,
brangino kiekvienos tautos
dvasinius turtus, būdami
įsitikinę, k a d Kristaus dieviš
koji malonė ne naikina žmo
gaus prigimties, bet ją pakelia
ir perkeičia. Savo ištikimybę
Evangelijai ir atskirų tautų
kultūrai jie įrodė, išrasdami
ypatingą alfabetą, kad būtų
galima šventųjų knygų tekstus
perrašyti slavų kalbomis. Tuo
būdu Kirilas ir Metodijus griež
tai pasipriešino tiems, kurie
tris tuo metu naudojamas
kalbas — hebrajų, graikų ir
lotynų — laikė beveik šven
tomis, neatskiriamomis nuo
Šv. Rašto tekstų. Kirilas ir
Metodijus
su
popiežiaus
pritarimu slavų kalbą įvedė ir į
Bažnyčios liturgiją.

Visi esame stebėjęsi cirki daug laiko ir nervų, kad už
Daugelis psichologų sako,
t a m a po 3-5 dienų važiuoti kur
J O N A S MIŠKINIS
n i a i s iliuzionistais, gebančiais kiekvieną į Sovietų S-gą įsi kad viso veikimo pagrinde ir
nors. Čia jis buvo laisvas tik
atspėti pirmą kartą matytų as vežtą dolerį reikia išvažiuo žmonijos pažangume glūdi
nustatydamas kur nore važiuo
menų slaptas mintis, iš skry jant sovietų valdžiai griežtai asmens kultūra. Taip pat įvai nors veikti, tai, negalėdamas ti. Tačiau laisvės jis neteko
bėlės ištraukti dvylika triušių atsiskaityti, kad net ir dėdės rius išradimus ir tobulesnį laiku ir tinkamai atlikti kurio dviem atvejais — kai jo parei
a r net nuogutėlėje scenoje pra dovanoto medinio šaukšto ne gyvenimo sutvarkymą turi nore veiksmo, tuo pačiu jis gos vidujinis jausmas pasiry
danginti didžiausią dramblį. galima išsivežti be leidimo...
kultūringesnės tautos.
negali parodyti
drausmin žimo požiūriu verčia jį važiuo
Bet tai toli gražu ne vienin Tas, kuris šių faktų akivaiz
Žmogus, p a s i d a i r ę s po gumo.
ti ir kai važiuodamas netenka
telės (ir ne pavojigiausios) rū doje patikės, jog sovietams rū kasdieninį savo gyvenimą,
Į prievartą paprastai žiūri galimybės ir laisvės siekti ko
šies iliuzionistai. Esama ir to pi į okupuotąją Lietuvą pri dažnai pastebės drausmės ma kaip į blogybę. Ir ištiesų, jei nors kito, kol nenuvažiuoja
kių — politinių, kurie moka sivilioti kuo daugiau turistų, neigiamų apraiškų. Pavyz ji v a r t o j a m a k a i žmogus ma. Tad, rodos, jau iš to yra
sudaryti iliuziją, kad vergovė turbūt, taip pat patikės, kad džiui, jis pasiskolino iš nepajėgia suprasti reikalo, prie aišku, kaip gyvenimo aplin
y r a laisvė, okupacija — nepri m ė n u l i s y r a l ė k š t ė s d i - kaimyno kokį daiktą ar iš kurio verčiamas, arba net ir kybės ir pati žmogaus prigim
klausomybė, vargas — gerovė, dumo.(Juk tai akivaizdu — rei bičiulio knygą, pasižadėjo jam tada, kai žmogus pakankamai tis stipriai apriboja laisvę.
k a r a s — taika. Žinoma, daž kia tik abu sugretinti!)
po keletos dienų ar savaitės sugeba priversti save, tuomet Privačiam gyvenime jis savo
n a s iš mūsų (išeivijos lietuvių)
Tiesa, minėtai sovietų puo grąžinti, bet pažadėtu laiku prievarta ne tik nepadeda, bet laisvę varžo, išeidamas iš savų
manome, kad šitokius genia selėjamai iliuzijai sukurti nau negrąžino. Cia
skolintojas ir kenkia. Tačiau kai siekia asmeninių interesų, k a s žmo
liųjų sovietinių "stebuklada dojamas ir vienas visai tikras n e i š p i l d ė
p a s i ž a d ė j i m o , mas tikslas neprieštarauja gui yra įprasta ir dėl to jis
rių" triukus puikiai pažįs faktas: kai kurių išeivijos neišlaikė duotojo žodžio. Vadi žmogaus prigimčiai ir jam y r a nebejaučia sunkumų.
tame, kiaurai įžiūrime ir jų sluoksnių atkaklus priešini nasi, nusižengė draugiškumo s u p r a n t a m a s , t i k t r ū k s t a
Kai žmogus pajunta draus
nebesame apgauti (kaip jų dar masis bet kokiems ryšiams su drausmei
stiprios ir laisvos valios m ė s griežtesnius reikala rinės. Šios dvi laisvės, lygiai
buvo šiek tiek apgauti, saky okupuota Lietuva. Kad toks
Ir jeigu į t a i atidžiau priversti save tikslui pasiekti, vimus, darosi jam kažkaip viena nuo antros priklausydasime, kai kurie mūsų valsty priešinimasis egzistuoja, tai ne pasižiūrėsim, tai kiekviename tada yra naudinga prievarta sunku ir nepatogu. Mokslinin mos, drauge sudaro pilnąją
bės vyrai 1939-40 m. laikotar iliuzija, o faktas. Bet ir iliu atsitikime rasime nemažai kultūringai pavartoti iš šalies. kų psichologai sako, kad žmogaus laisvę. Dėlto jos abi
pyje).
zijai sukurti kartais reikia šio stokojant drausmės. Tačiau Žinoma, kiek j a g a l i m a žmogus apie drausmę ima lygiai turi būti drausmingos,
g y v e n i m o sukaupti visas asmens jėgas ir galvoti kaip apie nesaikingą kad t u r ė t ų a u k l ė j a m o s i o s
Tačiau dar y r a bent viena so kio tokio atsišliejimo į tikrovę. k a s d i e n i n i o
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O
iliuzija
kaip
tik
gaunasi
ta
vietų magikų gabiai sukurta
laisvės varžymą. Tada jis turi reikšmės kurti stiprią asme
yra
iliuzija, kuriai ir mes, išeivijos da, kai tuo faktu — o taip pat ir n e d r a u s m i n g u m a s
taip susigyventi su drausme, nybę.
Laisvės varžymas
lietuviai, kartkartėmis pasi anksčiau minėtais nuolati žmogaus asmeninis dalykas.
kad ji taptų jos dalimi. Tai
Tačiau manyti, kad draus
niais
propagandiniais
pasi
Savo
drausmingumu
rūpinasi
duodame, nė nejausdami, kaip
Kas yra laisvė? Kasdieni nėra lengva ir tik pasiekiama mė reiškiasi tik punktualumu
esame už nosies vedžiojami. Ir gyrimais - kvietinėjimais — re tik žmogus pats. Nors ir jaučia niame gyvenime žmogus lais per klusnumą.
ir ramiu užsilaikymu susi
d r a u s m ė s vę supranta, kad niekieno
patys imliausi šitai iliuzijai miantis bandoma sudaryti j i s g y v e n i m e
Drausmės ir laisvės jausmas rinkimuose ir kitose vietovėse
y r a kaip tik tie, kurie tariasi įspūdį, jog visa opozicija ar- reikalingumą, bet per daug n e v a r ž o m a s g a l ė t ų elgtis žmogui yra įgimtas, kaip ir yra klaidinga.
Nors patys buvo graikai,
geriausiai išmaną maskvinės timesniam išeivijos - Lietuvos savęs drausme nevaržo.
pagal savo norus, dažnai grožio bei gėrio jausmas. Tik
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Kirilas
ir Metodijus išmoko
kontaktui
kyla
tik
iš
mūsų,
t.y.
diabolikos kėslus. Šią (Krem
Jis, patyręs kokių nemalo neatitinkančius net jo paties jos dar nėra ištobulintos,
slavų
kalbą
ir Evangeliją sla
liaus akimis žiūrint) taip pui išeivių pusės ir jog savo ruožtu numų ar nuostolių, drausmės interesus. Tokia laisvė yra lyg išauklėtos,
sukultūrintos
Drausmė turi apimti visą
kiai pasisekusią iliuziją ga Maskva yra pasiryžusi viską n e s i l a i k y d a m a s ,
k a r t a i s vėjo blaškomas lapas. Laisvė pilnai. Kadangi
žmonėms žmogų: jo protą, jausmus ir vų tautom skelbė jų gimtąja
palikdami
šviesų
lėtume praminti "geležinės daryti, kad tik į Lietuvą va k a l t i n a k i t u s ir į v a i r i a s yra gamtos dėsnis, o laisvės drausmė atsiranda
santy valią. Užtat drausmė reikalau k a l b a ,
k
r
i
k
š
č
i
o
n
i
š
k
o
v
i
s
u
o
t
inumo
žiuotų
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išeivijos
uždangos dingimo" iliuzija.
aplinkybes, nuo jo nepriklau suvaržymas, neprieštaraująs kiaujant vieniems su kitais, ja darbštumo, sąžiningumo,
pavyzdį.
„Negalime
pasilikti
Iliuzijos tikslas — sudaryti lietuvių. Tikrovėje, kaip ma sančias. Dėl šių aplinkybių žmogaus prigimčiai, y r a turint įvairių reikalų, ypač, kur atsakomybės jausmo, parei
įspūdį^ kad lietuvių išeivijos ry tėme, visaip kitaip: pati Mask drausmė gyvenime darosi kaž žmoniškumo apraiška. J u o veikiama grupėmis, organi gos supratimo, veiksmo, suma vien akademinėje studijų plot
šių su okupuota Lietuva la va išeivių - Lietuvos bendravi kaip nepastebima, tarsi jos ir labiau žmogus pajėgia savo zuotai. Todėl drausmės jaus numo, pasiaukojimo, sutarimo mėje", kalbėjo Jonas Paulius
biau trokšta ir juos intensy mui stato didžiausias kliūtis, jį nebūtų.
laisvę apriboti,
suvaržyti, m a s yra ir visuomeninio pobū darbe ir t.t. Žodžiu, drausmė II. „Turime atrasti dvasinius
apraizgo
absurdiškiausiais
viau
puoselėja
Kremliaus
Cia ir tenka panagrinėti, vadovaudamas protu ir gyve džio. Kiekvienas žmogus, yra jėga, kuri žmogų be Europos tautų pagrindus. Tik
valdovai negu patys išeiviai — apribojimais taip, kad išei kaip d r a u s m ė j e r e i š k i a s i nimo reikalavimais, juo jo linkęs į visuomeninį gyve pertraukos skatina visus savo taip galėsime sukurti įvairių
suderinimo
arba trumpai tariant, kad "jie" vijos lietuviui šiandieną sun prievartos
elementas.
