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Stipri Carterio jėga—ponia Rosalyrm

SUSITIKIMAS SU DEKANAIS

Waahmgtonas. — Senatoriui "aktyviausia Ir įtakingiausia
Kennedžiui išėjus oficialiai į pirmąja ponia nuo Eleonoros
prezidentinių kandidatų areną, Rooseveltienės laikų". Neseniai
analizuotojai numato kietą kovą Gallup Poli visuomenės apklau
tarp demokratų. Ją laimėti ti sinėjimas parodė, kad preziden
kisi respublikonai Viceprezi to Carterio darbui pritaria 32
dentas Mondale pareiškė, kad nuoš., o ponios Rosalynnos lai
prezidento Carterio ir jo kam kymuisi pritaria 59 nuoš. ame
panija bus paskelbta gruodžio rikiečių.
4 d. '"Didelė rizika, nes pirmi Ponia Roealynn pirmąja "lanės kovos bus tokios kietos ir dy" tapo 1077 m. sausio mėn.
nuodingos demokratų partijai Nuo to laiko ji dalyvavo 400
kad joks demokratas negalės priėmimų, pasakė 248 kalbas,
laimėti prezidentūros", pasakė turėjo 154 susitikimus su spau
viceprezidentas.
da, dalyvavo 68 politiniuose
Jau šešios darbininkų unijos renginiuose, aplankė 36 valsty
""'
paskelbė remiančios senatorių bes ir 152 JAV miestus ir mie
Lietuva — kankinių užtikėjimąir Tėvynę žemė. Nepaisydami okupacinės valdžios draudimų, š. m. liepos 22 d. Kennedį. Didelį smūgį preziden stelius, dalyvavo 641 padėties
Eucharistijos bičiukai, susirinkę Meškuičių bažnyčios šventoriuje, suruošė žygį i Kryžių kalną, nešdami naują kryžių
— koplytstulpį, čia matome jų eiseną, kai jie palieka Meškuičius. Žygiuojančius maldininkus visą laiką sekė KGB tui sudavė buvęs Iowos senato svarstymuose. Ji esanti svar
rius Diek Oark, kuris antra biausia prezidento patarėja.
foto objektyvas (dešinėje)
dienį pasitraukė iš valstybės Nuo birželio mėn. ji jau surin
departamento tarnybos, kur jis ko prezidento kampanijai apie
gaudavo 57,000 dol. per metus 700,000 doL, dalyvaudama pie
algos, ir paskelbė einąs dirbti se tuose, vakarienėse ir susitikda
natoriaus Kennedžio kampani ma su rinkėjais.
joje.
Nacionalinio respublikonų par
— Birminghamo miesto AlaPadėtis Salvadore
tijos komiteto kalbėtojas apsi
bamoje meru, paskutiniais spė
San Salvador. — Sekmadie
džiaugė, kad du svarbiausi de
liojimais, buvo išrinktas pirmas
mokratų kandidatai atliks res nį komunistiniai teroristai Sal
istorijoje juodasis. Balsai va
Sekretorius
Vance
skris
į
laidotuves
SeouJas. — Pietų Korėjos Prezidentą nušovęs žvalgybos kar dar nebuvo baigti skaičiuo publikonų darbą. Prezidentas vadore nušovė buvusį kariuo
prezidento Parko nužudymas agentūros direktorius Kim Jae ti, tačiau kompiuteriai prana Carteris pravardžiuos sen, Ken menės teismo tardytoją Santa
sukėlė pasaulyje įvairių gandų Kyu buvo senas prezidento šavo juodojo kandidato laimė nedį "išlaidūnu", •'pinigų mėty Ana mieste. Prieš minkm^a,
toju", o prezidentą sen. Kenne- tardytojas nušovė du užpuoli
ir spėliojimų. Kariuomenės tar draugas, karinės akademijos jimą.
dis vadins "nesugebančiu vado kus. Bombų sprogimai sužalojo
dytojai jau suėmė žuvusio Par tos pačios laidos kariūnas, pa
— Izraelyje išaiškinta gauja, vauti". Kai vienas jų liks lai dviejų laikraščių įstaigas ir
ko sekretorių, kuris dalyvavo keltas iki leitenanto generolo pardavinėjusi ginklus arabams.
vakarienėje, kurios metu prezi laipsnio. Jis žvaJįyhos virši Suimtųjų 43 asmenų tarpe yra mėjęs pirmines kovas, tuomet Amerikos banko skyrių. Padė
respublikonų kampanija vadins tis šalyje tebėra įtempta Ka
dentas buvo nušautas. Suimti ninku buvo paskirtas po "Korė 13 kareivių.
Kennedį "išlaidūnu", o prezi rinė - civilinė chunta, kuri pa
ne tik atentate dalyvavę saugu jos skandalo" Washingtone. Bu
— Prezidentas Carteris šio dentą "menku vadu".
ėmė Salvadoro valdžią, įvyk
mo policijos valdininkai, bet ir vęs žvalgybos viršininkas tuo mis dienomis paskelbs naujo
Stebėtojai nurodo, kad sen. džiusi perversmą, nepanaikino
dar apie 40 žmonių, daugiausia metu buvo įveltas % kyšių ir švietimo departamento sekreto
iš karinės žvalgybos įstaigos.
papirkimų aferą. Prieš tapda rių. Manoma, kad bus paskirta Kennedy, kalbėdamas Philadel- įvestos apsiausties padėties. Kai
kuriuose miestuose vyksta ar
"Los Angeles Times" atsto mas centrinės žvalgybos agen Kalifornijos
teisėja Chirley phijoje net 17 kartų, neminėda mijos dalinių ir opozicijos susimas prezidento vardo, pavarto
vai patyrė Seoule, kad preziden tūros direktorium, Kim vadova Hufstedler.
jo
žodžius "vadovybė", "vadas", rėrnimai. Valdžia veda derybas
tą nušovęs žvalgybos viršininkas vo svarbiai karinės žvalgybos
JAV
užsienio
prekybos
"vadovauti". Jis nurodė, kad su kai kuriomis opozicinėmis
Kim nuvyko po atentato į ka- įstaigai.
deficitas rugsėjo mėn. siekė Amerikai reikia vado, žmones jėgomis, stengdamasi gauti jų
|riuomenės štabą, laisvas vaikš- Nors apžvalgininkai pripažįs
2.83 bil. dol. Tik sausio mėnuo uždegančios vadovybės. Kyla paramą.
' čiojo ir važinėjo su štabo virši ta, kad nužudytas prezidentas
ninku gen. Chung, dalyvavo Parkas buvo tikras diktatorius, davė blogesnį balansą. Daug klausimas, ar tokiu vadu galėtų Chunta pareiškė, kad sudary
ypatingame ministrų kabineto bijojęs perversmų ir nepripaži prisidėjo padidėjęs naftos im būti senatorius Kennedy, Pri ta komisija, kuri ištirs generolo
pažįstama, kad ateinantieji mė Romero režimo veiklą. Jis kal
posėdyje su kariuomenės va nęs jokios opozicijos, jam pri portas.
—
Prancūzijoje
nusižudė
dar
nesiai bus istoriniai. Tik vieną tinamas politinių priešininkų
dais. Spėjama, kad atentatas pažįstami dideli nuopelnai Pie
buvo platesnio sąmokslo rezul tų Korėjos ekonominėje pažan bo ministras Robert Boulin, kurį sykį Amerikos partija nenomi persekiojimu, kankinimu ir žu
tatas.
goje. Pats augęs labai neturtin spauda buvo įvėhisi Rivieros navo vyriausybėje esančio pre dymu. Taip pat sudaryta poli
Laikinasis prezidentas Ghoi goje šeimoje, buvęs prezidentas nekilnojamo turto biznio skan zidento — tai 1856 m., kai tinių kalinių paleidimo komi
Franklin Pierce negavo nomina sija.
Pasisakė prieš imamo valstybines galias
Kyu Hah paskyrė generolą Lee pakėlė pramonės gamybą. Jis dale.
cijos.
Iki šiol atsisako pradėti de
— Chrysler automobilių ben
Teheranas. — Irano dvasinis komas imamas Khomeini, turė Hui Sungą vadovauti saugumo pamėgdžiojo Japonijos patyri
vadas ajatola Khomeinis ne tų pagal konstituciją didesnes ir žvalgybos įstaigai Nužudy mą pramonėje ir net pralenkė drovė per tretįjį šių.metų ket Washingtone sakoma, kad iki rybas su vyriausybe tokios
kartą yra stipriai pasisakęs galias, negu valstybės preziden to Parko laidotuves įvyks šešta japonus savo įvestomis refor virtį turėjo 460.6 mu. doL nuo šiol gabiausia ir efektingiausią kairiosios politinės organizaci
dienį, JAV delegacijai vadovaus momis. Pietų Korėja iš atsili stolių, paskelbė bendrovės va kovotoja už prezidento nomina- jos, kaip revoliucinis liaudies
prieš Vakarų, ypač Amerikos, tas ar premjeras.
vimą yra prezidento žmona Ro- blokas ir jungtinio liaudies vei
įtaką prieš liberalizmą, prieš Ahmed Khomeinis, pats mu valstybės sekretorius Cyrus kusios žemės ūkio ir žirrininkys- dovybė.
salynn Carter. Keli žurnalai kimo frontas. Tos grupės pa
demokratiją, kuri tikrajam isla sulmonų mula, atkreipė spaudos Vance, kuris šia proga susitiks tės šalies tapo laivų, plieno, trą
skyrė jai viršelių nuotraukas ir skelbė atsišaukimą, kuriame sa
mui esanti svetima. Įdomu, kad dėmesį, kad straipsnis, suteikiąs su Pietų Korėjos naujaisiais va šų, ir elektroninių mašinų labai
Milicija
sulaikė
svarbi gamintoja. Pietų Korė
ilgus apžvalginius straipsnius. ko, kad perversmą Salvadore
revoliucinėms islamo jėgoms sektos vadui tokias dideles ga dais.
"New York Times" pavadino ją inspiravo Washingtonas. Jos
sėkmingai nutildžius Irano civi
Naujasis prezidentas, kuris jos visuminis gamybinis pro
JAV
ambasadorių
lias, yra visiškai nelogiškas.
reikalauja, kad naujoji vyriau
duktas pernai siekė 46 bil. dol.
lius, uždarius liberalinę spaudą,
Kas būtų, jei šiitų imamu taptų pareigas eis tris mėnesius, buvo arba po 1,242 dol. kiekvienam
sybė tuoj paleistų nacionalinę
Maskva, — Prie JAV amba
vieninteliai naujos revoliucinės
Kinijos sutartis
ne iranietis, bet kitos valsty jaunystėje mokytojas, kolegijos korėjiečiui, kada komunistinėje sados budintieji mfficminkai dar
gvardiją,
policiją ir saugumo
valdžios kritikai tapo liberalūs
profesorius,
vėliau
perėjo
dirb
tarnybą ir uždraustų dešiniojo
islamo dvasiškiai. Jie patys bės dvasininkas? Prieš ajatola ti į užsienio reikalų ministeriją. Siaurės Korėjoje gamybinis nepažįsta naujojo ambasado
su Britanija
Khomeinj
tokiu
šiitų
vadu
buvo
sparno organizacijas.
išeina prieš religinius fanati
Prezidentas Park paskyrė Choi produktas buvo 10 bil. dol. po riaus Thomas Watson. Praėjusį Londonas. — Kinijos prem
ajatola
Hakim,
Irako
musulmo
šeštadienį ir vėl, antradienį jis
Antradieni minia revoliucionie
kus, kurie, siekdami islamo res
Kyu Hah ambasadorium Mala 570 dol. žmogui.
jeras Hua Guofeng Britanijoje rių puolė JAV ambasadą E3
nų
vadas,
gyvenęs
Irake.
Pa
buvo
prie
vartų
sulaikytas,
kai
publikos įgyvendinimo, padaro
izijoje, vėliau užsienio reikalų
bandė įžengti į ambasados He pasirašė šešerių metų ekonomi Salvadoro mieste. Marinų sar
klaidų ir netenka daug šali gal 87-tą Irano konstitucijos ministru, pagaliau 1975 m. —
straipsnį, irakietis galėtų skirti
mą. Patikrinę dokumentus mi nio bendradarbiavimo sutartį, gyba atmušė užpuolikus ašari
Angola kaltina
ninkų.
premjeru. Choi laikomas išti
Irano prezidentą ir skelbti Ira
licininkai ambasadorių greit pa kurioje numatoma 14 bil. dol. nėmis dujomis, tačiau du ma
Ajatolai Khomeiniui skau no karą. Šiitų musulmonų va kimu Parko šalininku, jo poli
Piety
Afriką
leido. Ambasados kalbėtojas prekyba. Buckinghamo rūmuo rinai buvo lengvai sužeisti.
tikos
rėmėju,
neturįs
jokių
as
džiausia kritika kilo iš jo paties du galėtų tapti Pakistano ar
patvirtino spaudos korespon se karalienė Elzbieta asmeniš Spaudą apie užpuolimą ir jo ei
šeimos. Jo sūnus Ahmed Kho- Kuwaito pilietis. Islamo dva meninių ambicijų ar politinių Briuselis. — Angolos amba
dentams, kad prie sulaikymo kai parodė svečiui visus rū gą informavo ambasados parei
meini, nors ir toliau laikomas siškiai mėgsta sakyti, kad is rėmėjų. Jo kaip premjero svar sadorius Belgijoje paskelbė, kad
galėjo prisidėti ir tai, kad amba mus.
gūnas Vytautas Dambrava. Jis
Pietų
Afrikos
kariuomenė,
ats
biausia
pareiga
buvo
be
jokių
svarbiu savo tėvo patarėju ir lamas neturi valstybinių ribų,
Premjerė Thatcher po priė paneigė tvirtinimą, kad amba
sadorius
dėvėjo
kailinę
rusiško
klausimų vykdyti prezidento kridusi prancūzų gamybos heli
rėmėju, kritikavo prancūzų
mimo savo rezidencijoje turėjo
tačiau Ahmedas Khomeinis tvir Parko įsakymus.
kopteriais, puolė du Angolos stiliaus kepurę ir gan seną liet su premjerų posėdį. Ji priminė sados gynėjai marinai peršovė
ppaudoje Irano konstitucinės
tina, kad toks posakis yra juo
du užpuolikus. Vėliau vyriau
miestus, net 100 mylių nuo sa paltį.
tarybos priimtą konstitucijos
jam ir nemažą britų kolonijos sybė atsiuntė ambasados sau
kas.
87 straipsni kuris po ilgų gin
tos bendrovės direktorius Has- vo sienos. Susprogdinti keli
Hong Kongo rūpesti dėl nele
Labai skaudi imamui Kho sanas Nazmas buvo pašalintas, svarbūs tiltai ir geležinkelio li jero. Valdančioji liberalų de galių imigrantų iš Kinijos. Vien goti kareivius ir šarvuočius.
čų patvirtintas spalio 16 d. Dėl
to straipsnio priėmimo ajatola meiniui ir jo vaikaičio kritika nes nebuvęs "pakankamai mu nija Angola pranešusi apie mokratų partija suskilo į tris praėjusi mėnesį policija sulaikė
Shirazi net grasino pasitraukti Sayedas Huseinas Khomeini, sulmonas". Jis visais kitais at puolimus JT Saugumo tarybai. dalis. Viena premjeru siūlo bu 9.500 imigrantų, o didelė jų da
KALENDORIUS
iš tarybos. Tas straipsnis sako, rąžydamas dienraštyje "Isla žvilgiais labai tikęs savo parei Iš viso atskridę 19 helikopterių, vusį premjerą Takeo Fukuda, lis sugebėjo perbėgti sieną ne
po 20 kareivių kiekviename. P.
Lapkričio 1 d.: Visų Šventų
kad vyriausia islamo respubli mo revoliucija*, pasisakė prieš goms.
kita remia premjero pareigoms pastebėti.
Afrika
paneigė
kaltinimą.
jų
šventė. Liudnijus, Kirenija,
kos galva turi būti šiitų musul bedugnę, kurią iškasė tarp in
Irano stebėtojai sako, kad
buvusį gynybos ministrą YasuPremjeras Hua, kaip ir kitose Gydautas, Vaiva.
monų vadas. Jis gali keisti telektualų ir dvasiškių naujoji ajatola Khomeinis nesutinka su
hiro Nakasone, trečia palaiko Vakarų Europos sostinėse, pa
Japonija ieško
Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena.
prezidentą ar premjerą, jis lai konstitucija. Sukoncentruodama savo anūko ar savo sūnaus pa
buv. premjero Takeo Miki kan brėžė, kad Kinijai ir Vakarų
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
naujo premjero
komas vyriausiu kariuomenės beribes galias dvasiškių ranko žiūromis, tačiau jas remia daug
didatūrą. Premjero pareigų ne Europai reikia veikti bendrai ir
vadu, gali skelbti karą, gali jį se, konstitucija atstūmė valsty iraniečių, klausiančių, kas gi Tokijo. — Specialus Japoni atsisako ir ugškAinis premjeras, saugoti pasaulio taiką nuo heORAS
sustabdyti, žodžiu, religinis Ši bei labai reikalingus intelektua bus Irano vadas, kai mirs aja jos parlamento susirinkimas tas pareigas ėjęs per 11 mėn., gemonistų agresijos ir ekspan
Debesuota, gali lyti, tempera
itų vadas, kuriuo šiuo metu lai lus. Autorius nurodo, kad naf- tola?
nesugebėjo surasti naujo prem- Masayoshi Ohira.
sijos planų
tūra dieną 65 L, naktį 50 L

