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dar neišspręstas
Irano parlamentas baigia svarstymus

Teheranas. — Irano vyriausias 1 kiančios Irano pralaimėjimo ir
nusikaltėlis, bet aukštos morali
islamo
teisingumo sistemos teisė- Į svajojančios apie savo kontrolės
nės kultūros lietuvis, pavyzdingas
jas, vadinamas "korikas", ajatola Irane atstatymą. Šis sovietų dip
katalikas ir trijų vaiku šeimos
laikomas
jKhalkali pareiškė švedų kores lomato pareiškimas
tėvas. Tokiais žmonėmis galima
Maskvos
politikos
keitimu.
Iki
pondentams,
kad
Irano
parla
tiktai didžiuotis, o jų teismini
šiol
šiame
kare
sovietai
vaidino
mentas
šią
savaitę
baigs
ameri
persekiojimas — niekuo nepatei
kiečių įkaitų klausimą, paskelbs neutralius, tačiau vis daugiau
sinamas nusikaltimas prieš pa
jų paleidimo sąlygas. Parlamen ženklų, kad Maskva išeina Irano
grindines žmogaus teises.
to nariai veda debatus, ko iš Ame pusėje. Teherano radijas prieš
Šiuo metu Petras Plumpa —
rikos reikalauti. Anksčiau minė tris savaites skelbė, kad sovietų
Pluira bausmę atlieka Permės
tas "nesikišimo į Irano reikalus" ambasadorius Vinogradovas siū
srities griežto režimo lageryje VS
reikalavimas gali apimti Ameri lė premjerui Ali Rajai paramą
389/35, kur gyvena nežmoniškai
kos karo jėgų atitraukimą iš ginklais, tačiau Iranas pasiūlymą
sunkiose sąlygose. Jo žmona, Al
Persų įlankos ir iš Arabų jūros. atmetęs. Vėliau sovietai ir Irano
dona Pluirienė, remdamasi vyro
Kai kurie parlamento nariai įro radijas tą žinią paneigė. "Krasna
draugų pasakojimais, mums pra
dinėja, kad karo laivų ir žvalgy ja Zvezda", sovietų kariuome
nešė, kad Petras Plumpa —r Plui
bos lėktuvų buvimas netoli Ira nės laikraštis, rašo, kad Irakas
ra dėl blogos sveikatos "nepajė JAV LB ir Liet. Jaunimo S-gos rūpesčiu Kapiteliuje suruošto priėmimo dalyvių dalis. Iš k.: JAV V.R.T. nariai F.
no sienų yra kišimasis į Irano pradėjo puolimą ir sutiko daug
gia įvykdyti išdirbio normų, J Andriūnas ir adv. E. Raškauskas, kongr. D. Lungren (Ca.), S- Kudirka, Washingtono LB apylinkes pirm. L. Kojelis
stipresnį pasipriešinimą, negu ti
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės reikalus.
Dokumentas Nr. 34 — išleistas administracija jį ne gydo, bet
kėjosi. Iš to karo naudos laukia
Ajatola Khalkali pasakė, kad
1980 m. liepos 21 d. Pateikiame dažnai žiauriai baudžia" — laiko
tik Amerika, kuri siekianti sugrą
karceryje. Nuo 1979 m. kovo mė
kare su Iraku žus daug iraniečių,
pilną dokumento tekstą:
žinti į Iraną savo įtaką, rašo laik
nesio Aldona Pluirienė negavo
nes tas karas bus ilgas. Dar dau
rastis.
KREIPIMASIS
iš vyro nė vieno laiško, nebuvo
giau iraniečių žus, jei Amerika
neduos Iranui ginklų, kuriuos
I Helsinkio Baigiamąjį Aktą leista pasimatyti ir perduoti ka
Daugiau
JAV
žydų
remia
respublikonus
liniams
priklausomą
maisto
siunIranas jau yra nupirkęs. Iranui
Lenkų darbininku
pasirašiusias vyriausybe ir į visus
—Popiežius
Jonas
Paulius
IIjau
dabar
reikia
atsarginių
dalių.
Netv
Yorkas.
—
ŠIŲ
metų
rin'jo
ekonominė
progrrma
būsianti
ta
geros valios žmones
ginčai su valdžia
Pagrindiniai Irano reikalavi
kimuose laukiama pasikeitimų1 amerikiečiams naudingesnė, o jo -sis atvyks į Vakarų Vokietiją
1974 m. Lietuvos TSR Aukš
Šie faktai liudija, kad Petras tradiciniame Amerikos žydų bal- i užsienio ir gynybos politika rea- j lapkričio 15 d. Jis bus preziden- mai yra paskelbti ajatolos KhoGdanskas. — Lenkijos darbinin
čiausias Teismas nuteisė Petrą Plumpa — Puira yra kalinamas
meinio:
atšaldyti
Irano
lėšas
savime
už
demokratų
partijos
Hesnė
ir
saugesnė
už
P.eagano.
j
to
Kari
Carstens
svečias
Auguskų
unijų vadai susitiko Gdans
Plumpą — Pluirą 8-riems metams | nepakeliamose sąlygose, todėl per
Amerikos
bankuose,
atiduoti
Ira
kandidatus.
Statistikos
mėgėjai!
Artėjant
rinkimų
dienai,
ste
j
tusburgjpilyje
prie
Bonos.
ke su vicepremjeru Jagielskiu. šis
pataisos darbų, atliekant bausmę Į šasi mintis, jog norima, baigian—FBI suėmė 30 m. Joseph nui šacho išvežtą turtą, atšauk pakvietė darbininkų vadus vykti
griežto rėžimo lageryje. To kaltė S * bausmės laikui, jo sveikatą vi- tvirtina, kad žydų 75 nuoš. yra re j bėtojai tvirtina, kad antradienį;
gistruoti demokratai ir balsuoja amerikiečiai ilgai sė ės prie tele Paul Franklin, įtariamą 10 juo ti visus Amerikos ieškinius Ira į Varšuvą susitikti su premjeru.
ta, kad pasinaudodamas Visuoti į siškai sugriauti
Todėl mes kreipiamės į Helsin už demokratus, tačiau šiais me- vizijos priimtuvų *i".auks žinios, du nužudymu. Jh kaltinamas ir nui ir pažadėti nesikišti į Irano Varžybose tarp komunistinės vy
ne žmogaus teisių deklaracija,
daugino leidinį — "Lietuvos Ka kio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias tais nemaža jų dalis balsuos už I kas rinkimus lamėio. Labai svar Vernon Jordan peršovimu gegu reikalus. Šalia tų reikalavimų riausybės ir naujų lenkų unijų
dar gali būti naujų.
j jau pasireiškė darbininkų tarpe
talikų Bažnyčios Kroniką", — vyriausybes ir viso pasaulio ge- respublikonų partijos kandidatus, j bų uždavinį turės trijų didžiųjų žės 29 d.
—Pekino
-geležinkelio
stotyje
kompiuteriai,
kuriame buvo fiksuojami tikin Į ros valios žmones ir prašome — New Yorko valstijos Carterio! televizijos stočių
Teherano valdžios sluoksniai į skilimas. Nuosaikieji vadai reika
perrinkimo komiteto pirmininkas kurie, apžvelgę jau gautus rinki įvyko sprogimas, užmušęs apie tvirtina, kad prezidento Carterio lauja derėtis, atsižvelgti į Lenki
užstokite šį kilnų lietuvį!
čiųjų diskriminacijos faktai.
Mario Cuomo mano, kad šis pa mų rezultatus, bandys įspėti, kas; 20 žmonių.
vyriausybė sutinka priimti pagrin jos geopolitinę padėtį ir sovietų
(Bus daugiau)
Petras Plumpa — Pluira nėra
rinkimus
"laimi".
Žinių
prane-į
—
Britanijos
spauda
kaltina
sikeitimas dalinai įvyks ir todėl,
dinius reikalavimus, tik paaiški įsikišimo grėsmę. Radikalieji, jų
šėjams
yra
surašytos
taisyklės,,
Maroko
karalių
Hassaną,
kad
jis
kad visi Amerikos prezidentai
na, jog konstitucinė sistema Ame tarpe Anna Walentynowcz, siū
:
kaip
pasinaudoti
Hompiuteriais.
įžeidęs
besilankančią
karalienę
nuo 1948 metų, visada be jokių
rikoje pareikalaus kiek ilgesnio lo tuoj skelbti generelinį streiką,
svyravimų remdavo Izraelį, o CBS stoties vadovai nustatė, kad j Elzbietą, priversdamas ją laukti, laiko sąlygų išpildymui. Iranas nes komunistai supranta tik jėgą.
Darbininkų vadai streiko kol
prez. Carteris su savo Camp Da- negalima bus skelbti rezultatų . pakeitęs anksčiau nustatytus pla- taip pat turės atsižvelgti į Ame
vid derybomis tapo lyg bešališkas "oroiections", bet reikės nustatv-1 nus. Maroko pareigūnai sako, rikos piliečių teises. Revoliucijos kas atsisakė, tačiau paskelbė lap
atnešti pakeitimai davė ameri kričio 12 d. streiko paruošties die
PRAIVlUNfciJ
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jkad britu spauda perdeda
— Vienas buvęs aukštas Af kiečių bendrovėms daug nuosto ną. Numatytos įmonės bus pasi
kad Carteris ateityje dar daugiau Į mated winners".
Dereis į arabų stovyklą.
Salia didžiųjų partijų kandi- ganistano valdininkas kaltina so lių, kuriuos teks atlyginti. Šacho rengusios tą dieną pradėti streiką,
Japonų mašinos paliete ir Europos pramonę
Amerikos 2vdų komiteto žinio; datų, kurių vienas laimės prezi- vietus, kad jie plėšia krašto tur turtų atgavimą Iranui teks orga jei gaus įsakymą iš unijų centro.
Detroitas. — Amerikos auto- krito 5.7 nuoš., Britanijoje — mis, New Yorko valstijoje yra 11 dento vietą, teks stebėti, kaip se- tus, veždami į Rusiją trąšas, ce nizuoti per Amerikos teismų sis
Darbininkų vadų posėdžiuo
mobilių pramonė paskelbė savoj 11.9 nuoš. Belgijoje — 3.6 nuoš. mil. žvdų balsuotojų. Visoje Ame Į kasi dar 51 prezidentiniam kan- mentą ir naudodami natūralias temą.
se iškilo ir naujas iššūkis cent
nuostolius per trečiąjį šių metų 1 Olandijoje — 20 nuoš. Danijoje ikoje balsuoja 2.5 mil. žydų. New į didatui. Be to, bus svarbūs baisa dujas, už jas nieko nemokėdami.
Irano žiniomis, karo lauke bu rinei vyriausybei. Komunistų va
ketvirtį: liepos, rugpiūčio ir rug- j automobilių pardavimas suma rr^rio lQ7fi m ?vdai nulėmė vimai dėl 435 kongreso atstovi
— Nikaragva po daugelio bal vo numušti du Irako lėktuvai, dai ir spauda įrodinėja, jog pats
atsiovų
Yorke 1976 m. žydai nulėmė
savimų atsiėmė savo kandidatūrą
Leninas numatė, kad unijos bus
sėjo mėnesius. General Motors žėjo net 42.4 nuoš.
Carterio laimėjimą ir davė jam rūmų vietų ir dėl 34 senato vietų. iš JT Saugumo Tarybos rinkimų. vienas degdamas nukrito netoli partijos žinioje, bus kontroliuoja
turėjo 567 mil. dol. nuostolių,
Tarp didesnių Europos auto
41 balsą elektorių tarvboįe. Jei Bus išrinkti ir 13 valstijų gyber Pietų Amerikai atstovauti grei Kvomo. Irano aviacija puolė Ira mos partijos. Darbininkai atsako,
Fordas — 595 mil. dol. ir Chrys mobilių gamintojų, didžiausią
šiemet trečiasis kandidatas An natoriai. Pirmieji rezultatai bus čiausiai bus išrinkta Costa Ri- ko naftos rafinerijas prie Basros kad Leninas numatė, kad partija
ler —490 mil. dol. Šie metai au smūgį patyrė Britanijos BL Ltd.,
ir prie Bagdado. Fronte mūšiai to
dersonas surinktų 10 nuoš. visų pradedami skelbti rinkimų die ca.
tomobilių bendrovės bus vieni kurios modelių pardavimas suma
nos
7
vai.
vakare.
Pirmiausia
pa
liau vyskta prie Abadano refineri bus darbininkų rankose ir jų kon
balsų ir jei 10 nuoš. žydų bal
trolėje, o dabar to nėra. Partiją
blogiausių. General Motors per žėjo 24.8 nuoš. Nukentėjo ir ki
—
Kinija
sutiko
įsijungti
į
Tarp
jų miesto.
sų nueitų Reaganui, Carteris aiškės rytinių valstijų rezultatai,
devynis šių metų mėnesius tutos: Fordas pardavė 13.5 nuoš.
tautinę
Darbo
organizacija,
iš
nes ten balsavimo būstines pir
Irakas sutiko su naujos tarpi valdo įvairūs "aparačikai", netu
New Yorką prarastų.
rėjo 824 mil. dol. nuostolių, ka mažiau, General Motors — 12.8
kurios pašalintas Taivanas.
ninkavimo ir paliaubų komisijos rį nieko bendro su darbininkų
Didelę įtaką žydų balsai turi miausia užsidarys. Amerikos rin
da pernai buvo gauta pelno 2.5PSA Peugeot — Citroen — 17.6
sudarymu. Komisijai pirminin klase.
Pennsylvanijoje, kuri turi 27 elek kimus seks ir tūkstančiai viso pa
bil. dol. Tarp didžiųjų Amerikos nuoš., Volkswagen — 7.7 nuoš.
Unijų vadų suvažiavime daly
kauja Kuba, joje dalyvauja AlžiAjatola serga?
torius. Reagano — Bush komi saulio korespondentų.
biznio bendrovių savo nuosto
ras, Zambija, Indija ir Pakistanas. vavo 49 unijų atstovai. Jie visi
Daugelyje kraštų vyriausy tetui valstijos mastu ir PhiladelTeheranas. — Ajatola Kho- Jungtinėse Tautose sovietų am važiuos į Varšuvą susitikti su
liais per tris mėnesius automobi
bės spaudžiamos suvaržyti japo phijoje vadovauja žinomi žydų
meinis savo kalboje neminėjo basadorius Oleg Troyanovski kai premjeru. Unijos nusives 11 reiPavojaus aliarmai
lių bendroves pralenkė tik U.S.
nų automobilių įvežimą, tačiau mažumos veikėjai. Pennsylvani
amerikiečių
įkaitų, tačiau puolė
Steel.
IVasinptonas. — Senato gink
tino pasaulines imperialistų ir kalavimų vyriausybei,
pramonės valstybėms laisva pre joje žydai sudaro 7 nuoš. balsuo
prezidentą
CarterįPareiškęs, kad
General Motors bendro-vės pi r kyba yra svarbi. Vak. Vokietija tojų.
luotų jėgų komiteto raportas
_
.« . v.
Irano prezidentas Bani Sadras reakcionierių jėgas, kurios laumininkas Thomas Murphy paaiš eksportuoja apie 25 nuoš. visų
laikraštis
Į
atidengė,
kad
per
paskutinius
18
Chicagos įtakingas
Daug amerikiečiu
kino, kad šalia normalių išlai savo gaminių. Bet kokie importų1 Sun Times" ketvirtadienį pasi- j mėnesių Amerikos gynybos siste lanko dalinius mūšio lauke, aja
tola
klausė,
o
kokiuose
karuose
dų, kurios atsiranda, pereinant varžymai galėtų pakenkti pačios i sakė už Carterio perrinkimą, nes ma buvo paskelbusi 147 klaidin
Mirė Aldona Šliupaite
frontą lankė prezidentas Carte
stebėjo debatus
iš vienų metų modelių į kitus,
gus pavojaus aliarmus. Iš jų ke
Vokietijos eksportui. Prancūzijos
Spalio 29 d. Kalifornijoje mi
ris?
Jis
tik
sėdi
Baltuose
Rūmuo
New Yorkas. — Amerikiečių
padidėjo infliacijos nešamos ga
turi buvo tokie įtikinantys, jog se ir siunčia žmones kovoti ir rė a. a. Aldona Šliūpaitė, sulauku
Didelis federalinio
televizijos
žiūrovų tyrimai paro
mybos išlaidos, sumažėjo naujų Renault bendrovė apie 80 nuoš.
buvo įspėti gynybos vadai, jų žūti. Kokiuose frontuose kada bu- kusi 94 metų amžiaus. Buvo gi
dė,
kad
antradienio
prezidentimašinų pareikalavimas, paken gamintų automobilių eksportuo
tarpe
jungtinio Kariuomenes sta-.
F
iždo
deficitas
muši New Yorke 1886. VII. 26 tinių kandidatų debatus stebėjo
ja.
,
.
i.
.
,
.
i
.
v
.i
i
vo
Irako
prezidentas
Saddam
Huc
w
kė vartotojų dėmesys mažės
bo viršininkas. Sie aliarmai skel«5Ls_ i_a
i J
. U
kaip dr. Jono ir Eglės Mailauskai- 120 mil. amerikiečių, tai yra 30
Vakarų Vokietijos užsienio pre
Washingtonas. — Per 1980-us
?
niems, pigesniems, mažiau kuro
b*
kad
iš
Sovietu
Sąjungos
jau
\
f*™
J«
toks
bailys,
kad
net
bitės
— Šliūpienės d'ktė Studijavo mil. daugiau, negu 1976 m. se
sunaudoianYiems"modeliams. Š a - ! k y ^ s bendrovės savo analizėje finansinius metus, kurie baigėsi atskrenda branduolinės raketos-j J° » ™ J į " * ? 5 M V D k a r C , V 1 U '
Pennsylvanijoje. . 08 m. baigė kė Carterio—Fordo debatus. Dau
lia sunkumų Amerikoje, jie pasi I a P'e automobilių prekybą skel- rugsėjo 30 d., federalinė vyriau Didelė dauguma šių klaidingų pasakė Khomeinis
"Shreveport Joumal" Louisia- Medicinos mokyklą. Kuriantis ne giausia žiūrovų patraukė ABC
reiškė ir Europoje, kur buvo par bia, kad 1984 metais Japonijos sybė išleido 59 bil. dol. daugiau, aliarmų tuoj buvo atšaukti, tačiau
priklausomai Lietuvai buvo į ją stotys, su 33 nuoš. Apie 28 nuoš.
automobiliai Europos rinkoje su negu turėjo pajamų, paskelbė iž
duota mažiau JAV gaminių.
daugeliu atvejų strateginės oro noje atidengė, kad prezidento ry nuvykusi ir, kaip gydytoja, daug
Nors Amerikos automobilių darys 14 nuoš. Darosi vis sunkiau do departamentas. Respubliko komandos vadovybė buvo įspėta šių su kongresu valdininkas padėjo kovojant su epidemijomis. stebėjo CBS kanalą ir 19 nuoš.
— NBC.
Frank Moore, pasikalbėjime su
pramonės vadai viešai ir nesis uždaryti japonų mašinoms du nų partijos kandidatai kaltina vy pasirengti atkirčiui.
Nuo
1919
m.
dirbo
Raudonojo
laikraščiu atidengė, jog Irano dva
kundžia, daug prie Detroito nuos ris, nes japonai jungiasi su Euro riausybę, kad ji tyčia nuvilkino
sinis vadas ajatola Khomeinis tu- Kryžiaus ligoninėje Kaune, pade
KALENDORIUS
pos
bendrovėmis.
Nissan
Motors
šią
žinią,
kad
debatuose
kandida
tolių prisidėjo Japonijos autome
jo dr. P. Mažyliui suorganizuoti
—
Italijos
teismas
Milane
nuj
rįs
išeinamosios
žamos
vėžį
ir
susijungė
su
italų
Alfa
Romeo,
tas
Reaganas
negalėtų
jos
panau
bilių importai. Lapkričio mėn.
moterų skyrių. Vėliau dirbo uni
Spalio 31 d.: Volfgangas, LiuWashingtone įvyks Tarptautinės Britanijos Honda statys automo doti prezidentui kritikuoti. Res teisė 11 jaunuolių, kurie per krp-p- „ilgai čia nebūsiąs". Baltieji Rū- versitete asistente. 1931 m. sugrį cilė, Mąstvilas, Tanvilė.
pareiškė, kad Moore nekal
publikonų manymu šis didelis šinio rungtynes įžeidinėjo Izrae
Prekybos komisijos suvažiavi- bilius kartu su BL Ltd.
žo į JAV-bes. Medicinos praktika
Lapkričio 1 d.: Visų Šventųjų.
ba
administracijos
vardu. Nieko
lio
Makabi
komandą
ir
grasino
deficitas
yra
daugiausia
kaltas
mas,kuriame bus paskelbtas ra
Per šių metų pirmuosius 8
vertėsi Brooklyne. Pokario me Licinijus, Kirenija, Gydautas,
portas apie japonų automobilių mėnesius japonų mašinų parda dėl amerikiečius kamuojančios žaidėjams dujų krosnimis bei kon nežinoma apie ajatolos ligą ir vy tais įsijungė į Lietuvos laisvini
Vaiva.
infliacijos. Demokratai ginasi centracijos stovyklom. Didžiau riausybė nelinkusi spėlioti apie mo darbą ir Balfo veiklą. Mediči
pramonės padarytą žalą kitiems vimas Europoje padidėjo
Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:48.
Manoma, kad JAV auto- :<ad nuo 1969 metų vyriausybės sios bausmės siekia 3 metus kalė Irano vidaus reikalus. Vienas nos ir moterų teisių klausimais
gamintojams.
valstybės departamento pareigū yra rašiusi spaudoje. Mirusios pa j
Pasaulinė automobilių pramo mobilių bendrovių pergyvenami neturėjo ne vieno balansuoto jimo.
ORAS
nas pastebėjo, kad Moore turė laikai bus atgabenti Chicagon ir
—
I
Romą
atvažiavo
350
lenbiudžeto.
Reaganas
žada
subalan
nė Vakarų Vokietijoje šiemet sunkumai greit dar daugiau pat
Saulėta, temperatūra dieną 35
pardavė 10 nuoš. mažiau gami lies ir Europos automobilių ga suoti biudžetą 1983 m., jei jis busįkų piligrimų, vadovaujamų kardi- tų būti tuoj išmestas iš pareigų, palaidoti Liet. Tautinėse kapinėse. 11., naktį 35 laipsniai.
jei jis taip kalbėjo.
išrinktas.
i nolo Stefano Wišinskio.
nių, Prancūzijoje pardavimas nu mintojus.

