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Irano išeivių
sukilimo planai

TTG katalikų
komiteto dokumentai

Princas Rėza bus paskelbtas šachu

Teheranas. — Irano parlamen versti ajatola Khomeinį.
tas nieko nenutarė amerikiečių
Irako invazija labai pakenkusi
įkaitų klausime. Parlamente su buvusiam premjerui Bachtiarui,
sidarė fanatiška "vanagų" gru apie kurį susispietę Irano išeivi
pė, kurioje esą 87 nariai, kurie jos nacionalistai, socialistai, de
užsispyrę laikyti įkaitus, kol Ame mokratai, monarchijos priešai.
rika neišpildys visų jų reikalavi Bachtiaras pats neseniai gyrėsi
mų. Jų tarpe vis keliami nauji. šiais metais jau penkis kart buvęs
Vienas reikalauja Amerikos tele Irake, iš kur transliuojamos ira
vizijos stotyse
trijų
valandų niečių radijo programos. Kai ku
laiko Irano skundams prieš Ameri rie išeiviai, kilus karui su Iraku,
ką transliuoti. Kiti reikalauja, senu persų priešu, kaltina Bach
kad Amerika atsiprašytų už sa tiarą kolaboravimu su arabais.
vo paramą buvusiam šachui. Te Bachtiaras pasikalbėjime su Pary
herano radijas skelbia, kad šie rei žiaus laikraščiu įrodinėjo, kad Ira
kalavimai būtini, dėl jų negali kas siekia pakeisti Irano vyriau
būti jokių derybų.
sybę ir todėl su juo tinka bendra
Ajatola Khomeinis pasakė an darbiauti, nes tikslai tie patys.
Tarp Irano išeivių įtakingi va
tradienį per radiją kalbą, kurioje
įkaitų klausimo visai neminėjo. dai yra dar buvęs Irano naftos
Stebėtojai mano, kad karas su Ira 'bendrovės direktorius Hassan Na
Popiežius Jonas Paulius II, vartydamas "Pasaulio lietuvį", kalbasi su PLB pirmininku Vytautu Kamantų ir jo žmo
ku
dar daugiau sustiprino iranie zih, generolas Oveissi ir admiro
na Aldona, audiencijos metu Romoje.
Nuotr. Felici
las Maadani. Tačiau stipriausia
čių neapykantą Amerikai.
išeivių
dalis buriasi apie princą
Irano egzilų tarpe išryškėjo
Rėzą,
nes
jis turi milijonus rėmė
susiskaldymas. Išeivių tarpe stip
riausia grupė yra monarchistai. Sį jų pačiame Irane.
penktadienį Egipte gyvenančiam
šacho sūnui sueina 20 metų. Ma
Debatai nedavė aiškaus laimėtojo
Neišsipildė Irako
noma,
kad šacho šeima ir arti
— JAV karo laivas išgelbėjo
Clevelandas. — Antradienį mi j boy". Bijoma, kad jis atgaivins
mieji
rėmėjai
paskelbs
jį
šia
proga
lijonai amerikiečių stebėjo svar- j šaltąjį karą, pakenks įtempimų Ramiajame vandenyne 300 viet
kariuomenes planas
naujuoju Irano šachu. Iki šiol jis
biųjų kandidatų į prezidento vie mažinimui. Nato valstybėse kal namiečių, kurie aštuonias dienas
buvo žinomas kaip princas Rėza
Ammanas. — Jordano kara
tą debatus. Prezidentas Carteris | bama, kad Reaganas gali suda laive buvo be maisto ar vandens.
Pahlavi, sosto įpėdinis. Sakoma, lius Husseinas, sugrįžęs iš Bag
—
JAV
erdvėlaivis
"Voyager
ryti
stipresnį
kabinejį
ypač
jei
jis
daugiausia pabrėžė taiką, kurią
kad princas turi daug šalininkų
jam pavyko išsaugoti. Reaganas valstybės sekretoriumi pasikvies 1 ', artėdamas prie Saturno pla Irano kariuomenėje. Paskelbus dado, dar kartą pakartojo, kad
kritikavo ekonominę krizę ir aiš- tų Kissingerį, gynybos sekreto- netos, siunčia į Žemę daug nuo naujojo šacho proklamaciją, po Jordanas remia šiame konflikte
^
^
k a d taJkai g ^ ^ ^
Iraką ir Jordano karinės jėgos
riumi Alexander Haig'ą, buvusį traukų. E jų paaiškėjo, kad apie Amerikos prezidento
rinkimų, yra Irako kariuomenės štabo ži
planetą
sukasi
ne
14
mėnu
būti stipriam, o Carterio politika Nato kariuomenės vadą.
Irane bus pradėtas kariuome nioje Stebėtojai skeptiškai pri
lių, bet — 15.
Afrikoje Reaganas nepriimti
Ameriką susilpnino. Komentato
nės
sukilimas prieš revoliucinę ima šią žinią apie Jordano ka
— Tanzanijos
rinkimuose
riai sutinka, kad abu kandidatai nas, juodieji vadai mėgsta Carte
valdžią,
praneša AP agentūra iš
į debatus atėjo gerai pasirengę, ži rį dėl jo spaudimo Pietų Afrikos daug parlamento narių prarado Paryžiaus. Sukilimo tikslas — nu riuomenės pavedimą. Čia esą
daug s arabiškos retorikos". Ne
nojo apie ką kalba. Amerikiečių respublikai. Kinijoje irgi Reaga savo vietas, jų tarpe rinkimus
abejojama tačiau, kad Jordanas
pralaimėjo
ir
vienas
ministeris.
nuomonės debatai nepakeitė, nes nas nepopuliarus. les pasisakė už
toliau visomis jėgomis rems Ira
— Į Pakistaną pabėgo Afga
nė vienas nebuvo aiškiai prana- Taivano stiprinimą. Reaganas la
R.
Vokietija
suvaržė
ką,
kuris praeityje didelėmis su
nistano
anglų
kalba
leidžiamo
našesnis, nė vienas debatų ne bai vertinamas Tailandijoje ir Fi
momis
palaikė karalių Husseiną.
laikraščio
redaktorius
Ali
Baryalaimėjo, nepralaimėjo. Reaganas, lipinuose ir, žinoma, Taivane.
lenkų vizitus
Kariniai
ekspertai arabų šalyse
alai.
Jis
pareiškė
spaudai,
kad
atsakydamas į klausimą apie ame Pietinėje Amerikoje dešiniosios
tvirtina,
kad
Irako štabo planai
daug
afganų,
kurie
anksčiau
buvo
Gdanskas. — Lenkijos prem
rikiečius įkaitus, iškėlė reikalą pra vyriausybės norėtų Reagano lai
gavo
didelį
smūgį.
Irakas tikėjo
palankūs komunistams, nusivylė jeras Josef Pinkowski atsisakė at
vesti kongreso investigaciją, ką mėjimo, nes Carteris dažnai spau
ir daug kas mielai išvažiuotų, jei vykti į Gdanską pas Solidarumo si, kad, jam peržengus Irano sie
vyriausybė darė ir ko nedarė įkai džia ir draugiškas vyriausybes, jei
galėtų.
unijų grupės vadus, tačiau at ną, sukils daugelis Irano mažu
jos negerbia žmogaus teisių.
tams išvaduoti.
—Turkijos
karinė
vyriausybė
siuntė savo padėjėją, viceprem mų. Didelį vaidmenį šiame pla
Izraelio politikai linkę pasisaky
Paskutinis Gallupo viešosios
paskelbė,
jog
nuo
rugsėjo
12
d.,
jerą Jagielskį. Unijų vadai pro ne vaidino ir buvęs Irano prem
opinijos apklausinėjimas parodė, ti už Carterį, nors bijo, kad antro
kada įvyko perversmas, buvo su testuoja dėl Varšuvos vaivadijos jeras Bachtiaras, kuris „garanta
kad prezidentas Carteris gavo 45 je kadencijoje, nebijodamas praras
imta 6,900 įtariamųjų, iš jų 746 teismo elgesio, unijos statuto kei vo" Irako vyriausybei, kad iranie
Irako invazija suskaldė arabus
nuoš. balsų, o Reaganas — 42 ti žydų balsų, jis gali griežčiau
jau nuteisti, dar 3,900 laukia timo ir pasiskundė aukščiausia čiai išeis prieš revoliucinį Tehe
nuoš
Riyadh. — Saudi Arabija pa taikinti trumpesniems nuoto- n a-s Trečiasis kandidatas Ander elgtis su Izraeliu.
teismo.
jam teisme Unijos vadai nutarė rano režimą. Taip neįvyko. Net
surinko 9 nuoš. Į atskirus
skelbė, kad ji nutraukė diploma liams. S. Arabija pageidauja ap- f
patys arabų kilmės žmonės Khu— Los Angeles mieste įvyko streiko neskelbti.
tinius ryšius su Libija, nors no rūpinti lėktuvus didesniais atsar- * ausimus apklausinėjime 54 nuoš.
zestano
provincijoje nepakėlė
muštynės tarp dviejų iraniečių
Muziko nelaime
Rytų Vokietijos
vyriausybė
rėtų išlaikyti broliškus ryšius su giniais tankais ir įrengimais, ku išreiškė pasitikėjimą, kad Reaga
ginklo
prieš
Irano vyriausybę.
grupių: šacho šalininkų ir ajato- paskelbė naujas taisykles kelio
Libijos žmonėmi?. Ryšiai nutrau rie leistų lėktuvams paimti skys nas galėtų geriau sutvarkyti eko
Niekas Irane nesutiko irakiečių
Chicaga. — Spalio 25 d. „Chi- los rėmėjų. Muštynėse dalyvavo
nėms iš Lenkijos į Rytų Vokieti su gėlėmis. Invazija tik sustipri
kiami, nes Libijos vyriausybė iš to kuro ore iš KC-135 lėktuvų, nominius reikalus, o 48 nuoš. pa cago Tribūne" rašo apie liūd apie 700 žmonių.
ją, ši laisva siena „laikinai" su
vystė
nepaprastą
kampaniją skysto kuro nešiotojų. Tokie įren sirinko Carterį. Visi sutinka, kad niausią šių metų muzikos žinią.
— Brazilijoje mirė 74 m. Mar varžoma. Nors. vizų ir toliau ne no Irano nacionalizmą ir vienin
abu
kandidatai
yra
gan
lygūs,
nė
prieš Saudi Arabiją ir net palie gimai ir padidinti bombų nešio
gumą. Tarp Irano arabų Irako
Vilniaus Styginis kvartetas kon
nepralenkia. certavo Suomijoje, kur buvo la celio Caetano, buvęs Portugali reikalaujama, lenkai, pereidami režimas turi mažai draugų, nes
čiamas pats islamo tikėjimas, o jimo lizdai leistų tiems lėktu vienas toli kito
jos premjeras, po perversmo pa
to negalima leisti, sakoma pa vams skristi ilgesnes distancijas Buvo klausimas apie Irano įkaitų bai šiltai sutiktas. Klausytojai po bėgęs į Braziliją, kur dėstė uni R. Vokietijos sieną, turės nuro arabai suskilę. Vieni remia Siri
dyti, kas juos kviečia. Pakvietimai jos liniją, kiti žvalgosi į Libiją,
reiškime.
ir pulti taikinius toliau nuo Sau krizę. Rezultatai parodė, kad koncerto kelis syk iššaukė daly versitete tarptautinę teisę.
1 nuoš. amerikiečių visai nežino vius į sceną. Jau trečią kartą pa
turės
būti patvirtinti valdžios Al žirą.
Libijos diktatorius Khaddafi di Arabijos. Prieš tokių įrengimų
— Pietų Korėjoje įsigaliojo įstaigų.
jo, apie kokią krizę čia kalbama.
sirodžius scenoje, kvarteto narys naujoji konstitucija. Uždarytas
kritikuoja Saudi Arabiją, kam ji pardavimą labai kovoja Izraelis,
Manoma, kad šie suvaržymai
Irako jėgoms Irane gresia il
Pripažįstama,
kad
šių
prezi
Augustinas
Vasiliauskas užkliu 321 vietos parlamentas. Vyriausy
įsileido į savo teritoriją Amerikos įtardamas, kad Saudi Arabija pla
žvalgybos lėktuvus su technikais nuoja pulti Izrielį. Įrengimai pa dento rinkimų rezultatai nebus vo ir parvirto. Laikraštis sako, bė paskelbė, kad jos uždavinys — įvedami todėl, kad Rytų Vokieti gas, varginantis karas, kuris gali
Lenkijoje pasi iššaukti karininkų nepaklusnu
ir lakūnais. Libija remia Iraną, verstų
lėktuvus ofenzyviniais aiškūs iki balsų skaičiavimo pa jis nenusilaužė sprando, tačiau "pasodinti demokratijos medelį". jon nepatektų
baigos.
Reagano
stiprumas
Vaka
reiškusios
laisvų
unijų idėjos ir mą Saddamo Husseino valdžiai.
griūdamas visiškai sudaužė savo Bus steigiamos naujos politinės
Khaddafis tvirtina, kad amerikie ginklais.
rinėse
valstijose
ir
Viduriniuose
Irako politiniai priešai tvirti
kad
vokiečiai
nepatirtų
apie len
300 metų senumo Ruggieri vio partijos, leidžiami nauji įstaty
čių karo jėgų įsileidimas pažei
Gynybos sekretorius Brown
vakaruose
gan
aiškus.
Gali
įvykti,
na,
kad Irako prezidentas buvo
kų išsikovotus laimėjimus.
lončelę.
džia Saudi Arabijos šventas vie pasakęs Saudi Arabijos vadams,
mai.
pakvietęs buvusį Irano premjerą
tas ir pasauHo musulmonai ne kad jų reikalavimas palankiai ver kad Carteris gali gauti daugiau
— Libano sostinėje tęsiasi ko
balsų, tačiau elektorių taryboje
Weizman
padeda
Bachtiarą skubiai atvykti spalio
Afganams gresia
turėtų jų lankyti. Libija net už tinamas Washingtone, tačiau
vos tarp dviejų krikščionių orga
gali būti daugiau Reagano rėmė
2 d. Bachtiaras buvo išbartas ir
siminė apie „šventąjį karą" iš SDrendimą bus galima padaryti
nizacijų milicijos narių. Jau žuvo
Carteriui
laimėti
net nepasiekė Bagdado. Jį Irako
ligos,
badas
jvvaduoti Meką ir Mediną.
po JAV rinkimų.
7 asmenys ir apie 30 buvo su
"Time" žurnalas patikrino, ką
Jeruzalė. — Izraelio premje vyriausybės nariai pasitiko RaLibijos vadas Khaddafi kritikuo
Irano—Irako kare mažai pasi
New Delhi. —Indijos spau žeisti.
ras Beginąs kritikavo buvusio mi- madi mieste ir po aštrių barnių
ja Ameriką už karinių jėgų stip keitimų, nors I"ano radijas skel apie abu kandidatus mano pa dos žiniomis, Afganistano suki
—
Britanijos
premjerė
Thaišsiuntė atgal į Jordaną, o iš ten
rinimą Arabų jūroje ir Persų įlan bė apie didelius laimėjimus šiau saulio politikai. Sovietams oficia lėliams sunkumai didėja. Sukili- tcher pareiškė parlamente, kad nisterio Ezer VVeizmano elgesį į Paryžių. Irako puolimo planas
koje.
rinėje fronto
dalyje, kur ira liai nepriimtinas nė vienas kan mo bazė, afganų kaimai, daug jos vyriausybė nenusileis airių te- Amerikoje, kur "VVeizmanas skrai liko neįgyvendintas.
Saudi Arabija oficialiai laikosi kiečiai praradę 330 kareivių ir didatas, tačiau Carteris remia kur sunaikinti, galvijai atimti, roristams, kurie kalėjime paskel- dė su prezidentu Carteriu jo lėk
tuvu ir pasirodė rinkiminėje kam
neutraliai Irano-Irako kare. Wa- pabėgę iš mūšio lauko, palikda SALT sutartį, todėl politbiure jis provincijoje trūksta maisto, o j bė bado streiką,
priimtinesnis
už
Reaganą.
Dide
mi
daug
ginklų.
Irano
kariai
su
shingtone šiuo metu vyksta pasi
ypač vaistų. Daug kur siaučia Į — Massachusetts
aukščiau- panijoje. Beginąs tvirtina, kad
KALENDORIUS
lė
Carterio
šalininkė
esanti
bri
tarimai dėl Saudi Arabijos reika stabdę irakiečius ir prie Abadano,
epidemijos. Žiemai artėjant, bijo-; šias teismas pasmerkė mirties Weizman kišasi į Amerikos rin
tų premjerė Thatcher. Vokieti ma bado, nes karo veiksmai su-1 bausmę, kuri esanti brutali, ne kimų procesą.
Spalio 30 d.: Alfonsas, Zenobia,
lavimo parduoti naujiems F-15 numušė du Irako helikopterius.
jos
kancleris
Scbmidtas
pasakęs,
trukdė žemės ūkio darbus.
Į konstitucinė žmogaus teisių lau- VVeizmanas pasakė, jog jis ne Minvainas, Validė.
Jungtinėse Tautose sekretorius
lėktuvams papildomus skysto ku
kad jis Carterį jau žinąs, prie jo
Spalio 31 d.: Volfgangas, Liuro tankus ir bomboms nešioti VValdheimas paragino kovojan
Okupacinė sovietų kariuome-! rymo priemonė.. Toje valstijoje ragina amerikiečių balsuoti už
pripratęs. Prancūzijos spauda va
cilė,
Mąstvilas, Tanvilė.
„lentynas". Saudi Arabija užsa čias puses daugiau saugoti civi
nė savo kareiviams atveža mais-1 niekas nėra baustas mirties baus Carterį, tačiau, jei jis galėtų bal
dina Reaganą "Ronnie — le cow
kė 60 tų F-15 lėktuvų, tačiau jie lius, nes jų vis v'augiau žūva ka
suoti, tai balsuotų už Carterįtą iš Sovietų Sąjungos, net bul me jau nuo 1947 m.
Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49.
skirti gynybai. Lėktuvas turi nor ro veiksmuose. Jis patarė nepulti
ves ir malkas. Siunčiami maisto
—Jungtinių Tautu asamblėja VVeizman pasitraukė iš ministeORAS
malius ginklus, tačiau neturi civilinių taikinių.
kad jokios taikos su Iraku nebus, produktai ir Afganistano centri- patvirtino Japoniją
141 balsu rių kabineto gegužės 25 d., ta
Saulėta, temperatūra dieną 50
įrengimų didesniems bombų kro
Irano dvasinis vadas ajatola nes irakiečiai - - bedieviai, padn- j nei vyriausybei, nes tiekimas su- j kaip naująją Saugumo Tarybos čiau jis ir toliau lieka Izraelio
L, naktį 35 laipsniai.
viniams- Skysto kuro tankai pri Khomeinis pasakė savo kalboje, rę daug nuodėmių.
parlamento narys.
' trukdytas laisvės kovotojų.
| nare.