Pamoksluose su ugnimi apie
benzino statinę *»idž»a Viduk
Kaunas. 1979 m. balandžio
24 d., 12 vai. Kauno m. Vykdo lės, Paberžes ir Pociūnėlių kle
majame komitete įvyko Religi bonai. Per pamokslus reikia
jų reikalu tarybos įgaliotinio kalbėti tik apie religiją.
Yra kunigų, mėgstančių ra
susitikimas su vyskupijos deka
šyti
valdžiai įvairius pareiški
nais. Įgaliotinis pristatė savo
pavaduotoją katalikų reikalams mus.
Įgaliotinis specialiai paminė
Juozėną, kuris visą laiką tylėjo.
Įgaliotinio nuomone, daugu jo Katalikų Komiteto raštą Nr.
mas kunigų gerai laikosi tarybi 5 ir kunigų pareiškimus aukš
nių įstatymų; pažeidėjų yračiausioms valdžios instancijoms.
Įgaliotinio nuomone, kunigams
nedaug.
Šlavantų ir Kapčiamiesčio ku reikėtų pagalvoti, ant ko pasi
nigai trukdė atnaujinti sutartis rašoma. Jokių pakeitimų Re
su vykdomaisiais komitetais. liginių susivienijimų nuosta
Kybartų, Pajevonio ir Višty tuose nebus.
čio klebonai perdaug Msasi į
Kai kurie kunigai nedalyvau
parapijos komitetų veiklą.
ja rinkimuose.
Be leidimo į kitas parapijas
Yra kunigų priešiškų tarybi
vyksta kun. Dobrovolskis, kun. nei valdžiai.
Tamkevičius, kun. Zdebskis ir
Nepageidaujama, kad jauni
kun. Kunevičius.
kunigai kelia primicijas keliose
Kun. Zdebskis prie ežero su parapijose.
organizavo jaunimo išvyką. Tai
Įgaliotinio ištaiga nėra koks
daryti draudžiama. Negalima priešas Bažnyčiai Su draus
nuolat sakyti katechetinius pa mingais kunigais būsime nuo
mokslus, nes tai yra mokymas širdūs, o su pažeidėjais — ne
religijos.
gailestingi.
Nusikalsta
katecbizuodami
Per susitikimą du kelneriai
vaikus Pajevonio, Vištyčio, Al dekanus vaišino kava, minerali
vito ir Kybartų klebonai.
niu vandeniu ir apelsinais.
Leidžiama vaikams patarnau
P. Anilionis apgailestavo, kad
ti Mišiose Viduklėje, Paberžėje, susitikime nedalyvavo vysku
Grinkiškyje, Kybartuose, Seiri pai.
juose, Šlavantuose ir kt. para
Po Aiiilionio kalbos pasisakė
pijose, o tai yra grubus tarybi kun. Buožiu3 ir kun. Fabijausnių jstatymų pažeidimas.
kas.
Kalėdoti draudžiama, tačiau
Kai, baigiantis susirinkimui,
buvo kalėdojama Pociūnėliuose Įgaliotinis paklausė, kas nore.
ir apie Kazlų Rūdą.
tų pasisakyti, dekanai atsakė:
Lapkričio I-ją dieną be val "Mūsų visas mintis pasakė Jur
džios leidimo ėjo į kapines "Vi barko klebonas".
duklės, Tabariškių ir Kybartų
(Bus daugiau)
klebonai.
(Tęsinys)

AJAT0L0S ŠEIMA
KARTAIS NEPRITARIA

Daugiau suimtų
P. Korėjos atentate
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio men. 1 d.

Bedagnoja

Emilija

Pakalniškienė. Rankraščio* siusti adreso
3948 S. Artesiaa Ave., Chkmgo, I1L 60CS2

VEIKLI 112 VYČIŲ KUOPA

Saulių žvaigždės ordinu, kurį pri
segė V. Tamošiūnas su palyda.
Svečių tarpe buvo V* Alantas,
buvęs Eltos direktorius, Lietuvos
Aido vyr. redaktorius, Vilniaus
miesto teatro direktorius, rašyto
jas, beletristas, dramaturgas, pub
licistas. Antrasis garbingas svetys
Br. Dūda — visuomenininkas nuo
mokyklos suolo, centro valdybos
narys, lietuvių radijo valandėlės
vedėjas Los Angeles ir VVaterbury, svečias iš Australijos Jonas
Normantas, kun. kleb. Simaitis ir
kiti.
Pranešimą padarė pirminin
kas primindamas, kad praneš
ti vien iš skyriaus veiklos būtų
per siaura. Jis priminė, kad dau
gelis skyriaus narių yra įsijungę
savo veikla į kitas organizacijas
ir daro teigiamos įtakos visuome
ninėje veikloje ir dažnu atveju
užakcentuoja, kad vieningai dirb
dami būsime atsparūs tautos lais
vinimo darbuose. Už kondensuo
tą pranešimą dalyviai atsidėko
jo gausiais plojimais.
Centro valdybos vicepirm. B r.
Dūda priminė, kad naujoji val
dyba stengsis skyrius aplankyti,
susipažinti arčiau su skyrių veik
la, painformuoti gyvu žodžiu apie
valdybos užmojus.
Rašytojas Vyt. Alantas skaitė
paskaitą: "Žvilgsnis į lietuvišką
nacionalizmą". Pradėdamas pri
minė, kad jis aptariamą klausi
mą nagrinės akademiniai. Apta
rė nacionalizmą kaip tokį įvai
riais laikotarpiais, jo reikšmę tau
tų šeimų ir pavienių
asmenų
tarpe. Aptarė ar verta jį plačiau
propaguoti tautų tarpe ir iki ko
kio laipsnio, kad nenukrypus nuo
jo vienon ar kiton pusėn, nes yra
pavojingas. Nukrypimas į šovi
nizmą yra pavojingas kaip tau
toms, taip paskiriems asmenims.
Savo dėstomas mintis perdavė po
puliariu stilium ir visiems su
prantamai. Programos vadovas,
padėkojęs už turiningą paskaitą,
paprašė autorių ją paskelbti spau
doj.

Ruduo.
Paskutinieji vasaros j jį padarė dabar ilgesnį pranešiatostogautojai sugrįžo- Susirinki- Į mą, papildydama ką dvasios va
rne buvo prisaikdintas naujas vai-1 das nebuvo pasakęs. Kalbėjo ji ir Susitikimas Detroite. Iš kairės istorikas J. Švoba, rašyt. Vyt. Alantas, dr. V.
dybos
narys Antanas Sereika apie „Vytį". Naujas jo numeris Majauskas ir red. Br. Kviklys.
Nuetr. J. Gaižučio
Dabar turime pilną 112 kuopos greitai aplankysiąs kiekvieną na
valdybos sąstatą. Dieve, laimink rį.
jų darbus, pasiryžimus, idėjas,
Svč. Mergelės Marijos Gimimo
viską, ką jie darys vyčiu organi parapija ruošia Derliaus šventę.
zacijos gerovei.
Ja ypač rūpinasi jaunosios vyčių
112 kuopa gavo laišką ir mies šeimos, kurių vaikai lanko para
to burmistrės raštinės. Laiške ra pijinę mokylą. Nori kuo dau
šo specialus asmuo, kurio užda giau sutelkti pinigų mokyklai.
vinys yra rūpintis kaimynysčių Įvairūs vyčių kioskai bus toje der
gerove. Buvo nutarta pakviesti jj liaus šventėje. Atsilankys į ją
VAKARONĖ SU
ninku: apie 40 minučių skirsiu
į sekantį susirinkimą, kad pla žmonės iš visos Chicagos, paliks
literatūrai ir apie tiek pat — žurVYTAUTU A L A N T U
čiau galima būtų išgirsti apie auką, kad parapijos mokykla ga
nalizmui.
gražaus kaimynų sugyvenymo lėtų gražiai auklėti jaunus lietu
LB Detroilo apyl.
valdyba,
Rengėjai ir, be abejo, pats kū
klausimą, apie gatvių ir kiemelių vius.
1979 — 80 metų sezonui su
rėjas, vakaronėje laukia visų kul
pagražinimą. 69 gatvės šaligat
Vartotų daiktų
išpardavimas planavusi keliolika kultūrinių ren
tūros draugų. O šios žinutės au
viai jau grindžiami gražiomis ply bus lapkričio 3 d. Jei galv.ojate ginių, iki šiol savo planą tiksliai
torius, žinoma, visus ir suskai
telėmis.
ateinančią
vasarą
nebedėvėti vykdo. Sekantis renginys — vaka
čiuos.
Turime mielus ir darbščius vy tuos pačius drabužius, atneškite ronė su beletristu, dramaturgu ir
Alfonsas Nakas
čius — Albertą ir Aliciją Ceka- į Vyčių salę. Papastogis bus erd žurnalistu Vyt. Alantu. Jvyks
TAUTINĖS SĄJUNGOS
nor. Alicija atspausdino naujus vus, neprikrautas dėžėmis. N e tik Dievo Apvaizdos parapijos kultū
drabužius
atneškite,
bet
ir
viską,
SUKAKTIS
ros centre kitą šeštadienį, lapkri
narių sąrašus su adresais, išda
kas
jau
nusibodo.
Surinkti
pi
čio
10
d.
Prasidės
lygiai
7:30
vai.
lijo juos, kad reikalui esant leng
Spalio 21 d. Detroite Lietuvių
va būtų susirišti su bet kuriuo nigai už jūsų suneštus daiktus
Per paskutinius keletą metų LB tautinės s-^gos skyrius paminėjo
kuopos nariu. Albertas yra ku/> nenueis niekais. Matote, kaip sa apylinkės vadovai surengė labai savo 30 metų sukaktį. Iš ryto 9
pos revizijos komisijos narys. Jis lė gražėja — o juk vis iš tų iš <domių vakaronių su rašytojais vai. Sv. Antano parapijos bažny
pranešė, kad, patikrinus valdy pardavimų. Mes, vyčiai, turime iš kitur: Kaziu Almenu, Kaziu čioje buvo atlaikytos specialiai tai
bos vedamas knygas, rasta vis rūpintis savo nuosavybe. Kvies- Bradūnu, Jurgiu Jankum, Algirdu
dienai pamaldos, pasakytas pri
kime visus atvykti į išpardavimą.
kas puikiausioje tvarkoje.
Landsbergiu, Liūne Sutema ir taikytas pamokslas, paryškinant
Ruduo, bet medžių lapai tebe- gal dar su vienu kitu. Kas tokiose
. Daug dirba Geraldina Mockūtautinės sąjungos religinius ir tau
vienė ir Julija Zakarkienė. Gai žaliavo, o gatvės šlapios buvo, vakaronėse dalyvavo, ne tik pra- tinius bruožus, kaip teigiamą in
la pasidaro: visi einame į salę, kai po susirinkimo išėjome iš plėtėm literatūrinį akiratį, bet su dėlį į Lietuvos nepriklausomy
ir jiedvi eina taip pat, bet ran Svč. Mergelės Marijos Gimimo pa- kūrėjais ir suartėjom, tartum dva bės kovą ir dvasiškai atskiro in
E .Pakalniškienė
kos juodviejų pilnos įvairių pyra- raPŲ°s sales.
siškai susigiminiavom. Taip, gal divido religingumo sustiprinimągų bei pyragaičių, kad galėtų jais
kas
pasakytų, jie atvyko iš toli Gi tiems, kurie pavargo gyveni
LIETUVOS REKALLJ
pavaišinti mus. Jos linksmos, rū
m ų miestų, o Alantą mes kone mo kely ir išsiskyrė iš gyvųjų tar
Meninę programos dalį atliko
BIULETENIS
pestingos. Planuoja, kur kalėdinį
kas .savaitę matom. Matom, pasi- po, šios šiandieninės maldos tepa Toronto Gintaro ansamblio dai
jppbūvį ruošti, kaip Kūčių vaka
Lietuvos reikalų komiteto biu sveikinam, gal žodžių, kitu persi siekia Aukščiausiąjį ir išmeldžia nininkės. Dainas paruošė vado
rą praleisti. Rudens balius jau su letenis ifieidžiamas kartą -per mė metam. Bet ar dažnai jis, kaip
vė Giedrė Paulionienė, akompojiems daug malonių.
organizuotas, dekoracijos paruoš nesį. Vasaros metu neleidžiamas. kūrėjas, mums atsiskleidžia? Deja
niatorius — akordeonistas A. Ka
Antroji mėnėjimo dalis įvyko minskas, pranešėja Birutė Nakro
tos, bilietai išplatinti, tik ateiti Nuo praeitų metų rudens jam ne. Kaip prie bažnyčios sutikti in
bereikės ir viskuo džiaugtis.
duotas „Lithuanian Lifeline" žinieriai nepasakoja apie automo Lietuvių namuose. Po pamaldų šiūtė. Dainininkės: D . JokubaiDirba ir vyčių choras. Daly vardas. Tiražas — 300 egz. Iš bilių konstrukcijas, ar gydytojai — skyriaus pirm, J. Švoba atidarė tytė, R. Gustainytė, 2 . Silinskaitė,
vavo jungtiniame chore, pasitin siuntinėjamas didžiųjų lietuviš apie ligoniams padarytas opera akademinę dalį, primindamas, B. Nakrošiūtė, A Biretaitė, S.
k a n t Šventąjį Tėvą Grant Parke, kų organizacijų atstovams, lietu cijas. Intymumui reikia sąlygų. kad šioji diena yra istorinė šiam Zinkevičiūtė, L. Kaminskienė, R.
sąjungos skyriui. Idealoginiu at Kaminskaitė, D . Vitkutė ir L Vit
vėliau buvo pakviestas giedoti Sv. vių spaudai keliuose kraštuose,! Vakaronė tokias sąlygas suteiks.
Kryžiaus bažnyčioje, parapijos lietuviams vyskupams ir veikles
Telefonu prakalbintas apie pro žvilgiu ji reikšminga, kad būrelis kienė. Jos padainavo: Tėviškė,—
75-kių metų jubiliejaus proga. niems vyčiams. Informaciją biu gramą, V y t Alantas tiek tepaaiš- vienminčių susijungė į organiza muz. F. Strolios, žodž. Garliausko,
Spalio 19 d- suruošė savo gegu letenis gauna iš kuopų ir apygar kino: būsiu solistas, be pagelbi- cinį vienetą tęsti kovą su okupan Sudiev — nežinomo partizano
to, o istorinė tuo, kad tenka pasi daina, Tėviškėlė — muz. B. Bud
žinę Vyčių salėje. Choras turi dų Lietuvos reikalų komitetų pir
mininkų,
iš
paskirų
vyčių
ir
bend
džiaugti, nes šis vienetas 30 me riūno, žodžiai Stelingio- Kokiais
naują valdybą, bet pirmininkė te
radarbiaudamas
su
kitomis
orga
tų puoselėja vienybę savųjų lie keliais. Meilės vasara — muz. B.
bėra ta pati, energingoji Estelle
tuvių tarpe. Sį minėjimą pakvie Garbulskio, žodžiai Žilėno, Tik
Rogers. Chorui vadovauja muzi nizacijomis. Kiekvienas biulete
nis
prasideda
kokia
nors
svarbia
tė pravesti grandrapietį Pr. Torū- prisimink — harm. A Paulionio,
kas Faustas Strolia.
tema.
Tokios
svarbios
temos
bu
tą. Padėkojęs ųž suteiktą garbę, Aš saugosiu meilę — muz. M.
B atostogų sugrįžo ir dvasios
vo:
Viktoro
Petkaus
ir
Balio
Ga
paprašė susirinkusius
sugiedoti Vaitkevičiaus, Iš rytų šalelės —
vadas kanauninkas Vaclovas Za
jausko
bylos,
Šventojo
Tėvo
apsi
Tautos
himną.
Kun.
Ali.
Babonis 1. d., harm. Budriūno, Palankėj —
karauskas. Kalbėjo susirinkime
lankymas
Lenkijoje
ir
to
apsilan
sukalbėjo invokaciją. Susikaupi 1. d. harm. F. Strolios, Poeto sva
apie praėjusį seimą, kad pavyko
kymo
pasėkos
Lietuvos
žmonėms,
mo minute pagerbti mirę nariai: jonė —muz. Viltenio, žodžiai H.
gražiai jį suorganizuoti. Kalbėjo
Arkivyskupo
Jurgio
Matulaičio
J.
Ambrozė — Ambrazevičius, Nagio, Ko liūdi berželi — 1. dapie Sv. Tėvo atsilankymą Ame
šventuoju paskelbimo klausimas,
Antanas Banionis, Leonas Bulga harm. Z. Venckaus, Sakyk, paukš
rikoje. Tai buvęs istorinis įvykis.
„Eucharistijos draugų" sąjūdis
ris, Stepas Dryža, Juozas Gaudu- teli — muz. A. Bražinsko, ž o d i
Pravažiavo Šventasis Tėvas ir pro
Lietuvoje ir kvietimas paremti
šas, Viktoras Griškonis, dr. Juo Barausko ir Klausyk širdies —
Marąuette Parką, kur minios lie
„National Catholic Conference"
zas Janikaitis, Kostas Jurgutis, muz. B. Gorbulskio, žodž. Bložėstuvių laukė palaiminimo. Kokia
organizacijos prašymą melstis už
Elena Rauby, Elzbieta Repčienė, Dainininkės sutiktos gausiais plo
garbė mums, kad Šventasis Tėvas
persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje.
Augustinas Rinkūnas, Juozas Pau jimais. Kai kurias dainas padai
per mišias Grant Parke kalbėjo
Sis sumanymas kilo vyčių suvažia
liukas, dr. Jonas Sims-Simoliūnas, navo bo akompaniamento. Nors
ir lietuviškai, kai klausėsi apie
vime Syracuse mieste.
Vincas Šarka, Jurgis Sidagis, Jo kiekviena daina buvo palydėta
pusantro milijono žmonių. Lietu
nas Sostakas, Juozas Tamošiū gausiais plojimais, bet vos paskuti
Biuletenį
redaguoja
Marija
viškai tada pasakytus jo žodžius
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos nas, Liudas Vismantas, Alfonsas nė daina pakartota. Vadovė ap
užrašyti reikėtų į marmurinę len Skabeikienė, Maspetho mieste.
dovanota puokšte gėlių.
Detroite baliuje programą atlieka so Žiedas ir Feliksas Blauzdys.
(IŠ komiteto pirmininko
tą ir pakabinti bažnyčioje. Kal
listai Gina Capkauskienė ir Rimas
pranešimo vyčių seime).
bėjo ir apie Lietuvių kongresą, ir
Vadovas priminė, kad mes reiš
Šventės — minėjimo baigiamą
Strimaitis.
Nuotr. J. U:
apie ALTos suvažiavimą Clevekiame
pagarbą
ir
gyviesiems,
kurie
jį
žodį tarė skyr. pirm., padėko
VARTOTU DAIKTU
lande. Buvęs vieningas, gražios
daug
nusipelnę
savo
visuomenine
damas
visiems programos daly
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJE nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pie
paskaitos buvusios, pakelta dva
veikla. Skyriaus pirmininkas Jo viams ^centro v-bos atstovui, pas
Sį šeštadienį, lapkričio 3 d., tų. Organizuoja vyčių namo glo nas Švoba už nuopelnus Lietuvai, kaitininkui, pakvietė kiton salėn
sia grįžęs namo.
bėjai.
šaulių sąjungai, apdovanojamas tuojau rinktis vaišėm, kurias praIrena Sankutė dalyvavo Lietu vyčių salėje, Chicagoje, bus var
Vėl vyčiai yra prašomi suneš
vių kongrese Clevelande, ir apie totų daiktų išpardavimas. Tęsis
ti švarius, parduoti ir vartoti dar
galimus daiktus: baldus, namų gy
venimo reikmenis, drabužius ir
kitką. Tokie išpardavimai visuo
met sėkmingi buvo dėlto, kad
dosnūs buvo vyčiai. Surinktus pi
nigus namo globėjai panaudoja
geram tikslui, ką parodo dideli
vyčių namo pagerinimai.
Trečiadienio, ketvirtadienio ir
penktadienio vakarais prieš iš
pardavimą salėje priimami atneš
ti daiktai nuo 6 iki 8 vai. Sava
norių reikia jiems išrūšiuoti tais
vakarais, ir taip pat dirbt visą
dieną šeštadienį išpardavimo me
tu. Kas gali aukoti savo laiką
Vyčių seimo dalyvM Chfcafoje eina t Svč. Mergeles Marijos Gimimo baf- tam reikalui, paskambinti turi Mergaičių vokalinis ansamblis
muzikiniame veikale, kuris (vyks
nyCią.
Htm. V.
Mockui, 636-6864.
(T)
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vesti pakvietė šventės programos
vadovą Pr. Turūtą. Vaišėms įpu
sėjus buvo sveikintojų gana daug.
Raštu sveikino: LB Krašto v-bos
pirm. V. Kutkus, savanorių ir Ramovėnų vardu — Daugvydas,
SLA 200 kuopos
—Sukauskas,
Baltijos tunto — J. Jurgutis, Ga
bijos tunto
—Gilvydienė, LSS
Švyturio kuopos — A . Šukys, L.
Žurnalistų Detnoito skyriaus —
St. Garliauskas. Žodžiu LB Detroi
to apylinkės vardu — A. Rugie
nius ir įteikė Vilniaus sukaktuvi