Dokumentas N r. 33 —išleis
tas 1980 m. birželio 21d. Lietuvos
KP Centro Komiteto nurodoma
daug Lietuvos tikinčiųjų diskri
minacijos faktu ir nurodoma,
kad "dabartines Lietuvos tikin
čiųjų bei kunigų problemas neį
manoma spręsti iš jėgos pozicijų
arba kažką apšaukiant "ekstre
mistais". Siūloma apsvarstyti iš
keltas problemas ir painformuo
ti TSKP Centro Komitetą, kad
Lietuvos kunigai ir tikintieji no
ri pilnos religinės laisvės, kurios
principai išdėstyti II Vatikano su
sirinkimo priimtoje "Religinės lais
vės deklaracijoje".

ARTĖJA RINKIMAI

JAV AUTOMOBILIU

TRUMPAI
1$ VISUR

n e lapkričio 8 d., k a i p buvo
skelbta, bet lapkričio 15 d.
t a m e pačiame Wimbledono
teniso klube. S m u l k e s n ė infor
macija b u s paskelbta vėliau.

P R A U G A S , penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 31 d.

A r l i n g t o n e įvykusiose Illinojaus valstijos mokyklų teni
so pirmenybėse d a l y v a v o net
130 žaidėjų, o jų t a r p e 4 lietu
vaitės: R ū t a T a l l a t - K e l p š a i t ė i š
Peorijos, Daiva Žymantaitė iš
New Lenox, R i m a Bakaitytė iš
Palos Heights ir L a u r a Ragait ė iš Bloomington. J o s visos
turėjo kvalifikuotis, pasiek
damos bent trečią vietą savo
distrikte. J o s visos laimėjo
pirmąjį ratą, bet pralaimėjo
a n t r a m e . Jos, k a r t u su Jasaityte iš New Yorko, s u d a r o puikų
mūsų teniso atžalyną.

Red. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632
Telef6nas namuose 347-1729, darbe 269-7557
. » - » • • • • • • * • » ••»-»-»•••-•••»•-«
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PIRMENYBIŲ
RUNGTYNĖSE:
P o r t u g a l i j a — J A V 1-1, Austri
ja—Vengrija 3-1, Olandija—V.
Vokietija 1-1, Čekoslovakija—
R. Vokietija 0-1, Argentina—
Bulgarija 2-0, R. Vokietija—
Ispanija 0-0 ir Argentina—
Čekoslovakija 1-0.

—

Brazilija.

Brazilai

supyko a n t V. Vokietijos rink
tinės trenerio Dersvall, k a i jis
vienam s p o r t o ž u r n a l u i pareiš
kė, kad 1982 m . P a s a u l i n ė s e
pirmenybėse
vokiečiams
didžiausias pavojus b u s iš
argentiniečių p u s ė s . Neužteko
to, kai D e r w a l l a n t r u k a r t u
pataikė b r a z i l a m s teisiai į šir
dį, kai jis k i t a m e pasikalbė
jime pareiškė, k a d argentinietis D. M a r t a d o n a galbūt j a u
d a b a r geresnis, n e g u g a r s u s i s
Pelė savo laiku. P a s i p i k t i n u s i
s p a u d a k l a u s i a , a r Derwall y r a
m a t ę s Pelė Žaidžiant?
— A n g l i j a . Futbolo sezonas
tęsiasi v o s 8 s a v a i t ė s , o trene
r i a i k r e n t a k a i p lapai. Iš 4
lygų jau atleisti net 8, įskai
t a n t ir t u r t i n g o j o M a n c h e s t e r
City klubo. A t l e i s t a s ir F.C.
S o u t h a m p t o klubo treneris,
n o r s jo k o m a n d a i su K. K e e g a n
ir sekasi g e r i a u . M a t , j a m buvo
a t i m t a s v a i r a v i m o leidimas už
v a ž i a v i m ą n e b l a i v i a m e sto
vyje. Tuo t a r p u televizijoje jis
reklamuoja alų be alkoholio...
Vytautas A.
Krikščiūnas

L e o n a s R a u t i n š vienas pats
sukalė 40 taškų.
Algis
Grajauskas
MARGUMYNAI
— Indijos
buvęs
ilgų
distancijų bėgikas, norėda
m a s įtikinti tautiečius bėgimo
n a u d a , n u t a r ė perbėgti visą
Indiją skersai — viso 6,800 km.
P o pirmojo tūkstančio jis
jautėsi gerai, nežiūrint, kad
j a m 74 m. a m ž i a u s .
— Naują rekordą pastatė
k a n a d i e t i s H a r r y Crawshon,
n u v a ž i a v ę s dviračiu skersai
K a n a d ą nuo Vancouver iki
Halifax per 15 dienų. Senas
rekordas buvo 19 dienų ir laikė
si 23 metus. Gal būtų ne per
d a u g stebėtina, jei dviratinin
k a s nebūtų 80 metų amžiaus.
Tikriausiai
stebisi
ir
mūsiškis A. Meilus, apva
žiavęs Michigano ežerą per 10
dienų...
— Aštuonios iš dešimt
aukščiausių pasaulyje kalnų
viršūnių
yra
Himalajuose.
Kopti į j a s yra t a i p populiaru,
k a d reikia užsisakyti eilę ir
laiką iš anksto. I Everesto
viršūnę visi „bilietai" užsaky
ti iki 1988 metų.

TRUMPAI
— E u r o p o s t a u r i ų varžybose
krenta f a v o r i t a i , jų
tarpe
pernykštis laimėtojas Nottingh a m Forest ir M a n c h e s t e r Uni
ted. Po pirmojo rato laikosi
visos 7 V a k . Vokietijos k o m a n 
dos.
— Artėjančių
pasaulio
pirmenybių
kvalifikacinėse
r u n g t y n ė s e Prancūzija įveikė
Kiprą n e t 7-0, Italija Luksemburgą 2-0, Bulgarija Albaniją
2-1, o V a k . Vokietija su Olandi
j a 1-1.
— New Yorko Cosmos
nepajėgė
g a u t i j a u n o s V.
Vokietijos žvaigždės B. Schuster. J i s p a s i r a š ė p a s F.C.
Barceloną, kuri turi jau du
užsieniečius ( n u o s t a t a i leidžia
žaisti tik dviems!).
— V. Vokietijoje pirmauja F.
C. B a y e r n , toliau S.V. Hamburg ir F . C. K a i s e r s l a u t e m .
O. Gešventas

ŽINIOS IŠ HAMILTONO
Per Lietuvių Dienas spalio
mėn.
pradžioje
Hamiltone
vyko ir sporto varžybos.
Stalo teniso t u r n y r ą g a n a
lengvai laimėjo dr. Algis Saunoris, finale nugalėjęs Gloriją
Nešukaitytę
21-12, 21-14.
2ymiai s u n k e s n ę kovą jis turė
jo pirmuose r a t u o s e prieš jos
seserį Violetą, laimėjęs tik 2220 ir 21-18. Glorija užėmė ant
rą vietą, n e s u n k i a i įveikusi
Violetą, 21-12 ir 21-15. Reikia
pažymėti,
kad
Violeta,
d a u g k a r t i n ė K a n a d o s meisterė, po trijų metų pertraukos vėl
žada g r į s t i į v a r ž y b i n ę areną.
Mergaičių
klasėje
pirmą
vietą laimėjo R. Raguckaitė,
antroje liko jos sesutė L a i m a , o
trečioje V. Bernotaitė.
D a u g k a r t i n i s mūsų š a c h m a 
tų meisteris P . Vaitonis d a v ė
simultaną ir laimėjo 17 parti
jų, tik V. Genčius pasiekė
lygiąsias.
Krepšinio jaunių B klasėje
Hamiltono K o v a s
nugalėjo
Toronto Vytį 42-30. Vyrų B
klasėje Vytis laimi prieš Kovo
veteranus 57-50 ir prieš Kovo
II-ją 66-60. Vyrų klasėje Toron
to A u š r a a t s i r e v a n š a v o už
pralaimėjimą
apygardinėse,
nugalėdama
Kovą
107-87.
K a n a d o s rinktinės žaidėjas

iŠ OKUPUOTOS
LIETUVOS
— B a i d a r i ų lenktynės tarp
Lietuvos rinktinės ir Neubrandenburgo R. Vokietijoje baigė
si aiškia Lietuvos pergale.
Lietuvos irkluotojai laimėjo 9
p i r m a s vietas iš trylikos gali
mų.
— Futbolo
pirmenybėse
Lietuvoje d a r pirmauja Klaipė
dos G r a n i t a s su 43 taškais,
antroje vietoje Šiaulių T a u r a s
su 39 t a š k a i s .
Antros lygos pirmenybėse
Klaipėdos A t l a n t a s įveikia
Gomel 1-0 ir Mogilov 2-0 ir sto
vi 5-je vietoje. Tuo tarpu pir-

Dalis Clevelando „Žaibo" jaunučių mergaičių lengvaatlečių, daly
vavusių š.m. pabaltiečių pirmenybėse Kanadoje. IS k.: A. Motiejū
naitė, V. Bublytė, R. Bublytė, A. Bublytė, D. Natkevičiūtė
Nuotr. V.

Spartakui 69-73 ir lieka antro
je vietoje.
Aukčiausios
lygos
pirmenybes Vilniaus Statyba
pradėjo įspūdingai. Rygoje ji
nugali vietos VEF 113-95, o
K a u n e patiekia staigmeną su
puikia pergale prieš K a u n o
Žalgirį 79-80 ir lentelėje atsidū
rė pirmųjų tarpe. K a u n o Žalgi
ris paskutines pasiruošimo
rungtynes sužaidžia su Rygos
V E F 112-97 ir 94-97, o pirmose
pirmenybių rungtynėse netikė
tai krenta prieš Statybą. T a i
nelabai džiuginantis ženklas,
artėjant Europos taurės var
žyboms. Pirmąjį r a t ą Žalgiris
neturėjo rungtynių, o a n t r a m e
žais prieš norvegų Oslo ir Suo
mių Kotko komandų laimė
toją. Pirmosios rungtynės t a r p
Šių komandų įvyko Norve
gijoje ir baigėsi 60-60, antro
sios įvyks Suomijoje," ir žino
ma, suomiai turėtų laimėti.
Tuo būdu, ir antrąjį ratą Žalgi
ris turėtų nesunkiai perkopti.
O toliau j a u laukia įdomesnės
rungtynės kur nors Vak. Euro
poje.

PRANEŠIMAI
Pabaltiečių

šachmatų

Bacevičiaus

Lietuvių atstovai šiuo metu
yra: P . Berneckas, A. Balnis ir
M. Empakeris — Toronto, P.
Gvildys — New York, Z. Ziupsnys — Chicago, V. Jokūbaitis
ir A. Bielskus — Clevelandas.
Lietuvių delegatų v a d o v a s —
V. Jokūbaitis.
Federacijos pirm. šiuo metu
yra Z. Zentinš iš Toronto. A.
Bielskus yra vicepirmininkas
ir informacinis sekretorius.

Deja, tik v i e n a iš jų galės
važiuoti per a t e i n a n č i a s Kalė
dų šventes į Australiją kartu
su jaunaisiais lietuvių krepši
ninkais bei tinklininkais. O
kuri, t a i paaiškės persižaidim o turnyre lapkričio viduryje
a r gale, tikriausiai Wimbledono klube. Suinteresuotos šia
kelione, turi tuoj pranešti klu
bo pirmininkui A. Bakaičiui ar
V. Grybauskui.

LAUKO TENISAS
C h i c a g o s Lietuvių teniso
klubo valdyba praneša, kad
numatytas \ pirmasis šių metų
„round robin" turnyras įvyks

FUTBOLAS
Pasaulinių
pirmenybių
kvalifikacinių
varžybų kai
kurios pasekmės: Rumunija—
Anglija 2-1, Š. A irija—Švedi
j a 3-0, Škotija—Portugalija 0-0,
SSSR—Islandija 5-0, Luxemburgas—Italija 0-2, Danija—
Graikija 0-1, Airija—Belgija 11, Wales (Valija)—Turkija 4-0
ir Kanada—Meksika 1-1.
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JONAS PTJZINAS

PIRM&S AR ANTRAS S P A Š A S KNYGŲ — TAI
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA

PETRAS AVIŽONIS

Telef. 434-2413

Jo visuomeninė, kultūrinė ir
mokslinė veikla
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$12J?5. Illinois gyventojai dar prideda
72 e t valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:

!Hllllllllllllllll!l!illUlllll!Ull!llllllllllimi

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas mo*a-

Siuntinys No, I
ANOiįpNOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių
antOiOgiia»*460 psl.
PIETĘf KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
AmerikosJasytojų novelių antologija. 480 pusi.
VYSlįry. P. BūČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
PIRMASIS RCPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir
kitos novelės. 213 pusi.
^
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
BRĖK5MĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.

. .>
1490 AM
7159 S. MAPLEWOOD A.VE.
CHICAGO, DLL. 60628
P

a:
Advokatų Draugija
VALDEMARAS B Y L A m S
VINCAS BREBGYS
Teisių daktarai

iC

2458 W. 69th St, Chicago.

VU

tat

T7S-806O

VaJaadoa P M M «u»ltartn*
L3_

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija

te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.

BARČUS

BADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii WD?A g
Lietuvių kalba: ouo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. fld 4:30 vai. p j), per tą pačią
Profesorius medicinos daktaras stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais
ouo 8:30 i k i 9:30 v a i . ryto.
n
(1875 -1939)

DRAUGAS, 4545 W. 68rd St~
Chicago, IL. 60629

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!