Dokumentas Nr. 31. —adre sivienijimų nuostatų ir įvairių
suotas TSKP Generaliniam sek nepaskelbtų instrukcijų pagalba
retoriui L. Brežnevui. Išleidimo administruoti Bažnyčią, nebūtų
data — 1980 m. kovo 12 d. Doku nė Kronikos, registruojančios ti
mente ginamas Tikinčiųjų tei kinčiųjų bei Bažnyčios diskrimi
sėms ginti krikščioniškojo komi nacijos faktus.
teto sekretorius Viktor KapitanLietuvos tikintieji nuolat susi
čiuk, provoslavų Religinio semi duria su įvairiais sunkumais ir to
naro steigėjas Aleksandr Ogorod dėl visai logiška, kad atsirandą
nikov ir k t už tikėjimą suimti as žmonių, kurie, norėdami apgin
menys.
ti tikinčiuosius ir neturėdami
Dokumentas Nr. 32 — išleis
jokių kitų priemonių, taisyti
tas 1980 m. birželio 21 d. Patei nus faktus kelia į viešumą. Argi
kiame pilną dokumento tekstą;
reikia už grotų sodinti tokius
Lietuvos KP Centro
žmones, kurie kovoja už tai, kad
Komitetui ir Vyriausybei
būtų laikomasi tarybinės Konsti
Š. m. Valstybinio saugumo ko tucijos raidės, tarybinės Vyriau
miteto darbuotojai, apkaltinę ta sybės ratifikuotų
tarptautinių
rybinės santvarkos šmeižimu, su susitarimų ir kad būtų skaitoma
ėmė keturis kovotojus už Lietu si su žmogaus orumu? Tokius
vos tikinčiųjų teises: Povilą Buzą, žmones valstybė privalo gerbti
Anastazą Janulį, Genovaitę Na Prieš tiesą visiems reikia nulenk
vickaitę ir Oną Vitkauskaitę. Su ti galvas. Reikia turėti drąsos są
imtiesiems iškeltos baudžiamo žiningai pažvelgti į padarytas
sios bylos. Visuotinai tvirtinama, klaidas, nesvarbu, kaip didelės
kad jie būsią baudžiami už "Lie jos būtų. Skaudi iliuzija — ban
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni dyti nuslėpti tikintiesiems daro
kos" gaminimą ir platinimą.
mas skriaudas, nusikaltimus —
Ar suimtieji — Buzas, Janu šito siekti, kankinant nekaltus
lis, Navickaitė ir Vitkauskaitė — žmones. Ką apie šitai pasakys is
(
yra nusikaltėliai? Ne. Mes apklau torijos teismas?
sėme daugelį šiuos suimtuo
Dievo, tiesos ir tikinčios tau
sius gerai pažinojusių žmonių —
ros vardu mes jums sakome —
jie visi tvirtino, kad suimtieji yra
paleiskite į laisvę nekaltus žmodori lietuviai ir pavyzdingi kata
nes. Povilą Buzą, Anastazą Januį
likai, kuriems tik pavydėti gali
ma moralinio kilnumo. Tokius lį, Genovaitę Navickaitę ir Oną
žmones kaltinti tarybinės santvar VitkauskaitęTTG Katalikų Komiteto na
kos šmeižimu bei juodinimu yra
riai
— kunigai: Jonas Kauneckas,
nesąžininga ir žema.
Jei tarybinėje Lietuvoje nebū Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamtų pažeidinėjamos elementarios kevičius Vincas Vėlavičius ir Juo
tikinčiojo žmogaus teisės ir jei ne zas Zdebskis.
būtų stengiamasi Religinių su-1
(Bus daugiau)
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mitete, esu rinktas delegatu į
Michigano valstijos respbiiPašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
konų partijos konvencijas;
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
kandidatavau į Electoral kole
Redaguoja Emilija Pakalniškienė.
Rankraščius siųsti adresu:
giją atstovauti mūsų county;
DRAUGO ĮIIMIMUMMU mokama 8 anksto
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632
buvau
pakviestas
suorga
metams V2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
nizuoti akciją už kandidatą
Kanadoje
U.S.A 40.00
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Dalis ALRK federacijos kongreso dalyvių Detroite. Kairėje matyti tau Reagan Michigane ir buvau
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
patarėju
kolegijoje,
šiuo
metu
tinių
drabužių
parodėlė
Nuotr.
Jono
Urbono
Vedybinė sukaktis Chicagoje
Kitur
38.00
20.00
13.00
esu pirmininkas Amerikos
Savaitinis
25.00
15.00
lietuvių Reagan & Bush komi
Girdime šnekant: „Kaip liūd Per garsiakalbį pranešta buvo
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sateto Michigano valstijoje.
n a aplinkui. Medžių lapai stoti į gretas ir žygiuoti per
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips— K i e k žinau, p . Ur
geltonuoja. Ore voratinkliai salę. Kelis kartus apėjome, jau
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
bonai, taip pat a k t y v i a i
j anksto sušiurus. Redakcija už
draikosi. Ir žmonės nusiminę, nebe smuikininkams, o Waley
• Redakcija dirba kasdien j ^ e , , , ^ t u r i n į neatsako. Skftldalyvavote neseniai vyku
rodos — ir jiems į širdį ruduo Tenclinger orkestrui grojant
* : 3 ° — * : 0 °. šeštadieniais j b i m u jaunos prisiunčiamos gavus
sioje respublikonų
kon
atklydo". O, iš tikrųjų, taip maršą. Mums taip linksmai
8:30-12:00.
į prašymą.
vencijoje Detroite?
bežygiuojant, šeimininkės
nėra.
— Taip. Respublikonų
Kaip tik rudens viduryje, apkrovė stalus įvairiausiais
spektaklio pradžia. Veiks bufe
A
N
T
R
A
S
KAIMAS
IŠ
konvencijoje
teko dalyvauti ne
spalio 11 d., Chicagos vyčiai valgiais.
tas ir baras. Visi maloniai
T R E Č I O MIESTO IR
turėjo džiaugsmo šventę. Švč.
Prie garbės stalo šalia Alber-,
Henrikas Radausku
kviečiami dalyvauti. Kultūrini kaip delegatui, bet taip akty
R I M V Y D A S CINKĄ
viam
partijos
atstovui.
Labai
Mergelės Marijos Gimimo baž to ir Julijos sėdėjo jų dukrelės,
vakarą rengia Liet. Bendruo
džiaugiuosi, kad konvencijoje
nyčioje prieš vakarines mišias klebonas kun. Antanas Zaka
Lapkričio mėn. 8 d. Kultūros menės Detroito apylinkė.
buvo ir daugiau lietuvių;
grojo vargonai, ir solistė Pru- rauskas, kun. Jonas Savuky
(1965-1970) ' " • ~ /
centran
atvyksta
visada
aktu
Michigano
delegacijoje
jau
dencija Bičkienė gražiai giedo nas,
Julijos sesutė Estelk
KVIETIMAS
Pomirtinė Poezijos knyga,
niausiu atstovu buvo veiklus
jo. Viduriniu bažnyčios taku Rogers, Marytės Zakarkaitės alus, originalus, aštrus, atvi
ras,
tiesus,
giriamas
ir
kriti
lietuvis
Saulius
Anužis.
Kon
Mergaičių choro Detroi
ėjo laiminga pora, Albertas ir sužadėtinis Deksnys ir buvę
Išleido Vytautas Sauliua 1978.
Tiražas 350 egz., 100 pusL Knyga
Julija Zakarkos.
Alberto ir Julijos vainiksegiai. kuojamas, visada Detroite te Tėvų komitetas, kuriam vencijos metu teko atstovauti
A N T R A S vadovauja dail. Stasė Sma- lietuvius tautybių priėmime,
gražiai išleista. Kieti viršeliaL Kai
Programos vedėjas An l a u k i a m a s ,
Prieš 25 metus tuo pačiu
KAIMAS.
na BU persiuntimu $6.73. UI. gyv.
mano
globai
paskyrė
buvusį
linskienė,
intensyviai
ruošiasi
driejus
Juknys
pakvietė
kun.
taku ėjo juodu, tie patys du jau
prideda 5% mokesčių — 30 et Už
Ši
sceninės
satyros
ir
ni žmonės. Ėjo prie altoriaus, Antaną Zakarauską sukalbėti humoro grupė pradėjo veikti galimai geriau priimti svečius, kandidatą į prezidentus Benjasakymus siusti: DRAUGAS, "4545
kad surištų Dievas judviejų maldą. Šampano taurės su 1963 metais. Joje reiškiasi kurie atsilankys choro pagrin min Fernandes, teko susitikti
W. 63rd St., Chicago, IIL 8G8J8.
gyvenimus. Lydėjo tėvai ir jau skambėjo, linkėjome laimės Al aktoriai ir rašytojai profesi diniame parengime lapkričio su kandidato Reagan dukra ir
15 d. Kultūros centre. Prog sūnumi. Jie abu dalyvavo
bertui ir Julijai, džiaugsmo ir
•M
nystės draugai.
niai
pasiruošę
teatraliniam
žygyje
už
laisvę.
ramoje
A.
Gustaičio
„Sekminių
sveikatos.
Ne
kartą
ėmė
Dabar tėvelių nebebuvo,
darbui ir scenos mene vertiną v a i n i k a s " . Po programos
Advokatų Draugija '•
— A r J ū s manote, k a d
nebematė savo vaikų laimės, skųstis svečiai, kad degtinė p a p r a s t u m ą ,
n
e
p
r
e
t
e
n
VALDEMARAS BYLAIJIS
lietuviams yra aktualu
ilsisi jau pas Dievą. Dabar esanti karti, bet greitai ji vėl zingumą ir sugebėjimą juoktis vaišės ir šįokiai.
m
saldi
pasidarydavo,
nes
mūsų
S.
Sližys
dalyvauti
amerikiečių
poli
lydėjo juodu trys jaunos
iš savęs ir savo ydų.
• u '.
VINCAS
BRIZGYS
tarpe
buvo
laimingi
Albertas
ir
tinėje veikloje?
dukrelės.
A
n
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r
a
s
K
a
i
m
a
s
v
i
e
n
Teisių daktarai ^
— Aš manau, kad yra labai
LB A P Y L I N K Ė S
Daug vyčių ir parapiečių Julija.
Chicagoje su kiekviena nauja
RENGINIAI
svarbu. Mano įsitikinimu, mes
2458 W. 69th St., Chicago. BL
matė tą gražų vaizdą, ir džiau
Programos
v e d ė j a s * programa pasirodo šešis ar
Dr.
Justinas
Pikūnas
kalba
ALRK
per
mažai
dalyvaujame
gyve
gėsi Alberto ir Julijos laime, ir papasakojo, kaip Albertas ir septynis kartus, be to, aplanko
Visi tel. T » - 8 * »
Lapkričio 8 d. — Meno namo krašto politinėje veik federacijos kongrese Detroite
didžiavosi turėdami savo tarpe Julija susipažino. O susipažinę visas didesnes lietuvių koIoniNuotr. J o n o Urbono
loje, gyviau pasireiškiame tik
paroda: Rimvydas Cinką;
1
tokią pavyzdingą šeimą. Mišių juodu Lietuvos vyčių seime. Jas.
Valandom paga*
P
(T-."; '
Lapkričio 8 d. — Antras vasario 16-tos metu, pasikvies
metu parapijos klebonas kun. A l b e r t a s t a d a
gyvenęs
Šį kartą matysime vienuolik kaimas; .
dami vieną kitą asmenį į mūsų
Antanas Zakarauskas, kuris Pittsburghe, ir daug laiškų po
y
DR. K. G. BALUKAS
Tel. ofiso ir buto: 0tyrrP£fc$159
Gruodžio 31 d. — Naujų metų minėjimus. Iiki šiol netu
prieš 25 metus suteikė Julijai ir to tekę rašyti į Chicagą, ir tą (arba 1980 metų) Antro
Akušerija ir moterų ligos
Kaimo
programą,
sudarytą
iš
rėjome glaudesnių ryšių ne tik
sutikimas;
DR. P. KISIELIUS
Albertui moterystės sakra daug kartų skambinti tele
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS iR C H I R U R ^ A S ^
Sausio mėn. 24 d. — Politinė su senatoriais, bet ir su vietos 6 4 4 9 So. Pulaski Road <Crawford
mentą, dabar vėl laimino fonu. Kad užkirtus kelią toms trisdešimties satyrinių ir jumo
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero ?
politinėmis partijomis bei jų M e d i c a l Building). Tef. LU 5 - 6 4 4 6
juodu. Jungtuvių priesaika išlaidoms, Albertas vieną ristinių vaizdelių. Tai mūsų vakaronė:
visuomenės,
organizacijų
bei
Kasdien
1-3 valJ ir 6-8 vai. V2nt"?f3l(yrus
vadovybėmis.
O
visi
gerai
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
buvo išlaikyta, reikėjo dėkoti kartą išdrįsęs pasiūlyti apsi
Vasario mėn. 21 d. — Litera
šeimyninio
gyvenimo
charak
treč.
Sešt.
iki 4 vai. popiet
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel.12 REliance
5-1811
žinome, kad Lietuvos lais
Aukščiausiam už laimę, kuri vesti. Ir tą patį rudenį spalio
tūrinė vakaronė;
teringi
momentai,
sceniniai
vinimo
darbe
politinės
pažin
lydėjo per tuos 25 metus. Solis mėnesį, krentant lapams, su
Kovo mėtt. 21 d. — Detroito
DR. WALTER J. KlgSTUK
škicai, žvilgsnis į save ir
tys yra svarbios ir kartais Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , r e z . 3 8 8 - 2 2 3 3
tės gražus balsas per mišias mainė juodu aukso žiedus.
talentų
vafearas;
Lietuva gydytojas a?6i
aplinką.
- . -,
visą laiką skambėjo, ir tas
3925^est59th$frfe* -į
Kovo mėn. 29 d. — metinis mažesnieji pareigūnai mūsų
Kai programos vedėjas
DR. PETER T. BRAZIS
Vai.: pirm., antr, ketV.if p f # ^ n S 6 12-4
reikalams daug daugiau pasi
teikė daugiau iškilmingumo pasiūlė pakelti rankas tiems,
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Dail. Rimvydo Cinkos meno susirinkimas;
vai popiet ir 6-8 vai. vak Treč" i r sešt.
tarnauja.
Reikia
atsiminti:
2
4
3
4
West
71st
Street
tai džiaugsmo šventei.
Gegužės mėn. 9 d. — Lite
kurie per vyčių organizaciją darbų parodos atidarymas 7
-J.
ranka ranką plauna. Kai mes Vai.; pirm., antr.. ketv ir penkt 1 0 0 • 5:00 uždaryta
Per pamokslą klebonas kun. šeimas sukūrė, beveik pusė vai. v. 8 vai. v. Antro Kaimo ratūrinė vakaronė.
/ai
popiet,
treč
ir
sešt.
tik
susitarus
padedame kandidatams, jie
DR. IRENA KURAS
Antanas Zakarauskas pasako salės iškėlė rankas. Gražu
padedama
mums.
Lietuviai
GYDYTOJA
IR CHIRURGE '
buvo
matyti,
malonu
girdėti.
jo, kad Albertas ir Julija
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
respublikonai
visada
aktyviai
KŪDIKIŲ
IR
VAIKŲ LIGOS
*
Jau
vien
dėl
to
vyčių
organizaZakarkos yra vieni iš geriausių
rėmė
senatorių
Griffin
Michi
SPECIALISTĖ
DR.
EDMUND
E.
CIARA
ir
parapiečių, kad augina gerus c i j a y r a n a u d i n g a
MEDICAL BUILDING
gano valstijoje, tai jis vienas iš
0PTOMETRISTAS
vaikučius, kad yra Lietuvos reikalinga.
3200 W 81st Street
pirmųjų senatorių, kuris užpro
2 7 0 9 W e s t 51st Street
vyčių
organizacijos
dideli
Vyčių
choro
vardu
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v.-p-p
testavo dėl Simo Kudirkos ati
Tel. — QR 6 - 2 4 0 0
veikėjai. Sveikino juodu sidab šolenizantus sveikino choro
Ofiso
tel
RE
7-1168:
rezkl 239-2919
davimo. Na, o kartais nau- Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir
rinio vedybų jubiliejaus proga. vadovas Faustas Strolia, o
7
9:
antrad
irpenkt
10
4:§eštad
10-3val
linga ir opozicija. Kai Algis
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Užgrotyje karštai meldėsi dovaną nuo choristų įteikė
Zaparackas
kandidatavo
prieš
Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9
Zakarkų geras draugas kun. Virginija Bužėnienė.
DR. J. MEŠKAUSKAS
Jim Blanchard į kongresą, tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jonas Savukynas.
Albertas ir Julija dėkojo
DR.
E.
DECKYS
nors ir nelaimėjo rinkimų,
Specialybė vidaus ligos
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė
Po mišių, vargonams gro visiems už dalyvavimą jų šei
tačiau laimėjo lietuviams nuo
Specialybė — Nervų ir
2 4 5 4 West 71st Street
jant iškilmingą maršą, lai mos šventėje. Kun. Jonas
Emocinės ligos
širdų draugą B l a n c h a r d o
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
mingoji šeima vėl žengė į gyve Savukynas užbaigė vaišes su
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Vai pirmad antrad .ketvirtad jrpee«ad
asmenyje. Jis visada paremia
nimą, pasistiprinę
malda. gražia malda. Tuojau orkest
6449 So. Pulaski Road
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus
t» iš
lietuvių prašymus. Cia tik kele
Valandos pagal susitarimą
Bažnyčios prieangyje giminės ras užgrojo polką. Albertas ir
Ofs. 742-0255
Namu 584.5527
tas pavyzdžių, jų yra daug. Lie
ir vyčiai apipylė juodu svei Julija išėjo šokti. Greitai prisi
tuviams reikia rūpintis kitais,
DR. A. B. GLEVECKAS
Dr. ALGIS PAULIUS
kinimais, o kiti jau verkė iš jungė prie judviejų dukrelės, o
tai bus kas ir mumis rūpinasi.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
ORTOPEDINĖS LiGOS - CHIRURGIJA
paskui ir visi pokylio dalyviai.
džiaugsmo.
Tik per darbą atsiranda arti
Tel — BE 3 - 5 8 9 3
1185 Dundee Ave.
Visa salė buvo kaip viena
Važiavome į Vyčių salę. Joje
mesni ryšiai.
Specialybė Akiy ligos
Lietuvišką
šeimą
sukūrė
detroitiškiai
—
Rita
Matvėkaitė
ir
Edmundas
Elgin. III. 60120
vytiška
šeima.
Dauguma
pasitiko mus smuikininkai, gal
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
Kasputis
Nuotr. Jono Urbono
Valandos
pagal susitarimą.'"'
pokylio
dalyvių
buvo
vyčiai.
Ir
P. Urbonai, aiškiai matyti
iš Vienos atvažiavę, nes austrų
Valandos pagal susitarimą
TeL
StS-44Si,
37S-&MS, JjtfcfetS
Jums nei entuziazmo nei
tautiniais drabužiais pasi iš New Yorko, iš vyčių centro
Ofiso
t
e
l
.
—
5
8
2
0
2
2
1
energijos nestinga. Tad lieka
Dr. ROMAS PETKUS"
puošę. Pasitiko ir įvairūs gėri valdybos posėdžio sugrįžu
J. Urbonas apie politinę veiklą
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA '
tik palinkėti sėkmės Jūsų užsi DR. JANINA JAKSEVlClUS
mai ir skaniausi užkandžiai. sios, Irena Sankutė ir Ona
Ofisai:
Marija
Kaselienė
buvo.
Nors
ir
brėžtuose
planuose.
J
O
K
S
A
Vyko susipažinimas. O smui
Lietuvių
visuomenininkų nes mūsų broliai Lietuvoje daž
U I NO. WABASH AVE,
tolima
kelionė,
bet
atėjo
į
šią
VAIKŲ
LIGOS
kininkai vaikščiojo tarp svečių
Liuda R u g i e n i e n ė
4200 NO CENTRAL AVE. ,
džiaugsmo šventę, kartu pabū tarpe yra tokių asmenų, kurie nai net ir savo gyvybę bei svei
6441 S. Pulaski Pd.
ir grojo serenadas.
Valandos Dagai susitarimą. "
apsiima
atsakingas
pareigas
katą
paaukoja.
AŠ
asmeniškai
valandos pagal susitarimą
Neilgai tesitęsė
t o k s ti su visais, pasidžiaugti ne tik mūsų tarpe, bet taip pat jaučiu, kad tik darbu pateisinu
pavyzdingos
šeimos
laime.
O
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278
DR. FRANK PLECKAS
iškilmingas svečių priėmimas.
dainos, dainelės skambėjo ir amerikiečių visuomenėje. savo buvimą laisvame pasau
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
Vyčių salėje, kaip niekad Vienas iš tokių asmenų yra lyje.
0PTOMETRISTAS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
— Esate įsijungęs ameri
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
nebuvo skambėjusios, iki vėly Jonas Urbonas, daugeliui kam
JURGIS GLIAUDĄ
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
pažįstamas kaip nuoširdus kiečių politinėje veikloje.
"Contact ienses" J
vos nakties.
Valandos pagal susitarimą
2 6 1 8 W 71st St. - Tai. 7 3 f c 5 1 4 9
Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s Gal galėtumėte paaiškinti
BAUSME
Kai ėjome namo, mėnulis darbuotojas, šiuo metu einąs kokioje?
Vai pagal susitarimą Uždarfietreč
6132 S Kedzie Ave Chicapo
—
ąt£
Novelių
rinkinys
danguje buvo jau patekėjęs, ir JAV Krašto valdyboje vyk
WA 5-2670 arba 489-4441
— Kai gyvenau Kanadoje,
DR.
LEONAS
SEIBUTIS
žvaigždės švietė. Viena iš tų domojo vicepirmininko parei
Turinys: Garbė* vartai, viena
DR. K. A. JUČAS
I N K S T Ų . PŪSLĖS f * q
žvaigždžių danguje tikriausiai gas, bei dirbąs eilėse kitų orga
diena pensininkės Stankuvienės
ODOS LIGOS
P
R
0 S T A T 0 CHIRURGIJA
buvo Alberto ir Julijos žvaigž nizacijų, daug laiko paskyręs
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
gyvenime
Velykinis
triptikas:
2 6 5 6 W 63rd Street
delė. Linkime, kad ji dar ilgai naujajai
Valandos Dagai susitarimą
Dievo Apvaizdos
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-JŪak
amžinoji verdenė, prarastas
vestų juodu laimingu gyve Lietuvių parapijos statybai,
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 4 5
įstaigos ir buto t a i . 6 5 2 - 1 3 8 1
džiaugsmas,
Velykų
kolūkis,
nimo keliu.
ypač lėšų sutelkimui. Dažnai jo
bausmė, Kedro riešutėliai.
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 6-filS5
DR. FERD. VYT. KAUNAS
E. P a k a l n i š k i e n ė nuotraukas matome Draugo
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0MIS
NIDOS knygų klubo leidinys
dienraštyje ir kitoje lietuviš
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
CHIRURGAS ;
1980 nv 150 pusi. Kaina su per
koje spaudoje.
OF FAMILY PRACTICE
2454 West 71st Street
siuntimu $8.85. Dlinojaus gyv.
— P . U r b o n a i , kur ran
1407 So. 49th Court. Cicero. IK.
Vai Dirm . antrad . ketv ir penfcted 2-5 tr
ŠOKIAI C H I C A G O J E
d a t e l a i k o v i s a i tai veiklai?
dar prideda 48 et valstijos mo Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt 5-7 — is anksto susitarus
— Kas liečia laiką, jo laisvo
kesčio.
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
Šį šeštadienį, lapkričio 1 d., beveik neturiu. Kartais keliose
DR. IRENA KYRAS
Vyčių salėje, Chicagoje, bus vietose turiu būti tuo pačiu
Užsakymus siųsti:
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
skanaus maisto ir gėrimų. laiku. Esu įsitikinęs, kad kiek
2659 W. 50 St.. CMeago
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DRAUGAS, W W. 6Srd SU
Daugiau apie tai sužinoti vienas lietuvis laisvame
476-2112
6745
Wett
63rd Street
Julija ir Albertas Zakarkos. at galima paskambinus telefonu
Chicago, IL 60619
Vai Dagai susitarimą Pirm . antr. treč
Vai:
pirm
.
antr
ketv ir penkt.
pasaulyje turi jungtis į veiklą,
šventė savo vedybinio gyvenimo HE 4-7785.
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.
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7
)
šeštadieniais
pagal
susrtanma
nebijoti darbo ir atsakomybės.
25 metų sukakti
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 30 d.
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EILĖRAŠČIAI .