nį medalį, Vilniaus krašto įįet.
s-gos ir radijo valandėlės —r.>A.
Misiūnas, Australijos lietuvių, J.
N o r m a n t a s , birutiečių — Daug*
vydienė, Organizacijų aentreLrSimoliūnas, Krikščionių demo
kratų — Brizgys, Kultūros vardu
Kaunelienė, LSS-gos tremty'%V . Tamošiūnas ir LB Michigano
apygardos valdybos —Pr. Turūta.
Minėjimo pr/>grama ir vaišes
b u v o pravesta maždaug per 3 yaL
Minėjimas labai gerai pavyko.

DR. K. G. BALUKAS

T e l . o f i s o ir buto: OLympic 2-4fJft

Akušerija ir m o t e r ų l i g o s
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski R o a d (Cravvford
Medical B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6
jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. YL BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. šešt
1 iki 3 vai Pagal susitarimą..
Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbcook 5-304*
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-240O

DR. P. KISIELIUS Z.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero •
Kasdien 1 -3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskvrus
reč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
* ft
T e l . REIiance 5-1811

T»T-

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS

. . « . . • .

GYDYTOJA IR CHIRURGE'

•
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
• iki 1 vai. popiet.
• • • •-"Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 g j
O f s . HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6-980L>

DR. J . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'"
Specialybė vidaus ligos
-1V
2454 VVest 71st Street
'**
(71-mos ir Campbell Ave. kampasV

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad irpenktj*^.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
Ofis. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9

T e l e f . — 282-4422

DR. L DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
T e l . — BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3907 VVest 1 0 3 r d S t r e e t
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — PR 8 - 2 2 2 0

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOK $ A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3844 VVest 6 3 r d S t r e e t
Valandos pagal susitarimą
1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
7110 Wv 1 2 7 St., P a l o s H e i g h t s
Tel. 3 6 1 - 0 7 3 0
Valandos p.igal susitarimą
Įstaigos ir b u t o t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

• » "

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

C.V

. pv

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 VV. 7 1 s t St.
.... *
Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta trėč. ~

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

ST
£

Vai antr 1-4 popiet tr ketv. 5-7 vak.
y,
O f i s o t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 448-5545

DR. J . J. SIMONAITIS '"
T e l . — GR 6-0617
6 9 5 8 S. Talman Ave. "?
Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-6195-»*•

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

-l*r
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A p s i m o k a skelbtis dien DRAUGE, rycs
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos vra visie'rrK
prieinarmvs.

•

Mū«ų t?entei,

SENIEJI IR NAUJIEJI SVBfTIEJI
'"•

A. SOLŽENICYNAS APIE RUSIJA, VAKARUS

IR EMIGRACIJA

nusibaigtų. Tai taip pat bus to
lygu valstybinės santvarkos pa
kitimui Toks judėjimas vyksta.
Duok, Dieve, kad jis tęstųsi. Ta
čiau jis yra lėtesnis, negu aš ti
kėjausi. (...).
— Laiške tarybiniams vadam
Jūs kalbėjote apie komunistinės
ir kitų ideologijų laisvų varžybų
galimybę. Kaip Jūs vertinat tai,
įgavęs penkerių metų patirtį Va
karuose?
— Matote, jeigu kalbėsime
apie laišką vadams (...). Mūsų
šalyje negali kilti jokių ideologi
nių varžybų, nes komunizmas
ideologiškai jau viską išsakė. Tai
buvo "Laiške vadams" sąmojis,
kad partijos propagandistai po
darbo, ir dar už dyką, imsis pro-;
paguoti komunizmą. Tai aš tie
siog juokavau. Jie tokie savanau
džiai, kad be užmokesčio nė pirš
to nepajudins. Bet štai kas svar
biausia. "Laiške vadams" nepa
sakyta, o tik suvokiama: aš krei
piausi būtent ne į tuos vadus. Aš
mėginau nužymėti kelią, kuriuo
galėtų eiti kiti vadai, staiga pa
keitę dabartinius.
Viso šio klausimo negalima iš
spręsti konkrečiai remiantis da
bartine pasaulio būkle. (...). Ko
munistai negali atsisakyti agresi
jos. Jau tokių nėra. Velniškai di
dėja apsiginklavimas. Patrankos
pačios pradeda šaudyti. Šiems bepročiams, matyti, pavyks įstumti
mūsų šalį ir visą pasaulį į karą.
Jie pasmerkti kartoti visų pasau
linės istorijos užkariautojų klai
dą. Jiems atrodo, kad jie tokie
stiprūs, jog gali užgrobti visą ži
nomąjį pasaulį. Ir kiekvieną kar
tą tai buvo klaida. B tiesų jie nu
niokos visą pasaulį, pražudys mū
sų tautą, ir vis vien pralaimės.
Bet vardan ko? Vardan to, kad
priešingoje pusėje dalyvaus mi-

lijardinė Kinija ir tokiu būdu vėl
laimės komunizmas, tik, kito pa
vidalo. Amerikiečiai išugdys Ki
niją — pasaulio nugalėtoją, kaip
išugdė tarybinį komunizmą po
antrojo pasaulinio karo — savo
nelaimei. Taigi išsigelbėjimas- ne
gali laukti Kiekvieneri jų vieš
patavimo metai yra neatšaukia
mas praradimas. Čia jie pražudė
Baikalą, čia rengiasi Sibirą pra
žudyti, pakreipdami Sibiro upes.
Alinamas kraštas, beprasmiškai
nukreipiamos liaudies pastangos.
Kiekvieneri metai aptemdo ir ga
dina milijonus jaunų sielų. Už
kiekvienerius komunistinius me
tus mums paskui reikės atmokėti
ne vieneriais išsigydymo metais.
Mums delsti taip pat negalima.
— Bet ko Jūs pats tikitės,
Aleksandrai Isajevičiau? Kuo
Jūs tikite? Apvaizda?
— Žodžio Apvaizda nesinori
vartoti. (...). Aš įsitikinęs, kad ji
yra kiekvieno žmogaus gyveni
me, mano gyvenime ir ištisų
tautų gyvenime Tik mes tokie
paviršutiniški, kad laiku nieko
negalime suvokti. Visus savo gy
venimo vingius mes pamatome
ir suvokiame labai pavėluotai.
Taip. Aš tikiu, kad kada nors
mes tai suprasime. Mūsų šalyje
aš pasitikiu tuo prašviesėjimu,
kuris jau pasklido pc mūsų šalį
ir negalėjo nepasiekti kariškių
sferos ir administracinės sferos
taip pat Juk liaudis — tai ne tik
milijoninė masė žmonių, bet ir
atskiri jos atstovai, esantys svar
biausiuose postuose. Yra gi Rusi
jos sūnų ir ten, ir Rusija iš jų
suprasti, kad kiekvienas grobikšlaukia, kad įvykdytų savąją šil
kas karas yra mūsų nacionalinė
ny pareigą. Sis sluoksnis turėtų
pražūtis. Aš gerai prisimenu mū
sų karininkiją antrajame pasau
liniame kare. Kiek karštų gar
bingų širdžių baigė šį karą ir
veržėsi sutvarkyti gyvenimą tė
vynėje. Negaliu galvoti, kad Jie
visi nuėjo, nepalikę pėdsakų,
kad jie arba jų pasekėjai butų
abejingi baisiam likimui, kurį
mūsų tėvynei rengia pražūtingas
tarptautinis avantiūrizmas (...).
Aš tikiu mūsų liaudimi visų
sluoksnių — kas kur pakliuvo.
Negali būti, kad tūkstantį metų
gyvuojanti mūsų tauta kokia
nors mums dar nežinoma forma
neįveiktų
šešiasdešimtmečio
komunistų siautėjimo. Vis dėlto
mūsų gyslos stipresnės ir mes pri
valome juos nugalėti, nusikratyti
jais. Tai gali atsitikti ir būsimo
jo karo įkarštyje, bet tūkstantį
kartų geriau, jei viduje atsiras
jėgų sutabdyti agresiją, jai dar
nepradėjus.