J u k vertė yra didesnė.
nimą, turi atitinkamai stiprų ir gabumus ir energiją suakty minties srovių
sąlygas
ir
pašalinti
tarptau
kiau
fiziškai
pažinti
ir
apke
nori su mumis ryšių, o "mes"
kasdieniniame
gyvenime
Taigi laisvės varžymas plau drausmės pajutimą. Asme vinti kiek galima daugiau. J u o
tinę
įtampą.
Tik
taip
galėsime
liauti
savo
tėvų
kraštą,
negu
ne.
žmogus pats sau prievartą kia iš p a t i e s gyvenimo. nybei auklėti pirmaeilės reikš plačiau drausmė paima žmo
kokią
nors
Naująją
Gvinėją
ar
daro
laisva valia. Ir kai Žmogus visada y r a susirūpi mės yra vidinės laisvės dėsnis gaus individualumą, juo ji yra išvengti naujų tragedijų.
Iliuzija iš esmės labai pap
rasta. Iš vienos pusės — nuo Saudi Arabiją. Maskva daro žmogus neturi pakankamai nęs, kada, kur ir ką jis turi ar galima drausminga vidinė stipresnė, patvaresnė ir vaisin
Europai
reikia Kristaus.
latinis, hipnotizuojantis kar viską, kad turizmo Lietuvoje laisvos valios priversti save ką daryti. Pavyzdžiui, pasiryž- laisvė, nesudrausminus išo- gesnė. Drausmė įtempdama Reikia atnaujinti ryšius su
žmogaus valią verčia laikytis Kristumi, reikia įsigilinti į jo
tojimas, kad esame kviečiami būtų ne daugiau, o mažiau. Įsi
vaizduojamos
net
tokios
aplin
tam tikro veiksmo plano, mokslą, reikia atrasti jo meilę,
tėviškėj apsilankyti, kad du
kuriuo vadovaujantis sutaupo gauti jo atleidimą, atrasti
r y s kelionėms į Lietuvą kuo kybės, kad Maskva visiškai užturistinę
ma daugiau jėgų užbrėžtiems amžinojo gyvenimo tikrumą.
plačiausiai atvertos, kad tėvy d r a u s t ų
komunikaciją
tarp
Lietuvos
ir
tikslams
siekti. Dėlto ji nevar Reikia suprasti, kad Kristaus
nės miestai ir gojai mūsų lau
žo tikrosios laisvės, nesiauri įsteigtos Bažnyčios vienintelis
kia ir mus prašo: tik atvažiuo Vakarų pasaulio (taip kaip ji
na galimybės geriems n o r a m s tikslas ir uždavinys
kite, tik atvažiuokite! Iš antros šiuo metu uždrausta tarp Lie
yra
pasireikšti ir duoda pilną lais perduoti Kristaus apreikštąjį
— šiai sireniškai melodijai pri tuvos ir vis dar iš "broliško glė
vę valiai, jei tik yra nukreipta į mokslą ir teikti jo įsteigtas
tariantis būgnijamas, kad yra bio" neištrūkusios Lenkijos).
gerą ir naudingą tikslą. Savai išganymo priemones, tai yra
išeivijoje "reakcininkų", kurie Jei Maskva to kol kas dar ne
me aišku, kad drausmė kelia sakramentus ir maldą. Tai
tokių kontaktų liguistai neap daro, tai tik dėl to, kad jai tuo
asmens pajėgumą
kūrybin gerai suprato patys genialiau
kenčia, visomis priemonėmis tarpu daugiau naudos — pa
saulio
viešosios
opinijos,
na,
ir
gumui
sustiprėti
ir
yra
stiprus si p r o t a i , k a i p P a s k a l i s ,
bando išeivius nuo viešnagių
veiksnys tauriai asmenybei Nevvroanas, Rosmini, SolowLietuvoje atkalbėti ir atgra užsienio valiutos gaudymo
prasme — iš menkos apimties
formuoti.
syti.
jevas, Norvvidas. Šiandien Eu
turizmo
toleravimo,
negu
iš
vi
D r a u s m ė p a k e l i a d a r b o ropa vis labiau grimsta į ateiz
Ir štai, tokių Kremliaus įtaisiško
to
turizmo
uždusinimo.
našumą, sukuria pasitikėjimą mo ir skepticizmo sutemas,
gavimų užliūliuoti, kai kurie iš
Jei iš tikrųjų masinis išeivių
savo darbu, — galutinai kurias lydi moralinis netikru
mūsų patys pradedame tikėti,
lankymasis
Lietuvoje
Krem
subręsta pasitikėjimas. Kad mas, šeimų suirimas ir dorinis
jog, jei ne mūsų užsispyrimas
liui
būtų
naudingas,
t
a
i
jis
leis
nugalėjus kliūtis, pastojan- palaidumas. Tai yra aliarmuo
bei užkietėjimas, tai geležinės
čias drausmei kelią, reikia jantis ženklas, kad Europai
uždangos tarp Lietuvos ir tų turistams apsinakvydinti
apsišarvvuoti giliu ir sąmo reikia Kristaus ir jo Evange
Vakarų jau seniai nebebūtų! Ir pas gimines, laisvai keliauti po
Clevelando Šv. Kazimiero mokyklos mokiniai domisi knygomis savo bibliotekoje, kurios vedėja yra
lijos.
ningu drausmės supratimu.
pradedame tuo Kremliaus "be kraštą ir neribotų turistinių vi
T. Beržinskienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus
zų
penkių
dienų
terminu.
Deja,
galiniu noru atverti vartus" ti
kėti, nežiūrint to, kad Lietuvo kol kas taip nėra, ir iš to tiktai
„Mes dažnai nueidavome pas Kriaučiūną į jo (taip pavadindavo klasę) jam bus uždaryta. Ką
je neleidžiama išbūti ilgiau peršasi išvada, kad tikrai ne
butą (...) pasikalbėti, gauti iš jo privatinės biblio dabar prikelsi, atgaivinsi uždegsi bus laimėta atei
kaip nepilnas penkias dienas, varžomas, masinis turizmas
tekos knygų, kai kada ir pinigų pasiskolinti, šiaip čiai. Reikia pirmiausia lietuvio žmogaus. Gramatiką
kad į Lietuvos sostinę iš Vaka tarp išeivijos lietuvių ir Lietu
kokiais reikalais pasitarti. Knygų pas Kriaučiūną parašys vienas ar keli iš jų: Rygiškių Jonas ar kas
rų nėra tiesioginių skridimų vos Kremliui tebūtų tik žalin
gaudavome ir iš fundamentalinės gimnazijos kitas. (Pats P.K. vis tarpavęsis gramatiką parašyti,
(šiuo atžvilgiu Lietuva bloges gas. Kodėl žalingas? Ogi to
bibliotekos. Ji buvo vien mokytojams paskirta. bet neištekęs laiko). O dabar jo skelbiamas mintis,
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
nėje padėtyje už Afganistaną dėl, kad griautų tą izoliaciją, tą
Ištikimiesiems duodavo skaityti ir platinti užsienio degančias idėjas papasakos vieni kitiems, užrašys,
ar Mongoliją), kad Maskvos geležinę sieną, kuria sovietai
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
lietuvių raštus... Kalendorių, Prūsų Ceitunga"... paduos spaudai išnešioti nuo Šešupės krantų kaip
muitinėje turistai visaip degra stengiasi Lietuvą atitverti nuo
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė
pasakoja K. Grinius, 1921 m. „Lietuvos Mokykloje". galima plačiau.
duojami, reiškiant pretenziją Vakarų. (Vis dėlto Kremliaus
Bet kibirkštis mėtyti ir tamsą jomis skaldyti gali
Tai ir nebūtų tikslu sutikti su kai kurių nuomo
net į jų asmeninę nuosavybę: dvarponiai — sienų statymo,
tik skaidriai deganti ugnis. Tokia ugnimi P. K. ir nėmis, kad P.K. neturėjęs lietuvių kalbos dėstymo
39
knygas, žurnalus (lyg šie žmo ne griovimo specialistai).
buvo.
metodo. Jis kaip tik savo metodą turėjo ir tokį, koks
giškosios kultūros objektai bū
Užtat ir pvz. "Tėviškės"
Gimnazijos
vadovybė,
ypač
dir.
S.
Solovjevičius
tuo metu reikalingiausias ir galingiausias. Tai įro
Jis nepraleisdavo geros progos ta kibirkštimi
tų ginklai ar narkotikai žmo draugijos generolo Prano Pet
trokšte
troško,
kad
jis,
P.
Kriaučiūnas
ir
kiti
lietuvių
do, kad jis į savo pamokas pajėgė suspiesti visus
n ė m s žudyti!), kad sykį ronio graudenimai išeivių ad nenušvietęs ir rusų politikos tikrųjų užmačių. „Sykį kalbos mokytojai dėstytų tik kalbą ir rusiškomis lietuvius mokinius ir juos kol kas mokė visais tuo
atgabenus turistus į Vilnių, resu tetarnauja tik iliuzijos kū aiškindamas rusų žodį „okruglit" (apvalaininti, raidėmis jos raštą pagal pripažintą, cenzūros leistą metu įmanomais plotais ir būdais, ir laimėjo.
jiems čia pat visiškai suvaržo rimui. Gaila, kad Čia jam padaryti apvalų daiktą), jisai pasakė, kad tas žodis (kaip ji atsirado) išverstą iš vokiečių kalbos grama
Reikėtų sutikti su dr. Griniaus nuomone, jog P.
ma judėjimo laisvė (nei į tėviš padeda asmenys išeivijoj, pirš- mūsų „t.y. Rusijos politikų vartojamas vietoj žodžio tiką. Jeigu P. K. būtų paklusęs, tokiu vadovėliui aprū
Kriaučiūno mokymo tikslas ,,1 įkvėpti lietuviams
kę nuvykti, nei pas gimines dami nuomonę, jog išplėstų „užgrobti", kai kalbama apie užėmimą svetimos pinęs mokinius ir juo naudojęsis, argi nebūtų buvęs
mokiniams kalbos, praeities meilę, 2. sutraukti į
valstybės
gabalo:
mat
tokiu
užgrobimu
valstybė
provincijoje ar ir tame pačia išeivijos santykių su Lietuva
pripažinimas „graždankos", kurios būtina gimna krūvą visus susipratusius lietuvius, kad atsispirtų
darosi
apvalesnė",
—
pasakoja
K.
Grinius
11.