Balsavimas — pareiga ar
privilegija?

Lapkričio 4-tosios l a u k i a n t —

NEBALSAVĘS,
NEBURNOK!

I

$• Thomas Jeffersonas yra pa- Aiškinama, kad jie yra susi
; sakęs, kad stipriausia valdžia rūpinę kitais dalykais — įsidar
Į yra ta, kurios kiekvienas pilie- binimu ir šeimų kūrimu, sekan
čio valgio kąsnio susiieškojimu.
M tis laiko save jos dalininku.
Jungtinių Amerikos ValstyTačiau nebalsavimą labiau
fy bių prezidentus išrenka suau- siai paveikia nusivylimas ir
j|}} gūsių mažuma. Per JAV 204 nepasitikėjimas
viešosiomis
|į gyvavimo metų joks prezi institucijomis — valdžia. Ši
dentinis k a n d i d a t a s nėra su taip paveiktųjų
galvoseną
gebėjęs surinkti "balsavimo geriausiai išreiškia matyto
amžiaus" daugumos. Geriau sienlaikraščio šūkis — „Ne
sias atvejis buvo 1936 m., kuo balsuok — tai juos tik para
met Franklin D. Roosevelt ant gina". Prie to dar prisideda
rą k a r t ą b u v o i š r i n k t a s jausmas, kad vieno asmens
prezidentu. Tuo metu už jį bal balsas nėra reikšmingas ir iš
savo 34,6% balsavimo amžiaus tikrųjų nieko nenulemiantis.
gyventojų. Blogiausias atvejis
Pažvelgus į Amerikos poli
buvo 1836 m., kuomet 11,4% tinį gyvenimą, yra pagrindo
balsavimo amžiaus gyventojų
nepasitikėjimui ir nepasiten
išrinko Martin V a n Buren pre- kinimui. Pastarųjų dvidešimt. zidentu.
..
meties metų įvykiai yra suda^ Ankščiau yra buvę daug kliū vę smarkių smūgių Amerikos
čių dalyvauti balsavimuose. Iki politiniam organizmui. Viet
1828 m. valstijų seimai išrink namo karas, Nixono "Waterdavo tuos, kurie atstovaudavę
gate" skandalas,
Carterio
valstijai vadinamojoje Bal
kadencijos intrigos — Bert
suotojų kolegijoje. Pravedus Lance atvejis, kabineto atsis
kai kurias balsavimo refor- tatydinimas ir pan. — ir pa
- - m a s , tas pasikeitė, bet moterys staruoju metu paaiškėję įvai
° ir daugumas juodukų liko be r i a u s i k o n g r e s o
narių
is2
balsavimo teisių.Po to keli JAV
"nuotykiai" tikrai neduoda
T-^Konstitucijos pataisymai yra pagrindo atnaujintam pasi
įį^UAiąu praplėtę balsavimo tei- tikėjimui. Antra vertus, gal
ses:. panaikino rasę, kaip kliūtį egzistuoja tokia politinė atmos
•• * balsavimui, suteikė balsavimo fera, kuri leidžia išrinktiems
*—-teises moterims, sumažino bal pareigūnams nesiskaityti su
savimo amžių ir pan. Vis dėlto, gyventojais, dėl to tiek ma
inrezidentus tebeišrenka mažu žai žmonių balsuoja.
ma — 1976 m. tik 27,2% bal
Tiesa, gausus dalyvavimas
savimo m a ž i a u s gyventojų
rinkimuose neužtikrina atsa
išrinko J i m m y Carter pre
kingų valdžios pareigūnų buvi
zidentu.
mą, tačiau dalyvavimas demo
' Šią lapkričio 4-tąją tikimasi, k r a t i n i a m e procese y r a
kad t a r p 80 ir 90 milijonų žmo nepamainomai svarbus kraš
nių baisuos. Tuo tarpu spė- tui, kurissave
skelbia
.-. j a m a ^ k a d maždaug toks pat "demokratijos tvirtove Vaka
.skaičius balsavimo amžiaus ruose". Nebalsuodami, asme
gyventojų nebalsuos.Nusivylę nys dažniausiai tik padidina
valdančiaisiais, nepatenkinti balsuojančių įtaką politiniam
partijų kandidatais, vis di- gyvenimui. Ta padėtimi daž
nįs skaičius amerikiečių niausiai pasinaudoja specialių
I ir
a t s i s a k o d a l y v a u t i b a l  interesų grupės. Be to, asmuo
savimuose.
Nebalsuojančių praleidžia progą viešai išreikš
skaičius ' y r a pastoviai augęs ti savo nuomonę. Ir kai kada tik
W o <$(§]$% 1960 nr. flti 45,6% keK balsai yra reikšmingi ir nu
1976 nk O nebalsąvimo koe lemia balsavimo rezultatus,
ficientas y r a dar didesnis tų lca. prieš dvejus metus 14 bal
rinkimų metu, kai nerenkami sų nulėmė Pennsylvanijos sei
prezidentui. Per paskutinius mo kontrolę. Abiejoms par
'rinkimus į Kongreso narius, tik tijoms lygiai pasidalinus seimo
35,1% tų, kuriue galėjo, bal atstovų skaičių, seimo vado
savo, t y . 54,68 milijonai. O tuo vavimą g a l u t i n a i nulėmė
tarpu sausio mėnesį daugiau Adams valsčiaus rinkimai, kur
negu 100 milijonų žiūrėjo ame laimintis kandidatas laimėjo
rikietiško futbolo pirmenybių tik 14 balsų skirtumu.
rungtynes — "Super Bowl".
Svarbiausia šios problemos
Mokslininkai, išstudijavę šį pusė yra tai, kad esanti poli
klausimą, teigia, kad sis tinė padėtis gali išugdyti
teminės kliūtys, socioekono- "nebalsuojančių" klasę Ameri
minės sąlygos ir nepasiti koje. Tuo atveju valdymo sis
kėjimas
v i e š o s i o m i s tema, kuri buvo visų visiems,
institucijomis yra trys pa- taps kelių keliems. Tai yra smū
-grindinės nebalsavimo prie gis pačioms demokratijos šak
žastys. Palyginus su kitais nims, be kurių joks medis ne
kraštais, kur balsavimo koefi g a l i a u g t i ir ž a l i u o t i .
cientas y r a žymiai aukštesnis
(pvz., Australija, Švedija, Va- Mokslininkai aiškina, kad pa
karų Vokietija, kur balsa naši padėtis išsivystė tarpvimas siekia 90% galinčių bal kario Vokietijoje, kur poli
neišsivysčiusi.
suoti), d a u g u m a s JAV valstijų t i š k a i
aktyviai nesiekia registruoti visuomenė staiga atsistojo
.naujų balsuotojų. Yra aiškina akistaton su pasauline krize ir
ma, kad J A V sistema yra, apla negalėjo net išsirinkti tinkamų
mai, viena nepatogiausių bal vadų. Išsivysčius panašiai
padėčiai čia Amerikoje, bus per
suotojų atžvilgiu.
Be to, jaunieji ir neturtingieji vėlu susirūpinti krašto poli
(l.r.)
yra mažiau linkę balsuoti. tiniu gyvenimu.

RŪTA KLEVĄ
VIDZICNIENĖ

Vilniaus lietuvaitės su gėlėmis ruošiasi sutikti Vilniaus vyskupą Julijoną Steponavičių,
minint jo vyskupavimo 25 metų sukaktį rugsėjo 10 d.

AR AMERIKOS OKIS GERĖJA?
Nobelio ekonomikos atžymėjimo 1980 laimėtojas prof. L.
Kleinas (buvęs prez. Carterio
patarėju, iš tų pareigų pasi
traukęs, nes jaunystėje "iš nai
vumo" buvęs komunistu) pra
našauja mažą 1981 ūkinį
atkutimą, tačiau palūkanos, in
fliacija ir nedarbas toliau bū
sią aukšti. Tenka su juo sutikti.
Pasimaišę rinkimai kovą su
infliacija pristabdė per anksti.
Tai rodo ir rugsėjo mėn. pramo
ninės gamybos 1 p r c , gyven
tojų pajamų 0,9 proc., 1 proc.
BTP pakilimai ir prekių atsar
gų sumažėjimas, paprastai
reiškiąs didėsiančią gamybą.
Pirkliai visgi šiais atkutimo
duomenimis nei iš tolo nesi
džiaugia. Didieji bankai savo
geriausiems klijentams pa
lūkanas ir vėl iškėlė iki 14 proc.,
o infliacija persivertė per 12
proc., siekia beveik 13 proc. Iš
palūkaninio nuošimčio atėmę
infliaciją,
atrandame,. kad
skolintis ir toliau labai pigu.
Atrodytų, kad jau vien dėl to
ūkis turėtų kilti, kaip pašėlęs.
Taip betgi nėra, nes šiemet jis
vis dar atsilieka, kai tas vienas
BTP kilimo proc. nei iš tolo
neatsveria pirmojo pusmečio
kritimą. Gal dėl to ir akcijų rin
ka, kaip tie sodai, kada žydi
kada ne, tai kyla'tai krinta ir,
žiūrėk, savaitgaly stovi kur sto
vėjus. Panaši ir aukso su si
dabru rinka.

LEONARDAS DARGIS

Karui karštėjant, pastarie
siems tikros lankos atsivėrė, tik
šienauk. Apie OPECĄ netenka
ir kalbėti — tai savaime su
prantama.
Bet va, gal atsimenate, nese
niai prezidentas užsipuolė
Volckerį, centrinio banko val
dytoją, už palūkanų kėlimą,
mat, prieš rinkimus prezi
dentas tokio kilimo nenorėtų.
Čia tai jau grynas nesusiprati
mas. Pats prezidentas ne tik
Volckerį paskyrė centrinio ban
ko valdytoju, bet ir dar keturis
kitus to banko iš septynių val
dybos narius. Jau vien dėl to
jam nepritiktų kalbėti taip, lyg
jis tame banke reikalą turėtų su
priešais, kai jie tebando
įsisiūbavusią pinigų paklausą
prilaikyti.
Taigi, prezidentas pats plaka
ir pats rėkia. Gi kiekviename
WJ numeryje gali rasti vals
tybės be atvangos pardavi
nėjamųjų vekselių bei lakštų
sąrašą ir jų kainas. Tai
stambiausia pinigų paklausa,
kelianti palūkanas.
Prezidentas galėtų būti
centrinio banko valdytojui ir
dėkingas, nes palūkanos ne
taip jau seniai buvo ir 20 proc.
Po to krito iki 10,75 proc., o da
bar ir vėl kyla. Prezidentai,
kaip taisyklė, niekad nėra
patenkinti
nepriklausomais
centrinio banko valdytojais.
Nebuvo prez. Carteris paten
Kas gi kelia
kintas ir A. Burnsu, kuris da
pinigų palūkanas
bar yra prezidentinio kandi
Pirmiausiai valdžia, nei dato Reagano ūkiniu patarėju.
negalvodama
subalansuoti O kai 1978 kovo mėn. A. Burns
biudžetų, na, ir spekuliantai. turėjo palikti centrinį banką

Naftos r e i k a l a i
Statistika naudojama paaiš
kinimui, iliustracijai, spren
dimų palengvinimui, arba ty
čia reikalų aptemdymui,
žmonių mulkinimui. Panašiai
elgiasi ir žinių tarnyba, vienas
naujienas pabrėžtinai kar
todama, o apie kitas nutylė
dama, lyg pagrindiniai šian
dieniniai reikalai būtų moterų
lygybės, abortų, mažumų ar
taršos klausimai.
Taip ramiai ir lėkštai bekal
bant, kai Sov. S. ima valstybę
po valstybes, Irako ir Irano ka
ras pasidaro kažkokiu vietiniu
pasikumščiavimu,
siekiant
iškelti naftos kainas. Sov. S. re
mia abidvi kariaujančias puses
ir niekas dėl to neprotestuoja,
nes čia gi irgi jų "vidaus rei
kalas". O kas, jei tas vidaus rei
kalas pradžia Vakarų išstū
mimo iš ten esančių naftos
laukų?
Prie pat JAV durų panašus
išstūmimas irgi jau prasidėjęs.
Nikaragua jau smarkiai švie
čiama sovietiniai. Toliau sek
siąs EI Salvadoras, o po šio
Gvatemala, kur peštynių ir da
bar netrūksta. Pagrindinis
tikslas betgi ne šios valstybės.

KNYGA
J U R G I S JANKUS

taigi pavojumi taikai. Liberalai
visad patogiai ir saugiai sulen
da už idealistinių barikadų, tuo
pat laiku visai ignoruodami
žmogaus išlikimui būtiną savi
garbą, praktišką protą ir savęs
išsaugojimo principą.
Todėl vertėtų sutrauktai per
bėgti per paskutiniųjų keturių
metų prezidento veiklą ir
nuopelnus, peržvelgiant bent
kelis ryškesnius ir didesnius
atgarsius turėjusius atvejus,
kad paaiškėtų bendri šio simpa
tingai besišypsančio pacifisto
siekiai ir jų rezultatai.
„Taikingos derybos", atrodo,
yra šio misijonieriaus šūkis. Vis
dar tikėdamas, kad pavykus
susėsti su rusais prie bendro
posėdžių stalo jis neabejotinai
įtikintų juos taikos grožiu,
Carteris užsimerkia prieš susi
lauktus iš jų pusės pažemini
mus. Prisiminkim Etiopiją, iš
kurios rusai savo ginklais ir
kubiečių rankomis pasidarė
puikią bazę netoli arabų alyvos
šaltinių. Carteris nenusiminė,
priešingai, tik paprašė Brež
nevo sumažinti tokias akcijas
ir paleisti bendradarbiavimu
su amerikiečiais kaltinamą
Šaranskį, asmeniškai duoda
mas užtikrinimą, kad šis tikrai
nedirbo Amerikos žvalgybai.
Brežnevas Šaranskį rado kaltu,
aiškiai a t m e s d a m a s k a i p
nereikšmingą Amerikos prezi
dento žodį. Taikos balandžiu
nešinas Carteris tebesilaikė
kaip už peilio briaunos Salto
ginklų apribojimo derybų, ir net
sovietų pagalba Vietnamui jo
invazijoje į Kambodiją nesu
purtė švento tikėjimo rusų ger
ais norais, bet, ačiū Dievui, čia
jau pasišiaušė Kongresasirteko
taikos misiją kuriam laikui ati
dėti. Pagaliau atėjo eilė nelai
mingajam Afganistanui, kurio
pasėkoje prezidentas liepė savo
olimpiniams
sportininkams
pasiimti žaislus ir eiti į savo
kiemą. O ką mums apie prezi
dentą sako istorija su^fąnatikais Irane? Sulaužius visus
tarptautinius nuostatus, bru
taliai ir nelegaliai įsiveržusių j
Amerikos ambasadą — teisi
niai Amerikos teritoriją, —
banditų
grupės
atstovas
nuolankiai ir su džiaugsmin
gais lūkesčiais sveikinamas N.
Yorke Jungtinėse Tautose gal
net bandant išmainyti įkaitus į
ginklus karui su savo teisėta
teritoriją atsiimti išėjusiais
irakiečiais, drauge nepamirš
tant sumesti kelių maldingų žo
džių rusams raginant juos nesi
kišti, lyg jiems kokie patarimai
būtų reikalingi.
(Nukelta į 7 psl.)

nepavalgydintas, neaprūpintas, — motina net nejus
dama pasuko kalbą nuo vaiko į Dievą, laisva ranka vis
nubraukdama nesulaikomas ir nelaikomas ašaras..
Simukas sekė iš paskos nebe toks smagus. Pirma
Bet Simukas nėjo. Vaikščiojo apie Rūkę, Šnekėjo
su ančiukais, buvo smagu, kad didelis sunkumas nuo manė, kad dėdienės jau nebėra, bet dabar motina
galvos nukrito.Niekam knygos nebereikės nešti. Jeigu atnešė kitokią žinią. Jam dabar rūpėjo, ką reikės
motina ir paklaustų, pasakytų, kad seniai nunešė. Dar daryti, jeigu daktaras dėdienę pagydys. Nuo rūpes
turėjo porą laikraščių. Tuos tai nuneš ir dėdei Pilypui čio net ir vakarienė nelabai lindo, nors motina prie
atiduos. Gal jis leis ir pačiam po skrynią pasirausti. šilto pieno dar ir nuo Petrinių likusio pyrago storą
Tada parsineš, kas pačiam geriausiai patiks. Kai riekę padėjo. Jis sėdėjo prie stalo kampo viena ranka
mergaitės atsileido karves į tą pūdymo pusę, nubėgo parėmęs galvą, žvilgčiojo į raudonus saulėlaidžius, o
net su jomis pažaisti, bet ir žaidžiant dėdienė vis lyg kita knibčiojo iš pyrago razinkas.
koks dygulys akyse pasirodydavo. Tai ant trobos
— Valgyk, Simutėli, — motina uždėjo ranką
slenksčio su auksiniu geltonų kasų vainiku arba vaikui ant galvos. — Nesirūpink, vistiek nieko neiš
pajusdavo jos ranką, kai išeinant iš klėties jį apkabin sirūpinsi. Kaip Dievulis norės, taip ir bus. Ar
davo ir prie savęs priglausdavo. Kažin kur toli, anapus nebijosi pabūti vienas? Man dar reikėtų nubėgti pas
smagumo, kad nebereikės atiduoti knygos, Pilypus. Gal jau bus daktarą parvežę. Jeigu bijosi,
dygtelėdavo, kad nebematys jos kasų, nebėjus jos galim eiti kartu. Tenai paguldysiu. O jei tėtė bus jau
apkabinimų, nebegirdės jos balso, ir ašara vėl parvažiavęs, tai abu pareisite.
norėdavo pasirodyti akies kamputyje, bet jis greitai ją
— Nebijosiu. Ko man bijoti? — tyliai bumpnubraukdavo.
telėjo.
Kad taip kitą sykį, būtų Šokte pašokęs eiti, bet
Saulutei leidžiantis atėjo motina. Nesmagi, ap
dabar nė į tą pusę nenorėjo. Nueik, o dėdienė ko gera
siašarojusi.
tuoj pasakys: "Simuti, tu paskaityk man apie kokį
— Jau girdėjai, kas atsitiko? — pasakė.
šventąjį". Kai pasakysi, kad knygą palikai namie,
— Žinau. — vienu žodžiu atsiliepė Simukas.
Jam pasidarė nejauku, kad motina verkia, o jis ji tuoj: "Dar ne visiškai sutemę. Nubėk, atsinešk".
Kad ir labai bijojo vienas namie pasilikti, vistiek
norėtų džiaugtis, bet kad ir tas džiaugsmas kažin
neprisivertė
eiti kartu.
kodėl darosi nebe džiaugsmas.
Kai motina išėjo, Simukas žiūrėjo pro langą į ją
— Tėtė tuoj išlėkė daktaro, — šnekėjo motina. — nuskubančią pakluone, paskum takeliu į mūrų
Kai dabar išėjau, dar nebuvo grįžęs. Turbūt rado sukilusius rugius. Dar ilgai matė jos galvą, kiūsnoišvežtą kur pas kitą ligonį. O. Genovaitė, vargšelė, jančią iš rugių lauko, o pats galvojo, kad tokia naktis
visiškai mirtim vaduojasi. Ir labai kenčia. Kažin ir būtų pati geriausia išeiti į Ameriką. Kai dabar
daktaras ar ką bepadės. Ir kuo, Viešpatiel ji galėjo Tau vienas namie, niekas nesimaišo, viską gražiai
nuskalsti, kad ją taip kankini? Ar kad vargšui bekojui susidėtų, susirištų ir išeitų.
atnešė šviesos? Ar kad visiems buvo gera. Juk nei
fBus daugiau)
elgeta, nei koks pavargėlis neišėjo iš jos namų

— Mama sakė, kad gali eiti. Vakare mes ir
ančiukus parnešim. Nebijok, mes nemeluojam.
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Mergaitė šnekėjo, senavo. Ką buvo girdėjusi iš
motinos ir kas atėjo čia pat į galvą. Ėmė net abejoti, ar
Pilypas begaus kur nors kita tokiągražią. O kad ir ne
* —.
tokią gražią, bet tokią gerą. Kažin ar beatsirasianti
kokia į žmogų panaši, kad už jo beeitų. Kuri benorės,
kad bernas vėl užmuštų.
Simukas klausėsi ir juto, kaip didelis sunkumas
krinta nuo galvos. Jeigu dėdienės nebėra, jam
nebereikės eiti j Ameriką, nebereikės plaukti per
vandenis, kurių nei galo, nei krašto nematyti. Ir
knygos nebereikės nešti. Jeigu ne tos trys mergaitės,
visos tokiais rimtais veidais ir didelėmis akimis, jis
ant vienos kojos būtų ėmęs šokinėti aplink Rūkę ir
praplyšęs smagiausiais transliavimais, bet jos visos
trys stovėjo čia pat ir nejudėjo iš vietos. Jis net matė
kaip Piršienė išbėgo iš kiemo su šluota ir nuvijos atgal
į vasarojų beslenkančią Dvylę. Nuvijusi prisidėjo
ranką prie kaktos, pažiūrėjo į jų pusę, bet mergaičių
namo nešaukė, o Simukas nenorėjo niekur eiti. Nei
namo, nei pas Pilypus. Jis tenorėjo būti čia ir bėgti ratu
apie Rūkę, kad tik tos Piršiukės greičiau paliktų
vieną.
"' JAV LB ir Amerikos l i e t Jaun. S-gos suruoštame priėmime pagerbti
— Eik, kodėl neini? — paragino vyresnioji.
' ssimti deTnnnutrRntai Ii k į d. rašytojas A. Vaičiulaitis, V.R.T. pirm.
— Spėsiu vakare. Šiandien vistiek nelaidos. Dar
A. Gečys ir kongr. C. Dougherty
e*
kol
grabą padarys, — pridėjo ir atgalia ranka
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės
nubraukė iš kažin k'ir beatsirandančią ašarą.