"Ii Nedaug lietuviai teturi oficia- pageidauja, kad tikintiesiems bu
liai pripažintų Šventųjų, gal tik tų užtikrinta pilna religinė laisJo pasikalbėjimas tu anglų BBC radijo bendradarbiu.
•••vieną šv. Kazimierą. Tačiau Visų ve, nes žmogaus teisių ar dvasi•^•Sventųjų dienos proga galima pa- nių vertybių apsaugojimas yra viPerspausdinta ii pogrindfio "Perspektyvų" Kr. S
;<;<galvoti, kad tokių nepaskelbtų sos žmonijos interesas. Bažnyčia
(Tęsinys)
Į laiškų man ir redakcijoms, ku
įsventųjų mes turime daug. Ir tai kovoja, kad būtų pasalintas ne
— Ach... Tai pats sunkiausias
;-;jau yra naujųjų taikų
laikų šventieji, teisingumas, kad būtų paleng- Sukrečiantis atvejis. Vienas I ri°?. R y t o j a i pasipiktinę iš- klausimas iš visų, kuriuos šian
gpurie už tikėjimą mirė savo tė- vinti žmonijos fiziniai ir morali- jaunas amerikietis mokslininkas j ] u o t e « ^ ^ ^ ^ _
dien man pateikėte. Iš vienos
' . . . metais
. norėjo ginti
. .. diser-!.
,.
— O *jeigu
Kalbėtume
apie
ro
;;;yynėje arba Sibiro snieguose. Tie niai vargai. Tokie yra Bažnyčios taisiais
pusės
aš manau, kad svarbiausią
,
•*,._>.
;;;naujųjų laikų šventieji, nežinomi, vadovo pageidavimai, o jei žmopergalę
prieš komunizmą mes
"Liaudies priešinimasis
^ ^ Z ^ Z J ? ? ^
:; gal kieno tik prisimenami, šiaip nija jų nesilaiko, tai jau kitas rei- taciją
bolševikams ir pilietinis karas Si- " • **>>
^^oatgtnmno jau laimėjome. Mes ištvėrėme
;;daugelis jų užmiršti, ir jų kapai kalas, jei yra despotų, kokių bu- bire". Visur šią temą atmetė. P ^ ^ ypač rehgxnw jaummo 60 metų ir užsikrėtėme juo. Nie
l^ižpustyti begaliniuose Sibiro plo- vo visais amžiais, taip pat pa Paskui paaiškino: nė vienas Ame rVej
ko panašaus į tą idėjinę šventę,
tuose,
čios žmonijos vienokia ar kitokia rikos universitetas tokios įtarti-1 _ TaiP> ^^^
į
tą visuotinį dvasinį pakilimą,
įvairiose vie
;.; Tiesa, kančios kelią jie nešė kaltė. Bet taip pat yra žmonių, nos disertacijos nepriims. Pas- ,tose > ^auūs re»š*miai fen
kurį
puoselėjo, kuriuo tikėjo Le
i r ten
nepriims,
'.'.Iprięyarta, bet dažniausiai i tą kurie, net siekdami savo asmetikrai pastebimi. Vakarų jauni ninas ir Trockis! Mes jau nuo jų
likančią pateko už tai, kad negar- niško apsirūpinimo ir išsisaugo- blaškė vaikinas ir prašo: tai duo mas šiek tiek realesni, negu mo dvasia išsilaisvinom. O štai fi
mbino bedieviško komunizmo, kad jimo, neužmiršta kitų, už kitus kite man kitą temą. Jam ir davė: kytojų suplanuoti žmonės. Sis ziškai... Todėl ir tokie sunkūs pa
"gynė tikėjimą, kad kovojo už aukojasi, už kitus eina i kalėji- "Partinio Švietimo tinklas TSRS". jaunimas tartum praneria pro kitimai mūsų šalyje, kad į mū
l'.StfikšČioniškąsias tiesas, maldą ir mus ir tremtį. Tai liudija dešim- Chel Pas mus ne tik kad vaikas, šiukšlių sąvartyną, stiebiasi, ieš sų šalį atsirėmė visas žmogaus
£ n visą žmogų. Tai ne senųjų ka- tys lietuvių kunigų, kentėjusių Si- — bet kuri višta, na, paprasčiau ko. Daugeliui jų tai kelia ne pa gyvenimas. Visa žemiško gyveni
•jįtakombų kankiniai, bet nau- bire kiti ten savanoriškai likę, i sias kalakutas juokiasi iš tokios juoką, o susidomėjimą, pritari mo orbita pasikeis, kai įvyks ta
*{ųjų amžių, o prieš šių laikų ti- ten grįžę, kad galėtų padėti savo temos. O Amerikos universitete mą (...).
rybinio režimo pakitimai. (...).
- ronus neronai ir kiti ciesoriai te- skriaudžiamam, niekinamam ir tai — disertacija!
Tačiau
reikalas
taip
apleistas,
— Savo knygoje apie "verše
— Tikriausiai būtent dabarti
Tmvo tik gana kuklūs mėgėjai, kalinamam broliui,
Vakarų atsitraukimas toks gilus, lį* Jūs taip pat keliate klausi
^neturėję nei , pragariškų krosnių Kai skaitome knygose apie pir- nės Rusijos būklės nesupratimas kad bet kuriuo atveju mums mū mą, ar neatėjo tas laikas, kada
; Buchenvalde, nei ledynų Sibire, mųjų amžių kankinius, kai skai- ir buvo priežastis, kad Jūsų su sų šalyje tikėtis pagalbos iš Va Rusija pradės busti... Irgi kaip
Kiek daug tų neišvardintų šven- tome istorijos puslapiuose apie sitikimas su Vakarais vyko, jei karų yra beprasmiška. Aš taip. tą judėjimą suprasti?
ttrjų yra nukankinta kalėjimuose, vienokius ar kitokius persekioji galima taip pasakytu konfliktiš- galvojau dar gyvendamas TSRS
— Jei dvasiškai, — tai gerai!
sušaudyta ir nunuodyta. Tiesa, mus, apie juose iškilusius žymius' kai- Prieš trejus metus BBS te- ir niekada nesikreipiau nei į Va Jei fiziškai, — ne! Aš niekad ne
pati mirtis dar nepadaro šven- asmenis, mokėjusius pasiaukoti, leintervui Jūs perspėjote Vaka- karų valdovus, nei į Vakarų pai kviečiau į fizinę visuotinę revo
" taisiais, bet daugelis jų kantriai ir vėliau apvainikuotus šventųjų i rus ir atskirai Angliją dėl mora- lamentus. Tokių iliuzijų neturė liuciją. Tai toks liaudies gyveni
~ir šventai nešė jungą už savo įsi- aureolėmis, tenka šiandien prisi-' linio ir dvasinio Bugimo galimy- jau. Individualiais atvejais pa mo sunaikinimas, kuris nevertas
'tikinimus.
minti, kad daug panašumo yra bes — greičiau netgi neišvengia gelbėti gali visuomenė. Tačiau pasiektos pergalės. O mums ne tik
UJU
*
ir dabar ar buvo netolimoje pra mybės, — spaudžiant totalitariz Vakaruose niekas negali užsiimti išsilaisvinti, — mums reikia išei
*"* Mūsų tautos audringose gyve- eityje."
mui. Ta pati mintis apie Vakarų mumis visais. Niekas neturi tiek ti į išgijimo kelią! O revoliucijos
hlmo sąlygose iškyla nauji švy- Pavergtoje Lietuvoje kunigai dvasinį nuaUnimą nuskambėjo jėgų, nei ištvermės. O jei reikės neišgydo. Be to, eilinis mūsų
tūriai. Jie šaukia laisvės, jie už negali nueiti į tikinčiojo namus ir Jūsų kalbojet pasakytoje Har mumis atsipirkti, atsipirks kaip krašto pilietis yra tokioje būklė
laisvę irtikėjimąeina į tremtį ir ir juos pašventinti, pakrikštyti varde praėjusiais metais. Ar tai Taivanu.
je, kad jo negalima skatinti fizi
.mirtį. Tai mūsų tautos vaikai, iš- kūdikį, nueiti į ligoninę ir suteik-! reiškia, kad gyvenimo Vakaruo- — Bet jei taip, tai kurgi jėgų nei veiklai. Tai gresia jam pa
mokę Dievo ir tėvynės meilę su- ti paskutinį patarnavimą mir- a€t Europoje ir Amerikoje patir- šaltinis kaliniams, kurie trokšta čiam pražūtimi tą pačią valandą.
jungti į vieną, o jų pavyzdžiu vis štančiam, negali iš rajono į kitą I tis sutvirtino Jūsų nuomone dėllaisves. Į ką jiems kreiptis? Ko Todėl aš ir kviečiu gyventi be
labiau ima sekti lietuvių tau- rajoną nuvykę laikyti pamaldų, Vakarų pasmerktumo pražūti? jie gali tikėtis? Ko gali tikėtis melo atitraukti savo rankas nuo
tos jaunimas, kuriam šiandien O visa tenka kaip nors atlikti,
tarybinė liaudis?
jų ideologijos, kad ji subyrėtų ir
dažnai tėvynės ir Dievo meilė y- kaip nors tikintįjį guosti ir jam — Nei Pražūti, ne! Bet apla
ra ta pati, ta pati jėga, verčianti padėti. Ta kasdieninė auka yra mai viskas veda ne į gerą. Taip
ginti savo tautos irtikėjimolais- reikšminga žmogaus tobulėjimui aiškiai einama į naują pasauli
ve. '•_.,
kelti, ta auka yra tam, kad žmo- nį karą, o Vakarų veikėjai apsi-Kaip skelbia Lietuvių Katalikų gus taptų geresniu ir dvasine gaudinėja, kad įtempimas mažė
jai Kasmet kelis kraštus atiduoda
Bažnyčios Kronika, persekiojama prasme tobulesniu,
komunizmui ir nevirpteli. Kas
lyg pirmaisiais krikščionybės am*
žiaia, ui persižegnojimą, perse- Kai kurie priekaištauja, kad gi darosi? Ar ilgam užteks jų?
Itioja vaiką, besimeldžiantį už Bažnyčia stengėsi sau laimėti Ar gali Vakaruose rastis jėgų, ku
savo4cyus ir brolius, už kryželio žmones, kad ir ji tam tikra pras- rios atsibus, atgaivins Vakarus,
nešidjnną, už giesmę ir religinį me kišasi į valstybės gyvenimą, sustiprins juos? Aš visgi tikiuosi
raštą. Žodžiu už viską, kas liu- Tačiau Bažnyčia tetrokšta, kad Kitaip nebūčiau ištaręs tų per
dija tikėjimą. Ir daugelis tą tikė- krikščionims būtų užtikrinta spėjimų. Ir ypač pasitikiu Jung
jimą liudijančių nebijo išreikšti laisvė išpažinti savo tikėjimą, tinėmis Valstybėmis. Cia daug
savo nusistatymo. Kiek jų už tai kad būtų užtikrinta teisė daly- neišeikvotų, nesužadintų jėgų,
buvo suimta ir nukankinta nie- vauti valstybės socialiniame gy- nepanašių į tas, kurios veikia
kas šiandien nežino, — tai nau- vertime, kad būtų toleruojama laikraščiuose ir intelektualinia
jųjų laikų kankiniai.
laisvė ir pagarba žmogaus gyvy- me istoriniame paviršiuje. Pavyz
Juk maža mergaitė, išbarta bei, kad būtų ugdoma visuotinė džiui, į mano kalbą Harvarde
mokykloj, išjuokta viešai klasėj, gerovė bendromis pastangomis, žmonės reagavo priešingai laik
vis tiek eina procesijon ir barsto Visa tai padeda bendrai siekti raščiams. Buvo didelis srautas
gėles. Ji barsto anot pamokslinki- pažangos. Ir visi tie, kurie tai
ko, laisvės daigus, ji nori būti to- siekė amžių bėgyje, kurie už tai LTSR baudžiamojo kodekso 172
kia stipri, kaip vienuolės, para- kentėjo ir mirė, visi tie yra str. 3 d. priteista vieneri metai
— Ir kokią gi Jūs matote Ru
šiušios maldaknygę, ji nori taip šventieji, dažnai neįverbinti, bet pataisos darbų, įdarbinant nu
sijos
ateitį?
kilniai laikytis, kaip Nijolė Sadū- ėję kantriai savo kasdienines pa rodytoje vietoje su 20 proc. at
— Aš ją matau sveikstančią.
naitė. Berniukas procesijoj neša reigas žmonių gerovei. Jie yra tie skaitymu ii atlyginimo".
Atsisakyti
visų grobuoniškų tarp
Kaip matome, nors ir privati
vaškinę žvakę, kad ji nušviestų šventieji dainai neįvertinti bet
tautinių
svaičiojimų
ir pradėti
kelią, kad jis toks būtų stiprus, prisimename, nor iš neišvardy- nuosavybė priklauso valdžiai ir
už puiį žmogus gavo metus ka "KoalfcijoB išlaisvinti Petkų ir Gajauską" darbuotojai
kaip Gajauskas arba Petkus. Di- tus, visų Šventųjų dieną,
ĮjjBBfcaą, kaip pagettetl lietuviams politiniams taikų, ilgą, ilgą, ilgą išgijimą! • •
kaumams. H kairės: Dana Jakienė. Charles Zerr (pirm.), Rimantas Stbtys, Algimantas Gečys ir Aušra Zerr.
(Pabaiga)
dieji žegnojasi, tikėdami, kad tuo Mes matome iš diktatūrinių lėjimo.
• .
gina savo. žemę nuo dar didės- kraštų bėgančius ir tremiamus,
nių nelaimių.
matome persekiojamus ir žudomus
— Sakoma, amerikiečiai bijo sukilimo, ar ir jis stebėjosi, kaip gerai ji jau išmoko angliškuosius
Visa tai naujųjų laikų žmonės, ir S kitos pusės matome tuos
panašiai. Pokarinė atsarga.
žodžius.
ne kažkada gyvenę, ne kažkada bėglius globojamus. Tai meilės
— Bet tai tik vokiečiams, ne mums. Tiesa, ar
Lyg stebėdamasi, kodėl jis nutilo, ji paklausė:
atiduoti liūtams ir įmesti į kalė- ir pikto kovos laukas. Ir Visu
girdėjai, Dargašius įkliuvo kartą amerikiečiams po
— Ką galvoji?
jimus. Ne, tai vyksta dabar, kaip šventųjų diena, gal niekada taip
devynių. Jį pakvietė į džipą ir naktelę praleido
— Nieko.
ir pirmaisiais krikščionybės am- nebuvo reikšminga kaip šių laiuždarytas.
— Apie nieką negalvojama.
žiais. Tiesa, ir anuos mes ne vi- kų žmogui, kuris šiuo metu ta
— Ne koks malonumas.
P. MELNIKAS
— Niekas yra geras. Po to, ką pergyvenau,
šus žinome ir anie nėra ištisai po tik skaičiumi, tik numeriu, o
— Dargašius sakė: nuotykis.
prikentėjau, atėjo taika ir niekas. Ir tas gerai, nes
šventųjų sąraše.Jiems . atitenka tačiau jų tarpe yra žmonių, kurie
47
Miestelio centras pasiliko užpakaly. Cia, ftiuo momentu atradau atsakymą, sėdėdamas greta
Visų šventųjų diena, kaip tenka pateks į Šventųjų eiles, tai yra
paskendę soduose, snaudė gyvenamieji namai. Vėjas tavęs ir nieko negalvodamas. Tai poilsis, kuris man
ir tiems naujųjų laikų kanki- žmones, kurie šių laikų sudrums— Prie vokiečių, — ji tęsė, — mokiausi judino medžiu
medžių viršūnes. Nuo llaoiu
Slapių medžiu
medžių ir lanu
lapų reikalingas, ir tolėjimas nuo visko...
niams, neįvardintiems mirusiems tą pasaulį palaiko, kad jis plūdu- sekretoriavimo Kulautuvoj. Dirbau vokiečių ant jų krito šalti lietaus lašai. Kaklą įtraukusi į
Ir artėjimas prie ko nors...
ar tebevarysiantiems kilnaus nu* riuotojų nenuskendęs. Senieji, įstaigose. Dabar padedu lietuviams ir amerikiečių lietpaltį, Genė viena ranka juos braukė nuo veido.
— Ateis ir artėjimas, vėliau, net neprašytas. —
sistatymo Žmonėms.
nežinomieji ir naujieji nežinomi divizijoj. Bet kartais taip norėtum grįžti ir visus Juokdamasi, ji sakė "lyja" ir rodė jam baltus dantis. Jis jautė, kad pradeda įsimylėti, bet bijojo tai sakyti.
•
šventieji yra ta amžinoji gėriui namuose galų gale pamatyti.
— Tolinamės, — jis pasakė. — Ar spėsime grįžti
Ji vėl niūniavo, šį kartą vokišką dainelę "Ich
— Norėtum namiškius pamatyti?
Maždaug prieš metus Sv. Tė* prieš pikta padedanti kovoti ja
laiku atgal?
bin heute so verliebt". Atrodė, ji jautė tai, ką jis
vas Jonas Paulius II-sis, pasvei- ga. Tai verta atsiminti šią Visų
— Vis taip; viena, tai neviena. Kartais nėra
— Sustokime. Žiūrėk ten! Aikštelė ir suoliukai. galvojo. Ji tarsi jam šnibždėjo, kad meilės jam ir jai
kinęs diplomatinį korpusą, pa* Šventųjų Šventę švenčiant
lengva. Juokies, bet ir verkti norisi kartu. Ką darysi,
Jie pasuko į ją. Atitraukęs ranką, jis prisiartino reikia. Draugystė taps meile ir gal aistra. Nuodu, ar
brėžė, kad Bažnyčia visų pirma
Al B
reikia prisitaikinti. Bet taip nusibodo. Careckis jau prie vieno parko suolo ir perbraukė piritais. — Derain vaistu, po kurio jiems niekas nerūpės.
grįžo, girdėjai?
Slapia, — jis pasakė ir atsegė lietpalčio sagas.
— Ateitis tave baido? — ji pasakė.
— Girdėjau, — jis pasakė. — Careckis išvažiavo.
—
Slapia.
—
Genė
kiek
susiraukė.
Jis
krūptelėjo.
3pando)e ir gyvenime
Tiek pasikeitimų... — Bet reikia gyventi, jis galvojo
Danys nusiėmė lietpaltį.
— Ne, nebaido. Dabar noriu tik tolėjimo nuo
Kitiems, atrodo, kad nėra problemų, o Štai Genė,
—
Kodėl?
Kam
to
reikia?
karo
atsiminimų, kurio ir te u gal reikia?
KALĖJIMAS U 2 PUŠĮ
vien grožis ir jaunystė, ir ko jai trūksta? Ar tas. jai
— Paklosiu. — Danys sulenkė lietpaltį dvigubai
— Taip, ir man.
nepadeda čia užsimiršti, prisitaikinti prie išeiviško ir atsisėdo. — Karališka? Ar ne?
— Kodėl?
" spalio 19 d. sakymas buvo neigiama*: p i n  gyvenimo? U kur tas entuziazmas grįžti? Ir dar
Vilniaus
—
Susiglamžys.
—
Mat nevisi blogiai dar praėjo. Netekau krašto,
ti sveiką, grasią pušį, kurios grįžti ten, iš kur išėjai...
laidoja rašo:
— Ką jau čia. Sėsk. — Jis mostelėjo, ir Genė kurį vėl norėčiau matyti. Juk tai nepraeis,
"Aukšta, išlakia pušimi, sto diametras 34 cm, nebuvo reika
— Laikai keičiasi — ji tęsė. — Atrodo, beveik nedrąsiai prisėdo. Ji žiūrėjo į jį didelėm akim, tarsi
— Nepraeis. Bet tai reikia užmiršti, nors
vėjusia Panemunės šuo papė lo. Tuomet P. Petrulienei } pa kasmet.
apie
kažką
svajodama
ir
laukdama,
ką
jis
sakys.
nelengva.
Kraštas nepabėgs, gimtinė atmintyje
dėje, Puių gatvės namo Nr. galbą atėjo A. Sprangauskaa su
— O mes? Kas mėnesį, ar ne?
Sėdėdamas, juto jos artumą, fiziškai net išlika.
10 sodyboje, grožėjosi kiekvie savo benzopjūklu.
— Ir tai pavėluojam. Kiek laiko?
nepalietes, ir jam to užteko. Patenkintas jis ilgai
— Bet kaip be jos gyventi?
nas. TDc kitaip atrodė to namo Nusikaltimas neliko
— Pusė septynių.
tylėjo. Gražuolė mergina, susimąsčiusi, niūniavo.
— Nešiok ją krūtinėje. II toli ji darosi visiems
gyventojai P. Petrulienei, su betas.
— Tai dar dvi valandos iki devynių.
Lyg iŠ po žemės, lyg iš kažkur toli, plaukė brangesnė.
galvojusiai, jog puib trukdo liaudies teismas savo Hvm
Taip. Po to bėgsim džipų sekami. Ko jie nori, populiarios dainos melodija. įsiklausęs, jis
— Al ją net sapnuoju.
pravažiavimui į kiemą. Raštiš šluojamoje parodomoje byloje [ nesuprantu
prisijungė, bet, kai ji įpindavo angliškai kelis
— Al nustojau. Dabar sapnuoju tik paskutinių
— Bijo vokiečių, — paaiškino Genė.
kai kreipėsi į atitinkamą orga- griežtai pasmerkė gamtos Šalo*
žodžius, jis jų reikšmės nesuprato. Niūniavimas karo dienų košmarus.
- Kodėl? Vokiečiai karą pralaimėjo.
kad ją Mpteatsj. At tojus, A, Oprangauskui pagal
sustojo. Plonu balseliu ji angliškai užbaigė refreną.
(Bus daugiau).