65
psl.
me Vilniuje pernakvoti), kad tetrokšta tik okupantas. Tai ne
Ne tik šį sykį, jis visada išpasakodavo moki zijoje išvengti, kaip išvengia kaimai „graždankinės" prieš lenkinimą ir rusinimą, be to platinti lietuvių
prisiglaudus "Gintaro" vieš pirmas atvejis, kada vienoje
maldaknygės.
spaudinius"...
butyje neįmanoma vesti priva geležinės uždangos pusėje vei niams visas naujienas iki paskutiniųjų apie Lietu
Kadangi lietuvių kalba prie kitų dėstomųjų daly
Pagal tai ir kitų parodymus P. K-no, sugriebusio
vos
dabartinę
teisinę
būseną,
besireiškiantį
įvairiais
čių pokalbių, kad ir ilgesniam kiantys iliuzionistai ir kitoje
kų
buvo
politinis
diplomatinis
priedas,
tai
susipra
reikalo
esmę vietoje ir laike galbūt likimo įkvėpto ir
laikui iškviestiems svečiams iš pusėje gyvenančios jų apgau būdais pasipriešinimą, kylantį lietuvišką, politinį
tęs
lietuvis
mokytojas
žinojo,
kad
ją
reikia
dėstyti
ki
pašaukto, iš dabarties į anuos laikus žvelgiant, jo
Vilniaus negalima sava ini namos avelės ranka rankon sąjūdį, apie lietuvius darbuotojus, jų darbo sąlygas,
taip, negu privalomuosius dalykus. Jei mokinys lietuvių kalbos, tiksliau lietuvybės, dėstymo būdą
laimėjimus...
apie
valdžios
pianus,
pinkles
lietuvius
ciatyva net pajudėti be specia dirba bendrą geležinės uždan
suvaryti į rusišką bučių, o Lietuvą ištrinti iš gyvųjų kala. pvz. lotynų kalbos gramatikos išimtis, tai jis įmanoma suvesti į tokius 4-ris kelius: 1. prieiti, 1.
lių ir specifinių leidimų, kurių gos skylių lopymo darbą.
eilių... Toms mintims paremti atsinešdavo nuo žino, kad be to negaus atestato, žino nors iš istorijos, prikelti, 3. uždegti, 4. išlaikyti.
su8imedžiojimas
reikalauja
Mykolas Drunga seniausių laikų iki dabartinių apie Lietuvą lietuvių kas buvo tie romėnai ir kurios vertės jų kalba. Todėl
1. Prieiti jam padėjo, pirmiausia, jo pašaukimas
kalba ir svetimomis knygų ir kitų raštų — vietinių ir Kriaučiūnui ne taip svarbu rašybos gramatikos būti mokytoju, įėjimas į gimnazijos aukštesnįjį
užsieninių. Parodydavo Daukšos Postilę, Sirvydo taisyklių įkalimas. svarbiau gyvąja kalba ir personalą ir vadovybės jo pristatymas mokiniams,
— Karališkųjų
vedybų
Padėkos žodžiai yra tik žiedų Punktai sakymo, Daukanto raštus... ir visa, kas draudžiama raide uždegti mokinių tautinę savigar įvedimas į pareigas. O jo paties asmens taurumas
bą, parodyti savo tautos skirtingumą, įkvėpti meilę, paprastumas, turinio gilumas... — ko jam negalėjo
proga Scunthorpe, Britani lapeliai, kuriuos vėjas išne priklauso lietuvybei...
joje, pagamintas 30 pėdų il šioja. Tikras būdas pareikšti
Jo butas „Krokuvos", vėliau „Europos" viešbu atkurti gyvąjį lietuvį, sutelkti lietuvius prieš įsigalė nepripažinti net jo kolegos rusai, nei priešai, — žodžio
gumo džiovintų bulvių skiau dėkingumui yra darbai.
tyje būdavo tikras „kermošius", ypač sekmadieniais jusį lenkinimą ir stiprinamą jo, lenkinimo, varžovą jėga, juo tikėjimas ir d a r n a su darbais sukels moki
nių pasitikėjimą ir tikėjimą.
telių maišas, kuriuo tą dieną
po pamaldų, kada prisirinkdavo kaimo jaunimo, rusinimą.
vaišinosi miesto puotautojai.
Darbo laikas čia bus neilgas ir klausovų aule
Polack moksleivių ir kitų...
(Bus daugiau^

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sau

Hamiltono Vysk. Valančiaus mokykla Kalėdų eglutes proga Jaunimo centre suvaidino A l ė s Rūtos 3-jų veiksmų mu
zikinį veikalėlį "Žiogas ir skruzdės", kurį režisavo E. Dau guvietytė-Kudabienė.
Nuotr. J. Miltenio

niausiai toks negaudavo korte- no garažisto garaže tą seną Ley- \
lės. Tokia naujiena žaibo grei- j landą palaikyti ten, kol už jį ga-!
tumu apskriadavo ne tik kaimą, {lės gauti gerus pinigus. Bet pasi- į
bet pasiekdavo ir kitas parapi- j keitė garažo savininkai ir naujaJonas Ervydis sis savininkas tą seną automobilį
| jas.
išstūmė į gatvę. Pastorius prane
MISCELLANEOUS
šė apie tai savo senajam garažisŽMONĖS LAIKO GARAŽUOSE tui, ir tas tą antiką kažkur paslė
pė, bet nesakė kur. Tad per šią po lli«nNia Į UET1I4
Londono policija dar nebaigė licijos akciją buvo ir šis senas
ir kitus kraštus
! didžios akcijos surasti IRO Lon- "Vanden Plas" 1966 metų ir
jdone paslėptus sprogmenis, šioje vėl atidengtas. Jo savininkas pas \EDZ1NSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
akcijoje dalyvauja 16,000 polici- torius apie jį šešerius metus nie
ninikų ir jie labiausiai tikrina už ko nebuvo girdėjęs.
:illl!ll!llllllllllllllIIUIIIIillllinaUIIIIIIUI
darus garažus.

CLASSIFIED ADS
REAL

EST ATE

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public
2951 West 63rd S t — Tel. 436-7878

M. A. Š I M K U S
nmnrrrrrTTrmrrrniKiiiMhiiiiMiiuiiiiiiii
Sprogrcenv iki šiol dar nebu
INCOME '"AX SERVICE
BUTC NUOMAVIMAS
vo rasta, bet įvairūs kitokie daly
NOTAKY PUBLIC
kai. Tarp jų viename garaže rastas | Labai svarbu, kad vaikai žinoDraudimas — Valdymas
4259 S. Maplcvvuod, tel. 234-7430
"įkurtas meilės lizdas" išklotas | tų, ką ir kaip jie turi daryti bažTaip pat Jai-omi VEUT1MAL
Namo pirkimas — Pardavimą*
gražiais kilimais, graži plati lova, nyčioje.Kiekvienas vaikas turi tu
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PIMKTYBĖS PRAŠYMAI Ir
žvakidės ir puošnus baras. Kita rėti maldaknygę ir mokėti ją var
•citokie blankai.
INCOME TAX
me garaže rastas negyvas arklys toti... Jei vaikas mokės melstis ir .t:tHRian*mmiuniiiiiiuuuaiuuiiitiiiii
No taria tas — Vertimai
jau gerokai apipuvęs. Dar kitame gražiai elgtis bažnyčioje, tai jo
garaže gyvas pitonas, kuris kaip tik tikybiniame auklėjime bus labai IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BELL REALTORS
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
rijo kraliką. Kitame garaže rasta daug padaryta.
iš
mūsų
sandėlio
Vysk.
Paltarokas
pripučiama plastinė "panelė". Be
J.
B A C E V I Č I U S
COSMOS PARCEL8 E X P R E S S
to dar rasta garažuose du lavo
nai, vienas lavonas nužudyto jau iHMimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinuHiiimi 2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 G529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
nuolio, kitas lavonas savižudžio.
UlllllllllllllllllllllllllllItlIlIlIlIlIMIUIHN*
S0P5HE BARČUS
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Vogtu daiktu įvairiuose garažuo
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Tel. — 925-2737
se rasta už aštv.onis milijonus Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma-.
• •
Vytautas Valanti nas
frankų. Tai elektroniniai apara dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto j
D fi M E S I O
tllIHIIiitmUlllllllllllllllIlMlilUIIIIIIIINIII
tai ir kelios dešimtys vogtų auto
Stotis WOPA 1490 AM
mobiliu. Akcija buvo pravesta
iiiiiifiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiHii
Translioiama iš nuosavos studijos
45 km. spinduliu ir padaryta 104 Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus
VALOM E
Chicago Giurches
areštai.
KILIMUS
Ui BALDUS
7159 So. Maplewood Ave.,
Bet nuostabiausias atradimas
Chicago, U. 60629
Plauname ir vaškuojame
and Synagogues
buvo antikinis automobilis, kurį
visų rūsių grindis.
Tel. — 778-1543
Ilfordo pastorius laikė LonghtoAn architeeturad pilgrimage
BUBNYS
luillllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllit
by GEORGE A. LANE, S J.

tį ir kiekvienam Įpildavo į turi
mą maišą grūdų. Vienam dau
giau, kitam mažiau, žiūrint, ko
žemaičių Kalvarijos parapi-1 jęs su šeimininkais, pradėdavo kią kuris iš bažnyčios tarnų vie
joje iė senų laikų buvo papro-1 vaikus klausinėti poterių. Pir tą, užima. Kiekvienas tik dėl sa
tys kalėdoti spalio mėn. Baigda. j miausia kibdavo į pačius ma- vęs pasiima, tik dažniausiai rovo iki advento. Tik retais atve- į žiausius, liepdavo persižegnoti, žančininikas paima ir dėl skal
jais užsitęsdavo iki Kalėdų šven. j o vyresnio amžiaus klausdavo bėjos. Klebonui imdavo bažny
čių. Apie kalėdojimo laiką prie 2 j daugiau ir sunkesnių dalykų. Su čios dešimtininkas. Klėtyje šeiar 3 dienas varpininkas praneš-1 vaikais pabaigus pasikalbėjimą, j " T " . ~~—*"~*
~~~J*
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•
rnimnkas,
nuo
kurugx>
akiu
pa
davo ir kiekvienas gyventojas
'kunigas
pradėdavo
suaugusiųjų!
.
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.
^
*
.
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už tai pranešėjui kuo nors atsi-1 teirautis apie poterius. Jei ku pripildavo ant drąsos.