—

palūkaninis nuošimtis tebuvo 8
proc. dydžio.
Prezidentui,
atseit, visai gerai pavyko
persiskolinti, t a i p pat ir
infliaciją pakelti, kurios jo val
džios perėmimo metu tebuvo 6
proc. Už tai jis gali pasigirti,
esąs vartojimo ūkinės dalies
čempionu, užmiršdamas gamy
bos ir vartojimo lygsvarą.

Vienas iš dažniausiai sutin
kamų priekaištų valdžiai, ypač
ryškus artėjant svarbesniems
rinkimams, yra piliečių nuo
monė, kad kandidato, netgi
krašto prezidento išrinkimas
nieko daug negalės pakeisti
faktiškoje padėtyje, nes krašto
vadas yra suvaržytas ir supai
niotas daugelio
priešingai
veikiančių nuostatų, pakibęs
tarp kongreso ir teismų sis
temos, priklausąs net užsienio
politikos sprendimuose nuo
daugelio į skirtingas puses trau
kiančių grupių ir asmenų. E sant
tokiai padėčiai žmonės bevil
tiškai nuleidžia rankas ir balsa
vimo dieną išvažiuoja žvejoti.
Kadangi šie priekaištai nebe
nauji ir pasaulio padėčiai
komplikuojantis darosi vis gar
sesni, vėl girdisi balsai, kad
amerikoniškąją trijų atskirų ir
nepriklausomų dalių valdymosi formą reikia keisti, artinant j ą
prie europietiškosios parla
mentinės sistemos, kur ir prezi
dentas ir kongresas būtų iš tos
pačios partijos eilių, dirbtų
vieningai, o reikalams nekaip
vystantis bent žinotume ką už
tai kaltinti. Kadangi ameri
kiečiams neatrodo patrauklūs
prancūzų ir vokiečių valdžios
modeliai su daugybe partijų ir
neišvengiamom jų koalicijom,
gi sovietų vienos partijos siste
ma čiaarbanelabai tikima,arba
nelabai suvokiama, kodėl žmo
nės tokios sistemos nepakeičia,
todėl daugiausia yra žiūrima į
britų modelį.
Visi šitie blaivūs patarimai
yra aiškūs bent kiek šviesesnei
galvai, bet Čia vargu jiebus ima
mi į širdį, nes tokius pakeitimus
nediktatūriškoje valstybėj e turi
daryti kongresas, — atseit turi
nupjauti šaką, ant kurios patys
sėdi. Niekas nenori atsisakyti
valdžios savo noru.
Reikalams šitaip stovint ir
m a t a n t k r a š t o , prezidento
bejėgiškumą dalykus drastiš
kai pakeisti, vėl iškyla sena
dejonė, ar iš viso apsimoka ei
ti balsuoti?
Jeigu prezidento tiesioginė
galia ir yra iš tiesų labai ribota,
tai jo įtaka visgi yra milžiniška.
Apsupęs save sau patraukliais,
panašios galvosenos kabineto
nariais ir susodinęs savo linijos
žmones į gynybos ir užsienio
politikos postus, prezidento
asmuo, jo galvosena ir asme
niški įsitikinimai mums, lietu
viams gali būti neišpasakytai
svarbūs ir lemtingi. Štai
susikoncentruokime prie da
bartinio prezidento kelių reikš
mingų posakių, gąsdinančių
tautą Reagano „karingumu",

i

LIETUVIAI, BALSUOKIME U2 PREZIDENTĄ
PREZIDENTAS CARTERIS kovą už žmogaus teises
laiko šventa pareiga. J i s yra viešai pasmerkęs
CARTER
komunistų vykdomus žmogaus teisių pažeidimu
CARTERIS yra užtikrinęs Lietuvos pasiuntinybės
savarankiškumą, jos tęstinumą, kaip svarbų nepri
pažinimo politikos simbolį, ir palankiai išsprendė
Lietuvos Atstovybės finansinę problemą.

poų (leidinėlio 8 psl.). I š tikrų
jų t ų grupių buvo ne dešimt, bet
devynios: Lietuvių frontas, Lie
tuvių krikščionių demokratų
sąjunga, Lietuvių tautininkų są
junga, Lietuvių vienybės sąjū
dis, Lietuvių nationalistų parti
ja, Lietuvos darbo federacija,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjun
ga, Lietuvos socialdemokratų
partija ir Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjunga.

daryti Rusijos kolonijinės im
perijos etnine grupe (leidinėlio
9 psl.). Tik to ir betruko! Va
dinasi, Lietuvos valstybė esanti
išnykusi, nes jos nepriklauso
mybė reikianti atstatyti, o lie
tuvių tauta jau tapusi Rusijos
kolonijinės imperijos etnine gru
pe! Didesnės paslaugos iŠ mūsų
etnografų Maskva niekados ne
galėjo tikėtis.

Tačiau, vengiant jo žalingo po
veikio Lietuvos bylai, atrodo,
kitos išeities nė nebūtų.
Bronius Nemickas

Įvairių atspalvių ateizmas •*#kaip pragmatinis, neopozityvifltinis, psichoanalitinis, egzisten
cialistinis, marksistinis, stukturalistinis ar kitoks — jokiu bū
du neišsprendžia religinės pro
blemos, nepatenkina religinio
poreikio, įsišaknijusio pačioje
žmogaus prigimtyje. Priešingai,
ateizmas, ypač ateistinė kova
prieš religiją ir ateistinė propa
ganda pažadina naują religinį
atgimimą žmonių masėse, kaip
tai matome vykstant ateistinių
režimų kraštuose.

Argi nebėra Vlike žmonių,
3. Vliko poslinkis į Lietuvos kurie įstengtų kiek rimčiau pa
CARTERIS yra paskyręs lietuvį Rimą Česonį ir kitų
inkorporacijos sovietinę tezę mąstyti apie šio leidinėlio žalą
Lietuvos bylai ir padaryti rei
tautybių narius delegatais į Madrido konferenciją. J i s
Didžiausia žala Lietuvos va kiamas išvadas?! Geriausia bū
paskyrė lietuvę į prezidentinę svetimų kalbų komisiją.
davimo bylai neša — tai Vliko tų kiek galint veikiau išimti lei
poslinkis į Lietuvos inkorpora dinėlį iš apyvartosš užbėgant jo
cijos
sovietinę tezę. Nežinia ku grėsmei už akių. Žinoma, tatai
CARTERIO žmona suruošė priėmimą 200 lietuvių
riais sumetimais dabartinės Vli būtų labai skaudi operacija —
Baltuose Rūmuose. Dr. Z b i g n i e w Brzezinski ir J o
ko
vadovybės viešuose pareiški šiukšlynan išmesti už lietuvių
padėjėjas Dr. D a v i d Aaron atskirais atvejais padarė
muose, raštuose saviesiems ir visuomenės indėtus pinigus
vertingus pranešimus lietuvių grupėms.
svetimiesiems ėmė prasikišti ne pirktą blogos kokybės gaminį.
Jonas Paulius II
tik sovietinės terminijos, bet ir
CARTERIS spaudos konferencijos metu viešai
Lietuvos inkorporacijos sovieti
paminėjo lietuvį politinį kalinį Viktorą Petkų.
nei tezei palankių posakių. Vie
nur Lietuva suplakama su So
vietų Sąjunga, kitur Lietuvos
CARTERIS, Sovietams užgrobus Afganistaną, sulaikė
valstybė laikoma išnykusią, ne
grūdų pardavimą sovietams.
begyvuojančia (sovietinė tezė),
PREZIDENTAS
CARTERIS
pasižadant ją iš naujo atstatyti.
CARTERIS, dėl tos pačios priežasties, pirmas
Nuopuolio inkorporacijos soYRA LIETUVIŲ DRAUGAS, ge
pareiškė, kad Amerikos sportininkai Pasaulinėje
vietinėn tezėn neišvengia ir kal
rai supranta mūsų BALTIEČIŲ
Olimpiadoje, Maskvoje, nedalyvaus.
bamasis Vliko leidinėlis. J o pa
baigoje pasižadama, kad Vlikas
reikalus jo PERRINKIMAS
CARTERIO iniciatyva buvo pravesta jaunų vyrų
nesiliausiąs vadovavęs Lietuvos
PREZIDENTU
antram
terminui
nepriklausomybės atstatymo ko
registracija.
mums daug padėtų kovoje už
vai, kol šis tikslas busiąs pa
siektas (leidinėlio 11 psL). Jei
LIETUVĄ.
— GUB. R O N A L D REAGAN buvo priešingas grūdų
ryžtamasi kovai atstatyti Lie
sulaikymui, registracijos pravedimui ir svyravo dėl
tuvos nepriklausomybę, tai pri
Amerikos sportininkų nedalyvavimo Olimpiadoje.
leidžiama,
pripažįstama, kad jos
Komitetas P e r r i n k t i
jau
nebėra.
Betgi Lietuvos val
Prezidentą Carterį ir
— G U B . REAGAN, 8 metus būdamas Californijos
stybinę nepriklausomybę de jure
V i c e p r e z i d e n t ą Mondale
tebepripažįsta visa eilė laisvojo
gubernatorium, nepriėmė nė vienos lietuvių delegacijos.
pasaulio kraštų. I r Lietuvos
Stanley Balzekas, J r .
B
r
o
n
i
u
s
N
a
i
n
y
s
diplomatinė
atstovybė gyvuoja
CARTERIO administracija buvo pati dosniausia į
Dr. Vai J . Bylaitis
Albertas Kerelis
Lietuvos valstybinės nepriklau
pensiją išėjusiems žmonėms geriau aprūpinti, kai tuo
Stasys Džiugas
D r . Tomas Remeikis
somybės pripažinimo (vice versa
tarpu gub. R e a g a n o politika šiuo atveju kelią rimtą
Modestas J a k a i t i s
D r . Adolfas Š l e ž a s
DĖMESIO, DĖMESIO, 23-čio distrikto balsuotojai gyvenan
sovietinės inkorporacijos ne
susirūpinimą.
D r . V. S . V a r d y s
tieji Brighton pĮrko, Town of Lake ir Bridgeporto koloni
pripažinimo) pagrindu.
jose. "Neužmirškime lapkričio 4 d. dalyvauti rinkimuose ir
Steigiamajame Vliko atsišau
BALSUOKIME TIK UŽ PREZIDENTĄ CARTER
kime (1944 m. vasario 1 6 d.) ;į balsuoti už JOHN PAUKŠTIS, kandidatuojantį į valstijos
r<-<V - IR VICEPREZIDENTĄ MONDALE
Chicago,
IL.
Oct.
30,
1980
. > t H ..
labai aiškiai pasakyta, kad "Su- j kongresmanus.;
vereninė Lietuvos valstybė nei p JOHN PAUKŠTIS yra žinomas mūsų lietuvių visuomenėje:
dėl Tarybų Sąjungos, nei dėl i! priklauso Lietuvos Vyčiams, Švč. M. Marijos Nekalto Pra
ką ir kitus jos narius, neišski dabartinės Reicho okupacijos
riant nei dabartinių, išrinkda nėra išnykusi, tik suvereninių \ sidėjimo Parapijai, Balzeko muziejui, Lietuvių Prekybos'
rūmams, Šauliams, Dariaus ir Girėno veteranų postui Ir yra
vo Vliko taryba. Nesupranta valstybės organų veikimas yra
ma, koks reikalas vertė leidi laikinai sutrukdytas". (Sis sa- j buvęs posto komenderis.
nėlio ruošėjus išgyvendinti de kinys, gerokai sužalotas, cituo-j tsn Nuvykę balsuoti lapkričio 4 d. balsuokime už JOHN
mokratines žaidynes ir pakeisti jamas ir minimo leidinėlio 3-čia
PAUKŠTIS, r^ti-aukdami rankeną 11-H, kuri randasi apa
jas autoritetine Bobelio galia, me puslapyje, bet tos minties vė
tinėje eilėje kandidatų sąrašo. Balsuokite pirma už 5 , po
neturinčia atramos nei Vliko liau nebepaisant, šliejamasi prie
-mf
to galite balsuoti už ką norite
statute, nei gyvenimo tikrovėje. inkorporacijos sovietinės tezės.
Pats laikas lietuviams turėti savo atstovą Illinojaus
'Valdybos narių skaičių nusta-Į Jungtinių Amerikos Valsty
to Vliko taryba" — sako statuto bių prezidentas F . D. Roosevelvalstijos kongrese, kuris supranta išeivijos lietuvių reika
42 straipsnis. Taigi ir Vliko in tas 1940 m. spalio 15 d. vizito
lus ir remia jų veiklą.
X
formacijos nevalia grįsti kieno metu taisė Amerikos Lietuvių
Visi 23-čio distrikto balsuotojai palaikykime savo tau
nors įgeidžiu ir girdais, pasak tarybos (tada dar vadinosi Lie
tietį JOHN PAUKŠTIS!
kurių Bobelis norįs, kad Vliko tuvai gelbėti taryba) delegaci
valdyba būtų papildyta dar jos klaidas, kurias Vlikas dar
dviem nariais — tada susida tebekartoja net po keturiasderytų jau vienuolika.
I šimties metų, šiais žodžiais:
•

•

I

Vaizdas iš ALRK Federacijos kongreso Detroite. B kaires: V. Veselka, prelatas Balkūnas, kun. Gaida, JAV LB kraš
to valdybos pirm. V. Kutkus, kun. V. Dabušis, kun. K. Pu gevičius, dr. A. Darnusis, J Urbonas ir kiti.
Nuotr. R. Kupriener

Pastabos ir nuomones

KAI ZABALIUS RODO KELIA
Vienas Vliko tarybos narių at-!
siuntė man dabartinių Vliko va
dovų paruoštą ir Tautos fondo
1979 m. gruodyje išleistą suma
žinto formato, maždaug aštuo
nių puslapių teksto informacini
leidinėlį anglų kalba — "Supreme Committee for Liberation
of Lithuania". Deja, minimas
leidinėlis vietoje tikros informa
cijos apie Lietuvą
svetimie
siems pateikia tik kaušą jos by
lai kenksmingo jaugalo. Palie
kant nuošalyje smulkesnes lei
dinėlio kliaudas, negalima pra
eiti nematomis ir negirdomis
pro didžiąsias, būtent: 1) klai
dinant j Lietuvos žemėlapį, 2)
Vliko sąrangos bei organizaci
nės veiksenos iikreivojimus ir
3) Vliko poslinkį j Lietuvos in
korporacijos sovietinę tezę.

išvestomis Lietuvos sienomis:
visur vienodas jų apvadas, nie
kur (išskyrus vadinamą Palec
kio liniją), nėra jokių paaiški
nimų.
Pietvakariuose
priskiriama
Lenkijai Seinai, Suvalkai, Au
gustavas ir kitos istoriškai ir
etnografiškai Lietuvai priklauosančios sritys. Neaišku, kuriuo
pagrindu išvedama siena tarp
Lietuvos ir Lenkijos (maždaug
nuo Vištyčio ežero į pietus ligi
taško piečiau Gardino). Juk
Lietuva nėra sudariusi nei sie
nų sutarties su Lenkija, nei
pripažinusi Curzono linijos. De
markacijos linija buvo tik Želi
govskio karinio smurto padari
nys, ir todėl nėra teisėto pa
grindo laikyti jas Lietuvos —
Lenkijos siena ir atsisakyti nuo
istoriškai ir etnografiškai Lie
1. Klaidinantis Lietuvos
tuvai priklausančių sričių.
žemėlapis
Vakaruose niekuo nepažen
Pirmąjį leidinėlio puslapį puo klinamos Lietuvos teritorinės
šia keistas žemėlapis su ryškiai aspiracijos (tartum jų nė ne

būtų) į lietuviškąsias Rytprūsiv
žemes.

Prof. Steponas Kairys
Vliko pirmininku ne ligi 1946 m.
birželio 15 d , kaip klaidingai
nurodoma, bet ligi ld44 m. bir
želio mėn. Nuo šiol, vokiečiams
išsiaiškinus ir pradėjus suimdinėti Lietuvos pogrindžio veikė
jus, Vliko asmeninis sąstatas
saugumo sumetimais pakito, ir
pirmininku tapo Kipras Bielinis,
o bolševikams antrą kartą oku
pavus Lietuvą, nuo 1944 m.
spalio 3 d., jau Berlyne — Vac
lovas Sidzikauskas.
Atrodo,
būtų ne pro šalį leidinėlio ruošė:
ams susipažinti su Vliko proto
kolais.
Taip pat netiesa, kad Lietuvo
je Vliką sudariusios dešimt po
grindyje veikusių politinių gru-

Vliko galvočiams neišgalint
tinkamai jų pavaizduoti ir pa
aiškinti politiniu, etnografinir
ir istoriniu pagrindu, verčiav
reikėjo pasitarti su istoriku ar
rimtu kartografu, arba apseif
be šios nevykusios "puošmenos'
— klaidinančio Lietuvos žemė
lapio.
J?
%. Vliko sąrangos ir
organizacinės vriksenos
iškraipo*
Vliko sąranga, ypač organi
zacinė (statutinė) veiksena, (ne
žinia kuriais sumetimais) iškraipaliota, faktinių klaidų pribar
styta. Kalbant apie Vliko val
dybą (leidinėlio 4 psl.), prama
tytai teigiama, kad jos "Pirmi
ninkas, išrinktas tarybos, pasi
renka ne daugiau vienuolikos
valdybos narių". iŠ tikrųjų yra
kitaip. Kaip Vliko statutas nu
mato, "Vliko t a r y b a . . . (ne val
dybos pirmininkas. Br. N.) su
daro Vliko valdybą ir prižiūri
jos veiklą" (28 str. b pastrai
pa). Ligi šiol ir tikrovėje taip
būdavo: ir valdybos pirminin-

"Jūsų man įteiktame rašte tei
giama, kad Lietuva prarado sa
DĖMESIO K N Y G Ų MYLĖTOJAMS!
vo nepriklausomybę. Lietuvos
PIRMRS AB ANTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI
nepriklausomybė tik laikinai nu
tildyta (atidėta — put away).
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA
Ateis laikas — ir Lietuva ir vėl
bus laisva...".
Kas gi verčia Vliką neigti
Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės esimą, kai jis kitų
kraštų de jure tebepripažįsta
Užsakydami ar pirkdami visas kartu femiau išvardintas knygas moRamas? Reikia atstatyti Lietuvos te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
valstybės suvereninių organų
veikmę, kuri dabar yra supara- Siuntinys No, I
AUKSO KIRVIS. Juozas Švaistas. Rinktinės mūsų žmonių pasakos.
ližuota sovietinės okupacijos
224
pusi.
varžtų.
VYSK. P . P . BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
Šiuo leidinėliu Vlikas bus gi
gavo J. VaiSnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygcs. 580 pusi.
liausia įsmukęs inkorporacijos
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala. Žmogus ir šuo ir
sovietinėn tezėn — lietuvių taukitos novelės. 213 pusi.
ta nepagrįstai net bandoma paDABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vilgsnis j mūsų laiko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
BRĖKSMES NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Siuntinys No. 2

1-mas tomas. Telšių Vyskupija
BRONIUS

KVIKLYS

Telšių vyskupija y r a 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų.
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
kiek daug meniškų religinių Ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
autorius knygos įvadoje.
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.56.
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:

-

-

-

Knygų originali kaina $25.00. Pai-davimo kaina su persiuntimu taip pat
$12.00.
ANGLŲ NOVELE. Sudarė PovDas Gaudys. Anglų rašytojų novelių
antotogiia. 400 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Joms Balys. 230 pusi.
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Premijuotas ro
manas. 304 pusi.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas GauCys. Lotyn.}
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
MARIJA DANGUJE IR ZEMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas
273 puti.
SUNŪS PALAIDŪNAS. Fultoa J. Sfceen. 174 pusi.
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Cfatcago, IL 80629
Illinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.