PRIE MILŽINŲ
TILTO

DRAUGAS ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio men. 1 d

CLASSIFIED

MOŠŲ KOLONIJOSE
Baltimore, M A
VILNIAUS UNIVERSITETO
METAI

M ISC E L L A N EO U S

B EAL

GUIDE

Į S T A T E

WA)fTED —

refcsltnga padėjėja,-Gy
venti vietoje. Lengvas namųrB«oSos darbas. Reikalinga nors kiek
angliškai
kalbėti. Atlyginimas plius
OnuomdjamaB
4
kamb.
gražus
butas
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
kambarys ir pilnas išlaikymas* —
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
arti 65-oe ir California.
100 dol. į savait«. Skamb. 980-1287
Pardavimą* ir Taisymas.
Apie $10.000 pa
M I G L I N A S TV
jamų. Moderniai patobulintai namas
2M6 W. mtk St., tel. 776-1486 Marquette Parke. Kaina $67,500.
HELP WANTED — VYRAI
jimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiuiumiiii
svarus 2)ą aukštų šatras. Apie
ensSSsnSsnSSaBnSSSnSSnSBgSŠSaSBSMSMMSBB $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
SIUNTINIAI | LIETUVA tas $46.900.

miUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

nizavimu daugiausia pasirūpino
Juozas Gaila.
Sekantis LB renginys bus lap
kričio 17 d. Atvažiuoja Antrasis
Kaimas. Tai čikagiškių humoris
tų grupė, kuri lietuviškąjį gyve
nimą pavaizduoja iš juokingosios
pusės. Susidomėjimas didelis. Bi
lietus reikia įsigyti iš anksto, nes
gali pritrūkti vietų.
C. Suidokas