SOPttIE

6449 So. Pulaski Road (Crawrbrd
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Pnima ligonius pagal susitarimą

J K

T e l ofiso I r Ikrto: OtyfrVp* 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta
1443 So. 50th A*e.. Cicero
Kasdien 1-3-var^ ir 6-8 vai wak"nrs*RyHJs
treč Sešt 12 K 4 vai popiet
Tel. REliance 5-1811

T ei. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

l:efAjv£By£yfojas-,
,,.,.>
3925 Wė%t59m Street
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12JI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt
2434 West 71st Street
Vai : pirm., antr, ketv ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
/a! popiet, treč ir šešt tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

se. J a s vykdo Toronto Lietu
vių žachmatų klubas. -Regist
ruotis p a s Vyt. .Genčių. 39
DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Clissold Rd., Toronto, Ont.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
M82 4T6. Telef. 416-239-7524.
SPECIALISTĖ
DR. EDMUND E. CIARA
— Pabaltiečių s t a l o t e n i s o
—.,,
MEDICAL BUILDING
0PT0METRISTAS
pirmenybės įvyks lapkričio 8 d.
3200 W 81st Street
2709 West 51st Street
Toronto Prisikėlimo parapijos
**
Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p.
Tel. - QR 6-2400
salėje. Ruošia ŠALFAS sąjun
/ai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919
-*i!
gos stalo teniso komitetas.
7-9. antrad. irpenkt 10-4.šeštad 10-3val
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 „
Siuntinys No, 2
Registruotis pas J o n ą NešuOfs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
DR. J. MEŠKAUSKAS *i
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiumimu taip pat
kaitį, 255 Silver Birch Ave.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J*ą
Toronto, Ont. M4E 3L6, telef. $12.00.
DR. E. DECKYS
Specialybė vidaus ligos
. *
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
416-691-7798. Iš šių varžybų
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi.
2 4 5 4 West 7 l s t Street
Q
Specialybė — Nervų ir
n u m a t o m o s išvesti ir Lietuvių
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi
Emocinės ligos
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi.
pirmenybės.
CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING
Vai.: pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad— Pabaltiečių k r e p š i n i o
6449 So. Pulaski Road
3 iki 7 v p p Tik susitarus
MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
Valandos pagal susitarimą
_ pirmenybės įvyks lapkričio 8 ir
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas.
Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
' 9 d. Toronte. Ruošia SALFAS
273 pusi.
Dr. ALGIS PAULIUS Z
DR. A. B. GLEVECKAS
sąjungos
Kanados
Sporto
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 pusi.
ORTOPEDINĖS
LIGOS - CHIRURGJJA,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Apygarda. Varžybos vyks tik
Tel. - BE 3 5893
1185 Dundee Ave.
AIDAI
IR
ŠEŠĖLIAI.
Vacys
Kavaliūnas.
Premijuotas
romanas.
234
pusi.
OI
vyrų klasėje ir tik 8 koman
Specialybė Akių ligos
Elgin.
III.
60120
Užsakymus siųsti:
domis: lietuvių 4, latvių 3 ir
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.
^^
estų 1.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicmgo, n , 60629
Valandos pagal susitarimą
TeL M M M ą
ffH>ą
« 4 M M I
— Pabaltiečių tinklinio
Hanojaus gyventojai dar prideda prideda 50 ct. valstijos mokesčio.
Ofiso tel. — 582-0221
Adrija Motiejūnaitė. Clevelando pirmenybės įvyks lapkričio 29
Dr. ROMAS PETKUS •
..Žaibo" lengvaatletė, iškiliausia
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA - , . ?
d. Toronto priemiesty ScarDR.
JANINA
JAKSEVICIUS
d a l y v ė m e r g a i č i ų D klasėje
Ofisai:
J 0 K$A
borough. Vykdo Toronto estų
(1968—1969 gimimo metų)
111 NO. WABASH AVE
VAIKŲ LIGOS
4200 NO CENTRAL AVE
N u o t r . V. B a c e v i č i a u s sporto klubas Kalev. Varžy
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
"*'
bos numatomos vyrų, moterų,
•
_ valandos
pagal
susitarimą
moję lygoje Vilniaus Žalgiriui jaunių ir mergaičių klasėse.
9— u» f o r
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278
DR. FRANK PLECKAS
nesiseka. J i s pralaimi prieš Registruotis pas Rai Remmel,
(Kalba lietuviškai)
rjg»
9
Comet
Ct.,
Toronto,
Ont.
DR. A. JENKINS
Kemerov 0-2 ir prieš Odesą 0-1
OPTOMETRISTAS
-/r*
M4A 2H2, telef. 416-759-7046.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir krenta j 15-tą vietą.
AT 0U1 L0W UTIS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir , "
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3844 West 63rd Street
— K r e p š i n i o pirmenybėms
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
pirmenybės
įvyks
gruodžio
7
d.
2618 VV 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 * 9 "
artėjant Kauno Politechnikos
Vai pagal susitarimą Uždaryta t r e C Western
moterų
komanda
viešėjo Clevelande, C a s e
6132 S KedzieAve Chicapo
JTSt
Reserve
universiteto
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Fanatikų ir garbėtroškų valdomi arabai žudo vieni kitus!
Kaip JAV taip ir SSSR bei
kitų didžiųjų Europos valsty
bių karinės žvalgybos tikrai
žinojo apie š.m. rugsėjo 21 d.
prasidėsiantį karą tarp Irako
ir jo pietinio kaimyno, Irano—
Persijos. Galima tikėti, kad ir
viena, ir kita didžioji galybė
bus tyliai sutikusi, kad „jau
atėjo laikas sutvarkyti dikta
torių Khomeini". Tiesą pasa
kius, tas ajatola jau taip bai
siai įgriso ne tik Vakarų
pasauliui, bet ir nuosaikie
siems arabams; gal būt tik
išskiriant Sirijos diktatorių
Assad ir Libijos pik. Quaddafi.
Khomeini išvykimas į „geres
nį pasaulį", kur jis nekliudytų
normalaus gyvenimo, tikriau
sia būtų sutiktas ne tik su pa
lengvėjimu, bet ir su džiaugs
mu.

BR. AUŠROTAS
pavojaus įspėjimo centrus:
mat, kai kurie Irako puolamie
ji skridimai, beveik netrukdo
mi, buvę įvykdyti net už 500
km nuo Irako aviacijos bazių,
pačioje Irano teritorijos gilu
moje".
Savaitraštyje
nurodoma,
kad prieš Iraną karą pradėjo
Irakas, turėdamas šių tipų
SSSR gamybos karinius lėktu
vus: po eskadrą 12 TU-22 ir 10
IL-28 bombonešių, 80 MiG-23 ir
60 SU7B ir 30 SU20 naikintu
vų. Be tų, dar apie 100 MiG-21
visokiam
orui pritaikintų
lėktuvų — naikintuvų. Karo
aviacijoje ir armijoje dar
priskaitoma apie 250 įvairios
paskirties helikopterių: pusė jų
esanti sovietų, kita pusė pran
cūzų gamybos.
Žinoma, kad Irako karinėse
jėgose buvę nemaža įvairių
paskirčių, puolamojo ir gina
mojo pobūdžio raketų; iš jų gal
žinomiausia tai SS-lC, vadi
nama „SCUD B", galinti nu
skristi į žemyno taikinius net
ligi 160 km.

man F-14 „niekada nepasiro
dė, gindami Irano oro erdvę ar
jų didžiuosius miestus", rašo
ma savaitraštyje.
Taip pat britų ir amerikiečių,
Hughes įmonių, tobulos lyg
žmogaus rankų vairuojamos
raketos bei Irano karo laivy
nas neikada nepasirodė gin
dami savo teritorijas ir van
denis... Gi, prieš dvejus metus
tada buvęs Irano monarchas
didžiavosi, kad „jo karinės
jėgos galėsiančios padėti JAV,
sulaikant priešą šiaurėje
(SSSR), o gal ir Indijos vande
nyne".