DRAUGAS, k51f5 West 6Srd SU, Chicago, IL 606Ž9
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minui

S O L I S T A I
Rimas Strimaitis, Valentinas Liorentas,
Vytautas Paulionis, Roma Mastieni,
Margarita Momkiene,
Audrone Simonaityte-GaiHūniene,
lulrus Savrimas,
Vytas Badys, Bronius Janžys,
Nelia Paulauskaite,
Julita ŠermukJnyte-Burgess.

ČICINU4I

L A I K A S
|
PREMJERA — 1980 metais lapkričio 8 i , 8 Į
vai. vakare. ANTRAS SPEKTALIS — lapkričio |
9 d. 3 vai. popiet. Marijos Aukšt Mokyklos =
Auditorijoje, 6727 South Caliloroia Avenue.
\

ALOYZO JURGUČIO Trijy veiksme opera

Libretu — JUUTOLUJUJS KAIRIO

Dirigentas — ALOYZAS JURGUTIS

Režisierius — PETRAS MAŽELIS

BaUiirtnkas — JURGIS DAUGVIU

— Stit« —
UtTUViy MENO ANSAMBUS

DAINAVA

BILIETAI:
VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifta International). 2501
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AKTORIUS H. KAČINSKAS
ST. PETERSBURGE
1980. X. 22 Uetuvių radijo va
landėles surengtame K. Donelai
čio minėjime išgirdome R Ka
činską. Jau ilgą laiką išsikėlus iš
Bostono, kur jis retkarčiais pasi
rodydavo, pagaliau vėl jį išgirdo
me St Petersburge. Įžymusis ak
torius, kaip ir visuomet, domi
nuoja sudėtinėj programose.
Aukštas, tiesus, jaunuoliškos lai
kysenos, pilnas kūrybinės ugnies,
kerinčio žodžio ir trapaus magiš
ko gesto jis tuoj užvaldė didžiulę
salę...
Iš scenos plaukia Donelaičio
Maloningojo TėtaSo nužemin
tas pagarbinimas, būrų nabagė
lių pagraudenimais, susižavėji
mas Dievo galybe ir paklusimas
jo maloningai rank.fei, "atkopian
Sos saulės" visokios gyvybės pa
žadinimas ir Krizo vestuvių
linksmybės. Po linksmos pavsario
šventės aktorius prabyla liūdnais
\ V. Mykolaičio — Putino, merdin
čio dvasinimo okupuotos Lietuvos
kalėjime, žodžiais, gimusiais to
nais apie jo būste langą, tvorą,
duris, saulę ir viešnią... Toliau
tarp griuvėsių V. Uselienės "SenojLobelis" švenčia grožio ir per
galės šventę. Su J. Blekaičio Mai
roniu blaškėmės po "Mare Nos
trum", olimpiškai ilsimės H. Ra
dausko "Vačare".
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Pokalbis su Kęstučiu Trimaku

Miami lietuvių piliečių klubo
patalpos pernai buvo gražiai iš
vidaus atnaujintos, šįmet ruošia
masi iš lauko perdažyti, o viduj
tik nusėdusias dulkes apvalyti.
Klubo nariai ir svečiai džiaugia
si nauja klubo virtuvės šeiminin
ke p. Sofija Žadeikiene, kuri kas
sekmadienį su vyru Jonu pade
dant pagamina skanius pietus.
Reikia tikėtis, kad padidės klubo
lankytojų skaičius. Klubas įsigijo
gerus stereofaninės muzikos apa
ratus, kuriais šakių mėgėjai galės
pasidžiaugti. Žiemos sezono ati
darymas su styginiu šokių or
kestru numatomas lapkričio 30 d.
Klubo narių susirinkimai įvyks
ta kiekvieno mėnesio antrą antra
drenį, (išskyrus vasarą). Valdy
ba renkama vieneriems metams.
Lapkričio men. 11 d., 1 vai. p.p.
įyykstančiaane susirinkime bus
renkama nauja valdyba ir keturi
direktoriai. Direktoriai renkami
dvejiems metams. Kasmet renka
mi keturi nariai, o iš viso yra 8
direktoriai. Kandidatus naujai
valdybai ir direktoriams gali siū
lyti direktorių taryba ir klubo
nariai dalyvaują lapkričio mėn.
susirinkime. Rinkimai vyks prieš
gruodžio mėn. 9 d. susirinkimą.
Šiuose paskutiniuose metų susi
rinkimuose laukiama daugi?';
klubo jiarių,
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ODISĖJA PRO ILIUZIJAS IR DŪŽIUS

LIETUVIAI FLORIDOJE
SU Petersbur g, Fla.

§
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mums niekada nėra per daug.
Susiduriant su tikrove mūsų iliu
zijos daužomos. Mūsų kelias ša
kojasi pagal mūsų pasirinki
mą — tikrovę neigti, dangstytis
tom pačiom ar kitom iliuzijom,
ar priimti tikrovę.
— Mūsų kasdienybė yra tokia
— Tą temą padiktavo man vienoda, dainai tokia nuobodi.
pats gyvenimas. Psichologijos sri Ar tas pakopas ir pakraipas paste
ty dirbdamas su suaugusiais, o bėti reikia didesnio dėmesio, su
taip pat stebėdamas save, atkrei sikaupimo ir gilesnės įžvalgos?
piau dėmesį į tam tikrus kitimus
— Dažniausia mūsų dėmesys
suaugusiojo gyvenime. Psicholo krypsta j išorę... Darbas, veikla,
ginėj literatūroj gi, pradedant poilsis, smagumai. Be to, tiesiog
Freudu, tebuvo kalbama apie vai nuostabu, kaip kartais mes esa
ko, o paskui jaunuolio vystymąsi. me išmintingi ir gudrūs politikoj,
Apsidžiaugiau
naujausiose psi biznyje... Geriau žinome už Ame
chologijos knygose užtikęs apra rikos prezidentą kaip pasaulį
šant suaugusiųjų gyvenimui cha tvarkyti. Tuo tarpu dažnai visai
rakteringus pasikeitimus, fazes, nesusigaudom, kas su mumis
pakopas, krizes ir .,sezonus". Ma „dedasi", iki kartais nejučiom,
no paskaitos medžiaga didele da nepramatytai prieinam „prie
limi paimta iš naujausiose liepto galo"... ar ištinka mums
knygose surinktos suaugusiųjų koks sukrėtimas, kurio būtume
patirties bei jos interpretavimo. galėję išvengti. Kreipti dėmesį į
— Jūsų paskaitos pavadinimas tai, kas su mumis „dedasi", rei
labai dramatiškas. Kaip jį paaiš kia ne vien emocinių blogybių
išvengti, bet dar labiau —r bran
kintumėte? Kokia jo prasmė?
džiau
ir darniau gyverrt?. Mūsų
— Pavadinimas dramatiškas,
jausmai,
mūsų vidus \— kaip ne
nes suaugusiojo gyvenimas, dra
ramumas,
nepasitenkinimas ar
matiškas. Graikų herojaus Odisėjaus kelionė buvo pilna nuoty ramybė — mums pasako, kas su
kių, pavojų.. Panašiai yra su su mumis „dedasi", ar išpranašauja,
augusiųjų gyvenimu, tik ne iš vie kas gali atsitikti, jei nepakeisime
tos į vietą, o iš fazės į fazę. Iliu kelionės krypties. Gi susikirtimai,
zijų gi mes ne tik linkę turėti, bet kivirčai, „saitas karas" ar dama
jų daugiau ar mažiau nuo vaikys vedybiniam gyvenime, darbe ar

— Spaudoje skelbiama, kad
lapkričio 2 d., 2 ixil. po pietų,
Jaunimo centre Chicagpje kultū
rinėje popietėje kalbėsite tema
.Suaugusiojo psichologinė odisė
ja pro iliuzijas ir dūžius". Tema
labai įdomi. Ar ji buvo Jums pa
siūlyta, ar ją pats pasirinkote?
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l ti "Dainava". Žinau, kad "Či, činskas" vežamas į Clevelandą ir
Torontą. Sunkios sąlygos. Per
naktį
važiuoti autobusu, rytą re
"Dainavos"
darbštumas
ir
ryž
Stovime naujo kultūrinio gy
petuoti,
vakare dainuoti. Daina
venimo įvykio išvakarėse. Ne tingumas galėtų būti kitom or
va nugali ir šiuos sunkumus.
kantraudami laukiame "Daina ganizacijom pavyzdžiu.
— Jūsų 'pageidavimas lietuviš
vos" ansamblio statomos komp.
— Režisieriui, be abejo, tenka
Aloyzo Jurgučio "Čičinsko" prem glaudžiau bendradarbiauti ir su kajai visuomenei?
jeros. Tad šia proga užkalbiname veikalo autoriais — libretistu ir
— Visuomenė ir organizacijos
,Cičinsko" režisierių Petrą Ma kompozitorium. Kaip sprendžiate turėtų atkreipti rimtą dėmesį ir
želį ir jo mintimis dalinamės Jūs šias problemas? Jūsų žvilgs puoselėti "Dainavos" tolimesnę
<
su mielais Draugo skaitytojais.
SAULUJ METINIS
nis į kompozitoriaus Aloyzo Jur ateitį. "Dainava" pristato lietu
SUSIRINKIMAS
— Pone režisieriau, Jūsų ran gučio muziką? Ko žiūrovas gali ti viską buitį, mūsų legendas, istori
kėtis iš šio naujo veikalo?
nius įvykius k tautines tradicijas. tės turime. Tikroviško žvilgsnio
Saulių kuopos narių metinis kose naujosios premjeros "Čičins
(Nukelta į 6 psL)
—
Atvykau
į
"Dainavą"
vė
"Dainavos"
gaivališkas
įsikūniji
kas"
likimas.
Tad
kokios
nuotai
susirinkimas,
(anksčiau
skelbtas
Ir pagaliau aukščiausias pakili
lai ,kada komp. A Jurgutis jau bu mas turėtų labai rūpėti mūsų
mas "Kazimieras Sapiegos" mono lapkričio 30 d.), {vyks sekmadie kos "Dainavos" ansamblyje prem
vo
parašęs apie 85 proc muzikos. organizacijų vadams ir fondų
- logas. Aktoriaus balsas ir gestas nį gruodžio 7 Miami Lietuvių A- ferai artėjant?
Aš vadovaujuosi tuo libretu, ku valdytojams. Tokių
AR K A L B A T E L I E T U V I Š K A I ?
vienetų,
— Kaip ir prieš kiekvieną prem
veda visų širdis ir sąmones pas merikos piliečių klubo patalpose.
ris man buvo įteiktas kartu su kaip "Dainava", juk reta arba
kui paklydusi h* atgailaujantį di 1:30 p.p. bus renkama nauja val }erą, taip ir prieš "Čičinsko", at
(Lithuanian for beginners)
gaidomis. Teko matyti originalą, visai nėra. "Dainavoje" esu pir
dįjį etmoną, kuris gyvenimo gale dyba ir aptariama kuopos vėlia sirado naudingas nervingumas,
kurio medžiagos buvo tiek daug, mą kartą, esu svečias. Mano įs
A. KINKOMAS
prie visų darbų vaisių praradi vos šventinimo programa, kuri pareigos pajautimas. Dirbame
kad, mano supratimu, opera ga pūdžiai ir ryšiai su ja liks nepa
mo ir nevilties bei nusiminimo numatoma 1981 m, sausio 29 d., darnioje ir malonioje darbščioje
Darbo sąsiuvinis (work book) A Ir B, Ir C — studentam* Ir iu»olėjo užtrukti apie 5 valandas. Tai mirštami.
vedančiuoju lnomu — bajorais, 2 vai. p.p.
krp. nuotaikoje.
(for studente and adults). Mokytojų vadovas (Teacher's
ir dabartinis "Čičinskas" turi
Mamai)
ir
penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, žodyną*.
nusižeminęs prieš prarastą arto KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
— Daugelis mūsų "Čičinską" trumpesnę versiją. Su libreto Atvirą ir nuoširdų pokalbį
Viršelis
ir pagrindines iliustracijos R. Paulionio.
jėlį, ryžtasi skambėti piliakalniuo
pažįstame iš Maironio baladės. autorium A. Kairiu neteko "Či baigė "Čičinsko" režisierius Pet
MINĖJIMAS
Published
by the Lithuanian Canadian Community with the supse nugrimzdusiais varpais, budė
ras Maželis. "Dainavai" sėkmės
Ar libreto autoriaus Anatolijaus činsko tema kalbėtis.
port
of
the
Multicultural
Program, Government of Canada. Copyright
Pietinio
Atlanto
pakraščio
ti pakelės Rūpintojėliu, kad po
didžiajame užmojuje. Reikia ti
Kairio "Čičinskas" turės Mairo
by the author, Toronto. Canada 1979.
stora miline nenustotų plakusi Aušros šaulių kuopa ruošia Ka nio "Čičinsko" savitumų, o gal
Su komp. Aloyzu Jurgučiu dir kėti, kad į "Čičinsko" puikų dva
Kaina su persiuntimu $1130. Illinois gyventojai dar prideda 90 et.
lietuviška širdis... Anuomet ir da riuomenės šventės minėjimą lap tai visai nauja versija? Gal galėtu bame glaudžiai, draugiškai, žiū rą suvažiuos tikrai daug svečių
valstijos, mokesčio. Užsakymus siųsti:
kričio 22 d 12-30 p.p. 5550 N. Febar, čia ir Lietuvoje..
mėtė suminėti bent trumpai vei rėdami, kad "Čičinskas" būtų — mielų žiūrovų. Spektakliai
deral Hwy., Sweden House, Fort DRAUGAS, 4545 West 63rd Strett
pristatytas visuomenei geriausio lapkričio mėn. 8 ir 9 d. d. Marijos
kalo ryškesniuosius bruožus?
Absoliuti tyla, visuotinis susi
Lauderdale,
Fla.
Paskaitą
skaitys
je
(mums
suprantama
ir
įkanda
aukšt.
mokyklos
auditorijoje.
Chicago, III. 60629
telkimas ligi graudulio krūtinėje
— Aišku, Kairio "Čičinskas"
Jurgis Janušaitis
ir kieto ryžto sąmonėje... Akto buv. Lietuvos generalinio štabo bus atpažintas ir maironiškose ma) šviesoje.
riaus menas — katarsio menas kapitonas Juozas Šukys, neseniai aplinkybėse, tačiau yra daug skir "Čičinsko" muzika man davė
nubudimo ir širdžių apsivalymo persikėlęs gyventi į Miami Beach. tumų. Kairio "Čičinskas" yra ly daug idėjų. Jos dramatiškumas, ... i JI. niiiiiiiiiiiiniinnn.iiiiiiiiuiinnniiniiiiininnmutnun tinimui. i.,i.i.mnu.iiuimniiii.
menas... Greitai prabėga susižavė Bus trumpa meninė programėlė dimas filosofinės buities — kovos nuotaikos ir įvairumas mums už
ir bendri pietūs. Visi plačiame At
dėjo sunkoką pareigą ir pareika
jimo ir pasigėrėjimo scenos...
lanto pakrašty išsibarstę lietu tarp blogio ir gėrio. Čičinsko ir lavo daug darbo ir ilgų valandų,
DAR GALIMA GAUTI SIŲ PLOKŠTELIŲ
Minėjime programą dar papil viai maloniai kviečiami dalyvau jo tarnų bei dvaro ponų gyveni ypač, kad du solistai gyvena Kana
A DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
dė švelni solistė O. Zubavičienė, ti.
mas pražudė gėrio ir tiesos keliu doje, o aš pats Clevelande.
L LEETUVA, TĖVYNE MŪSŲ —
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų
padainavusi kelias dainas ir vieną
einančius, nepaisant, kad teolo — "Čičinsko" operoje yra šiur
labai malonu.
Lietuvos,
Latvijos
ir
Estijos
himnai.
Lietuviais
esa
ariją, ir M. Pėteraitienės paskai
gas Dievo vardu prašo pasitaisy kščių momentų, vaizduojančių
me gimę, Mes su rūtom. Lietuva brangi, Kada no
1. Ispanų — Valsas
tėlė apie Donelaičio gyvenimą ir
ti ir atgailaujant sugrįžti į tiesos savanaudiškumą, lėbavimus, kers
riu verkiu. Ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrai"
2. Sapnas — Tango
darbus. Sceną puošė meniškas
tr kttoa.
kelią. Blogis nenužudomas, to tą ir girtavimus. Yra ir linksmų pa
3. Gyvenimas — Fokstrotu
dail. V. Vaitiekūno nupieštas K
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas
dėl Čičinskas TT jo dvaras prakei
sireiškimų pokylių metu, daly L SOKTME5. Liūdna man be tavęs — Tango
Donelaičio portretas.
kiamas ir vėl nugramzdinamas
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia
vaujant baletui. Tikiu, kad "Či
6. Daina padės gyventi — Fokstrotas
po žeme
Po visos meninės programos — Hartford, Conn.
mergina, Metiės istorija Ir L t.
činskas" yra didelis įnašas į mūn pusė
moterų širdžiai pasidžiaugti ir
— Be abejo, Jūs, pone režisie sų muzikinę literatūrą.
S.
TYKUS
BUVO
VAKARĖLIS
1.
Bučkis
— Valsas
vyrams viltingai pavyzdžio sa
riau, turėjote progos arčiau pa
1
Širdie
—
Tango
—
I
šį
klausimą
turėtų
atsaky
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvtdiok, Dėdės JoMOKYKLA
vo žmonoms paveikimu tikėtis — LITUANISTINĖ
žinti "Dainavos" ansamblio me
3. Skraido garsai — Fokstrotas
Siū naktely (Dzūkų daina), Kas bernelio sumislyta.
ninį pajėgumą. Ar ansamblis miiiimiiiimifjiiHiHiiiiiimiiiimiHiHiiii
S. Kačinskienės mezginių paro
4. Skrenda naktys — Fokstrotas
no polka ir kitos.
Hartfordo Lituanistinėje "švy pajėgus statyti muzikinius veika
da tautiniai ir kitoki moterų dra
5. Paskutinis sekmadienis — tango
Sol.
Prauiime
Ragiene
4.
ANTANAS
KUČINGIS
turio"
mokykloje
prasidėjo
moks
8. Turiu dvi merstaas — Fokstrotas
lus
ir
kokios
"Dainavos"
ansamb
bužiai, šviečia spalvomis ir pa
Kur
lygūs
lankai,
snaudžia
tamsūs
miškai.
Tyliai.
dainuoja
las.
Pamokos
vyksta
vakarais,
lio perspektyvos žvelgiant į atei
trauklių formų. O kad taip Done
Kama tik S8.00
tyhai Nemunėlis teka, II operą "Eugenijos Oniek¥io pagraudenimą "vežlybomsj penktadieniais nuo 6 vaL iki 8:30 tį?
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS
gtaa" "Don Juan" I r t i
darbščioms būrų gaspadinėms" ir vai. Mokinių šiuo metu susirinko
— Dainava, be abejonės, per
Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr.
11. (Tikimasi, atvyks ir daugiau.
14 skirtingų lietuvių kempon 5. SKAITO DALIA JUKNEVICICTĖ —
kitos išgirstų....
H. Nagys, B. Pūkdevičiūtė ir L. Sutema-Kataii35 metus įrodė savo pajėgumą ir torių
dainos ir arijos-—6 su stygi
I pus* — Vincas Krėvė-Mickevičius. Janina Degu
kienė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
V. K. Patalpos ir šiais mokslo metais patvarumą, beveik kasmet išeida nio kvinteto
palyda, 2 su klaritytė: EflėraJOai.
gautos Trinity College, Life Ser ma su nauju veikalu. Tai ne daž
sinį malonumą. Kaina tik 18.00. Ją įsigydami, pa
*
neto partija papildoma ir 4 su for
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus
vices Center.
nas įvykis ansambliuose. Jei kas tepijono palyda (Bėriui, berželiui
pat
Algimanto
Mackaus
eilėraščiai
lituanistinės mokyklos vedė žino H arčiau, ką reiškia išleisti Gegutė. Dainos Muzika ir giles.
PrMiitlnUme Joaą Aistį. Jis pats savo kūrybą {kalbėjo
jas Steponas Zabulis, mokytoja naują premjerą, tam žinoma, kad Sofijos malda. Skamba, skamba 1 LEONAS BARAUSKAS I piokStelę, jų yra 30 ir kata tik $8.00Sandaros skrynia, iemaičių pasveikinimas, Naujiesi
tuo
tarpu
yra
Birutė
Nenortienė.
kanklės.
Nedvelk
vėjeli.
Yra
šaUs.
LIETUVIU KLUBO VEIKLA
nadektoosi. Žemaičių dama, Ai lietuviškas Žemdir
Mylėk lietuvį ir kitos).
Yra susidariusi ir angliškai
USsakymus siųsti:
bys, Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti...
Atvėsus orui šiaurinėje Ameri kalbančių asmenų lietuvių kal Alfonsas Dzikas — pirmininkas,
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
DRAUGAS, 4S45 W. SSrd St, Chicago, IL 88*38
koje ir Kanadoje, pagyvėja gyve bai grupė, tad ieškoma mokytojo ir Algis Jalinskas — iždininkas.
Plokšteles kaina su persiunti 7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. J o t KrfkštaUrftvteKo vėjai pučia, Pamiėjau vakar, Treji gaidžiai ne Užsakant pridėti 50 et. už kiekviena plokštele per
nimas Floridoj. Prekybininkai ar mokytojos. Praeitais metais
Si informacija gauta iš Nijolės mu — $8.85. Biinois gyv. dar pri
giedojo, Verpsiu, verpsią, Mocarto, Fr. Schuberto. siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių.
ruošiasi sutikti atvykstančius žie šiai grupei dėstė Jūratė Di Bene Simonaitienės. praeity metų Lit deda 48 et. Biinois valą. mokesčio.
Banaičio ir kitos datas.
Uisakymmi į Kanadą reikia pridėti po 175 palto
mos gyventojus. Pasiturintieji lie H erto (Bernoitaitė).
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
mokyklos vedėjos. Tikimasi, kad
Kata kiekvienos ptotttelėa SĖJO
tuviai sugrįžta į savo žiemines re
Lituanistines mokyklos tėvų ko mokinių ir mokytojų skaičius 4645 W. «3 St Cfctago, tL 60C29.
zidencijas.
mitetą šiais mokslo inft*fa sudaro dar padidės.
m«w«mmuuiiumnitii!imiraiiNuiim
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l CICmSKO PUIKU DVARĄ