Tel — RE 7-5168
*-: •&ZZi
M- •-- a r Likuris
fcH! j sislepęs, t a r n a m rr po stikliuką
lygindavo. Atsilygindavo įvai-jriam
"užsikirsdavo",
^ilIlIlIlIlIlilIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHUIII^
Photographs by
riai : vieni duodavo grūdais, pi- i nežinodavo katekizmo, tokiam i Jei kurioje šeimoje būdavo
iiHiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiimiiimiiiimii
ALGIMANTAS KEZYS
nigais, o kiti šiaip visokiais ūkio | dažniausia neduodavo velykinės • neištekėjusių mergaičių, j o s nuo
and George LANE
garninjais. Tas pats pranešėjas kortelės. Tais laikais negauti ve- į savęs kiinigui duodavo savo darTELEVIZIJOS
b©
pirštines,
kojines
ar
rank
pasi rūpindavo, kad kalėdinin-1 lykinės kortelės
buvo didelė
s p a l v o t o s ir p a p r a s t o s . Radijai,
1981 Loyola University Press.
S t e r e o ir Oro V ė s i n t u v a i .
kaiDS netektų badauti. Pas vie-! bausmė ir gėda. Poterių ir ka šluostį. Kai kada tokios mergai
P a r d a v i m a s ir T a i s y m a s .
Printed in the United States of
ną ūkininką paprašydavo duoti: tekizmo klausdavo visų, ypač tų, tės apdovanodavo savo dirbiAmerica. 256 pages, hard cover.
joną,
k
a
r
t
a
i
s
pridėdamos
nar/--!3špiečius, kito. kad išvirtų kurie gyveno netvarkingai.
M 1 G L I H A S TV
pietus, o paskutiniame kieme vi-; Poterių klausinėjimo metu vai- į rnuose austos drobės marški2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
Knyga su persiuntimu kainuo
Open 6 days a week
sada pasirūpindavo, kad būtų kų ir samdinių būdavo didžiau- j ndais vargoruninką ir zakrasti- |
ja $27.00.
IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIUIIIIlIlIUllIIUIII
paruošta vakarienė. Tais laikais gias susirūpinimas. Kiekvienas; niams, rankšluosti,
Užsakymus siusti:
kalėdininkams duoti valgyti, o vis lįsdavo kitam už nugaros, j Kai šeimininkas klėtyje su |
Open Friday evenings. 5 P. M. to S P. M.
:
HIUItiltlIirillMIMIIIHIIIIIIIIinuiIllllllllll
ypač pietus ar vakarienę, buvo kad kunigas nepamatytų ir ne- Į tarnais "baidydavo" žiurkes ir
hU5 W. 63rd St.
P L U M B I N G DRAUGAS,
Lnstead of Thursday evenings
=
ne taip lengva. Reta kuri šei- pradėtų poterių klausinėti. Jei j peles iš aruodų, kunigas ne tik 5
Chicago,
III. 60629
Licensed, Bonded, Insured
mininkė tegalėjo kiek geresnį: kurioje šeimoje atsirasdavo to-! klausinėdavo poterių, bet ir šneNauji darbai ir pataisymai. Virtu Illinois gyv. dar prideda $1.50
valgį paruošti ir vaišinti kuni- kių, ypač samdytų bernų, ku- ; kėdavosi įvairiais klausimais,
vės ir vonios kabinetai. Ker&v.iikos ir
gą. Kunigą savo namuose vai- rie mėgdavo išgerti, naktimis! Kartais šeirnininkė nusiskųsda- |
MARQUETTE NATIONAL BANK j kt. piytelės. Giass blocks. SinKos valstijos mokesčio.
šinti ne visi anų laikų žmenės pasibastyti ar šiaip netvarkin- j vo dėl vyro dažno išgėrimo ar
vamzdžiai išvalomi elektra. } automa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
turėjo drąsos. Be to, kunigai a- gai gyventi, tokiems patardavo, Į šiaip dėl nesantaikos. Kunigas |
tą
galite kalbėti lietuviškai, palikite
64th and So. Western Avenue
savo pavardę ir telefoną.
nais laikais buvo skirtingesni kad šeimininkas geriau prižiū- j paguosdavo. Jei kada k a s nors
nuo dabartinių laikų. Kaimo žmo retų.
i S šeimos pabėgdavo, pabėgėlį f Main Bank — 6316 South Western
GR 6-5100 j SERAPINAS — 636-2960 -iKiinnniniunmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimir
tflHIIItlMHllllllllItlIUUItlUilUJUUUlUJilI
gui jie buvo tolimi, ir gyvento- j Kada kunigas klausinėdavė ; kartais surasdavo ir atvesdavo
jai todėl vengė jų.
- poterių, šeimininkas visus baž- pas kunigą, kuris be pasigailėjiAnais laikais kaiėdoiimas bu- nyčios tarnus nusivesdavo į klė- mo klausinėdavo poterių. Daž- fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiNiiiiiiuiiiiiinuiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiun?
M OV I N G
vo ne eilinis jvyk : s. Kalėdininkų
Cultural Weūsprmgs of FoTktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 Š E R Ė N A S p e r k r a u s t o b a l d u s ii
visi be išimties bijojo, pradedant
JUOZAS PRUNSKIS
KNYGOS
ANGLŲ
KALBA
kitv išriktus. I r i š toli m i e s t o lei
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $3.00
šeimininkais ir baigiant vaikais,
Leidinys gausiai iliustruotas tar
dimai ir pilna apdrauda.
bet dižiausias rūpestis buvo sam
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
BOOKS
IN
ENGLISH
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
Hriimame
MASTER
CHARGE
ir
VISA
diniams, ypač bernams. Didžiau
The jfi Years of Darkness, by J. VaiSnora- $2.00
mais ir su sąrašu nužudytųjų.
Telef. — VVA 5-8063
sias susirūpinimas buvo dėl po
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
terių. Dažnai net šeimininkas su
Vytautas the Great, Duke of LAthuania, by J. Končius, $2.00
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
šeimininke '•pasitikrindavo" sa Cultural WeUsprings of Folktales, by Vyt. Bagdanavičius, $6.00
i:;i:<»u>m;ntlr<liili!)t!(t;iiillifit'.Miii-iu de Draugo spaustuvė. Viršelis ir
History of LAthuania, by J. Končius. $3.00
vo žinias ir Įeiti šeimos nariai Curricttlum vitac, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina
A. V I L I M A S su
neatsilikdavo, pradedant tarnais LAthuanian Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
persiuntimu $6.73.
With LAberty and Justice, by P. Leonas. $5.00
ir baigiant vaikais.
The War Against God m LAthuania, by J. Savasis. $2.00
pages. $8.00.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
.V. O V I N G
Sin At Easter, b y Vaižgantas. $5.95
Šeimininkė kalėdininkų išva And There ivas the Moon — Throtring Stones at Birds, Poems
4545 W. 6Srd St- Chicago, DL
Apdraustas perkraustymas 80629.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
by Danguolė Sadūnas. $3.00
karėse namuose padarydavo
200,000,000 and LAthuania, by A. Gustaitis. $ 1 5 0
"tvarką", nuplaudavo stalus, Vilnius University Four Hundred Years, by Albertas Bubras.
Įvairių atstumų
Hl. gyventojai prideda 30 centų
suolus, kėdes, langus, duris ir
We Wūl Conąner the World, by L Dovydėnas. $5.00
$2.00
valstijos
mokesčio.
Tel. 376- 1882 arba 376-5996
retkarčiais grindis, o kai kada LAthuanians tn Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00
ONA, b y V. T. Belajus. $5.00
iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii iiuiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiii
ir lubas. Kas nereikalinga, iš Memoirs of a LAthuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
nešdavo, išdulkindavo ir tinka
Selected Post-War LAthuanian Poetry, seleeted and translated lOVo — 20% — 30% pigiau mokėsit
Noon at a Country Lnn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
mai išvėdindavo. Kiemą taip pat
by J. Zdanys. $12.00
•ii upUriiuilg nuo ugnies Ir automo iiiHiimiiimiiimimiiiiimiimimiiiiiiiiii
nuvalydavo, takus smiltimis ir Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95
bilio psis mus.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by I. šeinius. $5.00.
T H E F 0 R T Y YEARS
UTHUANIA: The Outpost o f Freedom, by Dr. Constantine R,
eglėšakiais išbarstydavo.
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by
FRAMK
ZAP0L1S
Jurgėla. 387 pages — $15.00Tą dieną, kurioje būdavo kaOF D A R K N E S S
Rimvydas Šilbajoris. $850
3208 y2 West 95th Street
lėdinnkai. jokiu didesniu darbu LAthuania in Crisis, b y Leonas Sabaliūnas. $5.00
The Violations of Human Rights m Soviet Occupied LAthuania.
Paraše Dr. Juozas Vaišnora
Telef. GA 4-8654
neužsiimdavo. Visi apsirengdavo The Temptation, by Vincas Krėvė. $3-00
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00.
Apie istorinius lietuvių k o v o s
kiek galėdami geriau ir švariau The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00
Popular LAthuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine
metus.
Vyrai nusikirpdavo p'-aukus, nu- The Baltic States in Peace and War 1917-19Ą5. Edited by V.
J. Dauzvardis. —$4.75
itiiiiiruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiUiiiiiHit
J a n g l ų kalbą išvertė
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
siskusdavo. Moterys kiek begaPuzinas, Color monography, album. $25.00
Juozas Bulevičlns
lėdamos pasipuošdavo. Taip visi The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00
A Color Odyssey — A Galdikas. $16.00
nekantriai laukdavo kunigėlio.
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85
Introduction to Modern LAthuanian, by L. Dambriūnas, A- Kli
The Catholic Church Dissent and NatAonality in Soviet LAthua
Kalėdininkus šeimininkas pa
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
mas, W. Scnmalstieg. A Grammar and Textbook for the
nia., by V. S. Vardys. $15.00
Si įdomi knyga g a u n a m a :
New Jersey, New York ir Connecticut
sitikdavo kieme prie vartų, o
Lithuanian Language. $10.00
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. lietuviams!
D R A U G E , 4545 W. 6 3 S U
šeimininkė troboje su vaikais ir English-IAthuanian LHctionary, by V. Baravykas, $10.00
$27.00
Chicago. 111. 60629
saldiniais. Kalėdininkai visada Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10-00
KAS šeštadienį H WEVD Stotie*
OPPOSITLON TO SOVIET RULE IN UTHUANIA,
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro.
važiuodavo arkliais, su parištais
97.9 meg. FM. Taippat klausykit** tiimiimiiiiimiimimiiiiimiiiiiiimiiiiii
LAthuaniafs Jevos and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis.
by Thomas Remeikis — 15.00 "Music
of Lithuania" progr: oioa ka«
skambučiais. Išgirdę skambučių
trečiadienį, nuo 6:05 iki '». 1 vai.
$1.00
The
Ordeal
of
Assad
PashaA
story
by
Ignas
Seimus.