Chicagoje leidžiamas komu žmonijos laisvės ir gerovės tar
nistinius laikraštis "Daily nyboje.
World" spalio 2 d., paskelbė,
Dėmesį atkreipia ir kiti reikš
kad spalio 5 d. Conrado Hil- mingi faktai. JAV vyriausybė
tono viešbuty ruošiamas spe paskyrė milijonus dolerių tyri
cialus mitingas, reklamuojant mams vadinamų karo nusi
komunistų partijos kan kaltėlių. Jeigu kas yra padaręs
nusikaltimus,
didatus į JAV prezidento ir kriminalinius
nieko
negalima
turėti prieš,
videprezidento postą ir kad
kad
tas
reikalas
būtų teismo
tame mitinge invokaciją kal
išnagrinėtas ir paskelbtas tei
bės ir vadovaus dvasininkai.
Patikrinus įvykius, paaiškė singas sprendimas. Tačiau da
jo, kad spalio 5 d. Conrado Hil- bar visas šis klausimas veda
tono viešbuty tikrai buvo ban mas vienašališkai. Ieškoma tik
Visiems nepaslaptis, kad
ketas - mitingas, reklamuojant vadinamų nacių koloborantų, o
ką
nors sukurti tenka ilgai ir
visiškai
nutylima
apie
komu
komunistų kandidatą į JAV
Iš susitikimo su prezidentu Jimmy Carteriu Tautybių komisijos
kruopščiai
planuoti ir supla
nistų
padarytus
karo
nusi
prezidentus Gus Hali ir į
pasitarime, spalio 8 d. Baltuosiuose rūmuose, Washingtone. Jūra
navus dar atkakliau dirbti;
viceprezidentus Angelą Davis. kaltimus ir apie jų kriminali
Vie8ulienė dėkoja prezidentui už tinkamą lietuvių reikalų supratimą
tačiau, ką nors sugriauti
nių veiksmų bendradarbius.
Dalyvių susirinko arti 1400.
pakanka „įleisti dramblį į
• Tačiau tas viskas netaip Turėdamas savo žinioje milijo
dama (o gal būt ir žinodama) atvykti į New Yorką ir daly
porcelano krautuvę".
Irakas užpuola
svarbu. Komunistai, būdami nus dolerių, JAV Teisingumo
Ir taip atsitiko su Iranu: iš apie tuoj prasidėsiantį karą vauti Saugumo tarybos disku
diktatūros nešėjai ir eidami su departamento biuras, kuriam
Kaip
jau
tapo
priimta,
šiais
lėto, didžiulėmis žmonių ir tarp savo globotinio Irako ir sijose. Kokia nauda būtų iš tų
naują kolonializmą vykdančia pavesta investiguoti karo kri-" „aukštos civilizacijos ir kul
materialinių gėrybių aukomis Irano, iš Plesetsk, satelitų iššo- diskusijų sunku žinoti. Tačiau
Sfcvietų Sąjunga neturi JAV minalistus, pradėjo duoti ap tūros" laikais, ne užpuolikas—
buvo sukurta gana draus vimo vietovės ir kontrolės cent viena yra aišku: J T nesugebė
gyventojuose pasitikėjimo ir jų mokamus skelbimus estų laik banditas nusikalsta, užpuolęs
minga ir, bent taip atrodė, ro, š.m. IX. 19, paleido į erdves jo išspręsti nei vieno Art. Ry
kandidatai tesurenka visiškai raščiams Švedijoje, ieškodami pasirinktąją auką, bet užpul
pajėgi karinė jėga. Na, ir už žvalgybos karinį satelitą tuose vykusio karo. Nuo 1947
nežymų balsų skaičių. Komu liudininkų, išryškinančių vadi toji auka. Taipjau prasidėjo IIteko vieno fanatiko Khomeini „COSMOS 1210"; jis praskren m., jau praėjo 33 metai, kai
nistai žino, kad jie tuose rinki namus karo kriminalistus tarp sis Pas. karas, kai nacių Vokie
ir jo pamišusių pasekėjų, kad da kovų laukus kiekvieną vidu karai nebūdavo galimą sustab
muose nelaimės ir stato savo estų. Negana to, ta JAV Teisin tija, susitarusi su bolževikine
patys gabiausi, atrinktieji ka dienį. Tokios paskirties sate dyti, tai po ilgų derybų į kovų
kandidatus tik norėdami pasi gumo departamento įstaiga net SSSR, užpuolė Lenkiją; kai to
Iranas
ginasi
nusiųsdavo
JT
pradėjo siuntinėti estams,
riai būtų... iššaudyti, o gyvieji litai išsilaiko erdvėse apie dvi vietoves
reklamuoti.
karo
pasėkoje
bolševikai
lais
savaites,
išmesdami
nusta
„taikos
išlaikymo
pajėgas".
gyvenantiems Švedijoje ir ki
Suprantama, kad jeigu Ira privalėjo išbėgti į užsienius. Ir tytu laiku žemėn nufilmuotus
Reikšmingesnis įvykis, kad į
Tai viskas.
tur, asmeniškus laiškus, ieš vino Europą ir Pabalti—
ne būtų buvusi tvarka ir draus ilgų metų darbas, lietuviškai kovų laukus.
tą masinį mitingą buvo pa
Taip ir šį kartą! Irakas
Štai ir šiame kare, kuris gali
kant liudijimų šioje srityje.
tariant
„buvo
nuneštas
ant
kviestas ir invokaciją kalbėjo Nėra abejonės, kad tas JAV apkaltino Iraną, kad pasta mė, tai Irakas niekada nebūtų
dar
plačiau užsiliepsnoti, net
Tuo
pat
metu
kitas
satelitas
šuns uodegos".
metodistų ministeris Gilbert biuras tų pačių priemonių im rojo buvęs valdovas, šachas drįsęs juos užpulti. Tačiau,
„COSMOS
1208"
sugrįžo
į
didžiosios
galybės nesugebėjo
Tikėtina, kad Irako karinė
Dawes, o jame pirmininkavo sis ir latvių bei lietuvių atžvil Pahlevi 1975.III.5 Irakui kaip politinė — tarptautinė,
žemę
IX.24,
kai
kovos
tarp
Ira
įvesti
taiką,
kuri yra būtina, ir
katalikų kunigas
William giu, negi jie tik pasitenkins primetė sutartį, pagal kurią taip ir karinė Irano galia, ne žvalgyba, turėdama tikslius ko ir Irano buvo karščiau kurios negali užtikrinti bejėgis
Hogan, besidarbuojąs Liurdo estais.
Irako—Irano pasienio van žiūrint turėtų milžiniškų žiba duomenis apie Irano karines sios... J i s suteikė sovietinei JT kūnas...
Dievo Motinos parapijoje Chi
dens kelią, vadinamąjį Šat ei lo išteklių, yra sugriuvimo rai jėgas, jų visišką nepajėgumą, žvalgybai
daug
svarbių
doje: to suirimo jau negali nedrausmingumą ir susi
cagoje. Panašus komunistų
Šio fakto akivaizdoje išryš Arab, savo kontrolėn perėmė
duomenų
apie
to
karo
pirmą
k a n d i d a t a m s reklamuoti kėja būtinumas, kad mes steng- Iranas. Dabar Irako diktatori- sulaikyti nei garsūs Khomeini skaldymą patarė savo vyriau sias sienas. Tolimesniam seki
Kaip jau keletą kartų rašė
mitingas spalio 11 d. buvo su tumėms drąsiau ir balsiau kelti nė vadovybė nusprendė, kad šūkavimai apie „vienybę ir sybei pulti Iraną. Pirminiai mui tęsti, iš to pačio Plesetsk, me, lapkričio mėn. 17 d. į
pasisekimai, kaip
uosto
šauktas Clevelande, kur buvo reikalą, kad su panašiu uo bus atėjęs patogus laikas šią pergalę".
Khorramšahr
užėmimas
ir di IX.23 karinė žvalgyba iššovė Mainzą atvyksta popiežius
Prisimintina, kad šachas iš
su savais patarnavimais lumu būtų ieškoma ir komunis „skriaudą" atitaisyti ir to van
dar vieną satelitą „COSMOS Jonas Paulius II. Beveik kas
įtrauktas Trinity episkopalų tų kriminalistų, nuo kurių daug dens kelio kontrolę susigrąžin Irano mėgino sukurti „karinį džiųjų žibalo perdirbimo įmo 1211".
antra savaitė vyksta rengimo
nių Abadane apsupimas sako,
katedros dvasininkas Michael daugiau nukentėjo ir tebeken- ti 4rako globon. Ir kaip buvo kumštį", kurio pagrindinę jėgą
komiteto
posėdžiai, kadangi
Žinoma,
kad
ir
JAV
karinė
kad Irako planuotojai ne per
Jupin.
čia Pabaltijos kraštai per nutarta, taip ir vykdoma: Ira privalėjo sudaryti JAV tobu daug apsiriko.
visą vizitą koordinuoja Vati
erdvių
žvalgyba
nemiega:
jau
Tie faktai atskleidžia, koks beveik keturis dešimtmečius. kas pradėjo savo žemių „išlais liausių ginklų arsenalai. Toki
birželio 18 d. buvo iššautas kanas bei Mainzo vyskupija.
JAV lėktuvai — naikintuvai
platus yra komunistų veidmai Kodėl ta amerikiečių įstaiga tu vinimo karą".
Didieji seka
satelitas „Big Bird", grąžinąs į Lapkričio 17 d. skiriama užsie
kaip
McDonnell
Douglas
F-4,
niavimas. Savo kontroliuoja ri vien tik vesti kovą prieš taria
1980.IX.21, pirmąją karo
Sovietų S-ga tiksliai nuspė- žemę nufilmuotus kovų laukus; niečiams, tad popiežiaus suti
muose kraštuose jie kunigus mus nacių bendradarbius, kai dieną, Irako karo lėktuvai Northrop F-5, ir apie 75 Grum
gi nuo vasario 7 d. erdvėse kime dalyvaus be vokiečių 17
tardo, kalina, veža į darbo ver nacizmas jau yra lavonas, kai puolė dešimtį Irano svarbiųjų
„darbavosi" KH-11, galėjęs kt. tautybių. Pradžioje, užsi
gų stovyklas, baudžia ne tai nuo jų siautėjimo jau praėjo be aerodromų (jų tarpe ir tarp
JAV karinę vadovybę puikiai registravus tik 7 tautybėms,
kad už politikavimą, bet net už veik keturi dešimtmečiai, o ko tautinį Teherano), kuriuose
informuoti apie Irako-Irano g a l v o t a
buvo . p a r o d y t i
tikybos mokymą vaikų gru dėl turi būti prrrifgijuoti rau buvo sunaikinta žymus skai
karinių jėgų judesius, tiek prieš kiekvienos tautybės tautinį
pelėse.
karą, tiek pirmomis karo meną — šokius, dainas ir pan.
donieji naciai, kurie vykdė ir čius JAV gamybos karo lėk
tuvų,
helikopterių
bei
kitokios
dienomis.
tebevykdo šiurpius kri
Tačiau paskutiniame posė
karinės
ar
civilinės
aviacijos
minalus, laužydami ne vien sa
dyje paaiškėjo, kad j sutikimą
O J T bara!
vo pasirašytus Jungtinių Tau ; padargų. Irako lėktuvai taip
atvyksta net 17 tautybių.
pat
stengėsi
sunaikinti
Irano
tų
paskelbtus
žmogaus
teisių
Kiekvienai tautybei suteikus
„Saugumo
taryba
vienbal
Iš kitos pusės — koks nesioorinio
pavojaus
įspėjimo
cent
deklaracijoje
nuostatus,
bet
ir
siai nutarė, kad Iranas ir Ira tik po 5 min. pasirodymui jau
rientavimas minėtų dvasi
rus,
svarbiuosius
radaro
neseniai
kas neplėstų karo veiksmų: susidarytų beveik viena su
ninkų. Teko telefonu pakalbėti dar palyginamai
įrengimus.
pasirašytus
Helsinkio
susi
priešingu atveju, JT Saugumo puse valandos. Teko atsi
su kun. Hoganu. Jis nesigynė,
tarimo
dėsnius?
Atrodytų,
kad
jiems
šie
pir
taryba
galinti dar griežčiau sakyti greičiausiai tik prista
k a d atliko jam pavestus
miniai
uždaviniai
bus
pavykę
pasibarti..."
— juokauja JAV tant paskirų tautybių atsto
uždavinius komunistų mitin
įvydyti.
Kaip
rašoma
„Av.Wk.
vus. Su lenkais popiežius
kai kurie dieraščiai.
ge. Aiškino, kad jis nuo Viet
&
Sp.
Tch."
IX.29
laidoje,
„Ira
atskirai
sekma
Rašant šį straipsnį, buvo susitinka
namo laikų yra veikiantis "už
ko
karo
aviacijai
bus
pavykę
dienio
vakare,
o
su
žydais
taip
laukiama,
kad
dabartinis
Ira
Čia
nebepakanka
mūsų
gyni
taiką, žmonių gerovę". Jis net
Neutrali Indija vis labiau linksta į Sovietų pusę. Ne dėl meilės, be iŠ no ministeris pirm. ruošėsi pat atskirai pirmadienį.
išvesti
iš
rikiuotės
Irano
orinio
mosi,
bet
reikia
drąsiau
ir
pla
pasidaręs vadovų sąjūdžio:
baimės... Sovietų tankai Indijos kariuomenėje
Chairman of Clergy and Laity čiau kelti balsą, kad ta ameri
kiečių įstaiga
nebūtų
Concemed.
Bet jis su dėmesiu išklausė vienašališka, bet kad į savo
— O kur tėtė? Ar dar nesulaukia daktaro?
o tėvo nebuvo. Simukas jau seniai nebebijodavo
faktus apie katalikų persekioji veiklos programą įtrauktų ir
— Sulaukė. Ir vėl atgal išvežė.
vienas naktį išeiti laukan, bet kai pasijuto visiškai
mą Lietuvoje, apie tikintiems kovą prieš raudonųjų kri
— Atgal? 0 bernas ar negalėjo? — atsiminė savo
vienas, tamsos apsuptuose namuose, suėmė nejau
studentams sudaromus sun minalus. Jeigu žydai kelia kal
kumas. Rodėsi, kad visi trobos kampai pradeda vakarykštį galvojimą.
kumus gilinti studijas, apie mo tinimus prieš lietuvius, kodėl
— Negalėjo. Pilypas išvarė. Ir pats išbėgo. Jeigu
knibždėti Peklos Garso būtybėmis, o šventieji
kytojų ir valdininkų šalinimą, jie Izraelyje netiria ir nenuvaikšto juodais trobos balkiais ir žiūri, kad jos nebūtų bėgęs, dėdė būtų užmušęs.
JURGIS J A N K U S
jeigu pastebimas jų ryšys su baudžia tų kriminalistų, kurie
Ir tada išgirdo, kad Pilypas, sužinojęs, kas
nesulįstų į trobą, nesusėstų už stalo ir nesugultų į
Bažnyčia ir t.t. Paprašytas, veikė lietuvius temiant į
lovas. Vos dar į langą žvilgterėdamas ir atsitiko lauke, pasišaukė berną ir taip traukė
11*
pažadėjo daugiau tuos rei Sibirą, tardant kalėjimuose ir
Tik gal nebereikės Jeigu klausydamasis, ar nesubildės keliami vartai, nuėjo ramentu, jog būtų vietoje padėjęs, jeigu tas nebūtų
kalus patyrinėti ir į juos gilin net vykdant lietuvių egzeku dėdienė tikrai labai silpna ir tėvas daktaro P r i e l o v o 8 > apsigraibęs atvertė apklotą, peržegnojo spėjęs pašokti į šalį. Kai pašokęs lėkė prie durų, tai
tis. Jam tapo parūpinta ati cijas bolševikų okupacijos me nesulaukia, gal ir nebereikės. Nors nueiti į Ameriką visas keturias trobos puses atsigulė su visais drabu- Pilypas paleido vieną ramentą tiesiai į nugarą o
tu. Jeigu Sovietų Sąjunga taip būtų labai gera Labai gera ir labai baujru Ypaš per *****ir užsitraukė apklotą ligi pat akių. Atsigulęs vėl kitas nulėkė pro atviras duris Į vidun priemenes, bet
tinkamų leidinių.
Sie faktai vis dėlto rodo, kad nusistačiusi prieš karo kri tuos vandenis. Jeigu ir jo laivas susimuštų su ledo pasimeldė, kad tėvas daktaro atgal nebevežtų, bet bernui jau nebepataikė. Vistiek Pilypas dar
mums. komunizmo aukoms minalistus, kodėl ji pati nenu- kalnu, tada niekas nebesužinotų, kur jis dingo. Ir tuoj namo pareitų. Nuvežti gali ir bernas, kam vis įsitraukė iš užsuolto kirvi ir toko vytis. Užmoto
išeivijoje, reikia dar labiau sus baudžia tų savo kriminalistų,
tėvas turi visur lėkti. Kur tik ko Pilypui prireikia, kad be kojų, šoko nuo suolo, čia pat susmuko ant
ir motina, ir dėdė Pilypas, ir dėdienė, jeigu
tiprinti informaciją. Jeigu net kurie žudė lietuvius Pravieniš tėvas,
išgytų. Klausinėtų ir klausinėtų, ar kas nematė tuoj tėtė ir tėtė, lyg būtų pasamdytas Kodėl negali aslos ir šaukė: "Niekur, žalty, nepabėgsi. Gyvų
dvasininkai įsijungia į kovo kėse. Rainių miškely, Pane Simuko, bet niekas nagalėtų pasakyti, kad matė. bernas? Nors tą vieną sykį, kai čia taip tamsu ir sukaposiu". Kai subėgę vyrai pakėlė nuo žemės ir
jančio ateizmo, diktatūrinės vėžy, Červenėje, kurie naikino Kas galėtų naktį jį ir pamatyti. Nuo tokių minčių net Šventieji ant balkių pradeda snausti,
padavė ramentus, jis vėl liepė pašaukti berną, bet to
tironijos nešėjų užmačias, tai lietuvius darbo vergų stovyklo ir graudumas suėmė ir pats nepajuto, kaip per
jau
nebebuvo. Kaip ėjo, taip ir išėjo, net daiktų
Visokių minčių sūkury net ir šventųjų knyga
aišku, kad jie n esi orientuoja, se ir dabar dar tebenaikina lie skruostus ėmė riedėti ašaros. Tada sukalbėjo Sveiką pasitraukė tolyn. Dingti nedingo, nors ir Dvylės nepasiėmė. Berno nebepagavęs, atėjo, atsisėdo šalia
neturi reikiamų informacijų tuvius patriotus beprotna Mariją, kad tėtė daktaro nesulauktų, ir dar Tėve sužliaumota, tik pasitraukė ir iš tolo saugojo, kad Genovaitės lovos, glostė jos plaukus, gražiais var
apie tai, kas darosi kraštuose, miuose?
Mūsų, kad dėdienė nebesulaukto rytmečio. Jeigu taip berniukas nepradėtų prašyti Dievą prikelti dėdienę dais vadino ir visą laiką verkė. Niekas nebuvo jo
Ir lietuviai, kuriems dabar
kuriuos kontroliuoja komu
labai kenčia, kad net mamai reikia verkti, tegu tokią pat gerą ir gražią, kokia buvo per vestuves ir matęs verkiant. Net kai kojas nupjovė, ir tai neverkė.
nistai. Mes dar vis visiškai be susidaro pavojus, turėtų susi numiršta tuojau, tada nebereikės kankintis. O jeigu visą laiką vėliau, kol ta prakeikta Dvylė neužtojo o dabar verkė prie visų. Ir prie daktaro verkė. Sakė:
reikalo eikvojame laiką ir jė laukti daugiau dėmesio. Kai ir išgytų, kažin koks gyvenidmas iš to būtų. Kai kelio...
"Prikelk man tokią, kokia buvo, aš tau pusę ūkio
gas lietuviškų grupių tarpu- caro metu buvo teisiami Kra pernai Puišių Rožė iškrito iš sūpynių, neužsimušė,
atiduosiu. Imk ir visą, tik man Genovaitę prikelk'*.
# * *
savėje trintyje, kai taip trūksta žių lietuviai, net rusai advo bet kas iš to. Be lazdų nepaeina ir visą gyvenimą
— Ar daktaras prikėlė? — įsmeigęs dideles, pil
laiko ir jėgų atlikti mums taip katai atvyko ginti be užmokes nepaeis. Pati sako, geriau būtų buvę, jei būtų visiškai
n
a
s
baimės akis į motiną, paklausė.
Kai pakėlė galvą, buvo šviesu. Motina triūsė
būtiną misiją — informuoti čio. Dabar pavojun atsidūrusį
—
Neprikėlė, Simuti. Niekas nebeprikels.
apie raudonosios tironijos grės Chicagos lietuvį sutikęs nemo užsimušusi. Dabar ne tik dirbti, bet net elgetom apie krosnį. Jis pats buvo nurengtas, ir drabužiai Nebėra tavo gerosios dėdienės. Nebėra, — motina
mę, apie komunizmo visuotiną kamai ginti advokatas atsi negali eiti. Per dienas pasieny krioši ir kojines čia pat ant kėdės padėti. Iš karto nesuprato, kaip pravirko balsu, tokiu pat, kaip verkė, kai pernai
kojos nejuda. Ir dar atsitiko. Kai gulė, troba buvo pilna visokių padarų,
siekimą pajungti pasaulį sa- sakė, o kiti reikalauja kelių mezga. Net verpti negali
sukalba
Tėve
Mūsų
ir
Sveiką
Mariją, kad Dievas kad net nusirengti buvo baugu, o dabar gulėjo Onutę difteritas papjovė, ir Simuką nudiegė keistas
von ateistinės prievartos, kolo- dešimtų tūkstančių dolerių, net
skaudus dygulys. Toks skaudus, lyg jis tik vienas
nialinės Maskvos kontrolės ir už valandą, teisinės konsul greičiau atsiimtų dėdienę pas save, kad nepaliktų čia nusirengęs. Motina pajuto vaiką sukrebždant, būtų kaltas, kad dėdienė numirė, kad dėdė norėjo
priklausom ybėn. Reikalingas tacijos reikalauja keliasdešimt suluošintos. Pamatę krypuojančią Puišių Rožę, Pamačiusi, kad jau atsimerkęs, atėjo ir atsisėdo ant užmušti berną, o paskum visą laiką verkė, ir kad
visų mūsiškių, mylinčių laisvę, dolerių. Kažkas kažkur ne vaikai juokiasi, kliše vadina. Ir jis pats vadino, bet lovos krašto.
— O tu vakar net nenusirengei. Atsigulei, kaip motina dabar pasikūkčiodama rauda. Ir jis
didesnis aktyvumas nevien taip. Reikia šiuos klausimus nenorėtų, kad kas jo tokią gražią dėdienę vadintų
nebeišlaikė. Prisiglaudė prie motinos ir pats pradėjo
stovėjai. Buvo baugu?
lietuviškųjų reikalų, bet iš viso persvarstyti ir veikti. J. Pr. kliše ar šlube.
kūkčioti. Pradėjo ir nebegalėjo nustoti.
Meldėsi ir žiūrėjo į laukus, ar nepamatys tėvo,
Simukas nenorėjo aiškinti, kodėl taip padarė, tai
(Bus daugiau)
bet laukai tamsėjo, pagaliau pasidarė visiškai juodi, tuoj paklausė:

KNYGA

.

tų, i kuriuos buvo kreiptasi laiš
kais, prašant save tautinę kultū
rą paremti, šioje vietoje tikrai
miela painformuoti, kad buvęs
mūšy apylinkės įvairių sričių
veikėjas mokytojas Pranas Kara
lius, išsikėlęs į JAV pietinio pa
kraščio salas, savo stambia auka
įsirašė į Čičinsko mecenatų var
dyną. O jis į spektaklį net atvyk
ti negalės. Arba dar kitas pragied
rulis —Lietuvos Vyčių Pittsbur
go kuopa per p. Yuciu į operą
užsisakė 40 bilietų. Laukiama, kad
į Clevelando apyl. valdybos iš
siuntinėtus kvietimus grupėmis ar
pavieniui atsilieps ir kitų toli
mesniu vietų tautiečiai. Euclido aukštesniosios mokyklos audi
torija gana didelė, tai vis dar yra
likę šiek tiek laisvų vietų. Bilie
tų kreiptis į Romą Tatarūnienę
Paryžiaus dailininko Prano Gailiaus paroda Clevelande. Rengė A.S.S. Clevelando skyrius.
Nuotr. Vlado Bacevičiaus te. 531 — 5924 arba Jurgį Malskį
tel. 486 —9165.

teiyįfiigiii
CLEVELANDAS LAUKIA
T O M O VENCLOVOS

niais veikalais, kurie nebūtų ga
limi atlikti be simfoninio orkestro
palydos. Šita sąlyga greičiausiai
ir neleidžia kitoms apylinkėms
Dainavos gastrolių organizuoti.
Klevelandiečiu laimė, kad savo
miesto simfoninio orkestro narių
turi smuikininką Vitoldą Kušlei
ką. Tik jis vienas pajėgia iš įvai
rių profesionalų sukomplektuoti
sąstatą, kurio komp. A. Jurgutis
pageidauja.

Muz. V. Kušleika yra jau tre
čiosios kartos Amerikos lietuvis.
Jo senelė dar vis tik lietuviškai su
juo tekalba. N e s šiaip jau lietu
neleidžia dalyvauti, bet savo pro
fesinės srities param jis jau dau
gelį kartų mūsų organizacijoms
yra atėjęs į pagalbą. Tik ir jo ga
limybės kaskart carosi vis siau
resnės. Todėl Dainavos masto
renginiai gali ir Cievelandui baig
tis su šių metų gastrolėmis.