Mūsu kolonijose

YRA

Miami, Fla

ŠALIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 30 d.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
IX TARYBOS SESIJA
(3) Pirmininkų p rane Šimai
(Tęsinys)

t

komisiją, susidedančią iš šios sri
ties profesionalų. Jau užmegzti
ryšiai su JAV valdžios įstaigomis.
Lietuviškos parapijos turėtų likti
lietuviško gyvenimo tvirtovėmis.
JAV LB netrukus planuoja dar
buotis šioje apleistoje srityje
Labai daug pastangų dėta san
tykių su Altu pagerinimui. Rug
sėjo 13 pasitarimo nutarimai jau
yra JAV LB Valdybos patvirtin
ti. Susitarimo įsigaliojimui terei
kia Alto pritarimo. V. Kutkus ti
kėjosi ir vylėsi, kad tai netrukus
padarys, nes lietuvių visuomenė
seniai tokio susitarimo laukia.
Painformuota apie bylą dėl re
organizuotos lietuvių bendruo
menės. Oponentai buvo padavę
bylą į apeliacinį teismą, bet ji
buvo atmesta ir grąžinta į rajo
ninį teismą. Kilus iniciatyvai iš
reorg. liet. bendruomenės, taip
pat vyko privatūs pasitarimai.
Tikimasi reikalą netrukus iš
spręsti.
Nuoširdžiai padėkota Tau
tinių šokių šventės rengimo komi
teto pirmininkui Jonui Talandžiui ir jo talkininkams už pui
kiai atliktą darbą.
(eps)
(Bus daugiau)
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IBiBfEDIATE OPENTNG- FOR
ui apdntadą nuo ugnie* Ir
10% — 30% — SO% ptgiMa
btlio pas nava.

FRANK

ZAPOLIS

QUALIFIED COOft
AND KTTCHEN BtANAGEK
i o r S t n i l l l l l l l CacnoUo
PLAXN OOOKJjrO — For

ralijos Lietuvių dienas im. gruo mantas apeliavo į JAV LB dar
3 2 9 8 % W e s t Kttb Street
džio mėn VL Šakalys yra suti buotojus, kad padėtų vykdyti
Telef. — G A 4 4 6 6 4
Weii help you make rhe rtght movė.
JAV LB Tarybos sesijos spalio
You WU1 Hare BeautlraUr Daooratee
kęs.
PLB Seimo nutarimą steigi litu
25 darbotvarkės didžiausią dalį
Modern Apartmeat. wttk TV. Kta.
anistikos katedrą. Tam reikalin
JEI G A L V O J A T E
UIIIIIIIIHIIIIIUHIMIIIIIIIIUUIlIiillllllinil wita exceUeat beaeflta, Top W i | «
sudarė ataskaitiniai pranešimai.
Toliau V. Kamantas kalbėjo ga daug diskusijų ir dar daugiau
I; {vairia pt'ilrlŲ paatrfnUmu aePIRKTI A B P A R D U O T I
PLB Valdybos pirmininkas apie santykius su Vlikou. St. 2a- darbų. Taip pat prašė visais bū
h\jt FnrtlMr InformattoB
branglal Iš mūsų •MiiMlgtto.
Vytautas Kamantas išdalino 23 deikio iniciatyva, spalio 18 vyko dais padėti U PLD ir V PLJK
COSMOS P A R C E L S E X P B E S S Please Cali FATHER CURRAN
Kreipkitės i
psl. pranešimą raštu, kuriame iš privatus PLB ir Vliko valdybų ruošoje. Laisvės kovai stiprinti,
7 79-7 181
2501 W. 6 0 S t . , O U c a c o , DL 60620
samiai atskleidžiami atlikti dar narių pokalbis. Dalyvavo K. Bo prašė visais įmanomais būdais
BUDRAITIS REALTY GO.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
bai bei planai švietimo, kultūros, belis, L. Grinius, K. Oželis, St remti kun Kazimiero Puge&6600 S. Putoki Road
jaunimo, sporte, politikos, finan Zadeikis, A Juodvalkis, V. Klei vičiaus vadovaujamą Lietuvių in
Telef. — 925-2737
HELP WANTED
VYBAl
sų ir kt. srityse. V. Kamantas žo za, D. Kojelytė, kun A Saulai- formacijos tarnybą New Yorke.
V y t a u t a s Vslantinaa
Tei. — 767-0600
IliilIUIlIlillIUUIUillHUUUilUlUUUUlllii
MAJJ*TE>AXCE EMCONEEB
džiu pateikė paaiškinimų bei pra tis ir V. Kamantas. Anot PLB
Iniepecdentiy owned and o p e r e t e i
FULL OR PAJRT TTME
šymų.
pirmininko: „Tas pokalbis dar
To perform malatenanoe <tod n m «
Janitorial dutiea ln a r t o s facillty.
Pirmiausia — keletą pastabų labiau išryškino Vliko dabartinės
JAV LB Valdybos pirmininkas
Muat nave knowledre ot boiler aad
NAMŲ
APŠILDYMAS
heattaa* syatams. Good starur.g kaladėl buvusios PLB Kultūrinės tal valdybos narių savotiškas pažiū Vytautas Kutkus savo pranešime
MARQUETTE PARKE savininkas par
ry and benefits Mušt appiy in pcnoBk
duoda Ii4 aukšto 3-jų butų mūr. na įstatau naujus pečius ir vandens šildy
kos komisijos. Komisija, vado ras į PLB paskirtį, tikslus ir dar nepalietė specifinių darbų, tai pa
Can for asMaĮssssasaa »2T-T37J
mą prie paiko ir mokyklų. Už geriau tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius VAUSNTIKE CHICAGO BOYS CLVB
vauta dr. Leono Kriaučeliūno, bus, būtent, kad jie specifiškai ir likdamas kitiems valdybos na
8400 S. £merald
Cnicaav, IB.
pečius į / gazinius.
sią pasiūlymą. Skambinkite —
atsistatydino, teigdama, kad jai aiškiai priskiria Bendruomenei riams.
7 7 « - 1 2 8 0
ALBIN BANYS, TeL 4474806
suvaržyta laisvė, neįvertintas tik kultūros ir švietimo reikalus.
GRINDĖS H A N D S
Pirmininkas pasidžiaugė Algi
darbas, atimtas Clevelando „Ne Taip pat išaiškėjo, kad į kritiškos manto Gečio vadovaujamos Vi
Sbould have at l«a«t tbree yeara
experlence. We offer top pay inrijos" choro gastrolių į Pietų nuomonės pareiškimus, Vliko suomeninių reikalų tarybos lai
cludlns eicellent beneflta, alao ezc*liiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiumni*
Lent Tv-oritlng condltiona
Ameriką organizavimas.
Taip Valdyba žiūrėjo ir žiūri, kaip į mėjimu, išsprendus Diploma
organizacinius tinės Tarnybos tęstinumo reikaKMTT, BUCK & SON
pat reikštas nepasitenkinimas dėl asmeniškus bei
easo wc« eand strese
priekaištų spaudoje bei š.m. kovo Vliko institucijos autoriteto įžei lą.
Namų
pirkimo
reikaluose:
CHICAGOS VANDUO
CHICAGO, ILLTNOrr lT
Lai*o, Belicair, Semtnole *prtlnk£s«
mėn. vykusioje LB ir LJS valdy dimus. Todėl jie nemano kokiu
Švietimo srityje vienas iš pag
Vanduo Chicagos miestui atei (Netoli St. Peteraburc plUedlų klubo) Apdraustas perkraustymas
bų konferencijoje Detroite. V. nors būdu likviduoti PLB Val
Kamantas padėkojo dr. Kriauče- dybos atstovo pašalinimo iš Vli rindinių siekių buvo sujungti li na daugiausia iš trijų pumpavi- Prašau kreiptis:
{•airių atstumt}
M>XOMOJAMA — FOB BENT
liūnui už atliktą darbą ir pami ko Valdybos posėdžio incidento. tuanistines mokyklas; siekti ša mo stočių, kurios yra 2% my
LIUCIJA
VA1ČAITIENE
TeL
876-1882
arba
876-5866
nėjo, kad šiuo metu kultūrinius Po kelių valandų pokalbio išsi linti priešiškas nuotaikas švieti lių nuo kranto ežere. Ateina
Realtor - Assoeiate
64th and Fairfieid A*
1illilllllMIIIUlllltlllillillUliiUlll!IUillUI»
darbus pati PLB Valdyba pla skyrėme su mintimi, kad PLB ir mo tarybai. Jonui Kavaliūnui tuneliais, kurių skersmuo nuo
pavyko
gerinti
ryšius
ir
panašia
10 iki 20 pėdų. Tunelių yra Radgors A Cummhigs, Ine.
nuoja ir vykdo. Sesijos daly Vliko institucijos dirbs ir toliau
3 rooms in clean quiet ffrrV^^t;
ssaasssacaB įeeaeaeaeĮ
viams išdalinta rugsėjo mėn. gau paskirai savo darbus. Prašėme, linkme eis naujasis švietimo ta 200 pėdų po ežero dugnu ChiRent $210 per month. Stove and
TeL Dieną 810—681-0411
SIUNTINIAI f UETUVA
ta Kultūrinės talkos komisijos fi kad vieni kitiems netrukdytume rybos pirm. Juozas Plačas. Šiais cagai tarnauja dvi didžiosios
resErigerator included.
Vakare 810—685-2738
nansinė
apyskaita,
apimanti ir kad ateityje galėtume vėl su metais švietimo srity ypač kreip pasauly vandens pumpavimo
ir kitas kranus
TeL 4M-9611
1979.V.5 - 1980.1X7. Pajamų bu- sitikt pasikalbėti. PLB Valdybos tas dėmesys į lituanistinių mo stotys.
NEDZINSKAS, 405» Archer Avenw
*ro 64,161.32 dol., o išlaidų — narių giliu įsitikinimu, remiantis kyklų mokinių skaičiaus padidi
Chicago, m. 80632, tel. *27-5»Q
IŠNUOM. 3-jų kambarių butas 2-me
Lietuviškas restoranas su namu ir a —
60,521.07. Paminėtina, kad į pa mūsų konstitucija bei seimų nu nimą ir lėšų telkimą.
ssaes
aukšte.
Tuojau galima ^ftmt?. Apy
E I P B E 8 S AGEKCY
Pasidžiaugta energinga Ingri PACKAGE
įrengimais Marųuette Parko rajone.
jamas įskaitoma daugiau kaip tarimais, šiais laikais, kol tautos
MARIJA > O B E I K I E S S
linkėje 66-os ir Francisco Avenue.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
20,000 dol., gautų iš Lietuvių kamienas yra pavergtas ir Lietu dos Bublienės vadovaujama kul
Skambint 797-0015
SIUNTIMAI
1
LIETUVA
-.uj
sajygot.
tūros
taryba.
Turbūt
pirmą
kar
fondo, PLB, PLJS ir JAV LB iž vos suverenumo vykdymas su
- Imbmi uaaUfaiiJ«miw seras r U l e s
2
botai
—
medinis.
68
ir
Maplestabdytas, PLB pagrindiniai tiks tą tiek daug dėmesio kreipta so prekes. Maistai * Europos aand&lo.
dų.
>.* . . v
M.
ISNUOM. apšildomas "Garden Apart2008 W . t t -m,
Chlcmco, CL SO«M woodu Labai tinka giminingoms šei
cialiniams
reikalams.
Dr.
Anta
KILIMUS
IR
BALDUS
lai
yra:
reikštį
lietuvių
tautos
ryž
ment" pensininkui. 69-ta ir • Talman
PLB politiniu reikalų komisija,
moms*
TEL. i - WA &-S7S7
Ir vaiknojame
įsteigta pagal PLB Seimo nuta tą būti laisvai ir nepriklausomai, nas Butkus yra "sudaręs stiprią - • — • — . — , — . ^ y — . h . — I . » I MI IMI — • • M O I B * bangakn* Brighton Parke.
apylinkėje.
15 meta. t>61 ligos reikia skabiai per
rimą, pradėjo veikti prieš metus rūpintis lietuvių aktyviu dalyva
SiiiiiiiiiiiiiiuminiiHiiiniiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiHHiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiuiiiic luoti. Geras pirkinys.
BUBNYS — TeL BE 7-5168
laiko. Bendradarbiaujant su JAV, vimu laisvinimo darbe ir visais
Kanados LB ir kitomis instituci būdais padėti pavergtai lietuvių
N O R I
P I B K V I
SIMAITIS REALTY
jomis, kun. Kazimieras Pugevi- .tautai atgauti laisvę ir valstybinę' S
M
čius dalyvavo Jungtinių Tautų Lietuvos nepriklausomybę, išei-jS
IEŠKAU
PIRKTI
privatiakai
ii
Notary Public
posėdžiuose
Ženevoje; birželio vijos lietuvių tarpe išlaikant tau- S
savininko 3-jų butų mur. n»mą tarp
S E R f i N A S p e r k r a u e t o baldus i r
mėn. suorganizuota politinė kon tinę gyvybę ir tautinį sąmonin- S
55-os ir 65-os gatvių Kedzie Av
2951
W.
63id
Street
kitus
d a i k t u s . Ir U toli miesto lei
ferencija Washingtone. PLB ir gumą. Taigi, mums, Bendruo-jS
apylinkėj.
Siūlyti tel.
Tt*. Att-tST* ar 839-5568 dimai ir p ū n a apdrauda.
PLJS dėka, Simas Kudirka lan menei, Lietuvos laisvinimo dar- ss
TeL —
WA
nnt
x
kėsi Australijoje. Šiomis dieno bas yra vienas iš pagrindinių".
t.v^:?>?^Tsl^o:^J,ir^:i^^.<v:^/.'/.:
mis dr. Bronius Nemickas, dirb
DOMESTIO
V. Kamantas pranešė, kad nuo s
damas su kitu tautybių atstovais,
BUTŲ
NUOMAVIMAS
iiiiiiiifmronmniiiniainiiimii
bušelis dėže $ 4 . 9 5 Į
paruošė
dokumentuotą memo pereitos vasaros, įsijungus Aust- E G0LDEN DEUCIOŪS
^amu pirkimas — Pardavimas
randumą Jungtinėms Tautoms. rijai ir Švedijai, PLB šeima padi- E
VIZITINIU KORTELI?
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
S.m. birželio 15 daugelyje kraš dėjo iki 17. Ryšiai su kraštais E RJD DEUCIOŪS JOftftTHflN
Draudimai — Valdymas
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
REIKALU
tų vyko PLB paskelbta Pasaulio
Pardavimas ir Taisymas.
bul $5.95 §
WKESAP
lietuvių susikaupimo ir maldos
Prisipirkit dabar I
*
M I G L I N A S TV
diena. Tai uk keli PLB atlikti veik visi kraštai, kur yra LB vie- | fl)A RED, McDfTOSH
Notariats*
_
Vertimai
2846 W. 69 S t , teL 776*1486
,
politiniai darbai. Pranešta, kad netai, buvo valdybos narių ap- |
Vbrtdnių kortelių naudojimą* yra
grafas
paprotys. Biznieriai jai alantiiiMtiMiiiiiiiHiiiiiniiminiiutiimiiuf
PLB ir PLJS valdybos yra pakvie lankyti. Taip pat siunčiami dar- | REŠUTAI — JUMBO WALNUTS
BELL
REALTORS
SV.
u
ct.
i
Oai
naudoja.
Bet tinka ir vUą baa.
buotojž
jai ir kultūrinės pajėgos. S
tusios Vladą Šakalį vykti į Aust
oiHiiiiiiiiiiHiiMiiiimiiiiiiuiiniiiuiiiiiii
mą
atstovams
turėti
S.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
i" užbaigus gastroles P. | BANMflS
nnat
korteiea.
ct.
i
Amerikoje, Siga Lenkauskaitė ii- S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6529 S. Kėdele Av. — 778-2233
sv.
i Čičinsko...
Kreipkitės j "Draugo"
ko 10 savaičių darbuotis su Urug- | ŽIEMINIAI KOPŪSTAI
asasasssV Bonded, Iasorod
50 S7. maišas $4.98 į iiiiiiiiHiiiiiiimmi
vajaus, Argentinos, Brazilijos ir g = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
(Atkelta Ii 5 pusi.)
Nauji darbai ir pataisymai. Vir- tradją visais panašiais
iHiiiniifiitnilrtiniiMiiiiniiiniiimmmi! raves ir vonios kabinetai. Kerami
Venecuelos jaunimu. (Paminė
DRAUGAS,
į
visuomeninėj veikloj byloja ne ta, kad iš kai kurios spaudos ga I RAUDONI BUROKAI
ct s
kos ir kt plytelės. Glass blocka.
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
tik apie išorę, bet ir apie mūsų lėjo susidaryti vaizdas, kad ji P.
Sinkos vamedaiai išvalomi elektra.
riTOOMB TAX SE21VICE
vidų. Visam tam reikia dėmesio Amerikoje liko tik porai savai 1 No. 1 IDAH0 BULVES
I automatą galit kalbėt lietuviškai
31
100 sv maišas $ 1 6 - 9 5 |
2COTARY PTJBUO
palikit
pavarde
ir
telefoną.
ir pastabumo.
čių.) Šią savaite į Bogotą, Ko
50 sv. maišas $8-95 j 4 2 * S o . Maplew .od, teL 254-74.'t0 SERAFINAS. — 6S8-2980
— Kiek praktiška bus paskai lumbiją vyksta tautinio meno
Taip pat daromi VERTIMAI
Pcrakaite "Draugą", duokite
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ta? Ar duosite patarimu, ar pa specialistės Anastazija Tamošai
imiiiiiiiiiiiiimimHuuuMuiaiuuiiiuri
ŽEMINIAI SVOGŪNAI
50
PIUETTBftS PRASTMAI Ir
sv.
maišas
$
7
9
8
|
liksite patiems klausytojams pa tienė ir Aldona Veselkienė bei
Ji kitiems paaiakaityti.
kitokį* blankai.
'HUHIHHHIIIIIlltiiHimiM- " f l l l i r u m i i i i
P1-ATINK1TB •'ORAUGi"
sidaryti konkrečias išvadas?
solistai Nerija Linkevičiūtė
ir
PAW-PAW APPLE CTOER
galionas $ 1 . 9 9 I
— Paskaitoj pateikiama me Bernardas Prapuolenis. Žadama
džiaga ne teoretinė, bet paimta vykti į Australijos Lietuvių die
FLORIDA WHTT£ GRAPEFRŪIT, S sv. magas 9 8 ct. S
iš žmonių patirties? Aptariami nas (šm. gruodžio mėn.), Pietų
fT
mumyse atsitinką pasikeitimai, Amerikos Lietuvių
kongresą
FLORIDA ORANGES-APELSINM, S sv. maišas $ 1 . 2 9 Į
fazės, kurių iškeltus uždavinius (1981 m. vasario mėn.) ir meti
kiekvienas turime atlikti, kitaip nį Europos LB pirmininkų su
RŪKTI GRETINE
pint
ct. i
atsiliksime suaugusiojo brendi važiavimą Prancūzijoje (1981 m.
1
mo kelionėje. Ypatingų patarimų vasarą ).
TAITY APPLES
3-pak 5 9 ct. i TIK TAU VIENAI
ferojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkeatraa m
ką daryti nebereikia tiems, ku
Pranešta,
kad
1983
m.
birželio
Algiu Mbdestu, Vytautu Paikum ir Zigmu Ifiriems pasakomas, pavyzdžiui, kad
I SWEET P0TAT0ES
4
v.
$1.00
I
kuilu, Jr. — Dvi gitaroa, Tau dėkoju, Negerk,
ir toks dalykas, kad po „septy 25 - liepos 4 PLB ruošia II Pa
nių derlingų metų" bus „septyni saulio lietuvių dienas. JŲ metu c
£ali laukai, Sapnas ir kitos dainoa. Kaina $6.00
vyks PLB Seimas, V PLJK atida- |
liesi metai".
fleVm
AUKOJAU
Lietuviu Meno aneamhUs DAINAVA. Kur bė
rymas,
dainų
šventė;
tariamasi
j
|
— Kokio amžiaus asmenims
ga
fieftupė, Jfla berneliai apgavikai lietuviai
dėl sporto olimpiados, kultūros £
bus taikoma U į ūsu paskaita?
ir kito*. Diriguoja Stepas
— Tema naudinga kiekvie kongreso ir kt. renginių. Rengi- £
Kaina $5.00
nam, kuris yra ar tikisi būti su mo komiteto pirmininku sutiko £
AUKURA8
=
Alfonsas Mikulaki* — dirigentą*. Kankini oraugusiu. Liesiu ypač 20— 25 me būti dr. Antanas Razma.
DVI
KRAUTUVES
tų laikotarpi. Tačiau ją išgirsti
keatro vadovė — Ona Iflkulakieuė. Atlieka
PLB Valdybos pirm. baigė sa-1S
bus naudinga ne tik tą amžiaus vo pranešimą
Vyak. Vaianiiaus litnanisrlnėa mokyklos *&
pageidavimais
laikotarptį dabar gyvenantiems, JAV LB Tarybos nariams. Labai
Ridgftland Avenue |
$8.00
bet ir tiems, kurie jį jau išgyveno prašoma kuo aktyviau remti Va
UVR, Illinois
i
mEsakrmiu nųsti fino adreso:
arba stovi ant 20 metų amžiaus sario 16-tosios gimnaziją Vaka
slenksčio. Tad ji naudinga ir vy rų Vokietijoje. Dieną prieš sesi
4304787
|
resniems, ir jaunimui.
Pernai ją kalbėtasi su Vokietijos LB pir
i
tos paskaitos klausytojų tarpe Los mininku ir gimnazijos kuratori- | V A L A X D 0 6 : 9 vai. ryto iki 8 va L vak. — plmsad. M p e e k t a d . |
• •s
4545 W. 63rd Su, Chkago, HL 60629
Angeles ir Philadelphijoje buvo jos iždininku Andriumi Šmitų.
=
f:*
vaL ryto iki l.-Oi v a i vakaro ĮsRtaRBfMi
i
DJ
ir jaunuolių — ir jie rado ją įdo Jis pranešė, kad Vokietijos val
U f e a k a n t pridėti 5 0 e t u i kiekvieną p l o k i t e l e perainnttamt IDteois g y v e n t o j e !
E
9 * 0 vai. ryto Od 4 : 0 9 v a i popiet nilieaaiHreitaii
=
;
mią.
moka 5 % m o k e a f i ų . U i s a k y m n i j K a n a d ą reikia pridėti p o 1.75 p a š t o i i l a i d o m e .
džia nedavė prašytų 50,000 mar.t
Kor. kiy (apie 30,000 dol.). V. Ka-