$2.00
balsą, visi suvirsdavo j vidų. Su
vakaro, '."; Seton Hali University • sto
ties. 89.5 FM. (WSOU)
Herdsman d LAnden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95
stodavo ir laukdavo. Jaunimas LAthuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis.
$20.00
Regvons of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS •
d a r sykį pasitikrindavo, a r mo
DENGIAME IK TAISOME
234 Sunik Driva
lAthuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia
ka poterius, ar atsimena kate LAthuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
VISŲ Rf ŠIŲ STOGUS
Watehung, N. J. 07060
kizmą. Dažnai būdavo, kad ber Namtįrartimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50
Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00
Už savo darbą garantuojame
TeL — (201) 753-5639
nas ar piemuo "išnykdavo" iš Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred
ir esame apdrausti.
trobos, o kai kada ir tarnaitės The USSR-German Aggression against LAthuania, by B. Kasias.
Straumanis. $16.50 HiiimiMiiiiiiuiiimiiitiiiiiiiiiiiiiimiiii'
Skambinkite —
$1500
pasislėpdavo nuo kalėdninkų.
Under the Sioord of Damocles, A novel by Anatole Kairys.
raiifmmiliirimiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kunigui įeinant j vidų, zakris Liithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
ARVYDO KIELAI
$10.00
Apsimoka
skelbtis
dien.
DRAUGE,,
tijonas suskambindavo varpeliu, The LAthuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarakas. $12.50
Tol.: 434-9655 arba 731-1717
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis- The voice
esantieji troboje suklaupdavo, i UTHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis, $15.00.
outside the iron eurtain. $4.00 nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
Kunigas pašlakstydavo vande- Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas.
Užsakymus siusti: DRAUGAS* 45$5 W. 6Srd St, Chicago, dienraštis, gi skelbimų kaino*, yra vi
$1000
niu ir duodavo kryželį ar pate
Ttt. 606*9.
siems prieinamos.
Remkite tuo^ biznierius, kuną pabučiuoti, šias ceremonijas LAthuania Minor, by M. Brukąs. $15.00
atlikęs, kunigas pasisveikndavo The Baltic Nations, by B. J Kasias. $12.00
Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. UI. tiinmiiiiimtimiiiiiuiHiiiiiimiiiHHiimi Hf 4k*Mr»iasi rlien T V r a u e p "
ir pradėdavo pasikalbėjimą.
gyventojai
dar prideda valstijos mokesčio 6%.
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Kunigas, šiek tiek pasikalbėPLATINKITE "DRAUGĄ-

SENOVINIAI KALĖDOJIMO PAPROČIAI

| / Drive-in TellersĮ

Lietuva bolševikų
okupacijoje

Lietuvos atsiminimai

•

Jeigu bus tiesa širdyje, tad I DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 11 d.
EUROPOS BENDRUOMENĖS bus grožis charakteryje. Jeigu bus>
grožis caharakteryje, tai bus su
MAISTAS LENKIJAI
Amerikos gydytojų sąjunga
gyvenimas namuose. Jei bus
(AMA), draudimo bendrovės ir
Europos bendruomenė yra nu- ! sugvvenimas namuose, tai bus
kitos organizacijos, kurios yra
tarusi pasiusti į Lenkiją 8000 to-; t y a r k a taulok_
Kun. P. Jaraškai pasiūlius, cho
J d bus tyarka
Sunny Hills, Fla.
tiudininkai tos negeroves, pripa
kaip skubią pagalbą. t a u t o j e > t a i b u s t a i k a | M I M | | j j r
relio seniūnas muz. Mamaičiui ir
žįsta, kad alkoholizmas y r a spe
Fox River Grove, 111. gyvento visiems choro choristams pritarus, cifinė liga. Alkoholizmas yra Tos mė:os vertė yra 11 milijonu
Kinų patarlė
dolerių ir tą sumą apmokės bend
namuose
jai Alma ir Petras Staniūnai at seniūno A. Pileckio
ketvirta i š didžiųjų JAV nelai
vyko čia praleisti žiemą. Apsigy gruodžio 27 d. įvyko planuotas po mių ir trečia, kuri veda į mirtį. ruomenė. Komisija turi dar šį į
planą patvirtinti, bet tai nesuda- i itllllilHlIllllllliillilliiillllllllllllliliiiiiui
veno kun. A. Račkausko šį karta šventinis chorelio pobūvis.
Apie trys ketvirtadaliai visų su rys problemų. Tai bus pirmą karPrie vaigiais ir gėrimais ap
ne namelyje, kaip rašiau anks
augusių gyventojų JAV-se ge
čiau, het rezidencijoje. Jie pasi krautų stalu pasisvečiuota, išdai ria alkoholinius gėrimus. Ketu tą, kad Europos bendruomenė
ryžę čia gyventi iki kovo mėn. nuotos senos, naujos ir visos ki riolika iš penkiolikos neturi ypa pasiųs Lenkijai nemokamai mais
NAUJAS
LAIKAS
-alo, t. y. iki kun. Račkauskas at- tos dainos. Kaip ir visada B. Čep- tingos problemos alkoholio nau to. Kiti maisto siuntiniai Lenkijai
buvo su 15 proc. nuolaida.
Seniausia Lietuvių Ruda programa
/ažiuos čia praleisti savo atosto kui akordeanu pritariant, jo žmo dojimo.
Gerti malonumui so
nai
Nauioj
Anglijoj ift Stoties WLYN.
gas ir ta proga pamokyti mus
Julytei su B. Motuziene pracialiai ir asmeniškai priimtina,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
•kaip lošti golfą - trumpais, tiks dedant ir mums visiems prita- ,
8:00 iki 8:30 valandos ryte — perduo
liais smūgiais ir visada praloš riant, rodėsi, fkad Antano namelis į* Penkxohka asmenų is geriau.
dama valiausių, pasaulinių žinių san
A.fA.
Popiežius Pijus X, aiškindamas trauką ir komentarai, muzika, damos
lig tas Boleslovo akordeonas iš cių save naikina ir kenkia ki
ti.
tiems. Įvairių rūšių žmonės lei viename savo rašte, kaip reikia ir Magdutės pasaka. Šią programą
Staniūnams atvykus, kartu su sitempia ir susitraukia.
Dr. KONRADUI KARNAUSKUI
Kas tokią progą turint dar pa džia išsivystyti ligai ir tai ne suprasti Omnia instaurare in veda Steponas ir Valentina Minkai
jais atvyko ir čia seniai lauktas
Bizn.D reikalais kreiptis į Baltic Flo
rankų akordeonistą iškentės ne paisant jų socialinės padėties. Christo", rašo: "Pirmas ir svai- -isis — gėlių bei dovanų krautuvę,
žmonai Genutei ir artimiesiems
lietus. Tikime jis greit nustos.
Liga neturi "pagarbos" asmeniui biausias krikščioniškos
mirus
dvasios
šokęs.
Kadangi
jaunesnių
čia
kaip
r>02
h
"
Broauway.
So.
Boston.
Mass.
Alma tuojau įsijungė į mūsų
ir jo socialinei padėčiai.
šaltinis yra dalyvauti Bažnyčios 02127 Telefonas ^68-0489 Ten pat
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.
chorą, o mielas Petras, buvęs su ir nebuvo, tai ne tik dainos, bet
Alkoholizmas, kaip bendrai liturginėse pamaldose ir iškil gaunamas dienraštis "Draugas"' ir ra
ir
šokiais
su
žaidimais
atiteko
negalavęs namuose. Cia irgi mūsų
site -lidelj pasirinkimą lietuviškų J.nysprendžiama, kyla iš moralinio j mingose Bažnyčios apeigose,
DR. KAZYS DABRILA
veiktinuose rečiau pasirodo. Tiki l mums, jau pagyvenusiems. Šotrukumo,
nuodėmės
ir
charakte-'
i
kom
visi
įtraukdami
ir
čia
besi
me, kad Sunny Hills lietums nu
Kun. M. Krupavičius
rio silpnumo. Alkoholizmas yra i
stojus Petras atkus. Kun. Rač lankančius Janonius iš Dovvners
chroniška, progresuojanti liga, į
kauskas šiais puikiais nuominin- Grove, IH., ir jau greit 61-mą gim
nors
tiksliai nežinomos jo prie- \
kasi apsidžiaugs, o jie liks jam tadienį švenčiantį V. Zibertavižastys. Kaip kitos ligos, pvz., j
čių iš Detroito.
Mylimam sūnui
dėkingi.
epilepsija
(nuomaris),
schizoį
Visų chorelio choristų vardu
A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI
Julytė nuoširdžiai
padėkojo ir f renija, vėžys ir k t , negali būti į
tikrai
nustatytos,
kas
yra
jų
i
mirus, didelio skausmo prislėgtus tėvus LIONĘ ir A_NVieni iš pirmųjų lietuvių čia nuo visų įteikė mažą dovanėlę priežastys. Blogiausia, kad kai,
A. f A.
muz.
Mamaičiui
už
jo
įdedamą
TANĄ SKETVALiUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
Sunny Hills apsigyveno solistė
kurie žmonės neturi atsparumo;
darbą
mofcant
chorelį.
Padėkota
liūdime.
Onutė ir Jonas Zuhavičiai.
VERONIKA ROMEIKAITĖ
taip pat ir žmonai — Mamaitie- tai ar kitai ligai. Alkoholizmo
KUN. BRONIUS LIUBINAS
Miela solistė Onutė buvo sune nei už jos kantrybę praleisti va ligos nustatymui reikia tartis
Mirė
1981
m.
gruodžio
3
d.,
palaidota
Lietuvių
Tautinėse
ka
NINA LIUBINIENĖ
galavusi, turėjo Chipley ligoni karus vienai, kai muz. Vincas kur su gydytojais specialistais ir!j
pinėse, Chicagoje.
nėje sėkmingą operaciją. Dabar tai bara chorelį — netęskit!
mėginti gydytis. Bet gydytis;!
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šermenyse, atsi
sveiksta, kaip ir visada linksma,
reikia i r noro iš tos ligos pa
sveikinime ir laidotuvėse, ypatingai giminėms, atvykusiems iš Flo
namuose. Anot vienos jos draugės
Bendras -visų Sunny Hills gy gyti.
ridos ir Kanados.
ji kaip katė, greit išsilaižo.
ventojų Naujų Metų sutikimas
Dėkojame gerb. Kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas šerme
ninėje, prasmingą pamokslą ir šv. Mišias bažnyčioje ir velionės pa
Gaila Zubavičių šį kartą ne įvyko Community center salėje. .HiiiiiiimiittimiiiimiiimmiiiiiimiiiiiH į
» .
lydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkui sol. G. Mažeikienei už gies
turėjome Naujų
Metų baliuje, Genutės Beleckienės suorganizuo- j ~ -,
mes bažnyčioje.
ti,
gana
gausiai
dalyvavo
ir
'lietuĮ
I
v
e
l
i
a
S
J
a
l
t
O
t
i
a
i
l
S
g
a
r
b
ę
tuo prarasdami žemaitiško takto
Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišioms
viai.