Poetas disidentas Tomas Venc
lova į Clevelandą atvyksta pir
mąjį kartą. Jau gerai pažįstamas
iŠ brandžiu straipsnių ir aukšto
lygio poezijos jis kelia stiprų cle
velandiečiu susidomėjimą išgirs
ti jį kalbant.
Rengdama pirmąją JAV LB kul
tūros darbuotojų
konferenciją,
Kultūros taryba pakvietė prof.
Tomą Venclovą pasakyti pagrin
dinę kalbą tema "Kultūros vaid
muo išeivijos buityje". Konferen
cija įvyks lapkričio 22 — 23 die
nomis Ciavelande (877 East 85
St.) Konferencijos pradžia 9 v.
ryto, T . Venclovos paskaita 10:
3Hv. r.
Kultūros taryba kviečia konfe
rencijoje dalyvauti visus, kuriems
rūpi lietuvis kūrėjas, jo kūryba
ir jos skleidimas. Tikime, kad lai
kys savo pareiga joje dalyvauti
visų JAV LB apygardų ir apylin
kių valdybų
kultūros
darbų
vykdytojai, o taip pat ir Šiaip įvai
rių vienetų meninių — kultū
riniu renginių nors ir ne Lietu
vių Bendruomenės vardu organi Rūta Pauperienfe supažindina parodos
dalyvius su dail. Pranu Gailium Cle-!
zatoriai. Laukiame visų
sričių
veiande.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
kultūros darbuotoju ir iš visur.
Rengėjai bus dėkingi, jei į kon
rerenciją vykstantieji apie savo
dalyvavimą
nedelsdami praneš
JAV LB Kultūros tarybai adre
su: 23430 H a r m s Rd., Richmond
Hts., Ohio 44143. tel. ( 1 — 2 1 6 )
481 — 8854 arba (1 —216) 481
— 4534.
Konferencijos
dalyviai turės
progos pamatyti operą Čičinskas
(lapkričio 22 d., šeštadieni, 7 v.
v. (Apygardų — apylinkių val
dybų atstovams bilietus apmo
kės JAV LB Krašto valdyba.
V. Mariunas

Kaip tik dėl to Dainavos bran
gi auka tautiniam menui turė
tų sulaukti Clevelando ir jo arti
mesnių bei tolimesnių
apylin
kių išskirtinio dėmesio. Jo, tiesa,
ir sulaukiama. Bilietai perkami,
mecenatų,
garbės rėmėjų
ir
rėmėjų sąrašas ilgėja. Bet dar vis
toli iki 11000 doleriu, kurių rei
kia minimalioms išlaidoms pa
dengti. Bet apylinkės valdyba su
gerom viltim laukia atsiliepiant

VALDOS ŠIUGŽDATTĖS—
TRICPATRIC PARODA
Lietuvių dienų proga, lapkri
čio 23 d., sekmadienį, tuojau po
10 vai. Mišių Dievo
Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijos
auditorijoje bus atidaryta dail.
Valdos
Šiugždaitės — Fricpatric tapybos paroda. Paroda,
globoja LB Clevelando apylinkės
valdyba. Dailininkė mūsų Lietu
vių dienų parodų lankytojams
jau neblogai pažįstama, nes visa
da tose parodose dalyvaudavo su
savo kūriniais ir juos, palyginti,
gana prieinama raina pardavinė
davo. Šiais metais ji sutiko pati
viena pilną parodą surengti.
Valda yra baigusi Vasario 16
gimnaziją, turi bakalaurą iš rn<>no srities, o dabar iš tos srities s.'e
kia magistrės laipsnio Columbus
universitete.
V. Mariunas

LAIŠKAI DRAUGUI

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn, 31 d.

ir Imigracijos tarnybos laišką iš je praėjusių metų gegužės mė
nesį. Knygoje atspausdintos vi
spausdinti Jūsų laikraštyje.
Gerb. Redaktoriau,
sos
šventojo Tėvo Kenijoje pa
J. Kanapeckas
1980 m. rugsėjo mėn. 29 d. Nr.
sakytos kalbos. Veikalas ilius228 "Chicagoje ir apylinkėse"
troutas nuotraukomis, kuriose
skyriuje korespondentas J. Janu
Kenijos vyskupų konferencija ypač ryškiai atsispindi nesuskai
šaitis, aprašydamas Marguette
Parko namų savininkų susirin atspausdino platesnės apimties tomų Kenijos gyventojų minių
kimą, tarp kitko parašė: "Pirmi veikalą apie popiežiaus Jono entuziazmas, sutinkant Šven
ninkas paaiškino nuo seno vei Pauliaus I I apsilankymą Kenijo tąjį Tėvą.
kiantį nuosavybės — nekilnoja
•
mo turto, įgyto nepiliečių, įstaty
I
mo svarbą ir lietuviams. Pagal šį
veikiantį įstatymą, esą gali būti
nekilnojamas turtas konfiskuotas.
Patarė susirūpinti pilietybės įsigi
jimo klausimu".
Šiuo klausimu aš užklausiau
" T h e Miami Herald" laikraščio
"Action Line" skyrių, ir tas man
atsiuntė Immigration ant Naturalization iš Miami, Floridos'
laiško nuorašą, kurio vertimas
Čia pateikiamas.
"Nežinau, kokią laikraščio ži
nią jūsų skaitytojas turi omenyje.
Tačiau, žiūrintis
Immigration
and Naturalization taško asmuo,
kuris buvo priimtas į JAV nuo
latiniam apsigyvenimui turi tas
pačias teises, kurias turi JAV pi
liečiai, išskyrus teisę balsuoti ir
tarnauti valdžios poste. Taigi,
jei jūsų skaitytojas norėtų nusi
pirkti namą, nebūdamas JAV pi
liečiu, niekas negali atimti j o tur
tą dėl to, kad jis neturi pilietybės.
Jūsų skaitytojas turėtų nesirū
pinti".

Nov. 4, 1980
Republican
Candidate for
ILLINOIS
APPELLATE
COURT
First District
ELECT JUDGE

EDVVIN M. BERMAN

(Laišką pasirašo Richard Gul
lage, Immigration and Natura
lization Miami skyriaus vedėjo
pavaduotojas).
Kad tautiečiai, kurie neturi
Amerikos pilietybės, o turi nekil
nojamą turtą, be raikalo nesi
rūpintų, prašau šį mano laišką

eresnio

— Outstanding jurist and legal scholar
— Endorsed by Chicago Bar Association and given the
highest vote of any Judge in a contested eleetion
— Rated "Well ąualified" by Northwest Suburban
Bar Association
— Chicago Council of Lawyers says: "He wouM
make an energetic APPELLATE COURT JUDGE."

Ed K u c h a r s k i yra
— UŽ negimusių teisę gyvybei.
— UŽ šeimos neliečiamybę.
— UŽ apylinkių savarankiškumą.
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GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

f

|

S O L D A N O S STANKAITYTĖS
(Įdainuota lietuviukai)

|
§

Ja

Ed K u c h a r s k i yra
— PRIEŠ prievartinį mokinių vežiojimą
— PRIEŠ blokų skaldymą.
— PRIEŠ kėlimą taksų.
LIETUVIŲ KOMITETAS PERRINKTI EDMUND F. KUCHARSKI

:
;

Commltte© to etect Edwin M. Bencln
P.O. Box 10209, Chicago, 111. 6O610

Perrinkite ED KUCHARSKI
Illinois Valstijos atstovą — Respublikoną
Paspauskite rankenėlę 11 A

Nė r a

|
[
|
•

OPERŲ ARIJOS

i

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitis

f
§

GRASINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALERIA RUSTICANA I R KITOS.

|
=

Kaina su persiuntimu

$10.75. Užsakymus

siųsti:

H

DRAUGAS, Ą5į5 W. 6Srd St., Chicago, m. 60629m . gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio.

|
=
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D Ė M E S I O K N Y G Ų MYLĖTOJAMS!
PIRMAS AR ANTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA

UZsakydami ar pirkdami visas karta Sėmiau išvardintas knygas mo*»te tik $10.00 ir 12.00 už persiuntimą.. Normali knygų vertė $30.00.

B E N D R U O M E N I N Ė VEIKLA
Be V. Kušleikos negirdėtume
Čičinsko

Siuntinys H * I
AUKSO KIRVIS. JUOKIS Švaistas. Rinktinės mūsų žmonių pasakos.
224 pusi.
VYSK. P. P. BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia. Dvi knygos. 580 pusi.
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vemio bala, žmogus ir šuo ir
kitos novelė*. 213 pusi.
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis j mūsų laiko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
BRĖKSMES NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.

LB Clevelando apyl. valdyba
jau trečiąjį kartą iš eilės Lietu
vių Dienu progomis pasikviečia
Dainavos ansamblį su muziki

Siuntinys No. 2

Inj. Raimundas Kudukis pravedi Cle
velando lietuvių respublikonų susirin
kimą.
Njr.'.r '. Racevu-ism

Prie* kelete savaičių buvo maloni proga lankytis Amerikos lietuvių
tarpe Čikagoje. Esu sujaudintas Jūsų sutikimu ir nuoširdumu. Kaip
amerikietis didžiuojuos, matydamas lietuvių entuziasmą ir stiprybę
savoms tautinėms tradicijoms.
Tegu Jūsų tautinės vertybės gyvuoja ir klesti Jungtinėse Amerikos
Valstijose ilgus metus!
Ronald Reagan

Knygų originali kaina $25,00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat
112.00.
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas GauCys. Angių rašytojų novelių
sntologiia. 480 pal.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi.
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Premijuotas ro
manas. 304 pusi.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotyne
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pust.
MARIJA DANGUJE UL 2EMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi.
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas
273 pusi.
ŠONUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sfaeen. 174 pusi.
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi.
Ussmkymua siusti:
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, CMcago, tL 60629
Oiinojaut gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBOMS

LAND

CROSSES

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
MICHAEL
BOURDEAUX, M.A., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handliiig $8.95.
Užsakymus siųsti:

Rež. D. Mackiafienes triumfas
Dalila Mackialienė nuo pra pjesė.
džios mokyklos vaidinusi įvairiuo
Iš vienaveiksmių ir vienkarti
se mėgėjų teatruose, dainavusi nių Dalilos Mackialienės pasta
Vilniaus Filharmonijos ir operos tymų prisimintini šie: meno va
choruose, vaidinusi
Australijoj karas "Šiupinys", kur buvo dekla
"Teatro mylėtojų grupėje" (Ade muota ir išdainuota virš dvidešim
laidėje), kur išryškėjo kaip gera | ties autorių kūrybos
ištraukų;
. „ — . , _ , , — .„.,„^.,~ _ _ j . 6 ^ „ t i e s a u t o r l ų kūrybos
įstrauKu;
aktore; atvyko, 1958 mu į Amen- komedijos — farsai "Pasaulis be
;
pono gimtadieką. Dirbo Cleveland, Ohio, su P. vyrų",
- "Vieno
nis",
"Bailys'
"Trylika naktų
Maželiu, vaidino A. Landsbergio
"Penki stulpai turgaus aikštėje'" pižamoj".
ir V. Mariūno "Melas šventyklo
Šias programas (įvairių vietos
je"; t a i p pat, — prancūzo auto
riaus dramoje "Žmogus, kurį už organizacijų kviečiama) Dalila
m u š i a u " ; tačiau lietuvių visuo Mackialienė atlikdavo dažnai ir
menei labiausiai žinoma kaip su Dramos sambūrio padaliniu,
Los Angeles, Califomia, Dramos pasivadinusiu "Išlaisvintos mote
rys", kuriame ir pati režisorė dai
sambūrio sumani režisorė.
nuodavo su gražiai balsingu vien
^ r a m o—
— _ Los
^ , „ moterų sekstetu ar oktetu. DažD
s sambūriui,, kuris
Angelese jau anksčiau turėjo sėk nai tokie Šiupiniai ir farsai būda
minga savo veiklą ir istoriją, pra vo sukuriami iš vietos aktualijų,
dėjo vadovauti (kaip režisorė) j būdavo juokingi, sąmojingi ir pub
1962 m . spalio mėnesį, surežisuo | likai labai patikdavo. Aktualijų
dama spektaklį A.Rūko„Kojinės' "lipdomuosius" žodžius, o kartais
kurio premjera įvyko 1963 m. ir ištisus tekstus, sukurdavo pati
Netrukus pastatė, taip pat A. Rū režisorė D. Mackialienė. Žais
ko, komediją „Bubulis ir Dundu mingumo ir sąmojaus niekad
nestigdavo.
lis".

OF

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

LIETUVOS

BAŽNYČIOS

1-mas tomas. Telšių Vyskupija
B R O N I U S KVIKLY S

Panevėžiečių klubo Chicagoje buvusių valdybų nariai su
Zaremba, M. Ostrauskas, A. Jadviršienė, J. Betkauskas, J.
viršis, R. Kriaučiūnienė ir V. Pauliukonis.

kun. L. Zaremba. Sėdi (iš k.): P. Masilionienė, kun. L.
Juozaitis. Stovi: V. Rutkauskas, J. Masilionis, V. JadNuotr. P. Maletos

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų.
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiSkreiptą 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
21.50.
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50.
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.