TELEVIZIJOS

PIRKĖJO LAIMEI

Praėjusiu mėty lapkričio 17 d.
Washin£tone JAV Lietuvių Beri
druomenės krašto valdyba tary; bos sesijoje 1979 metus paskelbė
Vilniaus universiteto metais. Šį
laktą skelbdama savo aplinkraš
Platus sklypas. Geroje vietoje m Food processing company reąuįres
Ir kitus kraštus
Putnamo seselių rėmėjų surengtoj P. Baltuonio parodoj, Jaunimo centre. Iš
tyje Baltimorėje iki šiol reziduo
•estuoti
ateičiai, ir kaina nuderėta.
man ezperienced in electrical and
kairės:
arof.
BĮ
Mackevičius,
M.
Remienė
ir
J.
Baltuonienė
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Ave.
fanti bendruomenės Kultūips ta
Nuotr.
P.
Puolaus
Gbiengo, DX 80632, tol. 927-5980
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai mechanical repair.
*yba prašė visus lietuvius 1979
Opportunities for advancemast.
BSMSBSSMBSSMBSMMSMBSMMaSMSSSMMSMi ar angliškai ir paduoti savo telefoną
metus žymėti kaip VU metus ir VYRŲ CHORO KONCERTAS
bei
pavarde,
kada
jums
patogu
namus
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiinit
. ragino kuo plačiausiai šią sukak Spalio 13 d- Maironio Parko didž. sokių darbų stengiasi tarpusaįvairių pr©kJų pasirinkimą* ne apžiūrėti.
S C H N E I D E R BROS.
t į paminėti. Artėjant 1979 m. į ga salėje įvyko šv. Kazimiero para savyje daugiau pabendrauti ir
brangiai Ii mūsų sandėlio.
lą galima pasidžiaugti, kad Vil pijos vyrų choro konaertas. Diri pasidalinti tarpusavyje pergy
OOSMOS PABCELS EXPRESS
5332 S. Wtstern Avotiu*
niaus universiteto 400 m. sukaktis gentas muzikas Z. Snarskis, akom- ventais įspūdžiais, o tokiems
2501 W. 69 S t , Cbioago, 111. 60629
taip sėkmingai ir gražiai lietuviš poniatorė Olga Keršytė. Koncer subuvimams atsiranda įvairių
1XL — 776-0100 *i
2625 Wttt 7 Irt Strttt
SIUNTINIAI t LIETUVA
kose kolonijose minima. O Lietu tas pradėtas su America Beauti- progų, k. t. gimtadieniai, vardi
Telef. — 925-2737
vių Kataliku Mokslo akademija ful — S. A. Ward, Lietuvos karei nės, sukaktuvės ir t. t.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Vytautas Valantinas
L4NTJOMOJ AMA — FOR niftn
ir Litanistikos instituto suvažia vėliai — S. Šimkaus, Tykus bu
Spalio 2 1 d vietos gyventojai
l<IIIUIHIimHtHHIIIH»iMUUUIllUHlUHm
Savininkas parduoda 3-jų mieg. mūr.
vimai davė eilę vertingu isto vo vakarėlis —harm. J. Strolia, Simonas ir Jadvyga. Kontrimai
MINĖJIMAS
< l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Cap Cod stiliaus namą. Salionas. val
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) ajJSld.
riniu studijv, kurios išryškino Gimtuose laukuose — T . Makači- surengė šeimynišką subuvimą
gomasis, iy2 vonios. Patrauklus įreng butas antrame aukšte. Galima užimti
Vilniaus universiteto mokslinę ir no, Vakaruškos — liaudies dai jų vardinių proga; (Jadvyga
P. A. P. Aušros šaulių kuopa
tas rūsys. 2 mai. garažas. Ant kam dabar. Apylinkėje 40-os ir Rockwell.
kultūrinę reikšmę ir jo įtaką tau na.
spalio 16 d. ir Simonas spalio lapkričio 17 d., šeštad., 1 vai.
pinio sklypo apylinkėje Archer ir
Skambinti 523-8*78
tf
p.p. ruošia kariuomenės šventės
tos atgimimui. Kadangi Lietuvo
Nashville. Kreipkitės angliškai arba
Pertraukos metu sveikino Mai 28 d. Kontrimas Newarko apyL
minėjimą, kuris įvyks Sweden Apdraustas perkraustymas vokiSkai teL 584-3077.
je ir istorija negali apsieiti be cen
ronio Parko pirm. P. K. Adoma L B valdybos buvo apdovanotas
IŠNUOMOJAMAS butas, suatiguHouse 5550 N. Federal H w y . Fort
zuros, tai šios studijos bus labai
Įvairių atstumų
vičius. Jautriais žodžiais priminė Nepriklausomos Lietuvos trijų
Lauderdale. Programoje St. Pereikšmingos būsimiems Lietuvos
Liuksusinis 5y 2 kamb. (3 miega tiems. Netoli Kedzie ir 65th Place.
prarastą tėvynę, priminė, kad prezidentų medaliu už veiklą ir
TeL 376-1882 arba S76-5996
tersburgo
Kalantos
šaulių
kuopos
mieji)
mūrinis namas. 23-jų metų
Skambint 778-3888
istorikamsJO
daina yra Dievo dovana, kad per paramą lietuvybės reikalams.
senumo.
Rūsys,
lVfe
maS.
garažas,
Balfo valdyba suteikė pirmininko dali. Jurgio Juodžio iiiiiiiiiiiiiiiiiiniimimimiHHiiiiiuiimiii
Baltimorės LB apylinkės val dainą
sfr
išreiškiama
gyvenimo Toliau
šoninis įvažiavimas. Centr. oro vė
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas
dyba Vilniaus universiteto sukak džiaugsmas, kančios, nostalgija, gilią padėką už materialią Balfui paskaita ir šaulių s-gos garbės IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIHilIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlI sinimas. Arti St. Mary Star of the
Brighton
Parke. Kilimai. Karštu vand.
narės
Gundos
Kodatienės
kūryba.
M. A. Š I M K U S
ties minėjimą surengė spalio 14 d. meilė savo kraštui. Nupasakojo paramą. Prieš 14 metų Simonas
Sea bažnyčios. $69,500. 585-0087
apsiki.
Skambinti
927-5072.
NOTARY PUBLIC
Lietuviu namuose, lietuvių ve dainos pradžią, linkėjo per dainą įsijungė į l i e t u v i ų Vasario 16
Po minėjimo geri pietūs ir ma
INCOMJE TAX SERVICE
sb
teranų posto patalpose. I antrojo kelti patriotizmą. Taip pat svei gimnazijos rėmėjų eiles. Išlei lonus tarpusavio pabendravimas 4259 So. Haplewood, teL 254-7450 Marąuette Park — Brick
ISNUOM 4 kamb. butas Gage Pke.
3 bedroom (possibie 2 tnore), living Šaldytuvas ir plyta.
aukšto saliukę susirinko per 80 kino choro globėjas kun. A Mi- džiant l i e t u v i ų Enciklopediją, gautoje atskiroje valgyklos patal
?3
Taip pat daromi VERTIMAI
rm., dšning rm. Full finisbed basedalyvių, kurie susikaupę išklau crūnas, parapijos klebonas. Pa Simono pastangomis buvo su poje.
U1M1NIU iškvietimai, pildomi
Skambint 434-0828
ai
ment. 2 car garage, pool A pado.
PILIETTBE8 PRASIMAI ir
sė dr. Vinco Maciūno paskaitos ir reiškė daug komplimentų, kad rinkta per tris šimtus prenume
wjmm. 778-1711
kitokie blankai
Kviečiami dalyvauti šauliai ir
jo paruošto montažo.
choras VVbrcesteryje gyvuoja dė ratorių. Simonas ir Jadvyga
iinnmiHHHiimitumiinimiumiiiiiHHH
visi gretimųjų apylinkių lietuviai
D I M E 8 I O !
Minėjimą pradėjo
apylinkės ka tam pasišventusių žmonių. Kontrimai niekuomet neatsisa
li/ 2 anksto medinis. 6 kamb. AtskilllllliilllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUUIUlUUIlIMI
bei
suvažiavusieji
svečiai.
pirm. Vytautas Eringis, pristaty Pažymėjo, kad į mūsų lietuvių ko kur nors padėti.
P L. U M B I N G ' r o s 2'vonios. 2 virtuves. Garažas. Arti IEŠKAU PIRKTI moterišką lietu
Valdyba
•I
fĮl IIĮI
Į
l 69«s ir RockwelL $24.900.00.
Įvertindami Kontrimų lietu
damas kalbėtoją, svečią iš Phila bažnyčią sekmadieniais ateina pa
višką tautinį kostiumą.
-. f>
2-jų ankstą Georgtaa. 8 kamb. 37 ią
vybės
palaikymo
veiklą,
jų
ar
delphijos, dr. V. Maciūną. Paskai sįfciausyti ir svetimšaliai.Daug va
Skambint
8877826
'
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu
tininkas nukėlė klausytojus į anuos l a n < j u paaukoja muzikas Snarskis, timesnieji ir kaimynai susirinko
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt
kaina. $27.900.
laikus, kai universitetas kūrėsi, vargonininkė Olga Keršytė ir vardinių proga juos pagerbti.
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos
ĮSIGYKITE
DABAE
Taverna ir 4 kamb. mnrhris, Į rytus
plėtėsi, klestėjo. Kai užgriūdavo Valinskienė. Linkėjo nepavargti Čia buvo linkėta ilgiausių metų U A U D I E S KALENDORIUS vamzdžiai iivalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
•jį sunkumai, pasikeitimai, suvar giedoti Dievo ir tėvynės garbei. ir visokeriopos laimės. Susirin
žeminu kaina. $45,000.00.
— A n t Trijų karalių saulė Į arba po 5 vai. vakaro,
žymai ir net uždarymai. Jis ap Antroj koncerto daly atlikta: Bro kusieji dalinosi įspūdžiais, prie
BUTŲ NUOMAVIMAS
SERAPINAS — 636-2960
žvelgė jo mokslinius ir kultūri- liai — kompanuota Z. Snarskio, gerų vaišių. I š artimesniųjų gaidžio žingsnį žengia.
Namų pirkimas —
. nius laimėjimus drauge apžvelg- Gromatėlė — liaudies daina, N e buvo apsilankę Juozas ir Elena}
_ N u o Sv&to Juozapo lydė-1 M»M*WUIIIIISIIIIII
Sofija Ambrazevičienė
Ambrazaičiai,
dr.
Edvardas
ir
Valdymas
matytas
baravykas
—
J.
Garaus-1
- damas anų laikų Lietuvos pa
ka nerštan, o gerbė raistan.
10%
—
2
0
%
—
S0%
pigiau
mokėsite
ko, Tėvynė Lietuvai—A Bražins Irena Jansonai, Antanas ir Bro
dėtį ir lietuviškuosius sąjūdžius.
Leidinėlio dvasia patrijotinė, kuDraudimai —
i apdraudą nno ugnies ir aulomo— L i g švento Jurgio turėk ubilio
paa m m .
Po paskaitos Juozas Gaila, apy ko, Raidė "A" — Z. Snarskio, Ro nė Jucėnai, S t a s y s ir Elena Mikurioje kiekvienas gali atrasti sav
Notsrtataa — Vertimai
tinkamą eilėraštį.
linkės valdybos kultūrinės veik muvėnų maršas —-E. Gailevi- neikai. Aleksandras i r Olga ir ožkai.
FRANK Z A P 0 L I S
šlepavičiai,
Vladas ir Marija
— Šventa Ona — piovėja.
los koordinatorius, padėkojo dr. čiaus, kuris pakartotas bisui.
Knyga gausiai iliustruota dail .-Vi
Telef. GA 4-8654
Maciūnui už tokią puikią paskaiNesu muzikos kritikas, bet tu Židžiūnai ir kt. A . ir B. Jucėnai
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO
S208y2 w . 95th Street
— Ligi švento Jono nė visi
J.
B A C E V I Č I U S
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
- tą ir pažymėjo, kad paskaitinin rėjau progos būti vadovu A A. artimiausiu laiku yra Pasiren-' e i Ą ) r a š o m ^ ^ ^ ^
^^^
6529 S. Kedzie Av. — 778-22SS GE, MARGINIUOSE ir RAMULĖS
kas dirbo universiteto biblioteko Starkos vyrų chorui Vokietijoj. g e žiemos metui išvykti į Flori-I J o n 0 _ «, ^ ^ ^ b a ,
valgykloje Cnicagoje. Kaina su per
je, kad galėtų daugiau s at Girdėjau daugelį kitų vyrų cho da^ tai1 ir jiems šia P r a b u v o ]
_
^ at_
Kaziiniero ^
u
4 miegamą mnr. rezidencija, 1% siuntimu $2.72. 111. gyv. prideda dar
sidėti
lituanistinės
medžiagos rų ir galiu palyginti juos su šiopalinkėta visokenopoe sėkmės. !
^
^
^
•;
KILIMUS IR BALDUS vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500. 15 et. valstijos mokesčių.
linkimui. Toliau jis pranešė, vakaro 'koncertu. Muzikas SnarsSefieus į sigeria.
Plauname ir vaškuojame
ApyL 65-os ir Mozart.
kad meninėje dalyje bus monta kis su savo 24 n e rinktinių vy
I
visų rūšių grindis.
Naujesnis 3-ją miegamą bungalov/.
žas, kurį taip pat paruošė dr. V. rų balsais galima sakyti, pada
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
rė stebuklą. Programą atliko su
Maciūnas.
67-os ir Homan. $52,900.
VEUTNIŲ KORTELIŲ
64-ta ir Artaslan. Mūrinis 2-jų
~ Montažą atliko Danutė Bal tokiu preciziškumu ir tikslumu,
BEKJU.U
2
kad drąsiai galėtų lygintis su ge
butų po 6 kamb. $45,000.
čiūnienė, Juozas Gaila, J. Zaz2% anksto mnras — S butaL Ge Vizitinių kortelių naudojimas yra
riausiais vyrų chorais. Choro ap
lauskas ir Aldona Marcinkienė.
ros
pajamos. Prie 44-os ir California. gražus paprotys. Biznieriai jas plavaldymas, įstojimai, interpretaci
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
ir
1 lašinys XXV
Sie du pastarieji buvę dramos bū
Nebrangus.
1 čiai naudoja. Bet tinka ir vigų Įuo.
ja buvo puikiausi. Jei ir buvo ma
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
relio "Svaja" nariai, jau daug
59-ta
ir
Whipple.
6
kamb.
puikiai
' mų atstovams turėti gražias vizi
dimai
ir
pilna
apdraudą.
žų nukrypimų, tą puikiausiai iš
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo tines korteles.
kartų yra Baltimorėje pasireiškę
1.
septintame
rojuje
—
anglų
valsas
7.
Jaunystes
meilė
—
tango
lygino choro akompaniatorė O.
TeL — W A 5-8063
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
ir pasižymėję su žodinio meno in
2. Mūsų susitikimas —
tango
S. Ta naktis — anglą valsas
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Keršytė. Puikiausias deimančiu
65-ta ir Keeler. Stiprus 1% aukš traciją visais panašiais reikalais.
4.
Nuostabus
berniukas
—
Cho
Cho
10.
Kengūrų
samba
—
samba
terpretacija. Malonu buvo, kad
kas šiame koncerte buvo pačio 5. Klajojančios rožes — lėtas fbkstrotasll. Sudie — anglą vaisęs
to mūras. Tinka giminingom- šeimom Būsite patenkinti mūsų patarnavi
prie jų šį kartą prisijungė Juozas
dirigento sukompanuota "Raidė 6. Ilgesys —
ar iSnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. mu.
tango
12. Gal bot, gal bot — boterc
PACKAGE EXPRESS AGENCY
o»
Gaila- Bet ypač buvo smagu, kad
$72,000.
MARIJA
KOREDUESt
A". Solo partiją atliko V. RoževiXXVI
montažo atlikime dalyvavo Danu
čius. Romuvėnų maršas pra
SIUNTINIAI 1 LIETUY4
7. žibuokles — valsas
tė Balčiūnienė, kuri palyginti dar skambėjo galingai ir didingai,
1. Kur lankos žaliuoja — tango
Labai pageidaujamos geros ruilea
imiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiit
8. Balti žiedai — manbo
2. Amour-Beguine
taiip neseniai baigė mokslus, sukū kad publika privertė jį pakartoti.
preke*. Maistas U Europos ModėUu.
Realty
Group
Ū.SJL
MOS W . H S t , Chicago. HL 60SJS.
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
9. Svajone — tango
S. Laukiu, sugrįžk — valsas
rė lietuvišką šeimą, vadovavo U ž visa tai reikia nulenkti galvas
TEL. — WA 5-2787
UU astsitBta dr. J. Vaišnoras, Kir,
S. Sutemą daina — tango
9. Nakties serenada — tango
Malūno ansambliui, dabar yra talentingam muzikui Snarskiui, 4. Liūdna — tango
BUDRAITIS REALTY C0.
10. Aldona — tango
savininkė (su savo vyru) dviejų akomponiatorei O. Keršytei ir 5. Maryti mėlynake - fokstrotas
U. Kodėl neatėjai — fokstrotą*
4248 W. 63rd Strttt
"MARIJOS GARBINIMAS
IX Ei tu, mergyte --fokstrotai
gėlių salonų. Montažas praėjo Šauniems choro dalyviams, kurie
6. Tik tau, Rio Rita - fokstrotas
ĮSIGYKITE
LIETUVIŠKAS
Ttl.
—
767-0600
pasigėrėtinai sklandžiai. Jie skaitė su kantrybe ir pasišventimu au
pasakyk", kokią srassb
LIETUVOJE"
*
poeziją, apjungtą proziniu pa kojo savo laiką. Kad koncerto tech
1. Granada — Isp. fantazija
7. Senam sode — tango
VĖLIAVĖLES
Knyga yra tik teologine, ji dėl Jso.
sakojimu apie senąjį Vilnių niškoji dalis buvo suorganizuota
2. Pavasaris už lango — tango
8. Niekad sekmadieni — cha ch»
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiirrniiiiiuiii
mlų
vietovių aprašymo ir dėl,40a
ir Lietuvos
praeitį. Eilėraščiai be priekaištų, tai nuopelnas darb
9 Jauna kai buvau — beguir*
3. Su tavim kartu — cha cha
2 namai ant 1 sklype. Vienas na gausios istorines medžiagos tinka pa
10 Sią nakt — cha cha
4. O Ramunėle, pasakyk — valsas
buvo Balio Sruogos, Simono Sta štaus ir energingo choro pirmi
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
U. Pavydas — tango
Visuose lietuviškuose namuose Brigbton Parka.
nevičiaus, Maironio, Petro Vai ninko Algio Glodo. Spalio 14 d. Y Tavo akys — rumba
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
12. Kaip ir ai — rocfc
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
čiūno, Kazio Bradūno, Vlado Mo choras giedojo Atoly, Mass., 5v- 6. žavingos naktys — fokstrotas
Mūrinis t kamb. bungatavr. Gara jovėmiB. Knyga didelio formato, «40
ra vietos dainai didesnei vėliavai
pat — kaina S3.00. Galima ją jstayti
•perą i faktais VD
zuriūno, Putino ir Antano Rūką Pranciškaus parapijoje. Daug kom
iškabinti, bet galima laikyti ma žu. Marąuette Parke.
"Drauge".
Pabaigai buvo rodomos Vilniaus plimentų ir pagyrų gavo ne tik 1. Faustas
1. Mano gimtini
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
MiiiiiiiMiiHiiNiiiiiiiiiiiiiMrnmiiniiiiiiii
ilMAITIS REALTY
įdainavo A Rutkauską*
įdainavo V. Grigaitiene
universiteto ir paties Vilniaus į iš lietuvių, bet taip pat ir iš sveGalima ir net padaryti gražią kom
2. Užginta daina
2. Cavatteria Rusticana
binaciją su Amerikos vėliavukę.
Insurance — Ineoena Tas
miesto skaidrės.
Paaiškinimus
įdainavo A Rutkauską*
įdainavo
V.
Grigaitiene
linkime
išNotary sssĮsstsst
vėl teikė dr. V. Maciūnas, o ro- Į timtaučiu- Chorui
3. Prapuoliau, motule
Dienraščio "Draugo" adminis
S. Kai mes augom dn broliukai
Tilt Cathollc Ghireh,.
dymo prietaisą operavo Nida tvermes ir kantrybės toliau tęsti
įdomavo K. Petrauskas
tracija gali pristatyti tokias ma 2951 W.63rdSt. 436-7878
savo
darbą.
4. Dn broliukai kunigai
DitstRt And Mitronillty
žas vėliavukea, kad Lietuvos vėlia
Gailaitė. Minėjimas flio ir buvo
4. Vai nekukuok
aat>17s4 arba m I H t
J.
p
.
įdainavo
K.
Petrauskas
•_ «
• _ • • •••
.
' •
va
plevėsuotų
jūsų
namuose.
liaudies
daina
baigtas, bet susirinkusieji dar nesiIltlIHHIIHHHHMlIlIllBllBSlIlsįinitalimirHI
I
i
Sotrtt
Uthuanii
8. Sudiev, kary
{dainavo
S.
Graužinis
*kirstė, nes apylinkės valdybos na
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
įdainavo K. Oraatas
5. Gražinos arija
rės Gailienė, Sajauskienė, Surdo(reikia
dar pridėtf 8 et. mokesčio
a
Ispaniška
melst
S. Gražinos arijos tąsa
ir 50 et. už persiuntimą, jei gyApsimoka skalbtis dtan. DRAUGE,
V. Stanley Vardys H
kienė buvo paruošusios vaišes.
įdainavo
K.
Oraatns
įdainavo
r
SauleviOnta
POBCVIS
venate
Illinois
valstybėje).
Užsa
Užkandžiai, pyragaičiai ir kava su
338 pusi. Kieti viršeliai, meldo
VTSOB Sos ptokstatss kainuojatikpo tS.00.
nes jis plačiausiai •kaitnsnas Ha*
kymus siųskite sekančiai:
Šiuo metu, kai vasarojimo ir
arbata nyko besidalinant įspū
Esst Europesn Quarterly, Boulder
tuvtą dienraštis, gi akelbimą kai- — distributed by Columbia UnlverDRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
džiais apie minėjimą ir Vilnių. atostogų laikotarpis yra užsi
sity Press, New York 1978. Kfina
Chicago, IL 60629
Beje, salė buvp papuošta dide baigęs ir vasarotojai yra išsi
yra
su
persiuntimu $13.75. Užsakymus
U4S
W.
63rd
SU
Chteac*
III.
6#62t
skirstę
—
išvažinėje,
tai
vietos
liu Vilniaus universiteto kiemą
siųsti:
st
ggsyj^saasBĮsaasasasasaeasasaĮagaBeaaeesasB
vaizduojančiu paveikslu, o stalas lietuviai, kurie vasaros metu
• Užsakant pridėti 50 c of kiekvieną piekstele petslunUmul
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street,
Biznierif ms apsimoka skelbtis
gyventojai moka 5% mokseHą. Utsakymul I Kanadą reikta pridėti po
k pultas uždengti lietuviškais buvo gerokai užimti ir apie kokį
Persiraitė "Draagą'' daokiU
Dl 00629
audiniais ir papuošti gėlėmis ir poilsį negalėjo būti ir kalbos, • J $180 palto ullasdoms.
dienraJtyje •'Draugą".
žalumynais. Sk> minėjimo suorga šiuo metu atsipalaidavę nuo vi- j i

MAINTENANCE MAN

Worcester, Mass.

LIETUVIAI
FLORIDOJE

Valdis Real Estate

Miami, Fla.

A. V I L I M A S
M OVI N G

Tėvynės pakluonėse

BELL REALTY

V A L O M E

ŠIOS PLOKSTELfiS DAUGELIUI
DAR NEŽINOMOS

Cap* Cod, Mass.