J . VAIŠNORA, MIC
šokėjus ir Onutės balsą.
ir
lietuvybės
tikslams.
Pabendrauta, pasišokta, sutikti
Ark. Jurgio Matulaičio beati
Dėkojame karstanešiams.
nauji 1982-fji metai.
fikacijos bylos apžvalga. Gene
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Ta proga palinkėta vieni ki ralinės Postuliacijos leidinys
Kadangi nebuvo bendrų kolo
O. Vaicekonienė, O. Mazflc ir S. Batūra
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
nijos kūčių, tai ši garbinga šven tiems laimingų 1982-jų metų, o 1969 m.
mintyse
prisiminti
visi
pasaulyje
tė buvo švenčiama atskiromis
Kaina, su persiuntimu $1.00.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
išblaškyti lietuviai, ypač broliai
grupėmis, atskiruose namuose.
ir seserys, kenčiantys Sibire ir pa
Gaunama DRAUGE4330-34 So. California A v e n u e
Vieni iš didesnių, tur "būt, vergtoje Tėvynėje.
IIIIUUIIIMIIUUIIIlllllllllllllUI!iHilllllHU
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
vyko Kačinskų, Beleckų ir Bal
K. Z.
tučių namuose.
sssssasBsaaBgagBBas»BaBagsaaMW
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Kalėdų dieną įvykusiose Liet.
Telefonas — YArds 7-1741-2
pamaldose visų susitikta ir pa Danutė Brazytė- Bindokienė
linkėta vieni kitiems linksmų ANGELŲ SNIEGAS
šveflelCf.
Mūsų mylima mamytė ir močiutė mirė 1981 m. gruodžio 28 d.

ALKOHOLIZMO LIGA

LIETUVIAI FLORIDOJE

RADIJO PROGRAMA

P A D

K

4

E U DEI K I S

D E

A. f A,
APOLONIJA PURLIS

Popular Lithuanian

R EC I PE S

Mokslinta fantazijos apysaka

Vykdami į St. Petersburgą ap
lankyti uošvių ir tėvelių, čia jau
turintys gražų sklypą, vienai
gruodžio 22 dienai buvo sustoję
dr. (K. Ambrazaitis ir jo žmona
dail. Marytė. T a proga Ambra
zaičiai aplankė čia turimus pažįs
tamus, o vakare dalyvavo pas Be
leckus pietuose, kartu su S. ir H.
Kačinskai;., A. ir H. Šubertais, na
ir mudifsu Aneliute.
Buvo linksmai praleistas va
karas, pasijuokta, prisiminti geri
ir blogi laikai čia Sunny Hills per
sekiojamiems vyrams.

Meteorų lietus. Skraido švel
nūs pūkeliai. Angelų sniegas. Rū"
gilės nelaimė. Kur dingo vasa
ra? Pelkėse. Reikia eiti namo.
Pavojingos kelionės pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
mo puvenose. Kas sunaikino au
galus ir Sūrūs lasai.
Knyga įdomiai ir lengvai pa
rašyta. Graži dovana, jaunimui.
Šleido Akademinės Skautijos
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė, 160 pusi. Viršelį
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Kaina su persiuntimu $5.75.

ir buvo palaidota gruodžio 31 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaikė gedulin
gas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę j kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą.
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gebu, pareiškė mums
toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame prel. D. Mozeriui už maldas koplyčioje.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui P. Bieliūnui
už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Juozanina DaužVa rdienfŠiom dienom Draugo spaustuve
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardienė vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais pamosimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms.
Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
Mirimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vieto9e ir organiza
cijose.

AUKURAS

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Te!. 4 7 ^ - 2 3 4 5

AIKŠTĖ AUTOMOBII IAMS STATYTI

Mylimam sūnui,

LAISVŪNUI SKEIVALUI
mirus,

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
2ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga flesupė, Jus berneliai apgavikai. Lietuviai
ssame mes gimė ir kitos Diriguoja Stepas
Sodeika
Kaina S5.00
Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadove — Ona Mikulskienė. Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistines mokyklos anKaina $5.00

Užsakymus siųsti šiuo adresu:

D R A U G A S
4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629
Užsakant pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštele persiuntimui. Illtnois gyventojai
moka 5% mokesčių. Užsakymai į Kanadą reikia pridėti po 1.75 palto išlaidoms

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

jo tėvelius LIONĘ ir ANTANĄ SKEIVALUS nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime.

JURGIS F, RUDMIN

ANGELE IR VLADAS GARSIAI
JŪRATĖ IR ALBERTAS DRUKTEINIAI
LIVIJA IR ALGIS GARSIAI
JUSTINA IR ŠARŪNAS GARSIAI

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?
AUKOJAU

TĖVAS IR SŪNUS

Užsakymus siųsti:

l^_

DVYNEI

MARQLETTE FUNERAL HOME

Duktė Josephine Dainius ir anūkas Paul

Sekančią dieną rytą Ambrazai
DRAUGAS, Knygų Skyrius
Užsakymus siųsti:
čiai išvyko į St. Petersburgą, o iš
4545 W. 6Srd Street
ten, sako dar patrauks į rytinį DRAUGAS, į5Jf5 W. 6Srd St.,
Chicago, Illinois 60629
Chioago, IL 606*9
pakraštį, kur -prižadėjo aplanky
Kaina su persiuntimu $3.65
ti ir perduoti linkėjimus buvu
Illinois gyv. dar prideda 30
niinois gyventojai pridėkite dar
siam Beverly Shores kaimynui e t valstijos mokesčio.
20
centų mokesčiams.
J. Mildažiui.

TIK TAU VIENAI

PETKUS

3319 SO. LJTUANICA AVENUE

TeL YArds 7-113S-3t

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2424 W. 6Sth STREET
TeL REpufolic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

f

^

BRONIUS

4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

KVIKLYS

POVILAS J. RIDIKAS

LIETUVOS BAŽNYČIOS
i-mas tomas. Telšių Vyskupija

3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1911

VASAiTIS - BUTKUS

TelSių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų Knygų.
Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
palikti ateities kartoms galimai tikresn} ir neiškreiptą mūsų bažnyčių
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nes amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
autorius knyg>« įvarbje.
"Vienas pagrindinių Sioe knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pus!. Kieti viršeliai. Tekstą
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausd-no MORKŪNO spaustuvė Išleido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50.
UHakymus siųsti:

1449 SO. 50th AVE., CICERO. ILL.

Tel. OLyn^k 2-1003

JT-

LAND

OF

CROSSES

The otruggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
Užsakymus siųsti:
MICHABL BOURDEAX7Xy MJL., B.D.
Phnted in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handling $8.95.

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

DRAUGAS, ±5+5 West 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9
Illinois

Tel. LAfayette 3-3572

IUinoij gyventoiai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio

gyventojai dar prideda SI 20 valstijos mokesčio.
/ '

#

CHICAGOS ŽINIOS

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 11 d.
X Aušrelė LiulevicTene pada
rys įvadą į Janinos Rėklaitienės
į paskaitą "Šiuolaikinė lietuvių
i kalbos reikšmė kalbotyroje". Pa
skaita bus sausio 29 dieną Jau
nimo centre penktadienio vaka
ronės metu. 7:30 vai. vak.

NUTEISĖ MAIŠTININKĄ

TRANSPORTACUOS

Daugiau kaip 10 metų slap
stęsis Jeffrey C. Jonės, 134 m.,
areštuotas rudenį, dabar sausio
7 d. nuteistas Chicagos krimi
naliniame teisme už kriminali
nius nusikaltimus, priešinimąsi
areštui ir už pabėgimą, esant iš
leistam už užstatą. Nuteistasis
[reiškėsi radikalų sąjūdy.

CENTRAS

Chicagos miesto centre tarp
La Salle, Lake, Clark gatvių
statomas transportacijos cent
ras — lėktuvų keleivių stotis,
kurios pirmas tarpsnis bus jau
X Alfonsas Dėkis, Daytona
užbaigtas šių metų pabaigoje.
X Istorinės reikšmės Prano Beach, Fla., pratęsdamas prenu
Čia keleiviai galės pirkti lėktuvų
Domšaičk) parodos atidarymas meratą, atsiuntė ir 15 dol. auka.
bilietus, rezervuoti vietą lėktu
b u s vasario 12 d. 7:30 vai. vak. i Labai ačiū.
ve, atiduoti bagažą dr trauki
SUTARTIS KOLEGIJOSE
Čiurlionio galerijoje.
Tai pir
X Anelė Kručas, Chicago, UI.,
n ė l i nuvažiuoti tiesiai į C H a r e .
mas atvejis, kad šio vieno di aplankė "Draugą" ir pratęsė jo
Chicagos miesto kolegijose Traukinėlio linija bus išvesta
džiausiųjų lietuvių dailininkų prenumeratą su 20 dol. auka. A.
pasiektas susitarimas su profe šių metų pabaigoje.
Nuotr. V.
darbai būtų išstatyti platesnės j Kručą skelbiame garbės prenusorių unija. Kolegijose destoH
Iškilmingame minėjime Clevelande.
lietuvių visuomenės dėmesiui. meratore, o už paramą savo dien
MAŽIAU AUTOBUSUOSE
1,350 profesorių. Jiems rugpiūParoda, globojama lietuvių Fon- j raščiui tariame ačiū.
So mėn. atlyginimas bus pakel-1 chicagos miesto autobusuose
do, tęsis ligi vasario 21 dtas 5 7 c o 1983 m. sausio mėn. | i r k i t o s e s u s i s i e k i m o p r į e monėse
X Juzė Marinienė, Chicago,
X Rašytojas Vincas Ramonas,
prasidedančiame semestre bus 1 9 8 l m. buvo 42 milijonais ke111.. atėjo j "Draugą", pratęsė
dar pridėta 2 7 , 1983-1984 m . | l e i v i v m a ž i a u n e & ų 1 9 8 0 m .