rio gastrolės Australijoj — Mel- pasišventusių sceniniam darbui
bourne ir Sydnėjuje — praėjo aktorių. Deja, aš jų visų čia ne
praleisti
labai sėkmingai. Tokių spektak galiu išminėti, bijant
kokį vardą, nenorint nieko už
lių mums reikia ir daugiau".
ĮKLIUVO SAVININKE
Pats tolimų gastrolių įvykęs fak gauti ar pakankamai neįvertinti.
Savininkė namo 5028 S. Cartas ir šios citatos rodo, kad los- Per tuos keliolika metų losange- | penter St., Chicagoje, pavarde
angeliečiai nepretenzingi, tačiau 1 iečiai matydavo scenoje tikraii Dolly Stacey, 54 m., pykdama,
Užsakymus siųsti:
savo tikslus pasiekė: parodė išei vertų aktoriaus vardo žmonių, į kad nuomininkė Helen Saratin,
DRAUGAS, kH5 West 6Srd St., Chicago, IL 60629
paklūstančių
Per tuos aštuoniolika Dalilos Tuos ištisus metus glaudžiai su vijos mėgėjų teatro gyvastingu tikrai nuoširdžiai
53
m.,
leidžia
perdaug
garsiai
Mackialienės veiklos metų Los režisorė D. Mackialienė bendra mą ir pradžiugino kitoje pusėje režisorės D. Mackialienės vado' televiziją, nusprendė ją taip išAngeles Dramos sambūris, per darbiavo losangel ietis Algis 2a- Ramiojo vandlnCno"gyvenančius j vavimui ir taip — duodančių pa
sigėrėtinų scenos momentų.
gąsdinti, kad ji išsikeltų. Sasunkų darbą ir pasišventimą, lie liūnas, dekoruodamas beveik visų brolius lietuvišku teatriniu žodžiu
Prie pasisekusių Dramos sam vininkė paprašė kaimyną jautuviškajai publikai parodė visą pastatymų scenas, ir tai atlikda
Be gausių kitų aptarimų, rei
būrio
gastrolių gal pirmiausiai nuolj. kad jis rastų ką nors, kuLIETUVIŠKA VAISTINĖ
eilę gražių ir nuotaikingų lietu mas gana kūrybingai ir vykusiai; kia paminėti šį būdingą pasaky
reikėjo
paminėti
losangeliečių
te
j
ris
įsilaužtų
į
nuomininkės
butą.
2557 W.69th Street Tel. 776^*363
vių dramaturgų veikalų. Reikia taip pat, techmiškų scenos efek mą "Mūsų Pastogėje", nr. 44,
atralų
reikšmingiausias
gastroles
j
Susidarė
keturių
asmenų
plėšikų
pabrėžti, kad režisorė, gundoma tų paruošime — jos vyras Balys matyt, paties redaktoriaus poeto
— į Chicagą ir į Torontą, — Te gauja, 17-19 m., kuriems buvo
J. & J. PHARMACY
imtis verstinių dramų ir kome | Mackiala.
Vinco Kazoko:
atro Festivalius, beveik periodiš-j pasakyta, kad nuomininkė t u r i
dijų, visada atsako, kad pirmiau Į
"Kaip meteoras perlėkė per
Dėl didelio atstumo Los Ange
vaistai, vitaminą!. Importuoti kvepalai, gydomos žotfts Ir t.t
šiai statysianti lietuvių drama- j
Australiją
Los Angeles Dramos kai ruošiamus Lietuvių Bend-1 300 dol. Plėšikai paleido kelis
les lietuviams menininkams sun
Važiuojamos
KSOGS, remontai Ir k:., pirkti ar nuomoti;
ruomenės
Kultūros
tarybos,
ku-1
Širvius,
reikalaudami
pinigų.
turgų veikalus, žinodama, kaip į
Nemokamai supakuojame dovanas.
ku "save parodyti" kitų bendruo sambūris, sukeldamas ir palikda riems labai sumaniai vis vadovau Į Peršauta nuomininkė suparaliarti lietuvi§ko teatro pasisekimas
menių lietuviams, sunku gastro mas gražių įspūdžių, ilgų savi- j davo rašytojas — dramaturgas žuota nuo pusiaujo. Plėšikai,
suaugęs su Lietuvių autorių kū
liuoti. Bet Dramos sambūris vis tarpinių komentarų, bet gal svar Anatolijus Kairys.
Pristatymas nemokamai
pagrobę 12 dol., pabėgo. Teis
ryba išeivijoje. Dalila Mackialie
atrasdavo galimybių ir lėšų, ir brausią — jų žygis įėjo į istoriją,
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAl savininkai
Pirmame lietuvių egzilės Teat me plečikai prisipažino. Savinin
nė tai įrodė ne tik savais pastaty
drąsos ir energijos; niekas tur kaip pirmas šios rūšies meno ro Festivaly (1968 m.) — Chica kė teisme rasta kaita.
mais, bet ir dviem jos suorgani
būt iš Los Angeles tiek negastro vienetas, atidaręs- kelių pana goję — Los Angeles Dramos sam
zuotais Dramos veikalų konkur
liavo, kiek D. Mackialienė su savo moms gastrolėms". — Ir toliau:
sais, kurie ir iškėlė mūsų
gabes- . * • - » . • .
IUSU gatoes-i
,
1 "Visi mačiusieji svečių pasiro būris dalyvavo su D. Mackialie stiprių principų'ir didelės, nesa
. ,
.
- , j . ~ Į aktoriais ir padeieiais; ir visos jų
m u s dramaturgus, ir papilde iš- . v ,
,__;
., .
A, dymus sutiksime, kad spektak nės režisuota ir pastatyta A. Kai vanaudiškos meilės, lietuviškam
...
"
•
_.
būdavo
sėkmingos.
Su
1 J Y JT I ^ V J
UUMUfV
^bivtm'Akvtj,
v —
! išvykos
A. R.
liai sceniniu atžvilgiu buvo labai rio 3 veiksmų tragedija "Šviesa, žodžiui, žmonių.
eivijos teatro grupių repertuarus
•
įvairiais
pastatymais
Los
Angeles
. . .
gerai paruošti, kuo galėjo vertai kuri užsidegė" ir laimėjo pirmą
: (Vieno konkurso pirmąją tūks Dramos sambūris yra lankęsis pasigėrėti
Melbourno, Sydnė- vietą. Už dekoracijas A. 2aliūnas
gavo atžymėjimą.
tanties dolerių premiją laimėjo San Francisco, Calif., Chicago, jaus ir apylinkių lietuviai".
A. Landsbergis už melotragiko 111., Toronto, Canada, Detroit,
Dar labai charakteringas ir ra
i
Antrajame Teatro
Festivaly
.
Australijoj — M e l b o u r n ę
mediją "Paskutinis piknikas", an Mich.,
iviicii., nusiiaiij<jj — ifreiuuuu«.i ,.
(1971 m.) Chicagoje losangel ie
trąja — 500 dolerių —• A. Kairys ir Sydnėjuj. Tokiu būdu, p a v y ^ Sytojos Agnės Lukšytės apibūdičiai parodė A. Landsbergio 3 veiks
Eūkelevičiūtės "Pa mmas:
už komediją "Ku — kū". Kito džiųi, Birutės
15
"Los Angeles Dramos sambū mų melotragikomediją "Paskuti
konkurso pirmąją — tukstanties likimas buvo "sudardintas įvai
ris yra stiprus teatrinis vienetas, nis piknikas" ir gavo —"Iškiliau !
dolerių premiją laimėjo B. Pū- riose vietose net septynis kartus.
sambūrio ak- sio teatro" žymenį.
Prieš losangeliečių gastroles, įdomiausia tai, kad
vfenodai
kelevičiūtė už dramą "Palikimas";
Trečiajame (1974 m.) — Chi-Į
^/en^
antroji premija, neradus tinka Australijoje Paulius Rūtenis rase, Vio
m
Kiekvienas
savo
rolėje savaip tai Į cagoje buvo pasirodyta su J. Gliau į
mo veikalo, nepaskirta. Abiems "Mūsų Pastogėje", 1979 m. rug šen tai ten sužvilgėjo vaidybiniu;
dos drama "Naktis". Čia los-!
konkursams pati režisorė ir Los sėjo 24 d.:
talentu".
angeliečiai gavo "geriausios akto- j
Angeles Dramos sambūris sura
"Išeivij'os lietuvių teatras dėl
"Abu pastatymai labai skirtin-', rės" žymenį (St. Pautienienei). I
do mecenatus bei patys savo au daugelio priežasčių, kartais ir ne
gi ir abiejuose buvo jaučiamas Taip pat ir visas sambūris "in cor j
komis parėmė. Tai buvo pada visai suprantamų, nepajėgė įsi
rimtas aktorių angažavimasis te-i pore" pasirodė labai gerai.
ryta iš meilės lietuvių literatū tvirtinti profesionalinio teatro
atriniam darbui, jų lankstumas
Ketvirtą Teatro Festivalį ren-j
rai ir teatrui).
rėmuose, bet ir toliau pasiliko mė
režisūrai, jų gryna lietuvių kal gė Kanados Lietuvių Bendruo-;
gėjų idealistų, kartais vieno kito
1
Be A. Rūko Dalila Mackialienė buvusio profesionalo aktoriaus ba. Ypač džiugino du jaunimo at menės Krašto valdyba — Toron
Paid political a n n o u n c e m e n t by N a t i o n a l R e p u b l i c a n H e r i t a g e G r o u p s ,
pastatė dar šių autorių veika rankose. Paruošti teatro spektaklį stovai: Rasa Zelenytė ir Saulius te 1977 m. D. Mackialienė su Los
G r e a t e r VVashington D C c h a p t e r , Linas Kojelis, c o o r d i n a t o r
lus: Vytauto Alanto — "Kyla mėgėjiškose sąlygose yra neleng Matas. Tai rimti ir talentingi ak Angeles Dramos sambūriu ten pa
toriai,
užtikrinę
lietuviško
teatro
rodė
B.
Pūkelevičiūtės
"Palikimą"
vėtra ūkanose" ir "Saulėgrąžų va: reikia didelio pasišventimo,
laimėdama net tris atžymėjimus:
sala"; Jurgio Gliaudos — "Kau energijos, kantrybės ir entuziaz tęstinumą išeivijoje.
kių balius", "Naktis", "Kompiu mo .
Režisorė D. Mackialienė verta už geriausią pastatymą, už deko
terinė santuoka" ir "Čiurlionis"
ypatingos pagarbos ne vien dėl re racijas ir už geriausią aktorių
"Man rašytame laiške resisorė žisūros, bet ir dėl sugebėjimo su- (Sauliui Matui). Taigi, visuose
(pastaruosius du — pakartotinai,
vis naujais pastatymais). Anato D. Mackialienė pareiškė, kad su organizuoti ir išlaikyti tokią tru-1 Teatro Festivaliuose pasirodyta
lijaus Kairio — "Rūtos be darže savo dramine grupe ji atvažiuoja pę gabių užsidegėlių teatru".
j geriau negu gerai
vietinėmis
lių", "Viščiukų ūkis", "Ku-kū", ne konkuruoti su
Kiekvienam nesunku suprasti,
Visa tai yra tiesa ir komenta
"Šviesa, kuri užsidegė", "Sidab teatro grupėmis, ne nustebinti rų nebereikia. Dalila Mackialie kad visi tie atsiekimai — tai ne
A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
rinė diena" (autorius atvykdavo į žiūrovų savo teatrinėmis išmo nė yra ir Lituanistinės šeštadieni tik laimės ar sėkmės dalykas. Tai
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų
LFETUVA, TĖVYNE MCSU premjeras); Algirdo Landsbergio nėmis, bet atvyksta tautiečiams nės mokyklos mokytoja, kur ji, didelio ryžto, susikaupimo, darbo,
labai malonu.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai. Lietuviais esa
1. Ispanų — Valsas
— "Penki stulpai turgaus aišktėje", pademonstruoti, kad lietuvisškas drauge su scenos darbu, dirba ir pasiaukojimo ir scenos menui pa
rne gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi. Kada no
2.
Sapnas — Tango
"Paskutinis piknikas"; Birutės scenos žodis, nors ir sunkiose są gražų lietuvės pedagogės darbą, garbos ir meilės vaisius. Nes tie
riu verkiu, ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrai"
3.
Gyvenimas — Fokstrotas
Pūkelevičiūtės — "Palikimas"; lygose, yra tebegyvas, veržlus ir
Ir kitos.
jau nemažą būrį menkai lietu visi darbai ir ta kūryba egzilėje
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas
skaitytiniu būdu inscenizuoti: poe bujojantis".
5. Liūdna man be tavęs — Tango
viškai bemokančių aktorių "at materialiai visiškai neapsimoka,
. ŠOKIME —
Gi J. Juška "Mūsų Pastogės"
Tavęs,
Gražiausia
S. Daina oadės gyventi — Fokstrotas
net
gi
neša
nuostolius,
Kuriuos
to Bernardo Brazdžionio poema
Dar kartą apie meilę, Lauksiu
lietuvindama", jų tartį ir žody
"Vaidila Valiūnas" ir Alės Rūtos nr. 45 tais pačiais metais rašė:
patys
menininkai
turi
atpirkti,
mergina, Meilės istorija ir 1.1.
ną pagerindama ir praturtinda
n pusė
• — " A n t liūnų krašto", draminė
"Los Angeles Dramos sambū ma. Daug jaunuolių už tai turė išlyginti. Žinome, kad ir publikos
1. Bučkis — Valsas
I TYKUS BUVO VAKARĖLIS 2. Širdie — Tango
tų būti Dalilai Mackialienei dė kritika scenos menininkams būna
Oi taukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok. Dėdės Jo
3. Skraido garsai — Fokstrotas
aštri
ir
negailestinga.
Tai
kodėl
kingi!...
siu naktery (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta.
4. Skrenda naktys — Fokstrotas
žmonės
dirba?
—
Laiminga D. Mackialienė, ture
no polka ir Ūtos.
5. Paskutinis sekmadienis — tango
Matyt,
dar
yra
stiprios
valios,
dama tokį gražų būrį gabių ir
8. Turiu dvi mereinas — Fokstrota.e
L ANTANAS KUČINGIS Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai. Tyliai,
= ^
Kaina tik S6.00
tyliai Nemunėlis teka, 13 operų "Eugenijus OrrieTREČIAS
LITERATŪROS
VAKARAS
gmas" "Don Juan" ir t t.
Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr.
S. SKAITO DALIA JUKNEVIČICTĖ H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-KatiHS(Lithuanian for begbiners)
Idenė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
sini malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
A. R I N K O N A S
tytė: Eilėraščiai.
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip
Darbo sąsiuvinis (work book) A ir B, ir C — studentams ir suaupat Algimanto Mackaus eilėraščiai
Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo I
(for studentą and adults).
Mokytojų vadovą* (Teacher's
t plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.001 LEONAS BARAUSKAS Hamtal) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, zodyna*.
Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas. Naujiesi
Viršelis ir pagrindines iliustracijos R. Paulionio.
nadektoosi, žemaičių daina, Aš lietuviškas žemdir
Užsakymus siųsti:
Published by the Lithuanian Canadian Community w:th the supbys. Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti...
port of the Multicultural Program, Government of Canada. Copyright
DRAUGAS. 4545 W. SSrd S t , Chkmgo, IL 90*28
by the author. Toronto, Canada 1979.
7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sflL Juze KrikstolaitvtėKaina su persiuntimu $16.30. Ulinois gyventojai dar prideda 80 et
Ko vėjai pučia, Pamiėjau vakar. Treji gaidžiai ne Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
giedojo, Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto. siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto
Banaičio ir kitos damos.
DRAUGAS, 4545 We$t 63rd Street
išlaidoms.
Kaina kiekvienos pjnHtaMą M.00

CHICAGOJE
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Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

Balsuokim už respublikonus-

užtikrinkim geresnę Ameriką.

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ

AR KALBATE LIETUVIŠKAI?

Clevelando meras G. Voinovich (kairėje) ir inž. Ra—-ur.da- K JČ,.*,-, - e* v:
Vuotr Vlado Bacevičiaus
respublikonų susirinkime.

Chicago, III. 60629

.

gūrą pagal M . K. Čiurlionio pas Į
telę "Bičiulystė". Ji prisegta prie
scenos užuolaidų. Aplink išdės
tytas šūkis: Auka Balfui — m e i
lė lietuviui, šūkio raides paruošė
Ona Eringienė.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 31 d.

I vakarą atsilankė gal kiek d a u
giau kaip 200 asmenų. Pagal
Baltimorės mastelį tai nėra m a 
žai. Svečių tarpe buvo aktorius
J. Palubinskas, dr. Ankudas, dr.
įlena Armanienė. Gaila ir kiti Bal
timorės veikėjai su žmonomis. B
Washingtono atvyko žur. V. Bute
nas.

CLASSIFIED
B JC A L

E S T A T E

e~««-«-£>e<e>«<»'S2«>^<c«>£>«>s>s

Vakaro m e t u nemažas skai
čius svečių specialiai aukojo Bal
fui. Stambiausi aukotojai buvo
dr. St Ankudas, paaukojęs 50 dol.,
S.Matulionis — 25 dol., J. Ližai
tis, R. Grybauskas, dr. N . Brazaus
kaitė-Carozza ir M. Šimkus po 20
dol. Iš viso suaukota 265 dol.

B E A L

G U I D_E

E S T A T E

Mūrinis 5K2 kamb. 25 metų. Namas
kaip naujas.
Prie 72-os gatvės ir
Kedzie.
Palikimas. Mūrinis lĮ/į anksto. 28 me
tų. 2 butai — 5 ir 3 kamb. arti 72-os
ir Califomia. Geras. Pigus. Kdieze

We II help you make ihe right movė.

III

GALVOJATE

—

—

P. — M M I

T*L77S-efl«

HELP WAMTED — MOTERYS
IMMEDIATE OPEMNG FOR

QUAUFLED COOK
AND IOTCHEN MANAGER
For St. Cbr*Ui»» Catbottc
PLAl.V OOOKTJtG — For
T o u Will Have Bea-utifully Deeorated
Modern Apartment. wtth TV, E t a
witb exceUent benetits. Top W*ijed.
For Further Information

PIRKTI A B P A R D U O T I
Kreipkitės i

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pultski Road
Tel. — 767-0600
Inaependently owned and operetei

MlSCELLANfiUliS

Pleaae Call F A T H E R CURRAN
7 7 9 - 7 1 8 1

ui •prtranrta nuo uentas Ir
10% — 30% — S0<fc pigiau mokint
bilio paa moa.