Florida Real Estate

A. V I L I M A S
MOVING

VALO M E

I APSIPIRKITE DABAR! I

O V I NG

MICHIGAN OBUOLIAI
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- " » HMO, RUSSET
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1NCOME TAX

PLUMBING
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

EGG STORE

D R A U G A 8
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jo kūną iš Pasvalio išlydėjo į niaus universitetą, visas lietuvių se arba psichiatrinėse ligoni-Į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m spalio mėn. 30 d,
— —
Daugailius, kur jis buvo palaido gimnazijas, pradžios mokyklas. nėse..."
Taip
drąsiai
rašė
žmogus
iš
aLietuviai, atgavę nepriklausomy
tas.
Grįžęs iš kalėjimų ir apsigyve bę, būtų apsišvietę ir sukultūrėję, napus geležinės uždangos, už tie
A f A . IZABELLA URNEZIS
nęs Pasvalyje, kun. dr. J. Čepėnas bet vėl rusų okupacija, dar žiau są ir atvirą žodį kankintas kalė
jimuose,
bet
nepalūžęs
ir
likęs
gi
resnė.
Tais
metais,
kai
Lietuvą
parašė eilę laiškų JAV gyvenan
TAMOŠAITYTĖ
tiems giminėms bei pažįsta valdė carai, kaltino juos. Dabar liu lietuviu patriotu iki paskuti
Gyveno Chicago, Illinois. Seniau gyveno Bridgeporto apylinkėje
miems. 1967. XII. 27 rašytame gi nebėra carų- Tai kas kaltas? nės gyvenimo valandos. Todėl
ir turėjo maisto krautuvę 3428 South Lituanica Avenue.
nenuostabu,
kad
tauta
kun.
dr.
laiške jis teigė: "Žiaurus buvo Malenkovas buvo pažadėjęs duo
Mirė spalio 29 d., 106O m., 12:30 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Hitleris, tačiau ne jis vienas įstei ti tautoms laisvę, tai jį pašalino. Juozapą Čepėną gerbė ir mylėjo,
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus.
gė mirties stovyklas, bet Leninas Ir dabar yra gerų žmonių Rusijo ir kad jo šimtasis gimtadienis,
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vito, marti Theodora, 3 anū
1921 m. Archangelske, kur žuvo je, kurie nori laisvės savo tautie kiek sąlygos leis, bus paminėtas
kai Matthew su žmona Karen, Philip su žmona Catherine ir Janet
10 milijonų žmonių. O kiek Stali čiams ir kitoms tautoms. Bet jie ir Lietuvoje.
Umezis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
R.
no metais išžudyta visų tautų žie sėdi kalėjimuose, darbų stovyklo
Velionė buvo našlė a. a. Antano.
dų ir smegenų? Tiek nežuvo pa
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 1 vai. popiet Jurgio F. Rudskutinio karo metu Hitlerio la
| mino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avenue.
geriuose..."
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 dieną. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 1969.VI.28 laiške atkreipė dė
A. f A. BRONE LAURINAVIČIENĖ
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
mesį į Ameriką: "VVilsonas išau
a. a. k u a Juozapo Cepeno laidotuvių. 1976. I. 26 jo karstas išnešamas iš gino gyvatę, o Rooseveltas įsidė
I Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
CICENAITE
Pasvalio bažnyčios, pervežimui į Daugailių kapines, kur jis ir palaidotas jo jo ją užantin ir penėjo ją, nes
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Gyveno Šv. Šeimos Viloje, Lemont. Illinois.
paties iš anksto paruoštame kape.
I
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
būtų nudvėsus badu. Be to, ją gy
Mir§ spalio 29 d., 1980 m., 12:30 vaL ryto, sulaukusi senatvės.
Tlttirr
nė, sugojo ir globojo, nes kitaip
Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje, Daugėliškio miestelyje.
būtų sugauta ir uždaryta narvan.
Laidotuvių direkt Jurgis F. Rudminas, TeL 927-1138.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Dabar ji užaugo, įsigalėjo, išsi
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaites Vanda Stankienė ir
žiojo ir šnypščia, purkščia savo
"'A. a. kun. dr. Juozapo Čepėno 100-jo gimtadienio proga nuodus į visas puses, ypatingai į
Paulina Cicenienė su šeimomis, Lietuvoje brolis Bernardas ir sesuo
Apolonija, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Jei tebebūtų gyvas, kunigas! "Antrosios Sovietų Rusijos oku Ameriką. Ji dabar ilga ir turi dug
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 6 vai. vak. Lack-Lackaw.cz
..daktaras Juozapas Čepėnas spalio pacijos metu kun. J. Čepėnas šalių aprietusi savo uodega..."
koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks penktadienį,
1970.DC25 rašytame laiške me
,1VX31 d. būtų šventęs 100 metų am 1951 m. sausio mėn. vėl buvo aspalio 31 dieną. Iš koplyčios 11 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M.
žiaus sukaktį. Beje jis mirė Pas reštuotas, ir nuo tada prasidėjo tė žvilgsnį į Lietuvos istoriją ir
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
valyje 1976 m. sausio 24 d., būda jo varinėjimas po kalėjimus: pra dabartį, pastebėdamas: "Lietu
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
mas vienas seniausių kunigų Lie- dėjus nuo Šiaulių kalėjimo, per viai mėgsta grožį, meną, dainą,
lietuvių kapines.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tuvoje. Nors dviem atvejais perė- Lukiškio kalėjimą Vilniuje į Ver- poeziją, stengiasi kultūringai gy
Nuoširdžiai
kviečiame
visus:
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
da
jo bolševikų kalėjimus, nors na- chneuralsko kalėjimą Uralo upės venti. Lietuvių liaudies menu ža
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMlC)
lyvauti šiose laidotuvėse.
•yjjjrfiu laikais taip pat grėsė teismas, aukštupyje, pagaliau buvo atkel visi kitų tautų menininkai. Bet
Nuliūdę:
GIMINES
__I»jbet, gyvenime tiek vargintas ir tas į pagarsėjusį žiaurumu Vladi rusai per 120 metų labai sudeTRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Laid. curekt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, TeL 737-1213.
kankintas, visgi susilaukė gra miro kalėjimą. Stalino metu už moralizavo lietuvių vardą: išmo
r
žaus amžiaus ir iki paskutinės va- akių buvo nubaistas 10 metų ka kė girtuokliiauti, vogti, tinginiau
4330-34 So. California A v e n u e
-*oitlandos išliko gilus patriotas, ką lėjimo. Būdamas kalėjime, kun. ti... Rusai norėjo lietuvių tautą
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
J. Čepėnas kiekviena galima pro surusinti. Tuo tikslu uždarė Vil
č»o* iiudys jo laiškų ištraukos.
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Kun. dr. J. Capėnas gimė 1880. ga rašęs skundus ir prašęs, kad
m. Utenos aps., Daugailių vals., jo byla būtų persvarstyta vieša
Telefonas — YArds 7-1741-2
Velaikių k. Gimnazijos mokslus jame teisme. Ir tik po Stalino
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
i^n-sėjo Vilniuje, teologiją Žemaičių mirties 1954 m. Vladimire jo by
-q/.kimigų seminarijoje, filosofijos la buvo persvarstyta, jis liko pri
daktaro laipsnį gavo Freiburgo pažintas nekaltu ir išleistas iš kaM
universitete Vokietijoje. Pastora- lėfifno. Grįžęs Lietuvon, kun. J. i
—Ctnf "darbą" dirbo įvairiose Lietu- Cėjpėna^apiifcyveno Pasvalyje, bet
n,a
^oPpiSįpifos€, vienu metu buvo į, parapija j^ii nebebuvo paskir
r
-<^'^ra%ų8^gimiw5^*6' direktorius taTYraše prbfį Pr. "Čepėnas. =
. • .
ir g'iMJfftofo "ic^sv vedėjas, - plaRiek'žmonia",' ktfn. dr. J. Čepė
- čiai bendradarbiavo spaudoje. So- nas Pasvalyje prie bažnyčios pri
Laidotuvių Direktoriai
^yietų pirmoji okupacija jį užklu-l siglaudė kaip altaristas ir, kiek
A A
IP1 bįn«nt-Anykš|ių?klebonu.
^ pajėgdamas, talkininkavo kuniEDMUNDAS P.
6845 SOUTH VVESTERN A VE.
' • K« 1970 m *****£
Čepėnas Į
Vakams
iekusiose nu0.
Pasvalyje atšventė 90 m. am traukose akivaizdžiai matoma,
Tel. 737-8600-01
žiaus sukaktį, jo jaunesnis brolis kokios minios tikinčiųjų susirin
PAULAUSKAS
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
- -prot. ^Pranas Čepėnas, š.rri.- spalio ko į-Pasvalio1 bažnyčią fam mi
Tel.
422-2000
•' afaasisA
csv^fą,
U.S.A.
3-*3?*ml?es" Wbrcėsteryje, Mass., nint amžfau% ir kunigystės juEį*
-"Draugo" 1970. XT"3 nr. 'taip ra- liėjus,- koBos minios po mirties
a. kun. Juozapas Čepėnas
• V-,-.;A iM/J
Už a.a. .Edmundo Paulausko sielą šv. Mišios

«•'••-••

JO NEPALAUZĖ KALĖJIMAI IR KANČIOS

E U D EI K I S

Mažeikai Evans

. tSn^^'i*.^

"Beveik""tuo pačiu metu net
trys daugailiškiai mokėsi kuni* gų seminarijose: J. Steponavičius
Zokorių, M. Reinys iš Madagaska
ro viensėdžio, Vilniaus seminari
joje, o J. Čepėnas Žemaičių kuni
gu seminarijoje Kaune. M. Reinys
ir J. Čepėnas baigė kunigų semina
T rifas tais pačiais 1905 m. Susi""? {C&tfgavęs nuo pat jaunystės, vi*£• šą^gyvenimą palaikė artimą bi
čiulystę... Net ir Stalino laikais
žiaurus likimas buvo lėmęs jiems
Ūbiems atsidurti tame pačiame
Vladimiro kalėjime. Vyskupas
M. Reinys tame kalėjime mirė
1953-m., o kun. J. Čepėnas 1954
m.,^au Malenkovo valdymo me, persvarsčius jo byla, buvo pa
leistas iš kalėjimo ir galėjo su
grįžti Lietuvon...
"Pirmuoju bolševikmečiu kun.
.dr. J. Čepėnas sėdėjo kalėjime ligi
karo su vokiečiais pradžios. Ne
taip jau gerai jam vyko ir nacių
,7^raHymo metu: 1944 m. už para
šymą memorandumo generalkomisarui Rentelnui dėl nacių ne
M
teisybių, kun. J. Čepėnui naciai
buvo iškėlę politinę bylą, tačiau
dėl lūžtančio fronto jos jau ne^sprendė.
ei

t

bus atnašaujamos lapkričio 2 dieną sekmadie
nį, 9 vai ryto T. Jėzuitų koplyčioj, Chicagoj.
:

:

•

-

*

• »

y

BALSAVIMAS...

AjA

Nuliūdę: Tėvai ir seserys su šeimomis

ALFONSAS GAILIUS
Gyveno Cicero, Illinois.
Mirė spalio 28 d., 1980, 5:30 vai. vak., sulaukęs 68 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Zidikiuose. Amerikoje išgyveno 31
m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika, dukra
Birutė Vabalaitienė su šeima, sesuo Marcelė Mackienė, kiti
giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Jūrų Šaulių „Klaipėda" kuopai, Korp! Virija
Plienas. Cicero Liet. Medžiotojų klubui ir Lietuvių valstiečių
liaudininkų sąjungai.
K ū n a s bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet VasaitisButkus koplyčioje, 1446 S. 50 A ve., Cicero.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 d. iš koplyčios 10:15
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po p a m a l d ų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms a r b a lab
daringoms organizacijoms.
Nuoširdžiai
kviečiame
visus: gimines, d r a u g u s
ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Ž m o n a , d u k t ė , s e s u o i r k i t i g i m i n ė s .

(Atkelta ii 3 pusi.)

ir A r yra todėl nuostabu, kad
••
^Europoje niekas nebežino,
II
I!i i kur mes stovim?
Tad nežiūrint legalios preIi
ii
«• Jodento galios menkumo, naujų
tymų pravedimo sunkumų,
ų arogantiškumo ir pilielifapatijos, visgi šiandien gali
ma matyti, kiek prezidento
asmuo turi reikšmės krašto
reputacijos klausime, santy
kiuose su kitais kraštais, vidaus
nuotaikose ir pavienių piliečių
savigarbos pojūčiuose. Pasau
lyje tikrai yra vieta pamalI džiam nuolankumui, bet vargu
*i tai sveikas bruožas kalbantis su
vHRiaias, arabais ar net europie
čiais.'

TĖVAS IR SŪNUS ,

AfA
Marija Mickienė
Sulinskaitė

j

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje
Mirė spalio mėn. 28 dieną., Iflc40 valandą ryto.
Gimė Rusijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara (Nowak), 2 dukte
rys Victoria ir Arai, motina Grasilda, 2 seserys ronė Kremeriene
su vyru Albertu ir Seimą bei Emilija Valančienė su vyru Liudu ii
Seimą, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vaL popiet Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį spalio 31 dieną. IS koplyčios 10
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje ryks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
dalyvauti Siose laidotuvėse.

gimines. draugus Ir pažįstamus

Nubudę: Žmona, dukterys, motina Ir seserys su irimotnis
Laidotuvių direkt. Donakl A. Petkus — TeL 476-2345.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Laid. direk. Vasaitis-Butkus - Tel. OL 2-1003.

A. f A. VIKTORAS REPEIKA

•

Maloniai prašome gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a,a. Edmundą savo maldose.

A 4- A

•i

ii

'

Gyveno Chicagoje, Illinois, Marquette Parko apyl.
Mirė spalio 28 d.. 9:38 vai. ryto, sulaukus 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Gezių valsč.. Rudos kaime.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Albinas, sūnus Vytautas, marti
Regina, anūkas Vidmantas, sesuo Teofilija Čepulionienė su vyru
Marcelinu, giminės: Damute Širvaitienė. Birutė Juodėnienė ir Ona
Juodušienė; Lietuvoje sesuo Ona Lakonienė su šeima, brolis Kazimieras
Šulinskas, brolienė Marija, ir 2 brolienės su šeimomis, krikšto sūnūs,
Algirdas ir Ramutis Petrauskai su šeimomis, uošvė Ieva Mickienė,
švogeris Vitas Mickus, švogerka Anelė Snauštienė; ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Marąuette Parko Liet. namų Sav. dr-jai ir Balf ui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 d. iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai.

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

i

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-*672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highway, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

A f A . VIKTORUI REPEIKAI
baigus šią žemišką kelionę, gilaus skausmo prislėgtus
MOTINĄ, ŽMONĄ, DUKRAS, seseris EMILIJĄ ir BRO
NĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
ANTANAS ir SALOMĖJA ASTRAUSKAI
VINCAS ir DANA BAZIAI
PETRAS ir IRENA KAZLAUSKAI
KĘSTUTIS ir MARYTĖ MIKLIAI
EUGENIJUS ir IRENA SLAVINSKAI

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144* So. 5«th Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

i
DRAUGAS, ketvirtaaienis, 1980 m. spalio men. 30 3,

IŠ ARTI IR TOLI

X Sofija J. Kungys, DDS iš
Clifton, N. J., mums rašo:
"Draugą prenumeruoju nuo
1948 metų ir kiekvieną dieną
laukiu jo ateinant. Gaunu ne
reguliariai, bet tas ne nuo jūaų
priklauso. Linkiu sėkmės vi
sam štabui. Tegu Visagalis lai.įina jūsų darbus". Kartu at
naujino prenumeratą ir pridė
jo 40 dolerių auką. Maloniai
dėkojame ir skelbiame Garbės i
prenumeratore.

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Marija ir Aleksandras
Žemaičiai, Leonia, N. J., spalio
30 d. su Bergen County, N. J.
gydytojų grupe išvyksta į me
diciniškus simpoziumus Londo
ne. Būdami Anglijoje žada ap
lankyti Lietuvių židinį, "šaltinį"
ir jo redaktorių kun. S. Matulį,
MIC, Nottinghame, ir kitas žy
mesnes vietoves.

Krilevičiūtė,
E.
Gabrėnaitė.
Filmuojama prie Kuršių marių.
Dailininkui Liudvikui S tro
liui sukako irgi 75 metai. Gimęs
1905 m. rugsėjo 1 d. Ganknt
kaime, Radviliškio vis. 1929 m.
baigė Kauno meno mokyklą —j
tapybą J. Veinožinskio klasėje,
tais pat metais išvyko į Paryžių
studijuoti keramikos. 1934-40
m. dėstė Kauno meno mokykla*
je, 1944-46 — Kauno Taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės mcv
kyklos direktorius. Nuo 1953 m.
Lietuvos Dailės institute vado
vauja keramikos katedrai. Pa
ryžiaus, Berlyno ir New Yorko
parodose už keramikos kūrinius
yra laimėjęs medalių, pagyrimo
diplomų. Iš jo kūrinių išsiski
ria alaus servizai, dekoratyvinės
lėkštės su žuvimis, vyno ser
vizai.
— Dailininkai Jonui Vlrktri
sukako 75 metai. Gimė 1905 m.
rugsėjo 5 d. Seredžiuje. 1940
m. baigė Kauno taikomosios ir
dekoratyvinės dailės institutą.
Nuo 1943 m. pats dėstė toje
mokykloje. Suprojektavo daug
vidaus, dekoratyvinio apšvieti
mo įrengimų. Pažymėtini jo
dekoratyviniai darbai yra Kau
no centrinio knygyno interjeras,
kavinė "Tulpė" Kaune, Kauno
dramos teatre ir kt.