Chicago/ni., mūsų «*&-dus |
^
umeratą ^ u
proga
tuvos
pasiuntinybės
rūmams
ati
lonu,
kad
ant
stalų
be
valgių,
—
d a r 5%. Per dvejus metus,'
rėmėjas, atsiuntė 2o dol. aką j ^
^ ^
^
įkmnSSB
BmU-TINTNKIŲ VEIKLA
LĖKTUVŲ KONTROLIERIŲ
i naujinti. Štai ir vėl jos, pagau- Į nesimatė jokių gėrimų, gal tai įskaitant visas lengvatas, atly- :
su prenumeratos mokesčnL J į L ^ ^ ^
j . M a r i nienę skelbiaVisai normalu, kad organiza-1 tos kalėdinių nuotaikų, sausio dr. J. Adomavičiaus nuopelnas ir ginimas pakils 17.37-- Dabar
Ramoną skelbiame garbes pr U
Į, „ , , , „ „ , , Į „ , 0 ^
TEISMAS
ei jos, pradėdamos Naujus Me- j 3 d. sekmadienį, surengė pažmo- įtaka. Nors ir be gėrimų, nuo- atlyginimas svyruoja tarp 13,550
numeratorium. o už paramą s
paramą dėkojame.
Chicagoje buvo teisiami ke
tus, susirenka aptarti praėjusių i gi Jaunimo centre. Susirinko taika buvo pakili ir gyva, kiek- dol. ir 35.096 dol. metams.
vo dienraščiui tariame ačiū.
turi lėktuvų kontrolierių unijos
X Kazimiera Stankus, Stickx Inž. Vytautas Vidugiris, ney, BĮ., šių metų balandžio 24 metų atliktus darbus, juos įver-' nemažas būrys birutininkių, ra- i vienas dėstė savo kaimynui įs- UŽ SAVO ŽEMĘ UŽMOKĖS pareigūnai už tai, kad jų unijos
Rancho Palos Verdes, Cal.. vi d. bus 88 metų amžiaus. Stan tinti ir išsiaiškinti, kaip išvengti į movėnų ir kviestų svečių. Pa-1 pūdžius ir pergyvenimus, kurių
nariai, prisiekę nestreikuoti, vis398,000 DOL.
bet
kokių
netikslumų
ir
klaidų
Į
reiginga
ir
visad
rūpestinga
j
apsčiai
būta
senų
metų
gale
ir
suomenininkas, mūsų nuolatinis kus kartu gyvena su savo duk
tiek streikavo. Teismas nuspren
Leonaitienė pakvietė • Naujų metų pradžioje.
Chicagos metropolinis sanita
ir nuoširdus rėmėjas, atsiuntė sus Kartu gyvena su »avv» u.nn. . — dė, kad jie jau pakankamai nu
svečius
prie gausiai skaniais vai-1 Kiek pasivaišinus, pirm. K. rinis distriktas rado būtiną rei
ra
Lilian
ir
žentu
John
Kupston.
j
tolimesnėje
veikloje
ir
nustatyti
j
pirm.
K
kartu su prenumerata ir 25 dol.
apkrautų
stalų epasivai- į Leonaitienė pakvietė pasiklausy kalą praplėsti savo atmatų va kentėjo, todėl nenuteisė jų ka
laiką sunkiai sirgo, bet j ateities darbų planą,
Igiais
svečius
i
auką dienraščio stiprinimui. V. Kurį
dabar pagerėjo ir siunčia drau
Todėl nenuostabu, kad ir bi- I simi. Svečiai nelabai judrūs, ma-1 ti meninės programos, kurią at- lymo įmonę Summit priemiesty, lėti, bet nubaudė kiekvieną po
Vidugirį skelbiame garbės pre gams Naujų Metų linkėjimus
250 dol. už atsisakymą paklau
•Titininkės t a m tikslui turėjo; tyt, nealkani, pirmininkės rs gi- i liko Aldona Runtinaitė ir Eglė tam panaudodamas 58 akrus sa
numeratorium, o už vertinimą Jos anūkė Diane Rėkus, gyv.
syti teismo įsakymo — grįžti į
^savo pasitarimą Jaunimo centre \ narni, neisskubino prie stalų, visi } Rūkštelytė, akompanuojant A. vo žemės. Tačiau ta žemė bu
lietuviško žodžio tariame nuo Chicagoje, užprenumeravo vie
dalinosi kalėdiniais ir naujų me-1 Vasaičiui. Solistės kiekviena pa- vo išnuomuota Vulcan Materials ; darbą.
sausio 3 dieną.
širdų ačiū.
neriems metams "Draugą" kaip
. _,». .
, .
M . . -j
ivo įsnuomuoia vuium iuaraiaio
PAGROBĖJAS TEISME
L .
Birutininkės,
nebodamos
paX Arvydas ir Margareia Gry dovaną.
tu įsgyventois įspūdžiais,
dainavo po porą retai girmidmų Lgautų
- teisę
. ^ dabar ta žeme
,r ,nau
,
ntaikančių nesklandumų,
vis
.j
„. ~.^
- , ,. T vT J • J • i idotis,
bendrovei
99 metams.
Kad su
at- Teisme John J. Steinbach. 27
bauskai, Corvallis, Oregon. buvo
sanitarinis
distriktas
X Sol. Elzbieta Kardeliene liečia visuomeninę veiklą, įsi '
m., sausio 7 d. buvo apkaltintas
Susedusius svečius šiltu zo- i dainelių ir abi solo dvi daineles. sitarė sumokėti 398.000
_ dol.
atvykę į Chicagą, aplankė gimi j Verdun. Que. Kanada, užsipre
jungia į naujus veiklos barus,
nužudęs 20 m. moterį Tommy
nes ir draugus, užsuko į "Drau numeravo vieneriems metam? konkrečiu darbu ar auka prisi- džhi pasveikino birutininkių g a r - ! Publika buvo pateikinta, soSKLYPAI PO 1 DOL.
L. Brown, kuri buvo dingusi
gą" ir įsigijo naujausių leidinių i "Draugą" įsitikinti, ar "teisy- lėti prie Lietuvos laisvinimo sa- bės narė M. Tumienė ir Naujų į listės labai gerai pasirodė, o
d. Jos tėvams buChicagos miestas pardavinėja gruodžio 23
už didesnę sumą.
; bė ką kitas dienraštis apie jf | 'O įnašu ir t u o pateisinti savo ! Metų proga palinkėjo visiems į muzikas A. Vasaitis visiems ge* * * T ^ S S ! l ! ! f ^
%zisetnciją išeivijoj. Tai ne į geriausios sėkmės asmeniškai ir ! rai žinomas, vien jo vardas daug apleistus, miesto « • — » * & » » »
X Akt. Julius Balutis, Cice- IĮ rašo?" Ačiū.
\
vieningos
ir
darnios
visuomenij
pasako.
perėjusius
sklypus
po
vieną
do™
s
sumokėti 100,000 dol. varo. Dl.. pratęsdamas "Draugo" ] X Gasparas Kazlauskas, Lor ieną iš mūsų stebina, kad toks ' sveikino pirm. K. Leonaitienė,
lerj. Tai pus parduota 3001 duotpinigių.
nės
veiklos.
Trumpu
žodžiu'
Praleista
popietė
liks
ilgam
prenumeratą, pridėjo ir 30 dol. j Angeles, Cal., visuomenininkas, nažas birutininkių būrelis suge- į linkėjo geriausių metii visiems 1į dravimas. Linkiu birutininkėms
atmintyje, kaip malonus paben:
sav 0
auką. .Labai ačiū.
v s k f y p U k u r i u 143 ja U parduoti
prekybininkas, kartu su prenu m taip energingai su dideliu !: ir šviesesnių » dienų pavergtai į ryžtingai ir vieningai dirbti
-:M!!i:iĮ!IIMIlll!UHilllllllllllHII!IUil!li:illi
« , « « , Umokesčiu
reikštis visuomeniniame Lietuvai. Po trumpu sveikinimų I tautos labui, skleisti birutietiš-j
I U a w v , „ .atsiuntė ir 3F yžtu
X Aleksas Urbonas, St. Pe- i meratos
T
dol. dienraščio
dienraščio paramai.
paramai. G.
G. KazKaz- e:kime. Prieš naujus metus jos : svečiai vaišinosi gausiais vai- j ką šilimą ir savo tarpe ir dau-, „miillimimillIlMUmillimnsiumillli
Advokatas
tersburg, Fla., atsiuntė 10 dol. j dol.
•lauską
skelbiame
garbės
prenu
uruošė,
talMninkauįant
ramo-;
giaic.
kuriuos
paruošė
binitinin-1
gelio
širdyse
meilę,
kurios
taip
Į
_
jr^rr
TV/TAT
C
T
R
T
R
F
auką už kalėdines korteles ir ka
r
ėnams bei šauliams, jspuamgą
įspūdingą ;j kės:
i stokoja mūsų broliams ir se- jKnyga
L 1 C 1—
U albumas
V 1/Vl su3 1daugybe
I 5 I K C j GINTARAS P. ČEPĖNAS
K » : Ališausčienė.
•
•»•
- Dainauskie.—;—
lendorių su prierašu: "Esame su ! meratorium, o už vertinimą lie 'ėnams
L
M 1AX T ;
A w l t l l t l a i ir
2649 W. 63rd Street
' "" gauti lėšų
" Lde~ "nė, Toliušienė
"
k j . į Knyga
albumasir su
daugyb
mūsų —
tremtinių
kalinių
atsi- i
kultūrinę popiete
ir Genienė.
Geniene. MaMa-sems.
sems
žmona laimingi, kad "Draugas" tuviško dienraščio dėkojame.
Chicago, III. 60629
mus lanko jau 33 metus-* Mūsų i X Sofija Šimkienė, Roya1
i kojokun. Mikalausko gyvenimo ; minimų, laiškų, su gausiomis
Tel. 776-5162
nuotraukomis
iš
Sibiro,
išėjo
iš
i
namuose jis yra mielas ir laukia. \ Oak, Mich., pratęsdama prenu
j ir darbų eigą. Meninę programą | m , o t T a u
spaudos. Paruošė kun. J. PrunsKasdien 9—6 vai. vak.
mas kaip svečias". Labai ačiū ; meratą, atsiuntė ir 9 dol. auką
atliko tas pats 'Pašvaistės" kis, iliustravo dail. J. Strungys,
Šeštad. 9—12 vai.
už auką ir gražius žodžius.
choras. Klebonas padėkojo vi apipavidalino dail. P. Aleksa iri
Po 8 dol.: V. A. Lesniauskas
ir pagal susitarimą
KANADOJE
siems už šio minėjimo suren dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
X Juozas Pultinevičuis, Oma- į Palatine. UI., Morta Mickus, Chi
i . A. VALSTYBĖSE
l«illljllHimHlimi»IIHĮI»!MII»HIHlllŲIIIĮI
ha, Nebr.. atsiuntė 10 dol. už j cago, DL. dr. Justina žirgulis.