D RA UGA8

M OVI N G

lomą 1943 m. Tik vienus metus ga dr. A. butkus. Jis velionį api- i kė, kad velionis buvo veiklus DRAUGAS ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 1
jam teko dirbti Kaune 2. U. val budino k ip rimtą studijų kole- j fondo narys. Savo nuotraukomis
dalis uždaryta. Norima patik
ATOMINfcJ JBGAlNfcJ
dyboje savo pamėgtų pievų ir gą ir labai įtakingą ir autoritetin- j padėjo lietuvių fondo vardą po1908 m. O. 13 — 1979 m. X. 14
žalienų skyriuje. 1944 m. nuo gą draugų tarpe. Jo žodžiais ta puliarinti išeivių visuomenės tar Ziono apylinkėse esančios ato rinti, ar nėra skilimų tos atomi
-Asmeniui iš amžinybes jau
ateinančio bolševikų teroro pa riant, dr. agr. A. Šeštokas buvo pe.
minės jėgainės, įrengtos Com- nės jėgainės įrengimuose.
nesvarbi garbė, siejusi jį su tau
sitraukė į Vokietiją. Čia savo stu visų mokslo draugų gerbiamas
Brighton Parko lietuvių bend rr nwealth Edison bendrovės,
tine bendruomene. O tačiau as
dijas tęsė Bonos universitete ir ir mylimas.
ruomenės vardu atsisveikinda
mens priminimas tautinės bend
1947 m. parašęs dizertaciją iš pie
Agronomas
Ignas
Andrašiūnas
mas
savo kolegą B. Lungys pažy
ruomenės ir jo kolegų tarpe yra
vų ir žalienų kultūros srities ga
savo
atsisveikinimo
žodyje
pažy
mėjo, kad velionis buvo pav> svarbus, nes jis yra tam tikra
vo agronomijos daktaro laipsnį.
mėjo,
kad
dr.
agr.
A.
Šeštoko
pa
dingas Brighton Parko bendruo
jėga — dvasinė, moralinė, idėji
Atvykęs Chicagon dirbo 6 me
grindinis
sielos
bruožas
buvo
gro
menės
narys ir savo nuotrauko
nė, palaikanti tautinės bendruo
tus metalo fabrike, bet kartu lan
mis
jai
daug
yra pasitarnavęs.
žio
ilgesys.
Sio
idealo
aukštumų
menės egzistencijos ir savęs pa
kė braižytojų ir tool disiner kur
velionis visais jam įmanomais bū
Spalio 18 d. iš Petkaus Marreiškimo valią. Žmogus biologiš
sus. Nuo 1957 metų dirbo kaip
Mirė 1979 m. spalio men. 13-tą dieną.
dais
siekė
ir
šioje
žerriškoje
ke-!quette
koplyčios velionis buvo pa
kai miręs, tačiau kaip asmuo te
braižytojas ir tool disineris. Ame
beveikia sociologiškai.
rikoje velionis įsijungė labai ak lionėje jais gyveno. Mūsų min-Į lydėtas į Svč. M. MH įjos Gimimo
Gyveno Kanadoje. Palaidotas Švento Jono
Tokioje organiškų tarp as
tyviai į Lietuvių Agronomų są- tyse ir širdyse velionio asmenyje i parapijos bažnvčią. Po g^dulinlietuvių kapinėse.
mens ir tautinės bendruomenės
I jungą. Jis savo foto aparatu už matome lietuvį, kuris visą savo gų pamaldų c lėlė automobiliu
aukščiausiu vilkstinė palydė'~ j lietuv'ų Sv.
santykių šviesoje tenka sustoti
fiksavo Lietuvių Agronomu są gyvenimą reiškėsi
Paliko liūdinčius: Žmoną Bronę (Trinkaitę),
noru
atžymėti
lietuvių
veiklos Kazimiero kapines.
prie a. a. dr. agr. Alekso Šeštoko,
jungos visus žymesnius kultūri
dukrą Jadvygą ir Algirdą Reivyčius su šeima, svoreiškinius nuotraukose. Tai bu Laidotuvėmis besirūpinantieji
iškeliavusio iš gyvųjų pasaulio
nius
reiškinius.
Jo
skaidrėmis
ne
A. a dr. agr. A. šeštokai
gerį Stasį Trinką, giminaičius Reginą ir Vladą An
1979 m. spalio 14 d.
tik agronomai, bet ir draugai tu vo jo mėgiamiausias darbas. Sis kolegos yra laba- ?kingi grabnedrijauskus, Bolių ir Genę Trinkus su Šeimomis.
Lietuvių Agronomų sąjungos mas karinę prievolę baigė Karo rėjo daug gražių progų pasi jo įsipareigojimas įgalino, kad šiams dr. A Butkui, dr. J. Brie
daugelis
mūsų
visuomeninių
džiui, dr. V. Taurui, dr. A Ga
pirmininkė Salomėja Janulaitie mokyklą ir buvo kaip aspirantas džiaugti ir pasigėrėti.
reiškinių
išliktų
nuotraukose
Liūdinčios: 2M0HA ir DŪKTE
nė savo atsisveikinimo kalboje ve pakeltas į jaunesnio leitenanto
Be to jis daug įdėjo darbo į Lie ateinančiom kartom. Šito jo kury rūnui, dr. A. Verbickui ir ' Hionio
kurso
draugui
agr.
A.
Balt
lionį apibūdino.
laipsnį. 1932 metais pradėjo dirb tuvių Agronomų sąjungos tris bos darbo ateityje mes labai parušaičiui.
ti
pradžios mokykloje mokytojo leidinius: Sodybų pievelės, para sigesime.
"Liūdna ir sunku, kad mirtis
Tą gražią spalio 18 c palikom
paviliojo dar vieną mūsų kolegą. darbą Trakų apskr., Onuškio šė dr. agr. A Šeštokas; Alanto
Vytauto
"Liepkalnio
Sodyba",
Tautinio akademinio sanbūrio a. a. dr. agr. A. Šeštoką lietuvių
Čia suminėsiu nors trumpai dr. valsčiuje. Po dvejų metų sėk
daug
darbo
įdėjo
ją
spausdinant,
pirmininkas
dr. A. Kalvaitis savo Sv. Kazimiero kapų ramybėje.
mingo
darbo
buvo
paskirtas
Kvie•gr. Alekso Šeštoko gyvenimo ke
ir
Žemės
Ūkio
Akademija,
kuri
iš
žodyje
pabrėžė,
kad dr. agr. A.Krentančių lapų žaismo ir susilią. Jis gimė Repiėnų kaime, Ka tiŠkių pradžios mokyklos vedėju.
leista
šiais
metais.
Šiam
leidiniui
Seštokas buvo aktyvus to sambū- Į mąstymo skatinamas žmogus mė
varsko valsč., Ukmergės apskri Čia jis įsijungė į Saulių sąjungos
dr.
agr.
A.
Šeštokas
paruošė
la
ir
Jaunųjų
ūkininkų
ratelio
veik
rio narys. Jis savo pinigine auka' gins žiūrėti į dr. agr. A. Šeštoką,
tyje. Buvo kilęs iš ūkininkų šei
bai
daug
nuotraukų
Sį
didelį
lą.
Atvykęs
į
mokyklą
rado
tik
7
įgalino sambūrio valdybą remti kaip į vieną iš tos generacijos,
mos, kurią sudarė du broliai ir se
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
darbą
atliko
jau
sunkios
ligos
Pedagoginį lituanistikos institu kurį išaugino
nepriklausomos
suo, č i a jis praleido savo kūdi jaunuosius ūkininkus, o išvykda
tą, kurio absolventai galėtų pra Lietuvos valstybė. Tebūnie leng
kystės dienas. Jo tėviškės laukai mas po šešerių metų paliko 130 kankinamas".
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
Prie
šio
dr.
agr.
A.
Šeštoko
jaunųjų
ūkininkų
ratelio
na
tęsti velionio mėgiamą darbą iš va velioniui svetinga šio krašto
ribojosi su mišku, o i i kitos
rių. Jo suorganizuotas būrelis apybraižos apipavidalinimo dar eivijoje
žemelė, o Aukščiausiojo gailes
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
pusės gtažios pievos ir laukai.
buvo vienas geriausių visoje Lie prisijungė jo mokslo meru kole
tingumas
tesutinka
jį
amžinybėje.
Savo jaunystėje jis pamilo tuos
Lietuvių Fondo vardu atsis
tuvoje. Tas ratelis laimėdavo be4 3 3 0 - 3 4 So. California Avenue
laukus, išsiskleidusias pievas ir
7gn. Andrašiūnas
veikindamas K. Girvilas pareiSTelefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
jose žydinčias gėles. Baigęs pra veik visus Žemės ūkio rūmų | ^ 4 ; ^ 0 brikus pasiimtas
j
^dni
džios mokyklą įstojo į Raguvos skelbiamus konkursus. Uz si
J u k tuyh(Ąe
ir
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
sėkmingą
darbą
su
jaunaisiais
^
5
^
^
dideli
progimnaziją, kurią 1927 m. bai
L B dirba u b t |
Telefonas — YArds 7-1741-2
gė ir persikėlė į Ukmergę ir ten ūkininkais dr. agr. A. Šeštokas bu Į i d e a l i s t a i patriotai, tai vargu jie
baigė 2-jų metų mokytojų kur vo apdovanotas V-jo laipsnio Ge geriau dirbs priėmę priesaiką.
sus, o 1930 metais baigė Panevė dimino ordenu.
Bet jei dar pradėsime juos varžy
žio mokytojų seminariją. Po to
1939 m. įstojo į Ž. U. A. Dot- ti su priesaikomis, tai norinčius
atliko karinę prievolę. Atlikda- nuvoje ir ją baigė gaudamas dip- dirbti LB galime ir atbaidyti.
Priesaika
reikalinga valstybės
jo žmonai VALEI, dukrai ALVINAI ir seseriai
tarnautojams, kariams ir uži
ramti ir
mamiems labai jau svarbias vals
EMILIJAI met( Italijoje gyvenę lietimai,
e
tybines pareigas, bet tik ne orga
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
nizacijų valdybos ar LB tarybos
Laidotuvių Direktoriai
nariams.
L. J. BOEŽINSKAI,
Z. C. BE3NORAI,
Taipgi buvo pasiūlymas, kad
ISrinkus JAV LB tarybą, o taip70 metų amžiaus, to iš Lietuvos
6845 SOUTH WESTERN AVE.
A. NAUJOKAS,
pat prieš rinkimus teko spaudoje atvykusio susirinkime paklausė, JAV LB tarybos nariai būtų ren
J. V. DIJOKAI,
skaityti pasiūlymų tarybai, ką ar Lietuvoje dar yra gyvų neprik kami kas dveji metai ir pusė na
E. A. NAUJOKAI,
R. E. CEPELEVIČIAI
jos nariai turės svarstyti ir ką nu lausomos Lietuvos buv. vyresnių rių, kad viena pusė būtų tarybo-1
Trys Moderniškos Koplyčios
karininkų. Kaip ir reikėjo laukti. je išbuvę dvejus metus, o kita
tarti susirinkę sesijon.
E. Z. DEGUČIAI,
A. V. NABUKAI,
I
atsakymas buvo paprastas ir nauja Na, šitokios klaidos neda
Mašinoms
Vieta
F. Z. JAUNIAI,
Šios mano pastabos ne tarybos
O. V. RACIONAI,
trumpas:
nežinau,
nepriklauso-1
rykite
ir
nesvajokite
apie
tai.
Tur
nariams, bet tik mintys, liečian
S. Z KRASAUSKAI,
B. S. STANAIČIAI,
Tel. 737-8600
čios tuos tarybai pasiūlymus apie mybės laikais buvau vaikas ir būt tokį pasiūlymą siūlo žmovyresnių
karininkų
nepažinojau,
gus,
kuris
niekada
nedalyvavo
kuriuos spaudoje buvo rašoma.
P. J. LEONKAI,
E. A. TAUGINAI,
rinkimų vykdyme ir iš arti jų ne
Tel. 737-8601
Tokie
ir
panašūs
neduoda
ki
Manau, kad kiekvienas tarystebėjo.
Ir
jei
taip
dažnai
vykdy
tiems pasireikšti su gudresniais
B. A. MARENHOLCAI,
A. VABSKTS,
bon sutikęs kandidatuoti turėjo
sime
tarybos
rinkimus,
vargu
ar
klausimais, o patys tik gaišina
Jau ir pasiruošęs planą, o išrin
J. MARENHOLCAS,
V. J. 2ADEDHAL
brangų laiką. Ramesnio būdo liks laiko kitiems svari ems dar
kus pagal tą planą taryboje dirb
žmonės nors ir labai norėtų ak bams.
ti, tad pasiūlymai gal ir nereika
Dabar tarybon rinkimai vyk
tyviai pasireikšti, bet dėl šven
lingi. Tik reikėtų jiems palinkėti tos ramybės leidžia tiems smar domi kas treti metai ir tai daug
sėkmės tuose darbuose
kuoliams visada kalbėti iki susi bėdų per tuos rinkimus atsiranda.
TĖVAS IR SŪNUS
Dėl pasiūlymų jiems (spaudo rinkimo uždarymo.
Dar daugiau bėdų atsirastų, jei
je rašoma sugestijomis), štai
Prieš penkerius metus vidurio rinkimai būtų kasmet ar kas ant
MARQUETTE FUNERAL HOME
Uinkydami ar pkkdami visa* karta žemiau išvardintas knygaa. moka
mano pastabos.
Vakarų Chicagoje vyko apygar ri. Tik gerai pagalvokite ir sus te (ik $10.00 ir 92.00 oi persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
_. Mano manymu, labai jau dos suvažiavimas — susirinkimas. kaičiuokite, kiek žmonių turi dirb
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povflaa Gaučvs. Augtų rašytojų novelių
daug ko iš tarybos narių negali Ten tokiems smarkuoliams ne ti, kad gerai pravestų rinkimus.
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
antologija. 400 paL
ma reikalauti. Kalnų nenuvertė buvo duota visą laiką "aktyviai" Taip pat reikia pagalvoti ir pa
1 4 1 0 S o . 50th Av., C i c e r o
buvusios tarybos, nenuvers nei pasireikšti su negudriais nereika skaičiuoti, kiek išleidžiame pini
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
Tel.
476-2345
ši. Pirmiausia, jie dirba savano lingais klausimais, tai keli supy gų rinkimams pravesti. .
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 puri.
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
riškai ir niekas jiems jokio atly ko ir šūktelėję kad einame į Vy
Būtų įdomu sužinoti, jei kas
VYSK. P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. SuraM prof. Z. Ivinskis. Reda
ginimo, už tą darbą nemoka. Yra čių salę, o ten susirinkę keli jau surinktų iŠ visų apylinkių ir apy
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia Dvi knygos. 580 puri.
labai daug dirbę ir daug yra nu nusprendė ardyti ir iki šiol ardo gardų ir iš vyriausios rinkiminės
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vefcuo basa, fcnogus ir tuo ir
dirbę. Nemanau, kad ir ši nau visą LB dirbamą darbą.
komisijos sąskaitas ir paskelbtų
kitos novelės. 213 pusi.
jai iSrinktoji bus tinginė. Tary
Manau kalti ne tie kuriems visas išlaidas rinkimų reikalams.
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. ZvHgsnis t mūsų laiko
bos nariai ne tik negauna atly primetama neaktyvumas, bet Taipgi kiek reikėjo darbininkų
tarpio
Žaizdas ir skauduuus. 187 puri.
ginimo, bet dar patys apsimoka tie kurie juos nustelbia savo jau tiems tarybos rinkimams pravesti
iilaidas, apsimokėdami keliones per dideliu "aktyvumu", many Koks sunkus balsų skaičiavimo
BRĖK5MĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ir t t Be to, jiems reikia užsidirb dami, kad tik jie judresni, gal irdarbas, reikia taip''pat nepamirš
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, f f f . C M Street, Ckfcafft, IL 80820.
ti sau ir seimai pragyvenimą.
gudriausi ir turi geriausius veik ti.
Hanojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.
Manau, darbo dėl tarybos rin
Sesijon nuvažiuoti reikia ir a- lai pasiūlymus bei sprendimus.
PHILLIPS - LABANAUSKAS
Prisimintina prieš kelerius me kimų užtenka ir daugiau neieško
tostogų. Dažniausia jas pasiima
neapmokamas, nes darbovietėse tus vykusi LB tarybos sesija Cle- kime Neturtingi esame, kad bei
3 3 0 - S O . LITLANICA AVE
Tel. YArds 7-3401
atostogos visiems tarnautojams velande, kai keli tarybon išrink reikalo pasidarytume išlaidų.
yra suskirstomos pagal iŠ anksto tieji nariai, daugumai nesutikus Būtų geriau, jei JAV LB tarybos
STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SŪNŪS
paruostą planą. Tai ar verta su jų pasiūlymais, demonstraty rinkimai būtų vykdomi kas pen
jiems išmėtinėti, kad daugumas viai pasitraukė iŠ sesijos ir iŠ ta keri metai.
2314 W . 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6<5th STRFFT
Tel. REpublic 7-1213
Dėl pasiūlymo keisti balsavi
tarybos narių sesijose nedalyvau rybos narių. Reiškia, spiovė tie
siai veidan balsuotojams, už juos mo tvarką, kad daugiau būtų iš
11020 Southvsest Highvvay. Palos Hills, 111.
Tel. 974-441Ū
ja?
tautai?
Taipgi primetama, 'kad sesijose balsavusiems. O balsavo keli renkamų žinomų, visuomenėje
anksčiau iškilusių lietuvių, tai ir
ne visi aktyviai dalyvauja svars tūkstančiai.
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent
PETRAS BIELIŪNAS
Man atrodo, visai nereikalin be keitimo tokius galima išrink
pridėdami $5.00 {stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
tymuose ir sprendimuose, o reiš
kia
Išskyrus
ut
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfayette 3-3572
kiasi, kaip stebėtojai. Esu buvęs gas pasiūlymas, kad tarybos įta ti, esant ir šiai balsavimo tvarkai.
rius
ar
valdybos
narius
dar
reik
Bet kaip gyvenimas parodė,
susirinkimuose, taip pat vieną
I
kartą ir tarybos sesijoje. Pastebė tų prisaikdinti. Ką tai padės? tai tie iSkilieji nelabai nori dirb
JURGIS F. RUDMIN
Jeigu
žmogus
bus
be
sąžinės,
tik
ti,
bet
tik
jaunesniuosius
koman
jau, kad atsiranda ir, sakyčiau,
01
mm
3319 SO. LITLANICA AVE.
visada keletas dalyvių, kurie vis garbės troškėjas, jam priesaika duoti. O nepaklausius jų koman
Tel. YArds 7-1138-39
ugdydami Hstmliią knyga>
kalba ir vis nori kalbėti. Jie visa nieko nereiškia. Mes jau turime dos, jie supyksta ir visai pasi
mes galime per IJetavlskos Knygos Knot palaikyti gyvą LAI8VA LJJ?nJVMKA KNYGĄ. Ui tai mes gaustme pasirinkti vida turi ką nors pasiūlyti ar kitą pavyzdžių, kaip išrinktieji, pa traukia ir tuo už juos balsavusius
POVILAS J. RIDIKAS
Krabo "
klibėjusį pataisyti ar iš viso su mate kad bus daug darbo, o apvilia.
3354 SO. HAISTED STREET
Tel. YArds 7-1911
Šioje LB taryboje yra daug
kritikuoti. Viename susirinkime mažai garbės, tuoj viską trenkė
f f • K^itw>i • •n^afLm
ir
pasitraukė.
Jeigu
asmuo
kan
faunų narių, taigi pamatysime,
dalyvavo iŠ okup. Lietuvos nese
KsisvjKRst p n t
niai atvykęs jaunas lietuvis, dau- didatuoti sutikęs ir išrinktas, tu ar jie blogiau dirbs. Jaučiu, kad
VASAITIS - BUTKUS
daugiau kaip dešimtį metų iš rįs sąžinę ir gerus norus, taip pat jie geriau dirbs. Tik pasitikėki
meilę
Lietuvai
ir
lietuviams,
tai
1446 So. 50th \»e . ( I C t R O , ILL.
me jais ir savo ginčais netrukdy
buvęs Sibiro vergų stovyklose
Tel OLytnpic 2-1003
Vienas buv. Lietuvos kariuome- ir be jokios priesaikos gerai at kime ir jie mūsų, už juos balsa
kapitonas, dabar jau gal per I liks savanoriškai išstatęs save vusių, neapvils, Andriu* LauhaUU

DR. AGR. ALEKSA ŠEŠTOKĄ PALYDINT

MA.
VACLOVAS KERULIS

E U D EI K I S

DOMUI DOBRAVALSKIUI miras,

Mažeika & Evans

DEL PASIŪLYMU LB TARYBAI

PETKUS

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 1 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x B. KriŠtopaitis* Chicago,
Dl., neseniai išėjusios knygos
apie Lietuvos jūrininkystę au
torius, buv. laivo kapitonas, pa
sinaudodamas specialiu išpard*į vimu, nusipirko "Drauge" kny-

DIDL BRITANIJOJ

jgu.