FRANK ZAP0LIS
3 2 0 8 % We»t 95tti S t r e e t
Teief. — G A 4-8664

V V K A l £B

HUX±-itXa

WAITERS
WAITR£SSES
HOSTESSES

i
Rašant šias eilutes, dar nebuvo
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIilUlllllilIlIlIlHII
Lietuvių kultūriniais reikalais domisi j "Draugą" atvykęs JAV prezidento J. Carterio patarėjas etniniams reikalams subalansuota vakaro apyskaita ir
!; Įvairiu prekių pasirinkimas aenėra
dar
tikslių
žinių,
kiek
bus
dr. Stephan Aiello (antras iš k.). Kairėje stovi Rimas česonis. Su "Draugo" dienraščiu svečią supažindina kul
I>r.< nikiai ii mūsų aandSUo.
Denny's. the nation's leading 24 hr.
Nuotr. Jono Kuprio pelno. Tačiau informuoti skyriaus
reataurant chain, is n.o\v inteivien'ing
tūrinio priedo redaktorius K. Bradūnas ir red. Česlovas Grincevičius.
COSMOS P A B C E L S E X P R £ S S for the above positions for Ali Three
valdybos pareigūnai tikisi netoli Namų pirkimo reikaluose: Cl«-arwater, 2501 W. 68 S t , Chica«o, I1L 6062S Shifts. Knjoy top pay, pioflt sharlng,
free insurance. paid vacation. and
tūkstančio dolerių.
Largo, BeUeair, St-minole <tp}linfc.Gse
other benefita in an excellent workapie rimtąsias, perėjusias per
(Netoli St Peteraburg pUieolu klubo)
ing enviionment.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Baltimorės Balfo 64to skyriaus
Prašau kreiptis:
humoristo prizmę. Savo pirmąją
Telei. — 925-2737
Please Appry In Person Or Call —
dalį baigė kalba "jubiliato" gar valdybą šiemet sudaro Cezaris Sur
V
y
t
a
u
t
a
s
Valantinaa
LIUCIJA VAI6AITIENE
dokas — pirm. Julija Rastenienė
iiiHiiiinmimimiiHiimuuiiiimniuiim
kėjo taisyklingai lietuviškai pa bei. Bet pirmoji dalis tuo dar nesi
488-3870
Realtor • Assodate
ir
Jonas
Kardokas,
vicepirm.
IreHamilton, Ont.
baigė.
Sceną
užliejo
margaspal
sakyti ar parašyti, takius saky
nijus Krasauskas, sekr. Antanas
Dentiy's Restaurant
Rodgers & Cummings, Inc.
davo reikia siųsti pas Mikšį. Bet viai tautiniai drabužiai — judrio
Sajauskas,
ižd.
Marija
Noreikienė
NAMŲ
APŠILDYMAS
gyvenimas nestovi vietoje. Tokių ji Kalvelio tautinių šokių grupė.
ATSISVEIKINO SU LJT.
TeL Dieną 813—561-9411
2063 Skokie Blvd., Highland Park
organizacinių reikalų tvarkytoja
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
vaiku,
kokius anksčiau Mikšiai Ji pašoko Gyvatarą, Žiogelį ir P a
MOKYKLA
Vakare 813—585-2738
Angelė Juškuvienė — narė infor
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius Equ*i Opportuaity Emplorir K./F.
mokė, mokykloje jau nebėra. Jau keltkojį.
macijos reikalams, Eugenija Draz
pečius į gazinius.
Po pertraukos antroji dalis. D a dienė — parengimų šeimininkė
Užbaigus 31 mokytojavimo me kitokie yra ir tu vaikų tėvai. Da
HELP WAXTED VYEAI
ALBIN
BANYS. TeL 447-8806
tus, Hamiltono
Vysk. Valan bar būna ir taip, kad į lietuvių bar aktorius duoda gyvenimiš ir Albertas Varkus — narys specia
Lietuviškas restoranas su namu ir
čiaus lit. mokykloje dirbusi mo mokyklą iš lietuvių šeimos atei ku patarimu vyrams, įrodo, kad liems reikalams.
Security Guard
įrengimais
Marąuette Parko rajone.
na
jaunas
lietuviukas
ir
jis
nebe
nosis yra svarbiausias kūno orga
tilIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIlHlllIlIlU
kyt. Ant. Grajauskaitė - Mikšienė
A.
Rodžius
Labai
geras
biznis.
Lengvos
pirkime
supranta lietuviškai. Darbas bu- nas, paaiškina, kaip pasidaryti
Full time permanant poaition for a
pasitraukė j poilsį. Jai mokyklos
sąlygos.
Security Guard at a major downtown bank.
tėvų komitetas surengė gražu at vo sunkus pradžioj, bet tas dar- į k i a u i e i r t 1 ir 1.1. Nugirdau kaž
2 butai — medinis. 68 ir MapleWe provide uniforma and an excell.
N
O
R
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P
I
R
K
T
I
bas
mokykloje
nėra
palengvėjęs;
ką
prasitariant,
V.
Žukauskas
wood. Labai tinka giminingoms šei
employee benefit program. The per
sisveikinimo vakarą, kartu su ją
son we are seeking should be exmoms.
dirbę mokytojai, mokiniai, moki nė šiandien, nors materialinė . eSas lietuviškasis Bob Hope...
perienced in handling a hand g*un
IEŠKAU
PIRKTA
privatiškai
iš
namo
Mūrinis
bungakro
Brighton
Parke
nave some related security eiIr vėl Kalvelis. Gražiai n u a u Apdraustas perkraustymas and
niu tėveliai ir giminės. Buvo pil mokyklos padėtis yra pagerėjusi.
savininko 3-jų 'mitų mūr. namą tarp 15 metų. Del ligos reikia skubiai parperience.
Su
laiko
dvasia
mokykla
keičiasi,
eę
vaikinai
ir
merginos,
puošnūs
įvairių atstumi)
C.T.A. transportation to the door.
na Jaunimo centro salė. Pagrindi
55-os ir 65-os gatvių Kedzie Avenue iuoti. Geras pirkinys.
Oaytime houra only. Mušt speaic įt
niu vakaro kalbėtoju buvo Ant. reformuojasi, prisitaikydama pne tautiniai drabužiai. Ir pnsimme Į a p y l i n k & j siūlyt* tel. 878-6809.
TeL 876-1882 arba 876-5996
understand Eng-iiah.
laiko
ir
to
laiko-žmonių.
Lit.
moj
neseniai
Philadelpfiijoje
girdėta
•
,
Rinkūnas. Atsisveikinimo ir pa
ŠIMAITIS REALTY
PHO.VE FOR APPOINT. 787-2846
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An Equal Opportunity Emplojrer M/F
dėkos žodį tarė Aušros Vartų pa- kykla dar tAė%**'pagrindas mū- į dail. R. Viesulo mintis: jei ne t a u • \ •
1
1 0
-į
Insurance — Income Tas
rap. kleb. prel. J. Tadarauskas, sų tautinio išsi&Bcymo. Nebetu-\ tiniai drabužiai, nebūtų nė šo-j _ ^ „ ^ ^ J H . ^ , . ,
Notary Public
INDEB HANDS
_r
]
KLB apylinkės pirm. dr. V. Kve rėdami lit. mokyklų, nebeturėsi-'j kiu. Šioj daly Kalvelis pašoko j
SIUNTINIAI | LIETUVA Should G Rhave
at ieast three jears
me
čia
nė
lietuviškai
kalbančio
Tabalą,
Lenciūgėlį
(du
berniu2951 W. 63rd Street
daras. Iš Toronto Maironio lit.
NAMŲ APSITVARKYME
experien.ee. We otter top pay lnIr
kitus
kraihis
lietuvio.
Tad
nenustokime
rūpi
kai ir aštuonios mergaitės) ir Au
cl-adiag excellent benefits, ilso eicelmokyklos sveikinimus ir dovaną
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
Tel.
436-7878
ar
839-5568
ient workin« conditions. .
nęsi
mūsų
lituanistinėmis
mokyk
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Avenue
dėjėlę.
Grupei
vadovauja
R>tis
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
ii
lauko
atvežė M. Gudaitienė. Vysk. Va
KMIL BUCK & SON
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Janis
Chicago, IIL 60S32, teL 927-5980
lančiaus mokyklos vardu atsisvei tomis ir būkime dėkingi tokiems Grybauskas ir Daina Buivytė.
6930 \Vest «2nd Street
iiimimmiimiiiuiitiimmiiummiiiijui
pasišventėliams kaip Jonui MikProgramai pasibaigus, prm. C . su patyrimu, u i prieinamą kainą pa
aawaaBBpa—eaa—aa—agi—aw
CHICAGO. ILLINOIS
kinimo žodį pasakė mokyklos ved
dės, skambinant po 8-tos v. vakaro
1 Antaninai Mikšienei ir Ii- Surdokas Balfo skyriaus ir visų
BUTŲ
NUOMAVIMAS
K. Mileris. Buvo sugiedota jai H- Į"V .
TEL.
— 476-8950
ISNUOM. 5 kamb. b u t a s ' Brighton
giausiu metų, ir mokyklos' ^ [ t u a n i s t i n i p š v i e ž o re&šmę pir* j susirinkusiu vardu dėkojo aktoriui
N a m o pirkimas — Pardavimas
Parke
arti bažnyčios.
am, tos mo- f Vitaliui Žukauskui. T a i p pat sukomiteto pirm. B. Mačys su E Kf SKlOS
S f į J E !
Skambint 927-4731
Draudimai — Valdymas
Ciparienė įteikė jai keramikės Z. į y
steigėjui .prel. J. Tadaraus. pažindino ir su aktoriaus žmona iiniiiMiiMiiiunuiHHiimiiiumiiHiiHii*'
KILIMUS I B BALDUS
I
dail.
Marija
Žukauskiene,
drauge
Pacevičienės lietuviškais raštais
Plauname ir vaikuo>me
lSNX*OM. 4 kamb. namas Ideme,
INCOME TAX
Mileris atvykusia į šį vakarą. Padėkos žo
viso ruaią grindis.
sukurtą vazą.
Marąuette
Parke, Washtenaw Ave.,
Llcensed, Bonded, Insured
dį tarė ir Kalvelio grupei. Gausiais
Notariatas — Vertimai
BUBNYS
—
TeL
B
E
7-5168
arti
G5-os.
Yra virimui gazims pečius
Nauji darbai i r pataisymai. Vir
I žmogų atkreipiamas dėmesys
i plojimais ir klausytojai išreiškė
ir
šaldytuvas.
Pigi nuoma. Skambint
tada, kai jam kas atsitinka. Apie
i savo padėką programos daly tuvės ir vonios kabinetai. Kerami BELL REALTORS
bet
kokiu
laiku.
434-1682.
kos ir kt. plyteles. Glass blocks.
Mikšienę pradėjo visi kalbėti, kai
viams.
s—i
•
w ^ — M i. i » s ^ i ^ ^ — — ^ ^ — ^ ^ ^ ^ —
J.
B A C E V I Č I U S
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
ji išėjo iš mokyklos. Tą vakarą
Dabar porą žodžių apie scenos Į automatą galit kalbėt lietuviškai
ISNUOM. 5 kambarių butas. Rami
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
kalbėjusieji pasakė daug gražių žo
papuošimą. Stengtasi ją papuoš palikit pavardę ir telefoną.
apylinkd prie vienuolyno. Skambint iki
mimmnimiHHBMifiiiiiiiiiiiuHuituHiu Š E R Ė N A S perkrausto baldu* ir 2-ros valandos popiet.
džių. Kiekvienam darbui gerai at
ti gražiai ir prasmingai. Algis
S E R A P I N A S — 636-2960
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
likti reikia mokslo ir talento.
Grintalis nupiešė simbolinę fi ii«.mn»mmnimnHUiiimfimiiimiiiiiHi iiiiiiHiiiiiiiiHiiiniiiiiiiniiiimtinunniit dimai ir pilna apdrauda.
TeL — 434-8S52
Mikšienė abu tuos dalykus turė
TeL — WA 5-8063
M. A. $ I M K U S
jo. Ji jau buvo gimus būti moky
I
MNrOMOJAMA — FOR KENT
l.VCOMK TAX SERVICE
toja. Jai tos trys šeštadienio mo
'iiiimmimimiimiimmmiiiiniiiiiiiiiiit
NOTARY
PTOLIC
kyklos valandos buvo labai bran
64tfa a n d Fairfleid Avenos
4 2 5 9 š o . MaptoKtod, teL Z54-Tlft>
gios.
Taip pat daromi VERTIMAI.
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 3 rooms in clean ąuiet Building.
GIMINIŲ iakvletimai. pildomi
Ji mokė ir pati mokėsi, ieško
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Rent $210 per month. Stove and
kitokie blankai.
dama naujų metodų ir kelių. Na
Pardavimas ir T a i s y m a s .
refrigerator included.
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mų darbus jos vaikai ruošė na
M I G L I N A S TV
TeL 434-9611
muose. Naudojo visas pagelbines
Perskaitę "Draugą", duokite
2346
W.
69
S
t
,
teL
776-1486
—. I • y k s —
mokymo priemones ir pati jas kū |
jį kitiems pasiskaityti.
iimiitmiiiimimiiiitiiimmiiuiiiiiiiimt ISNUOM. apšildomas "Garden Apart>rė. Vis skųsdavosi, kad permažai
ment" pensininkui. 69-U ir Talman
1980 m. lapkričio 1 d., šeštadlaiko duota mokymui. Vaikai jos
P
I
K
T
I
N
K
I
T
E
'DRAUGĄ'
S
K
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"DRAUGE".
apylinkėje. Skambint 58S-5253
klausė ir ją mylėjo, ji juos ne tik
SV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,
mokė, bet ir auklėjo. Praktiškai Hamiltono Vysk. Valančiaus Ht mo
•mlm
ji ruošė būsimąjį lietuvių veikėją kyklos mcrf<ytoja Antanina GrajauskaiCLEVELANDE
išeivijoj: būsimąjį Bendruomenės te-Mikšienė su savo abiturientais.
Nuotr. J. Miltenio
pirmininką, sekretorių, rašantįjį
Kokteiliai — 7:30 vai. vak.
į laikraščius, scenos mėgėją, Lie
Vakarienė g vaL vak.
tuvos laisvės kovotoją. Tikriau
P
r
o
g
r
a
m
a
9
vaL
vak.
šiai ją dar prisimena ir mini Lie
Muzika — R. Strimaičio
tuvoje jos buvę Būdviečių mokyk
TIK T A U VIENAI
įgrojo L-ST. K o r p Neo-Lithuania orkestraa au
K a i n a 15 dol. asmenini
los mokinukai, ir Vokietijos InBaltimore, Md.
Algiu Modesto, Vytautu Paskum i r Zigmu Mi
golstadto stovyklos buvę vaikai.
Bengia Gevelando Vyra o k t e t a s
kužiu, J r . — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
Ji yra sukūrus daugybę origi
Globoja A U . Obio Apygardos socialinis
Žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
BALFO VAKARAS SU
nalių plastinių šokių. Trems savo
skyrius
V. ŽUKAUSKU IR KALVELIU
n e V Y N E I AUKOJAM
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. K u r bė
sukurtiems šokiams ji pritaikyda
Bus
automobilių
policinė
apsauga.
ga ftežupe, J ū s berneliai a p g a v i k a i Lietuviai
vo populiarias lietuvių dainų me
Baltimorės Balfo 64-tas skyrius
esame mes g i m ė ir kitos. Diriguoja Stepas
lodijas. Dažnai matydavom, kaip
Bezervacijonis skambinti Vitalijai Butkuvienei
surengė pirmąjį šių metų ru
Sodeika.
K a i n a $5.00
mokytoja Mikšienė scenos užkuteL 732 - 8250; Valdui Ziedonku, 4 8 1 - 8 0 2 3 ;
dens sezono renginį. 1980 m. spa
AUKURAS
lysyje susijaudinus seka savo į sce
Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
lio 18 d. lietuvių svetainės salė
ir kitiems okteto nariams.
ną išleistus Tris Karalius, pieme
kestro vadove — Ona Mikulskiene. Atlieka
je.
nėlius, Mariją, Juozapą. Matyda
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an\ ,
vom, kaip pildavo eiles jos pa
Vakarą atidarė skyriaus pirmi
$9.00
ruošti deklamatoriai, kaip sceno ninkas Cezaris Surdokas, dėkoda
&*c^
( f ^ ^ je vaikščioja asla kardus vilkda mas gausiai susirinkusiems sve
Uiiakymui siųsti iiuo adresu:
mi kunigaikščiai, riteriai, ir, kaip čiams už Balfo veiklos rėmimą ir
Rez<dencin** - Komarcinei Nuosavybes
dvyliktai išmušus, pabunda žais supažindindamas su pagrindiniu
Apartmenta. • Kondomin>i*n*i . Nuom«vim«S
lų krautuvė, ir pradeda šokti lė programos atlikėju aktorium Vi
lės, meškiukai ir klaunai.
talių Žukausku iš New Yorko.
4545 W. 63rd St., Chicagp, HL 60629
Vysk. Valančiaus mokykla ne
Sceną užvaldė patsai aktorius.
IKAiTOK • • • BKOStSa • • • ROTA*T
Ufaakant pridėti 50 e t o i kiekvieną plokštele persiuntimui. Ulinois gyventojai
teko jau abiejų Mikšių, kurių Liejosi ilgas monologas, lyg ir pa
3?0i Gof ftouicvard.sr. Ret«r*bwnq fccacH.Pi. >>?06
moka 5% mokesčių. Užsakymui \ Kanadą reikia pridėti po 1.75 palto išlaidoms
vardai čia buvo lituanistinio mo- sikalbėjimas su klausytojais apie
T<Kfofxx< ( e i » ) > t o ~ 2 4 4 a . v a k a r e ( » ^ 5 M7 - j g j
kymo legenda. Jei kas Čia aemo- Į juokingąsias gyvenimo detales ir
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Amžinybėn iškeliavus mylimam sūnui

A. f A. KĘSTUČIUI PAUKŠČIUI,

LAUKIA ZIEMOTOJU
Kiekvienais metais vasaros me
tu Miami ištuštėja. Reguliarus
turistai su paukščiais — keliaunin
kais išvyksta atgal į šiaure. Netgi
gera dalis nuolatinių gyventojų
išsileidžia po plačią Ameriką pa
sidairyti bei paatostogauti, t. y.
pamainyti kad ir gražią kasdieny
be. Miamyje belieka tik "užkietė
ję" vietiniai.
Per šios vasaros atoslūgį Mia
mi Lietuvių Amerikos piliečių
Stephen Aiello, prez. Carterio asistentas tautybių reikalam, tarp Philaklubas tvarkėsi ir gražinosi: ant
delphijos lietuvių moterų. Iš k. į d.: T. Gečiene, J. Viesulienė, dr. S.
viso pastato uždėjo naują stogą,
Aiello, A. Masalaitienė ir R. Cesonienė.
nuo saulės pusės langų stiklus
Nuotr. Algimanto Česooio
specialiai patvarkė, kad sulaiky
tų spindulius bei kaištį. Bend
rom jėgom talkos būdu išplautos
vidaus sienos ir atliktas pagrin
dinis klubo valymas. Visur švaru
— viskas tik blizga. Dabar dar
falo Courier Express laikraščio beliko tik išdažyti klubą iš lauko
301 Buffalo, N . Y .
redaktorius Richard Batzer. Dai pusės, kas ir bus šiomis dienomis
lininko kalbą vertė ir komenta padaryta, nes jau ir su kontrak
- -KALBĖJO RUSAS DISIDENTAS vo Buffalo Valst. universiteto ko
torium susitarta. Rūpestinga klu
VADIMAS FILIMOVAS
legijos lektorė, daktarė M.G. Sla bo vadovė Sofija Seputienė visur
vėnienė.
prideda savo ranką ir viską gra
Š. m. spalio mėn. 11d. Buffalo
žiai ir sumaniai sutvarko.
Lietuviu klubas surengė naujaja
KALBĖJO PER RADIJĄ
Ligšiolinė klubo virėja Mari
me Hilton viešbutyje vakarienę,
Dr. Julius Slavėnas, Buffalo ja Paukštaitienė dėl amžiaus eina
pakviesdamas kalbėtoju iš Sovie"*<U Sąjungos ištremtą dailininką Valst. universiteto kolegijos istori į pensiją. Klubas džiaugiasi, į-*jos profesorius, kalbėjo radijo vęs energingus bei darbščius So
« L V Vadimą Filimonovą.
programoje "Demokratų nomina fiją ir Joną Žadeikius, kurie atsi
Jaunasis dailininkas gimė ir cija ir Sovietų Sąjungos reakcija". kėlė iš Chicagos, čia įsikūrė, įsigy
——augo Leningrade, studijavo Le Taip pat jis buvo Moterų balsuo darni didesnę nuosavybę, ir perė
ningrado Meno akademijoje. Jis toju lygos pakviestas kalbėtoju mė kluibo virtuvę. Reikia pasakyti,
priklausė tai grupei menininku, 29-to kanalo televizijos progra- kad kaip virėjai jie jau spėjo pui
kurie bandė išstatyti savo darbus, moję "Right, Left and Center kiai užsirekomenduoti.
vadinamoje "buldozerių" paro Čionai jisai buvo pristatytas klau
Jau ruduo. Išskridę šiaurės
doje. Buvo persekiojamas, kali sytojams kaip lietuvis.
paukščiai pamažu grįžta ir traukia
namas ir pagaliau ištremtas. Leatgal į Miami. Kas sekmadienį
T-nigrade paliko visa jo šeima, į- T- LIETUVĖS RAŠINYS
klube pietauti jau susirenka vis
skaitant po jo išvažiavimo gimęs
didesnis valgytojų skaičius.
..
IntemationaL
Journal
of
Child
* šonus.
Oficiaia?: žianos sezono ati
ren*s Literature Research specia<c
- ^7rame numerįfe^apie etnines vai darymas atnaujintose ir gražiose
' ^iTmeriė ir lmlcšta 1 religinio tu-^ kų literatūras įdėjo dr. M. G. Sla- klubo patalpose 3655 NW 34th St.
rinio tapybą. Šiuo metu jis ver vienės straipsnį apie lietuviu vai Miami, Fla., įvyks sekmadienį,
čiasi, restaurodamas ikonas ir se kų literatūrą išeivijoje. Dr. Slavė lapkričio mėn. 30 d. Programėlė
nus- paveikslus. Neseniai suruoš- nienė ieško bendradarbių ir lietu prasidės 3:30 vai. p. p. Po atidary
toje parodoje jis -buvo išstatęs vių organizacijų paramos išleisti mo pietų, orkestrui grojant, bus
naują paveikslą "Kristaus galva", mūšy išeivijos vaikų literatūros žokiai.
kurio didelė nuotrauka su paaiš antologiją.
Miami L. A P. klubas pilnai
kinimais- buvo įdėta į Courier
pasiruošęs laukia žiemos turistų
... iį?Bresš. dienraščio : picine j i pus " STUDIJŲ SEMINARAS
„, bei svečių, kurie bus šiltai pri
lapi.
Mu&ra&a
imami.
Šįmet BufffĮo Valst. univ. ko
Paulius Leonas
Remdamasis
informacijomis, legijoje rengfainas etninių studi
""gautomis iš rusiškŲ Vakaruose jų seminaras. I šio seminaro pa
RUOŠIAME KŪČIAS
**" leidžiamų antikomunistiniŲ šal- tariamąją tarybą pakviesti septy
'" tiniŲ, ypač iš žurnalo POSIEV" nių tautinių grupių atstovai. Po
Lietuvių Lake Worth klubas
— jis padarė pranešimą apie disi nų Slavėnų pastangomis pakvies
gruodžio
24 dieną ruošia viešas
dentu judėjimą Lietuvoje ir apie tas ir lietuvių atstovas.
kūčias šia tvarka: 2 vai. p. p. lietu
—paskutiniu metu vykstančias reviškos
pamaldos Švč. Širdies para
Pagrindinis
šio
seminaro
tiks
urt presijas: kratas, areštus ir teismus.
pijos
Madona
salėje (prie North
las
—
paruošė
pradžios
ir
viduri
-^Išvardino daug pavardžių, suim
5
Ave.
ir
M
St.
sankryžos.
Tuoj po
nių
mokyklų
mokytojus,
kad
jie
tųjų ir nuteistųjų lietuvių. Jis ap
pamaldų
bus
tradicinės
kūčios
keliavo į susirinkusius rašyti jiem savo kalsėse galėtų supažindinti
laiškus ir moraliai bei materia savo mokinius su etninių grupių Carpenters salėje, €11 Lucerne
l i a i paremti jų šeimas. Paminėjo, kraštais bei jų kultūra, panaudo Ave., Lake Worth.
— kad jis pats siunčiąs savo drau jant vietinių grupių paruoštą me Norintieji dalyvauti kūčiose pra
gams knygas, nes už knygas ne džiagą. Reikia manyti, kad dides šomi ne vėliau gruodžio mėn.
reikia mokėti muito ir galima nėse lietuvių kolonijose, kur to 16 d. užsiregistruoti telefonu
kie seminarai veikia, yra paruošta 85 — 2676 arba laišku: 519 South
9 pelningai parduoti.
ir reikalinga medžiaga. Buffalo
Po paskaitos ilgiau kaip valan lietuviai būtų dėkingi, jeigu ga M St., Lake Worth, Fla.
dą jis atsakinėjo į klausimus. lėtų ja pasinaudoti.
Klubo valdyba
Nors jam pačiam Lietuvoje nete„ kę būti, bet apie Lietuvą jis buvo
gerai informuotas ir žinojęs apie
vusių amžius nuo 1 iki 17 m.
ŽUVO 9 VAIKAI
sovietų okupaciją, partizaninį ka
Policija sulaikė ir tardo kelis
rą ir dabartiniu metu vykstanti
Degant namui 1512 E. 65 įtariamus. Likusiems be pa
„religinį ir tautinį judėjimą. Kal
Place,
Chicagoje, žuvo devyni stogės kaimynai pasiūlė drabu
bėdamas apie partizanus, vadi(4 no juos rusišku terminu "žaliai- vaikai ir buvo sužeisti keli su žių, maisto, pinigų ir vietą pri
! šiais broliais". Dailininko žo- augusieji. Gaisras kilo trečia siglausti. Žuvusieji vaikai —
M džiais, Pabaltijos respublikos So- dienį. Įtariamas padegimas. 2u-1 negrai
'« vietų Sąjungos disidentai mato
B nors mažą, bet neužgęstančią
f! laisvės švieselę. Jis priklausęs tai
SS grupei, kurie smerkia prievartos
H okupaciją ir pripažįsta laisvo apA.fA.
I sisprendimo teises. Tomą VencloBARBARA GREBLIŪNAS
j | vą, apie kurį jis daug girdėjęs,
» vadino šviesia asmenybe. Taip
KURAITC
" pat jis paminėjo, kad užsienio raGyveno Sv. Šeimos Viloje, Lement, niinois.
•J dijo programos pastaruoju laiku
Mirė spalio 30 d , 1980 m., sulaukus 87 m. amžiaus. Gimė
;} klausytojus sunkiai bepasiekia.
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 79 m.
H Jis pats gavęs daug laiškų, kuriuo
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — dr. Vlncent, marti
E se rašoma apie "sugedusius" ra
Heien. ir Albert, marti Marion, 6 anūkai, 7 proanūkai, kiti gimines,
li dijo aparatus. Paklaustas, ar ne
draugai ir pažįstami.
*{ būtų buvę naudingiau, jeigu jis
Velionė buvo našlė a. a. Vincento.
',! būtų palikęs Rusijoje, jis atsakė,
Priklausė Don Varnas American Legion Auxiliary.
I kad jis neturėjęs pasirinkimo, buKūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Westem
Avenue.
[} vęs ištremtas, bet tenai veikti jiLaidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 dieną. B koplyčios
" sai nebūtų galėjęs, nes visą laiką
11 vai. ryto bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines
!! buvo sekamas.