X Vytautas Kamantas, PLB
pirmininkas, šj šeštadienį ir sek
madienį dalyvaus Kanados Liet.
Bendruomenės krašto tarybos
sesijoje Montrealyje.
Praėjusį
savaitgalį jis dalyvavo JAV
X S. ChJmkas, A. Šliteris, O.
Liet. Bendruomenės tarybos se
Paurazas,
P. C. Sloger, A. Kun
sijoje Chicagoje.
OKUP. LIETUVOJE
drotas, M. Kardauskaitė, L. ir
— Rimui Geniušui rugpiūčio
x šv. šeimos viloje, Lemonte, V. Leonai, Liautukienė ir Jana
28
d. sukako 60 metų. Gimė
spalio mėn. 22 d. įvyko svarbus vičiai, o taip pat daugelis kitų
11920
m. Petrapilyje, žinomo peadministracijos ir direktorių su geradarių yra paaukoję brangių
I dagogo Juozo Geniušo šeimoje.
sirinkimas. Vadovavo dr. S. Pa- ir vertingų dovanų Tėvų mari
1948 m. baigė Kauno konserva
hisis. Vilios vedėjas kun. S. jonų bendradarbių rengiamo
torijos
fotepijono ir simfoninio
Adominas ir administratorė ses. metinio parengimo dalyviams.
dirigavimo
fakultetus. Nuo 1945
Grace Carol pranešė apie daug Metinis parengimas ir žaidynių
m. y r a Vilniaus akademinės
nuveiktų darbų, pataisymų ir popietė įvyks lapkričio 2 d., Vie
operos ir baleto dirigentas (nuo
numatytų pagerinimų.
nuolyno patalpose, 6336 S. Kil1958 — vyriausiasis dirigen
bourn Ave.
1980 metų Lietuvių Fondo valdyba, sukaupusi dviejų milijonų kapitalą. Iš k. sėdi: informacijos vadovas Antanas tas).
X Partizano Daumanto Jau
Juodvalkis, Tarybos pirm. dr. Antanas Razma, renginių vadovė Marija Rėmienė, Valdybos pirm. dr. Gediminas Ba
nučių Ateitininkų kuopos susi
X S. Chehanavicius iš Chi- tukas, vicepirm. dr. Vytautas Vygantas ir sekretorius Kleopas Girvilas. Stovi: vicepirm. adv. Saulius Kuprys, lei— Pagal H. Sudermano apy
rinkimas įvyks Ateitininkų na cagos, a t v y k ę s į D r a u g ą n u * j d į n i 0 redaktorius Apolinaras Bagdonas, kontrolierius Petras 2elvys, vicepirm. Stasys Baras, ūkio vadovas Pranas
saką
"Kelionė į Tilžę" komp. E .
muose, sekmadienį, lapkričio sipirko liaudies m e n o drožinių j Mažrimas, vicepirm. Jonas Kucėnas ir sekretorius - iždininkas Kazys Barzdukas.
Nuotr. P. Maletos,
j
Balsys
sukūrė operą. Dabar
2 d. tuoj po Mišių, kurios pra už didesnę sumą.
I
•
pagal
tą
patį veikalą kuriamas
sidės 12:30 vai. prie Ateitininkų
X
Eglė
Vikttienė,
žinoma
ak
meninis filmas, pavadintas "Ke
namų esančioje di Andrea semi
torė,
yra
nuolatinė
"Draugo"
lionė į rojų". Scenarijų parašė
narijos bažnyčioje. Visi nariai
rėmėja.
Ir
dabar,
atnaujinda
S. Šaltenis, režisierius — A.
ir norintieji įstoti, prašomi da
ma
prenumeratą,
pridėjo
25
do
knygų
tiražo,
neatrodo,
kad
paŽebriūnas, operatorius — J. GriLIETUVIU
FONDAS
skirstyti
dar
25.000
dol.,
o
galu
lyvauti.
lerių auką. Maloniai dėkojame
bėgėliško
tipo
išeivių
būtų
likę
Į
cius. Pagrinidinius vandmenis
PERRINKO VADOVUS
tinis skirstymas bus po naujų me
X Marijos aukšt. mokykloje i ir skelbiame Garbės prenumetų, knygas užbaigus ir pelną iš daugiau kaip 15 proc. Tauta, atlieka aktoriai A- Latėnas, R.
lapkr. 9 d., 10 vai. r. bus mo- ratore,
kaip matome, nebūtinai nyksta
Lietuvių Fondo vadovybė te vedus.
kyklos auditorijoje motinos
tik Sibire. Tauta išeivijoje neat
begyvena
dviejų
milijonų
surin
X Mary McGanrt, Worcester,
Nominacijų komisijos pirm. St.
dukters Mišios, į kurias ateis į. .
silaiko ir prieš technologijos tei
kimo ženkle. Rudens vajaus po
, parėmė mūsų SP U
moksleivės su motinomis, atneš- j ^
I T T l ^ l .
* _t°! kylyje buvo paskelbtas dviejų mi Baras pranešė, kad dabartiniai kiamus patogumus, gerą ir leng
darbus 10 dolerių auka. Labai
vadovai sutinka pasilikti esamo
damos dovanėlių slaugymų na-j
vą gyvenimą ir turtą, ko siekia
SKIEPAI NUO SliOGŲ
lijonų kapitalo sukaupimas, o
BRANGSTA PRAGYVENIMAS
se pareigose dar vienus metus.
aciu
ma visokiais būdais beprotiško
šiam įvykiui atžymėti spalio 25
muose laikomiems ligoniams.
Chicagoje rugsėjo
mėnesį
Cbicagos sveikatingumo tary
Nesant kitų siūlymų, 1981 metų
mis lenktynėmis su laiku ir ki
d. įvyko reto pobūdžio koncertas,
X §į sekmadienį po šv. Mišių
pragyvenimas
pabrango
2%.
ba nemokamai skiepys pensinin
kadencijai perrinkti: tarybos pir
tais likimo bendrais".
kurio metu Berklee muzikos ko
De Andreas seminarijos bažny
kus ir chroniškai sergančius Pakilo butų, maisto ir drabu
mininku dr. Antanas Razma ir
legijos studentai ir dėstytojai ačioje Lemonto bažnytinis komi
Ar
ne
teisingas
mūsų
išeiviams
lapkričio 5 d. nuo 10 v. r. iki žių kainos.
sekretoriumi dr. Jonas Račkaus
merikiečiai išpildė
lietuviškai
tetas ruošia valgykloje pietus.
kas, o valdybos pirm. dr. Gedi kankinamos tautos priekaištas? 2 vai. p. p. St. Xavier kolegi
BENDRA MALDA
ten profesoriaujančio kompozito
Bus gaminami cepelinai ir kiti
minas Balukas, kuris pakvies ki Ar ne laikas susiprasti ir labiau joje, 3700 W. 103 St., Chica
Katalikai ir liuteronai lapkri
riaus Jeronimo Kačinsko muzikos
skanūs užkandžiai. Pelnas ski
tus valdybos narius ir pristatys paremti mūsų tautos pastangas goje.
čio
2 d. 4 vai. p. p. turės ekume
kūrinius.
riamas Vasario 16 gimnazijos
kovoje su okupantu ir jo statyti
tarybai tvirtinti.
nines
pamaldas Evangelikų liu
MAISTAS PARKUOSE
parėmimui.
niais. Lietuvybės išlaikymas ir
Praėjusiame tarybos posėdyje,
teronų šv. Luko bažnyčioje,
Lietuvių Fondo leidinys yra pa yra viena tos kovos sritis, kurią
X "Laiškai lietuviams" po
vadovaujamame pirm. dr. A. Raz
Cbicagos miestas išdavė nau Chicagoje, siekiant tikybų vie
ruoštas ir ateinančių metų pra remia Lietuvių Fondas.
pietė su kelionių nuotraukomis,
mos, dalyvavo 15 tarybos narių
jas koncesijas užkandinėms pa nybės.
skaidrėmis ir filmu bus lapkričio
ir dalis valdybos. I posėdį buvo džioje, su naujais daviniais, bus
ežerės parkuose ir Soldier Field.
AUKSINIS JUBILIEJUS
1 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Jau
atvykę ir tolimieji tarybos nariai: atiduotas spausdinti. Iki š.m. pa
Pramatyta, kad bus teikiamas
baigos
įstoję
nariai
dar
pateks
į
nimo centro kavinėje. Pamaty
Savo auksinį vedybinio gy
iš Detroito Vytautas Kutkus ir iš
daug įvairesnis ir geresnis mais
vardyną.
LIETUVIAI
sim netik buvusią kelionę, bet
venimo jubiliejų šv. Vardo ka
Clevelando Milda Lenkauskienė.
tas.
ir būsimą. Laukiama visa pla
POLITINIAME
GYVENIME
tedroje, Chicagoje, spalio 2 6d.
Pranešimus padarė
valdybos
Stasys Vilinskas iš Gonnectičioji visuomenė ir tie, kurie ke
atšventė net 360 porų, išgyve
pirm. dr. G. Balukas, investavi eut atsiuntė 200 dol. ir įamžino
Etninių grupių tarnyba (EtNARKOTIKŲ
liavo ir keliaus ir tie, kurie nori
nusių
moterystėje po 50 metų.
mo komisijos pirm. P. Sodeika ir Lietuvių Fonde Roma Kalantą ir nic Community Services), pra
SPEKULIANTAS
keliauti, ir tie. kurie niekur ne- i
pelno skirstymo komisijos pirm. Antaną Kalinauską. Savo laiške vedė apklausinėjimą ištirti MarSVARBU MOKYTOJAMS
žada pajudėti.
(pr.). i Los Angeles Lietuvių Bendruomenės dr. K. Ambrozaitis.
Chicagoje areštuotas H. Canprašo priminti lietuvių visuome- ąuette Parko lietuvių dalyvavi
Į dienoje susitiko. Iš kaires: muz. B.
Teismas nusprendė, kad ChiX Vilniečio žiniai. §. m. lap Budriūnas, pianistė R. Apeikytė ir pre!.
nei apie šiuos didvyrius ir pap- mą J A V politiniame gyvenime, non. 28 m., kuris tvarkė narko cagos nuostatas, reikalaująs,
Valdybos
pirm.
dr.
G.
Balukas
kričio 2 d., sekmadienį, 9 vai. ry J. Kučingis
rašyti jo padarytus įnašus didin-; Apklausinėjimas jau pasibaigė. tikų spekuliantų finansus. P e r kad mokyklų tarnautojai gy
pasidžiaugė
sukauptu
dviejų
mili
te, Tėvų marijonų koplyčioje,
Nuotr. L. Briedžio
ti. Mūsų tautiečio parodytas pa o duomenys dabar analizuojami jo rankas ėjo milijonai dolerių. ventų pačiame mieste, negalioja.
jonų
kapitalu,
kurio
pelnas
grįž
bus atnašaujamos šv. Mišios už
Tik naujai priimamiems tarnau
X Aukų atsiuntė: po T dol. — ta lietuvių visuomenei paramos vyzdys tegu būna paskata ir ki ir netrukus bus paskelbti visuo
SUSEKĖ PADEGĖJĄ
mirusius V.K.L.S-gos Cbicagos
tiems prisidėti prie Lietuvių did menei.
tojams galės būti taikoma ši
0.
Daneris,
Laima
N.
Repeikiepavidalu
lituanistiniam
švieti
skyriaus narius, po to organi
vyrių įamžinimo.
nė;
po
5
dol.
—
A
Petravičius,
mui,
kultūrinėms
vertybėms,
jau
Patrauktas teisman L. West, taisyklė.
Rezultatas sudarys vaizdą,
zuotai bus lankomi mirusių na
Barbora
Arrnonienė
per
Mildą
rių kapai, Lietuvių šv. Kazimie J. Kasper, A. Skėrys, Viktorija nimui ir specialiems projektams. Lenkauskienę, atsiuntė 1.000 dol. kiek lietuvių yra šio krašto pi 36 m., kuris kaltinamas prieš
fftiiiminiimiiiimiiiifiiiiiiitoiiniiiiiHu
ro ir Lietuvių Tautinėse kapi Goiubick. Visiems esame dė Rudens vajaus metu į Lietuvių ir Lietuvių Fonde įamžino savo liečiai, kiek yra užsiregistravę i trejus metus sukėlęs gaisrą To1
Fondą įplaukė 26.000 dol. Žino
kingi.
Advokatas
šią ledo viešbuty, Chicagoje. Gais
nėse.
Valdyba
mirusį vyrą a.a. Joną A. Armoną. balsuoti ir kiek balsuoja,
mas
akcijų
brokeris
Albinas
Kur(pr.).
x Seselė M. Sarvatere, Chica- kulis su žmona Dana užsklendė Jis gimė 1905 m. JAV-bėse. Ma studiją surengė Vita Musonytė, re tada žuvo 7 žmonės. Dabar
GINTARAS P. 6EKNAS
etninių grupių tarnybos sociali atsirado liudininkas, kuris nu Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
žas
buvo
parvežtas
į
Lietuvą,
bet
go,
TU.,
padėkojo
už
korteles.
x Ramunės restorano savi
antrąjį milijoną, įnešdami 1.000
ninkams Broniui Zabukni ir į užsisakė jų didesnį kiekį ir at dolerių, o Paramos savininkai — 1923 metais grįžo atgal į Ameri nių reikalų tyrinėjimo direktorė. rodė West esant kaltą. Jis su šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d
pykęs, kad viešbučio tarnautoja
ir pagal susitarimą.
Onai Konkulevičienei už malonų ( s i u n t ė auka -- Aci*aJurgis Janušaitis ir Jurgis Mažei ką. Daug kartų lankėsi Lietuvoje, Norima nuoširdžiai padėkoti Jo
išprašiusi jį iš kambario už ne Te!. 776-5162 arba 776-5165
ten
vedė
ir
su
šeima
įsikūrė
O
litai
Kisieliūtei
už
patarimus
bendradarbiavimą prezidentinio
x Andrius Naujokas, No- ka pradėjo trečiąjį milijoną, įteik hio, kuri ir mirė 1979. X. 28.
ruošiant šią studiją ir visiems padorų pasirodymą.
2649 W. 63 Street
kandidato Ronaldo Reagano ir ridge. OL, užsisakė kalėdinių dami taip pat 1.000 dol.
kitiems,
kurie
prisidėjo
prie
Chicago,
DL 60629
gubernatoriaus James Thomp- kortelių didesnį kiekį ir atsiuntė
Apie Lietuvių Fondo veiklą ži tyrinėjimo darbo: Daiva BarškeMarija Rėmienė pranešė apie
NEGRAI TARP BALTŲ
sono priėmime ir už padengimą auką. Dėkojame.
gražiai praėjusį pokylį ir rinko no ok. Lietuvoje leidžiama po tytė, Silvija Kacėnaitė, Linas
lllliHIitlIlilIlIliilUllllilUUIlIlIilItlIlIHIlK
nemažų išlaidų vaišinant aukš
nuomones, kur reiktų ruošti ki grindžio spauda. VARPO Nr. 8 Maskaliūnas, Danutė Račiūnai
Teismas nusprendė, kad nuo
X L. B. Cicero apylinkės val
tuosius svečius su dideliu skai
tais metais. Stasys Baras sielojosi rašoma: "...Antrojo pasaulinio tė, Algis Šilas Birutė Sontaitė. savybių pardavėja Jork Butler
dybos
rengiamas
tradicinis
ručiumi palydovų Lietuvių Respu
priartėjusiu Jeronimo Kačinsko karo metu iš Lietuvos į Vakarus
Advokatas JONAS GIBAITIS
blikonų Ulinojaus Lyga reiškia *»» taliTO ^ k s s - m - lapkričio kūrinių koncertu ir rūpinosi, kad pasitraukė apie 25.000 lietuvių. Taip pat išreiškiama didelė pa- i ir Oak Brook priemiesčio namų
6247 So. Kedzie Avenue
nuoširdžią padėką.
(pr.).
22 d., 7 vai. vakaro šv. Antano visuomenė nelikau abejinga ir už Kiek iš jų šiandieną yra pabėgė dėka visiems Marąuette Parko Į savininkai kalti khudę negrų SeiTel. — 776-8700
: parapijos salėje. Bilietus galima pildytų Marijos auditoriją (Kaip lių ir kiek duoneliautojų, yra tik Iietuviams, kurie sutiko būti ap- mai įsikurti namuose, kuriuos
jie
perka
už
670,000
dol.
Negrų
klausinėtais
ir
tokiu
būdu
prisi
Chicago, Illinois 60629
X V Teatro festivalis Pade-! užsisakyti pas Kostą Arą, skam- žinome, koncertas labai gerai pa ra, kad niekas tiksliai nežino, ta
šeimai net gali tekti sumokėt Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
dėjo
prie
šios
studijos.
kos savaitėje, bilietai Vaznelių! binant po 5 vai. vakaro šiuo te vyko ir buvo artipilnė salė).
čiau sprendžiant iš JAV lietuvių
prekyboj 2501 W. 7lst St., Chi- lefonu: 656-8240. Šokiams gros
kompensaciją už apsunkinimus
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Valdyba paruošė 4 puslapių fondo narių skaičiaus (narių skai
cago, 111. 60629, galima užsisa vadovaujamas L. Bichnevičiaus
ir priešiškus veiksmus.
Cyvas
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., orkestras. Laimėjimams dova brošiūrą, kurioje telpa testamen čius 4444, tame tarpe apie 1300
Etn. grup. tarn. p-kas
4 dol., 3 dol. Žymenų banketas nas prašom įteikti bet kuriam tinių palikimų sąrašas, žinios a- jau mirusių), bei laikraščių ir
į MHiniiHii»Miini»HtiiiiiiitiHmimtwiHinitHMtwiimtwmwitiMiMHimiiiimnttm*.
pie
testamentų
sudarymą
ir
šven
— 10 dol. asmeniui. Bilietus valdybos nariui.
(pr.). tiniai sveikinimai. Brošiūra siun
§
PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR UITOMIS PROGOMIS
patartina įsigyti iš anksto.
tinėjama visiems Lietuvių Fondo
x
Vėlines
Šv.
Kazimiero
Lie
(pr.).
5
tuvių kapinėse bus apvaikščio nariams.
x lietuvių Fondo mirusių
ANTRA
LAIDA
Investavimo komisijos pirm. P.
nartų prisiminimas bus lapkr. jamos sekmadienį, lapkričio 2
—I • I• 1 d • —
2 d., sekmad. — Vėlinių dieną, dieną, 12 vai. prie Steigėjų pa Sodeika visus pradžiugino gera
žinia, kad šiais metais numato
s — PrtL Į M O K
12 vai. šv. Mišių metu T. Jėzu minklo. Programoje mirusiųjų
ma pervesti pelno skirstymo ko
Naujasis Testamentas yra pratilko formato, iriStas kietais ^r*a»
itų koplyčioje. Pamaldų metu pagerbimas. Vėlinių liepsnos misijai 120-125000 dol. Investa
i
liair
Vertimas padarytas grsJia lietuviu kalba. Mecaaato dėka laida
giedos sol. Jonas Vaznelis, var perkėlimas prie artimųjų kapų, vimai, yra keturiose pozicijo3
parduodama prieinama karna.
gonuos M. Motekaitis. Liet. Fon
dvasiškio maldos, pasauliečio j se ir duoda geras pajamas,
do nariai, mirusiųjų artimieji ir
-DRAUGO"
Pelno skirstymo
komisijos
visi lietuviai prašomi pamaldo žodis, dalyvių giesmės. Vytauto
K a i n a — $8.00
se dalyvauti.
L. F. Valdyba Didžiojo šaulių rinktinė dalv-1 P»rm- dr. K. Ambrozaitis pateikė
niinoit fty-veritoja] prašomi pridėti S0 centų mokesčiams n persiuntimui.
vaus garbės sargyboje. Ben-! P l o t i n i o III-jo skirstymo duo(pr.).
! menis. Komisiją sudaro: Lietuvių
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
X NAMAMS PIRKTI PA druomenės pasauliečių komite-1 F o n d o t a r y b o s s k i r t 5 n a r i a i _ d r .
visiems įsigyti N a u Jąjj Testamentą. Stuskha atsakymus:
S Gera
SKOLOS duodamos mažais mė tas ir Sklypų savininkų draugi- K. Ambrozaitis (pirm.), inž. V.
a
nesiniais įmokėjimais ir priei ja kviečia visuomenę skaitlingai Kamantas ir dr. J. Valaitis, JAV
D R A U 6 AS
x
namais nuošimčiais. Kreipkitės j
LB Krašto valdybos — Ingr. Bub J. F. Grybauske, plačiai fJnomas jferadarto. i| »plAnk1.ni:*r-* Cfcrrn Be-ifr |
4545 Watt 63rd Stratt
Mutual Federal Savings. 2212 dalyvauti tradicinėse Vėlinių iš lienė, Br. juodelis ir J. Plačas. skyriaus vaidybos pirm. O. Zfig**4—^ ir vteeptrm. dr. P. Bud.ninkui, va =
Chicago, Illinois 60629
We*t Cermak Road ~ Telef. kilmėse ir aplankyti mirusiuo- Šiame posėdyje paskirstė 24.955 jaus p-XĮ^ - -irt f-elki* ^id#*na muką BalfuL I\a taip ?st ^«xftrn# r
Nurtr
VI 7-7747.
(sk.) į sius.
Kuprio į ^»ittHitrw<w»wwiiMWlWliiir<iviiilsiiiMWimiiriMtMw>tm»niiiitiiiMHnMiiHTiwi»^
dol. Taryba leido šiais metais pa- Vasario i« gta»*xi*t.
(pr.)
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