— Anglijos Krašto lietuvių
Bendruomenės valdyba, išgirdu
si apie lietuvio sportininko Vla
do česiūno pagrobimą ir išga
benimą į Sovietų Sąjungą, tuoj
pat pasiuntė informacinius raš
tus Britų Sporto tarybai, Bri
tų Olimpiados s-jungai, Olim
piados komitetui Anglijoje ir
Tarptautiniam olimpiados komi
tetui Genevoje. Tuose raštuo
se protestuojama prieš Sovietų
smurtą ir prašoma boikotuoti
olimpiadą Rusijoje tol, kol ne
bus atstatyta laisvė pavergtiems
kraštams ir kol Sovietai nesu
stabdys savo žiauraus smurto
ir genocido pavergtųjų kraštų
gyventojams. Šią Anglijos LB
akciją pravedė pirmininkas S.
Kasparas.

plokštelių ir lietuviškų
dirbinių.

meno

— Lenkų savaitraštis "Glos
Polski" (Lenkų Balsas) spaus
dina Valdemaro Zawadskio at
siminimus apie savo nuotykius
lenkų kariuomenėje, jos dali
nių internavimą Lietuvoje ir t.t. Septintoje ir aštuntoje atkar
poje (1979J x . 2 0 20 ir 27) au-"
torius, buvęs karininkas, rašo
apie pirmąsias dienas Lietuvo
je — Širvintose, .Ukmergėje ir
kitur. Daugiausia vietos skiria
gyvenimui Rokiškio mokykloje,
kur buvo internuoti net keli da
linai, ir Przezdzieckių dvaruiH
kuriame ilgesnį laiką gyveno.
Autoriaus įspūdžiai lietuviams
nėra palankūs. Ypač karčiai
prisimenamas karin. Jakštas,
internuotojų stovyklos >riršininkas. Esą lenkų karinių dalinių
atvykimo proga sustiprėjo len
kiška veikla Lietuvoje.

x "Moterystės ištikimybė"! * S a »***• T- C i n z t t v a k a "
yra dar vienas kūrinys, atsiųs- į » n * W'ks š* Šeštadienį, 7:30
tas "Draugo romano konkursui, j v - v - Jaunimo centro kavinėje.
Pasirašytas Petrės slapyvar-\ x V v t a u t a s T o m kus, iŠ Juno lemorrto "Spindulio" šokių grupės dramos barelis: Zita Soliūnaitė, Vida Soliunaitė, Rita Likanderytė, Audronė Sodžiu. Kūriniai jau siunčiami ko-1 B e a c h > * n a t v y k o j C a l i f o r n i j ą iūnaitė, Pegina Grigaliūnaitė, Agnė Katiliškytė, Linda Grigaliūnaitė, Kęstutis Laukaitis, Saulius Šoliūnas, Ričardas
misijai, kurią sudaro M. Alme-, i r a p s i s t o j o p a s g ^ pusseserę Burba, Povilas Varnaitis, Vytenis Miliūnas, Rimas Milu nas ir Paulius Alekna. Jie atliko programą spalio 13 d.
Brigbton Parko LB baliuje.
Nuotr. P. Maletos
nienė, J. Bradūnas, VI. Būtėnas,
Vladą Račkauskienę, 2265 WestV. Gureckienė ir A. Vaičiulai
wood Dr., Camarillo, Calif. Su
tis. Šių metų romano mecena
sižavėjęs vietove, nusipirko čia
tas yra Aleksas Plėnys iš Misnuosavybę. Iš čia jis sveikina
sissauga, Ont., Kanados.
] "Draugo" dienraštį 70 metų su- PAŠVENTINTAS NAUJAS
tas į kitą Šv. Baltramiejaus pa rajono vadeivė. Stasys Gasnex Rimgaudas Emilis Kasiu- kakties proga, linkėdamas sek
KRYŽIUS
rapiją Chicagos šiaurėje.
A. ris nuo Lietuvos laikų pradėjo
tis, neseniai pasitraukęs iš okup.: mes skleisti lietuvišką žodį išskautavimą jūrų skautų eilėse,
Lietuvos atvykęs į Chicagą, ly-1 e i y i Jos lietuviams. Savo sveiki- Arkivyskupijos seminarijos so
kurių ir dabar neapleidžia. Be
NAUJOS
RADIJO
dimas savo globėjos Balfo pir- i n i m ^ remia 7 o d o l e r h * a u k a - U z de, Mundeleino, sekmadienį, spa
to, yra uolus šaulys, kuris reiš
PROGRAMOS
lio 29, 70 asmenų procesija pa
mininkės M. Rudienės, lankėsi \ v i s ^ą maloniai dėkojame.
kiasi
įvairioje veikloje
ir
Nuo rugsėjo 1 d. Chicagcs ki
"Draugo" redakcijoje. Susipa-1 X Dėkodami už kalėdines kor lydėjo lietuvišką kryžių pašvendžiaugiasi savo penkiomis duk
— J. šiaučiulis, Aušros Var
i tinimo apeigoms. Kryžių su tataučiai įsigijo naują radijo
žino su dienraščio vadovais. Ta
terimis ir jų šeimomis ir dar
— Etninės spaudos sąjunga
P
J
tų
parapijos, Montrealyje, Ka
- .
—r ^ M Rudienė išreiškė
' °
. T?
' „ skulptoriaus Antano Poskočimo stotį programoms. Tai 1450 A. tikisi ilgai darbuotis lietuviš
praneša,
kad, pagal turimus
nadoje, spaudos kiosko vedėjas,
Ii. banga.
pačia proga M. nucuene įsreisKe g a i t i s petras Lelijonas, dr. V.
,,
.
,. ,
A
koje ir skautiškoje veikloje, nes
a alba
duomenis,
Toronto gyventojų
padėką už talką ir įteikė Balfo f*
'
. 2iva±kįSi A j P š
pagamino diakonas AnLietuviai taip pat turi savo nei sugebėjimą, nei energijos yra nuoširdus "Draugo" knygų
Markus
i Simonaitis, B.
platinimo talkininkas. Jis mie 51% sudaro ne britai ir ne pran
ženklelius redaktoriams.
\*ŽZZ*Č
* rLepar,
l ? ! Antanas
t t ' J , *™
' sukviet*s
^ naujas programas. Viena pro darbams jie nestokoja.
Titenis,
S.
Kaminskis,
J.
Rilai patarnauja ne tik savo pa- cūzai. Jie kalba 83 kalbomis ir
vius ir lietuvių draugus į pamal grama kasdien praneša žinias
X Ford City, didžiausias pre
Moterystės
sukakties
proga
.., . rektorius
.. da- ir groja lietuvišką muziką. Tai
rapiečiams, bet ir toliau gyve skaito savo laikraščius. Italų
kybos centras Chicagoje, pra binskas, A. Skrupskelienė, Pau-. das. Seminarijos
A.
ir
St.
Gasnerių
dukterys
pa
esama 430,000. Jų 70% neskai
;,.
7\_
,
,
..
,
r,
lyviams
paaiškino
apie
pačią
seT
neša, kad šiemet lapkričio 13,
minariją didžiulėje koplyčioje, yra Raimundo Lapo programa, linkėjo savo tėveliams sveika nantiems tautiečiams. Pas jį ga
'
lima įsigyti naujausių knygų, to angliškų laikraščių ir visą
pavadinta "Muzikinis Kaleido20, 27 ir gruodžio 4 d. turės ; liūs Čečkus, J. Matiukas, K. 'į kol
prasidėjo pamaldos.
tos, padėkojo už rūpesčius jas
'
Saudargas.
Labai
ačiū.
informaciją gauna iš savos spau
lietuviškų kalėdinių papuošalų
x N. T. Bayorienė, Pittston, Į Iškilmių dalyviai iš netolimo I skopas". R. Lapas yra jaunas auginant ir leidžiant į mokslus
dos, radijo ir televizijos. Ma
eglutei ir šiaip papuošimui kur- Pa., žinoma Pennsylvanijos lie- \ Waukegano, iš šiaurės priemies-1 lietuvis, Lapų iš Mayvvood, UI.,
šiamo
"Kario"
žurnalui
paren
ir pasižadėjo ir ateityje neuž
noma, kad ir kitos tautinės
sus. Dekoratyviniai dalykai bus t u v j„ veikėja, parėmė mūsų į čių ir keli iš Marąuette Parko sūnus. Jie ten turi radijo ir te miršti kitų šeimos sukakčių.
gimo surengti, Chicagoje vei grupes daugiau skaito savo laik
daromi iš plastinių šiaudelių ir, s p a u d o s darbus auka. Ačiū.
I giedojo palaiminimo su Švč. S levizijos
a 
krautuvę.
G. kiančių šaulių dalinių bendro raščius, o ne angliškus.
kitos medžiagos. Kursams va
kramentu metu giesmes. PirmaAntra programa skelbia žimis jungtinėmis pastangomis,
dovas Eleonora ir Frank Zapo-1 x Seselė Josephine-Bukštaitė, sis skaitymas buvo iš "Lietuvos | nias ir veda pasikalbėjimus su
"KARIO" ŽURNALUI
ruošiamas "Kariui" paremti pa
OKUP. LIETUVOJE
lis, Lucille Vesota, Bernice Ka-į pranciškietė, Pittsburg, Pa., ma-1 Katalikų Bažnyčios Kronikos" klausytojais kiekvieną sekma
PAREMTI
PARENGIMAS
rengimas
lapkričio
17
d.,
Šešta
— A. a. Jurgis Pakštas, 83
sarski ir Helen Pius. Įsiregis- ; loniu laiškeliu padėkojo už jai I n r g a p j e jaunimą, nešantį sa- dienį nuo 8:05 iki 10 valandos
dienį, Šaulių namuose.
Spalio
22
d.
šaulių
namuose
metų
amžiaus, jauniausias bro
truoti reikia Ford City Lower j atsiųstas korteles ir atsiuntė au-; VQ k r y £ ų į Kryžių kalną prie vakaro. Ją veda Anatolijus
įvyko
Chicagos
rajone
veikiančių
Parengimą atidarys LŠST lis a. a. mirusio JAV prof. dr.
Peacock Alley raštinėse.
į ką. Dėkojame.
Meškuičių. Antrasis — iš Kry Siutas, kuris turi nemažai paty
šaulių
dalinių
—
Vytauto
Di
pirm.
K. Milkovaitis, kalbės Ka Kazimiero Pakšto, mirė Kaune
žiaus išaukštinimo Mišių.
Jį rimo radijo ir televizijos progra
x Dr. Antanas ir Ramone; x Dimitrijus Ivanovas, nuodžiojo
rinktinės,
Gen.
T.
Dau
rio atstovas K, Juškaitis. Vy šių metų rugpiūčio 10 d. Gauta
skaitė diakonas A. Markus. Po mų vedime. Abi programos
kanto jūrų šaulių ir Cicero Klai tauto Didžiojo rinktinės šokėjų žinia iš velionio Jurgio Pakšto
Brizgiai susilaukė pirmosios du- j širdus "Draugo" skaitytojas, cikunigo žodelio vėl giesmės ir«transliuojamos lietuvių kalba.
pėdos jūrų saulių kuopų atsto grupė pašoks tautinius šokius. našlės.
krelės, kuriai parinko Ranosj ceriškis, dažnai paremia savo
•• • «. J P1 ,
vų pasitarimas žurnalo "Kario" Vaišes paruoš moterų vadovė S.
vardą. Naujagime džiaugiasi se-1 dienraštį. Ir dabar, atnaujinda-1 procesi3a.
Į scaeų.
Lietuviškas
kryžius su Rūpin
AUSTRALIJOJE
metinės paramos reikalu, kuria Cecevičienė, dalinių moterims
DUKROS PAMINĖJO
neliais tapė Jane ir Antanas Į mas prenumeratą, atsiuntė ^
^ ^tuleJe b u m . « > i » * i
me
dalyvavo
LŠST
pirm.
K.
MilTĖVŲ SUKAKTĮ
Baronaičiai ir trečią kartą se-jlonius sveikinimus, kuriuos pa
..
talkininkaujant. Veiks turtin
— •'Tėviškės aidai" ruošiasi
kovaitis,
s-gos
moterų
vadovė
gas
bufetas,
bus
pravestas
ver
neliais pasidarę dr Emilija ir įrėmė 25 dolerių auka. Jį skel- *»
P
^
a
c
m
apsuptas
ir
s
kar
išleisti gražų 1980 metų kalen
}
tą be vargonų palydos giedojo
| Dar Lietuvoje pažįstami ir
ini. Petras Brizgiai. Motina irįbiame Garbės prenumeratorium : "Pulkim ant kelių ir "O, Kris-1 daugiau negu pažįstami Aldona S. Cecevičienė, Vytauto Didžio tingų dovanų paskirstymas, or dorių.
jo rinktinės pirm. V. Išganaitis, ganizuojamas K. Juškaičio. šo
naujagimė jaučiasi gerai ir tuoj ir tariame ačiū.
į tau, Pasaulio valdove". A. Mar- Valytė ir Stasys Gasneriai Vo Gen. T. Daukanto jūrų Saulių
— Australijos liet. R, Kata
kiams gros V. Ramonio orkes
žada grįžti į savo namus.
Edvardas čižinauskas,! kus paaiškino, kad kryžius skir- kietijoje sukūrė šeimą 1944 m. kuopos pirm. E. Vengianskas,
likų federacijos suvažiavimas
tras.
x švč. M. M. Gimimo parap. i Freeport, BĮ., dėl pasikeitusių' tas pagerbti visiems kunigams, spalio 6 d. Ją palaimino kun. Klaipėdos jūrų šaulių kuopos
šaukiamas gruodžio 28-31 die
V.
Dabušis.
Tai
35-rių
metų
salėje lapkričio 4 d., sekmadie-1 darbovietės sąlygų buvo nu- į seserims ir pasauliečiams, kurie
Kviečiama Chicagos lietuviš nomis Sydnėjuje. Visos kata
sukakčiai paminėti šių metų vicepirm. A. Ašoklis ir žurnalo
dirbo
ir
dirba
Chicagos
tikinčių
likiškos organizacijos bei insti
traukęs
"Draugo"
prenumeratą
nį, 11:30 vai. ryte — Susivie
spalio 6 d. Stasio ir Aldonos "Kario" įgaliotas atstovas Chi koji visuomenė, visi šauliai ir ki tucijos pakviestos išsirinkti po
jų
tarpe.
Diakonas
pabrėžė,
kad
nijimo LRKA susirinkimas, o 2 Dabar ją vėl atnaujino ir atsiun
tų organizacijų nariai gausiai
Gasnerių namuose Marąuette cagoje K. Juškaitis.
Lietuvoje
kryžius
sunku
staty
3 atstovus. Suvažiavimas žada
tė
10
dolerių
auką.
Labai
ačiū
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Chicago, m. 60629
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