— A k t Elena Kudabienė gavo gimą.
Lietuvių BiVkueka. 216 psl.,
Santa
Monica,
Cal.,
Stasė
ReliuBendruomenės kaina $21.80, su persiuntimukalėdines korteles ir kalendorių, į
— Ohio lietuvių gydytojų : visuomenininkės premiją — 500 — lietuvių
Advokatas JONAS GIBAITIS
išreikšdamas trumpai: " . . . kad \ ga, Detroit, Mich. Labai ačiū. Iraugijcs naują valdybą sudaro: • dol. Atrinkti geriausiam kultū- Hamiltono apylinkės valdybos
Užsakymus siųsti:
6247 So. Kedzie Avenne
ši auka yra kaip ir pavergtai j X Motiejus Vaišnys, Dyle- oirmininkas dr. Henrikas Bra-, rininkui - visuomenininkui buvo pirmininkės pareigas perėmė bu
—
. i
Chicago, Illinois 60629
tėvynei Lietuvai".
Ačiū už itown, Pa., užprenumeravo dien T.aitis. vicepirmininkas dr. Jonas sudaryta Ottavvoje, Kanados so-1 vusi \icepirmininkė Dalia Pajar- DRAUGAS, Ą51f5 W. 6Srd St.
viską.
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-8700
raštį vieneriems metams kaip ^tankaitis, sekretorius dr. Anta- ; stinėj, komisija: Juozas Danys,! skaitė. Prieš tai buvo pirmininįas
Aželis,
iždininkas
dr.
Dai
kun.
dr.
Viktoras
Skilandžiūnas,
•
kas
dr.
V.
Kvedaras.
Nutarta
dovaną
V.
Klemui.
Ačiū
x Bronė Dirmantienė, Chica
Illinois gyv. dar prideda $1.40 Darbo /ai. nuo S Iki 7 vai. vak.
go. 111., savo laiškutyje mums
Paulė
Ancevičienė,
Ladas
GiriuĮ
išrinkti
naują
valdybą
vasario
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
X Grasilija MeHuvienė, V. į uelius Degėsys ir valdybos navalstijos mokesčio.
rašo: "siunčiu 10 dol. už kalė Martis, A. Krušas, Ona Tikne- Į ja dr.
r. Juozas
Juozas s>Krnu»H.«i.
1
nas
ir
Rūta
Ona
Šiūlytė.
1981
į
14
d.,
sekmadienį.
Scott
Park
Skrinska.
iiiiiumimiiiiiiniiiiMiiMiimimimtuM ' =
dines korteles ir kalendorių. vieienė atvyko j "Draugą" ir įsi
Petras Jurgėia lietuviško- m' L B P r e m i 3 a teko ceriai Ku- i aukšt. mokyklos patalpose per
Širdingai dėkoju. Taip pat lin- •
,
Iriu Dievo palaimos. Jums svei- I į* 0 naujausių leidinių, plokšte-į ^ ^ s k a u t v b ė s jkurėjas. eilės I dabienei, Hamiltono dramos te- j Lietuvos Nepriklausomybės miIriu Dievo palaimos, Jui
m-\&*> naujausių leidinių, plokšte- Į ^ ^ s k a u t y b ė s
katos, jūsų spaudos darbe 1982 > llu l r m e d z i ° gožimų už didės- į s k a u t i S k u knygų autorius. Lie atro 'Aukuro" vadovei ir rėži-1 nėjimą.
— Pritaikomojo meno ir rankmetuose". Labai ačiū už auką j n e s s u m a s ; « u v o s kariuomenės savanoris - sorei.
Igno Mika'ansko,' darbiu mėgėjų paroda buvo lap
Kuu. Igno
ir linkėjimus.
I x Peter Juška, Hohokus, N. į kūrėjas ir kapitonas, ilgametis Londono Aušros Vartų parapi- kričio 2^-29 d. Toronto Prisikė
J., už prenumeratą atsiuntė mo- į Amerikos Lietuvių legijono va- įon klebo-o, kij.ni?ysėr> 40 meų limo parapijos salėje. Parodą
X P. ir L Kereliai, Chicago, kestį ir prie 30 dar pridėjo 2? \ las. šiais metais atšventė sa-o sokakies min^iimas buvo lapk; i- surengė skaučių būrelis "Valdi- Į 5
111., atsiuntė 10 dol. už kalėdi 25 dol. auką dienraščio paramai. ; S9 metų amžiaus sukaktį. Ta Čio 29 d. Giedojo baihyčioie 'utės'. Dalyvavo ir žinomi me
ir S.
nes sveikinimo korteles ir kalen Peter Jušką skelbiame garbės ! -orega ji pasveikino JAV Prezi- "Paš'/airbs'' rhora^. vadovauja nininkai kaip A. Valiūnas
+
dorių ir palinkėjo "Draugui" prenumeratorium, o už rėmimą i lemtas R. Reaganas ir Ponia mas P-ito-; Vilionės taip n?t so štfeikienė. taip pa pažymėtiri; E
sėkmės Naujuose Metuose. I^a- savos spaudos esame labai dė- Nancy Reaganienė. keli skautų listė Treva Č^rrienė. Po p?rn3l- i d? rb? i buvo Birutės Delkutės- 5
bei skaučių tuntai, eilė skauti- dų pa rarajos salėje buvo pagerb- Eatrak-. Visų rengė ji} pa^tan- 5
bai ačiū.
kingi.
ninkų,-kių. Vyskupas Antanas tuvės. kurias atidarė komiteto [gos ir ^ r b a s buvo visuomenės
X Bronė Pabarčienė, Chicago.
X Dr. Alvydas Koncė, Mill Deksnys atsiuntė Šv. Tėvo pa
labai vertinamas, nes
Dl., apsilankė "Drauge", nžpre- Valley, Cal., kartu su prenume- laiminimo aktą. rašytą lietuviš pirm. V. Gudelis, kalba pasakė į ir>ižiūrovų
SS&& nauii
M.
Ch^inauskas
k
u
r
k
impasa
"
. . talentai.
. . . .
numeravo "Draugą" metams du | ratą atsiuntė ir 25 dol. auka kai stilizuotomis raidėmis, su
krai Violetai Woodward ir įtei lietuviško
— dienraščio *palaiky- S spalvota popiežiaus nuotrauka.
kė 10 dol. auką už kalėdines kor ': mui
Dr. A. Koncę skelbiame , c
t i į k a s gyvena savo
teles ir kalendorių. Labai ačiū. garbės prenumeratorium, o už u k a k u v n n
,.-_:
~ " " ' n a m U o s e New Yorko apylin
X Sol. Girnos Č^apkanskienės paramą tariame labai ačiū.
kėse.
žavus balsas yra gerai žinomas
X Aktorius Julius Balutis, G— "Los Angeles Times" gruoI
Prisimenant arkiv. Jurgio Mutulaitio mirtį, nuo f
viso pasaulio letuviams. Nepra ; cero. Dl., užprenumeravo "Drau- džiol9 d. numeryje plačiai ap
I sausio 18-os iki 26-os dienos marijonų koplyčioje |
leiskite progos ją vėl išgirsti , gą*' vieneriems metams kaip ka rašo amerikiečius kunigus ir •
sausio 24 d. Jaunimo centre. lėdinę dovaną dukrai Reginai, vienuoles Vatikano
i Romoje bus laikoma
|
kurijoje.!
Bilietai J. Vaznelio prekyboje. gyv. Chicagoje. Ačiū.
Daugiausia dėmesio skiria arki
fpr.).
vyskupui Pauliui Marcinkui, ku
x lietuvių Fondo Fed. Kre-! x Chicagos Anglijos . Brita- ris tikrai būsiąs pakeltas [ kar
dito Kooperatyvas moka aukš- "".jos klubas per Kazį Rožanską dinolus. Atskiroje žinutėje ra
i
Už SUNKIAI SER6UMIUS ŪSORIUS.
i
tesnius procentus už indėlius' Įteikė "Draugui" 25 dol. auką. šoma ir apie namų arešte laiko
E
=
kaip bankai ar taupymo b vės. Labai dėkojame už paramą mo Vilniaus vyskupo Julijono
|
Norintieji prie iių ssifią prifliditi prašomi rašyti:
|
Steponavičiaus galimą pakėlimą
Kiekviena sąskaita yra apdraus- • dienraščiui.
į kardinolus. Cituojamas Ame
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas;
;
atidarytas trečia*
nuo
X Petras Bnrkanska«, Chica- rikos Baltų "Laisvės lygos pir
=
Rev. Joseph Dambrauskas, M.LC.
=
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 S°. n i - International Meat Mar- mininko Antano Mažeikos pa
3
1575-A
So.
lOth
St.
|
reiškimas, kad dviejų lietuvių
val. L.F. patalpose tel. 737-2110, i k e t savininkas,
pratęsdamas
Mihvaukee,
Wisc.
53204
pakėlimas j kardinolus atkreips
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau "Draugo"
pridėjo
ir 24 dol. prenumeratą,
auką. P. Burkauską
pasaulio dėmesį į okupuotas
(ak.) skelbiame garbės prenumerato
Vard*» ir pavardė
nimo Centre.
Baltijos valstybes.
NAMAMS PIP-KTI PA rium, o už gražia auką tariame
Adresas
— Adolfas Butkus, buvęs Lie
SKOLOS duodamos mateis mė- ačiū.
tuvos valstybinio baleto šokėjas.
Intencija
ne«iniaii jmokejimais b- prielJaunavodži?.i Raimondas ir Vilija (Žemaitytė) Viktai, sukūrę lietuvišką Šei
X
Anšrą
N.
Harrison
(Mrs.>
į
kartu
su
žmona
Nina
iš
Mission
n«mai« nuofiimiiais. Kreipkite* j
Auka
mą lf>81 m. gruodžio 26 d. Detroite. Jaunoji yra dr. Petro ir Laimos Že
Mutual Federal Savingą 2252 Boise, Idaho, atsiuntė 20 dol. už|Viejo, Cali., išskrido į Floridą maičių dukr.i B) Detroito, jaunasis — Jono ir Audronės Viktų sūnus i§
'nuimtu iiiiiiiiiiinii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHii!Hiiiiiimiiiiniiimiinmi»š5
We«t O r m a k Road
Tolef. kalėdines korteles ir kalendorių.! aplankyti savo buvusių teatro Chicagos.
Nuotr. Jono Urbono
Labai ačiū.
į bendradarbių ir senų draugų.
V17-TJ47.
t«k.).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

•••'

«^»

—-

**

v

IŠ ARTI IR

ou

f

MIŠIŲ NOVENA I

i

i