mūsų mielą bendradarbę, dail. JADVYGA PAUKŠTIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Presbyterian - St. Luke's Patologijos
Lietuvės Bendradarbėj:
A. Bielskienė, S. Didžiulienė P. Skrodienė, E. Varankienė Į
A. Jankauskienė, M. Kuprienė V- Šimkienė, B. Židonienė
V. Leščinskienė, G. Maldėnienė

A. f A.
MARIJAI MICKEVIČIENEI mirus,
nuoširdžią užuojautą vyrui Albinui, sūnui
ir jo šeimai bei giminėms reiškia

MOŠŲ KOLONIJOSE

" Vakarienę atidarė ir uždarė
•'klubo pirmininkas dr. A. Gam«• aukas. Kalbėjo jisai lietuviškai,
"angliškai ir rusiškai. Trumpą
'^Žodį pasakė ir garbės svečias, Buf-

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvaiti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Sūnūs, marčios, anūkai Ir proanūkai.

Laidot. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. — Tel. 737-8600

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ
NAMŲ SAVININKŲ
ORGANIZACIJOS
VALDYBA IR NARIAI

VIKTORUI

REPEIKAI

m i r u s ,
jo seserį, mūsų mielą
EMILIJĄ VALANČIENĘ
ir visus A R T I M U O S I U S
nuoširdžiai užjaučia
SESELE JULIJA ir BENDRADARBES

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. f A.
A.fA. M I K U I P A N A R U I
mims, jo žmonai Mildai, sūnums Arvydui
ir Raimundui su šeimomis ir giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
NATALIJA
. - ANGELE

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

ir JONAS RIAUBAI su SEIMĄ
KIAUŠAITĖ

Mūsų mylimam

.

A. T A. MYKOLUI SUBATCIUl mirus,
gilią užuojautą reiškiame, žmonai STEFUTEI, dukroms
JUDITAI ir EGLEI, sūnums ARŪNUI, DARIUI ir ma
no mylimam krikšto sūnui GINTARUI, marčioms, žen
tams ir anūkėliams.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Liūdime kartu su Jumis
ELENA ir VYTAUTAS

ALKAI

Tet. 422-2000

Detroit, Mich.

PETKUS
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PADĖKA
Mūsų brangi

A . f A.
ONA PAŠILATre
mirė 1980 m. liepos 29 d. ir buvo palaidota rugpiūčio 1 d. Sv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Dėkojame Sv. Jurgio parapijos kleb. kun. Albinui KiSkūnui už
maldas koplyčioje. Dėkojame kun. Česlovui Augliui už maldas ko
plyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.
Dėkojame visiems, užsakiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėlių
prie velionės karsto, atsilankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir paly
dėjusiems i kapines.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Jurgiui F.
Rudminui už malonų patarnavimą.
Dėkojama visiems velionę slaugiusiems sunkioje jos ligoje, o
ypač Jadvygai Leskauskaitei ir Marijai Jonavičienei.
Liūdinti ŠMULKŠČIŲ SEIMĄ

^iiiiiiiittitifiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiitiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitm

I

VLADAS JUODEIKA

DIDŽIOJI

UJUZIJA

( M t r k a r m u teorijoje ir tikrovėje)
II-sis tomas
Išleido Grafiną Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciikonų
s apauatuvė Brooklyn, New York. Kieti Tirseliai, 688 pusi.
= Kaina au persiuntimu $ 16-06. niinojaus gyventojai dar
| prideda 90 e t valstijos mokesčių.
Į
Uiaakymua siusti: DRAUGAS, 4545 West 83rd Street,
| CkVmco, OL 60829, 1/.SJ*.
4MiwiiiiiiiiiiiiHimmiMniiutiiiiiiiininiiraiiuiiiiiHtimiiHHiHmiiHiniiiiiiiHiHii

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 31 <L

X Kardinolas John F . Oody
padėkojo Algiui A. Regiui ir
Lottie Giedraitienei už pakvieti
mą vadovauti Vėlinių iškilmėms
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Archidiecezijos generalinis vi
karas Msgr. Francis A. Brakin
savo laiške, adresuotame Komi
tetui pasauliečių teisėms apsau
goti Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, praneša, kad Jo Emi
nencija prašo pareikšti jo apgai
lestavimą, kad dėl tos dienos
ankstyvesnių įsipareigojimų ki
tose apeigose negalės vadovauti
šioms iškilmėms bet kad jis už
tikrintai melsis už uolius kata
likus pasauliečius, palaidotus
šiose kapinėse.
X Kęstutis MBdas, BATUNO
organizacijos Lietuvių sekcijos
pirmininkas, S. Kudirkos šaulių
vadas, buvo iš New Yorko j Chi
cagą atvykęs ir, kaip LB tary
bos narys, dalyvavo posėdžiuo
se. Jis taip pat lankėsi "Drau
ge", susipažino su spaudos dar
bais, tarėsi su redaktoriais. Va
kar sugrįžo į New Yorką.
X Remdami lietuvišką spau
dą, šie asmenys atsiuntė "Drau
gui" aukų: po 5 doL — Algirdas
Manvydas, Walter J. Kirstuk,
H. Stasas, Dalius Vasys, B. V.
Sidzikauskienė, Liudvika Druktenienė, Aleksandras Traška,
Vytautas Sereika; po 3 dol. —
K. Jasėnas, V. Genienė. Visiems

X Liuda Rugšenienė, Detroito
lietuvių organizacijų veikėja,
Skaučių seserijos vadijos narė,
artima "Draugo" bendradarbė,
buvo keletui dienų j Chicagą at
vykusi, dalyvavo JAV LB LX
tarybos sesijos darbuose. Užsu
kusi į "Draugą", kartu su dien
raščio vadovais aptarė bendra
darbiavimo reikalus. Vakar vėl
sugrįžo į Detroitą.
X Ketvirtojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo vyraujanti te
ma yra pasirinkta "Ką lietuvis
kūrėjas, mokslininkas yra atsie
kęs ir koks yra jo įnašas j pa
saulio mokslo ir kūrybos lobyną
už Lietuvos ribų". Šios temos
pradinis nagrinėjimas prasidės
šį penktadienį, spalio 31 d , 7:30
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Kalbės iš New Yorko at
vykęs prof. Jonas Bilėnas, dr.
Rimgaudas Nemickas, dr. Leo
nardas šimutis, dail. Zita Sodeikienė ir teisininkas Povilas
Žumbakis.
X Inž. Antanas ir dail. Diana
Kizlauskai susilaukė sūnaus,
Andriaus - Antano. Naujagimiu
džiaugiasi sesutė Dalytė, sene
liai Juozas ir Bronė Kazlaus
kai, Julius ir Irena Gelažiai, bei
proseneliai Petras ir Juzė Norkaičiai.

X Pr. DWWr*ai*j jaun.
moks. ateitininkų kuopos nariai
laikosi tradicijos ir organizuo
tai dalyvauja žvakučių eisenoje
ir Vėlinių Mišiose pagerbiant
mirusiuosius Šv. Mergelės Gimi
mo parapijos bažnyčioje, pirma
dienį, lapkričio 3 d., 7 vaL vak.
X Slogos tvarkymas ir kultū
rinė programa, šiomis dieno
mis bus pažmonys Lietuvio so
dyboje, šį sekmadienį, nuo 2 vai.
po pietų. Bus ir užkandis.. Visi
laukiami.
X Kr. Kazys Šidlauskas, ad
vokatas, Altos pirmininkas, pa
rašė pratarmę spausdinamai
knygai "Valstybininkas politi
kos keliu".
X "Pažadų dvaras" — tokiu
pavadinimu atėjo trečias rank
raštis "Draugo" romano kon
kursui, pasirašytas slapyvar
džiu "Rasa". Rankraščiams at
siųsti p.iskutinis terminas yra
lapkričio 1 d. (pašto antspau
das).
X Apie boBevikų nužudytus
šaulius žinių atsiuntė VL Mieže
lis, J. Daugėla, J. Juozaitis, J.
Bagdanskis, J. Puteikis, A. Pašilienė, P. Vaičaitis. Laukiama
daugiau spaudai ruošiamai kny
gai. Siųsti adresu: Rev. J.
Prunskis, 2606 W. 63rd St., Chi
cago, UI. 60629.
x A. Milius, St. Petersburg,
Fla., dėkodamas už lietuviškas
kalėdinių sveikinimų korteles,
atsiuntė "Draugui" 25 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū už paramą.
X Dr. Arvydas Vanagūnas,
Chicago, JJL, paaukojo "Drau
gui" 15 dol. Ačiū už auką.
x Dr. Kęstutis Trimakas kal
bės šį sekmadienį, lapkričio 2 d.,
2 vai. po pietų Jaunimo centro
kultūrinėje popietėje tema "Su
augusiojo psichologinė odisėja
pro iliuzijas ir dūžius".
x Inž. Vytautas Vidugiris
iš Kalifornijos, lankydamasis
"Drauge" pratęsė prenumeratą
ir paliko 30 dolerių auką dien
raščio stiprinimui. Jam nuošir
džiai dėkojame ir skelbiame
Garbės prenumeratorium.
x Remdami lietuvišką apso
dą, šie asmenys atsiuntė "Drau
gui" aukų: po 5 dol. — Kęstutis
ir Birutė Dailidės, Stasys Ga
šlūnas, Stasys Petokas, Anta
nas Piktuižis, Antanas Gela
žius, kun. V- Katarskis, Brigita
Tamošiūnienė, A. Musteikis,
Vilhelmina Cimbalienė, Kazys
Eringis, Liudas Sagys, Liucija
Hoffman, Mary Kroulaidis; po
3 dol. — A. Ragelis, kun. V. Karalevičius, K. Baltramaitis, K.
Katilius. Visiems aukotojams
nuoširdus ačiū.

x Laima Trinkūnienė priima
užsakymus stalams Lemonto
apylinkės tradiciniam Rudens
baliui. Balius įvyks lapkričio
22 dieną, United Laborers sa
lėje, 12 W. Ogden Avenue, WestMont. Prie salės yra vietos Kun. Jonas Bcrevičius, SJ, dėkoja čipasistatyti mašinas, ir taip pat kagieciams, dalyvavusiems jo 75 m.
amžiaus sukakties minėjime.
yra gautas leidimas naudotis
Nuotr. P. Maletos
Jewel krautuvės aikšte, kuri yra
X PreL Jonas Balkonas, St.
už pusės bloko nuo salės. (pr.).
Petersburg, Fla., dažnai pare
x Prof. dr. kun. Juozas Be mia savo dienraštį. Ir dabar
leckas, SJ, atnašaus šv. Mišias gavome jo 10 dol. auką. Esame
lapkričio 2 d., sekmadienį. 12 dėkingi.
vai. dieną T. Jėzuitų koplyčio
X Už a, a. Kęstuti Paukštį,
je už Lietuvių Fondo mirusius tragiškai žuvusį, ir už tėvą Ka
narius. Prie vargonų Manigir- zimierą, mirusį prieš 15 metų,
das Motekaitis. Giedos sol. Jo bus laikomos šv. Mišios lapkri
nas Vaznelis. Visuomenė kvie čio mėn. 8 d.. 9 vai. Tėvų Jėzui
čiama dalyvauti.
(pr.).
tų koplyčioje.
Liūdinti Paukščių šeima:
X Moterų rekolekcijos nuo
Motina, brolis, sesuo
lapkričio 7 d. vakaro ligi 9 d.
Cenacle vienuolyne. Praves kun.
(pr.).
A. Saulaitis SJ. Registracija
X Racine Lietuvių Moterų
pas Jūratę Norvilienę telef. kvartetas: O. Kazimiekaitienė,
636-2595.
(pr.).
B. Nekrošienė, J. Pivoriūnienė
ir S. Petrušaitienė, vadovauja
x "Dainavos" ansambBo sta
APGROB* AKTORĘ
mas muz. J. Glinskio, akompa
tomos A. Jurgučio operos "Či
nuojant R. Maiet, atliks meninę j Iš aktorės Gloria De Haves
činskas" spektakliams bilietus
programą Gen. T. Daukanto kambario viešbutyje, atvykus
lapkričio 8 ir 9 dienai prašoma
jūrų šaulių kuopos rudeniniame jai į Chicagą, buvo pagrobta
{sigyti Gifts International (po
parengime, kuris įvyks š. m. brangenybių už maždaug 10,000
nų Vaznelių) prekyboje, 2501
lapkričio 8 d., šeštadienį Šau dolerių.
W. 71st Street, Chicago, BĮ.
lių namuose.
(pr.).
60629. TeL 471-1424. Taipogi
KŪRENAMOS DUJOS
X Akademnio skautų sąjūdžio
bilietus galima užsisakyti ir
metinės
šventės
proga
ASD
ir
Kūrenamos dujos Chicagai
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų
kaina: $15, $13, $12, $9, $6 ir Korp! Vytis naujų narių pakė ateina iš Texas, Kanados ir net
$6.
(pr.) limai įvyks šeštadieni, lapkri Meksikos įlankos. Vamzdžiai
čio 8 d., 2 vai. p. p. Jaunimo nuo 2 iki 48 inčių skersmeny.
x Dariaus-Girėno mokyklos centro kavinėje. Šventės balius
Po Chicagos miestu yra apie
balius Jaunimo centre, lapkričio įvyks 6:30 vai. vak. Delphian 4,000 mylių vamzdžių dujoms.
1 d., 7:30 vai. vak. Gros "Vy House, Hickory Hills, UI. Vie Taipgi yra 4,200 mylių vamz
ties" orkestras. Rezervacijom tas į balių rezervuoti skambi džių sturoms nubėgti.
telef. 323-6302 ir 682-1965.
nant R. ir G. Bielskams telef.
JKLIUVO STUDENTAS
. (pr.).
424-4190.
(pr.).
X Lituanicos futbolo klubo
Areštuotas Illinois universite
X V Teatro festivalis Padė
kos savaitėje, bilietai Vaznelių trisdešimties metų veiklos pami to Chicago Circle studentas R.
prekyboj 2501 W. 71st St., Chi nėjimo vakarienė su šokiais H. Priebe, 24 m,, pas kurį ras
cago, DL 60629, galima užsisa įvyks š. m. lapkričio m. 29 d. ta narkotikų už 25,000 dol.
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., Hickory Hills Country Club,
AREŠTAVO 21 JAUNUOLĮ
4 dol., 3 dol. Žymenų banketas 95th Street ir Roberts Road.
Chicagos policija antradienį
— 10 dol. asmeniui. Bilietus Oak Lawn. šokiams gros Neopatartina ^igyti iš anksto.
Lithuania orkestras, vadovauja areštavo 21 narį gaujos Black
mas Algio Modesto. Pradžia Gangster Disciples, Jie prie
(pr.).
6:30 vai. vak. kokteiliai, 7:30 varta bandė įtraukti mokslei
x Lietuvių Fondo mirusių
— vakarienė. Visuomenė kvie vius, nemažai moksleivių ap
narių prisiminimas bus lapkr.
čiama savo dalyvavimu paremti grobdami. Areštuoti Chicagos
2 d., sekmad. — Vėlinių dieną, Lituanicos sportininkus. Bilie pietuose, ties 100 gatve ir Yates.
12 vai. šv. Mišių metu T. Jėzu tus prašoma įsigyti iš anksto Kai kurie areštuotieji teturi
itų koplyčioje. Pamaldų metu Lituanicos klube, 2614 West 14—16 m.
giedos sol. Jonas Vaznelis, var 69 St. Telef. 476-9100. (pr.).
U2DARO SURAŠINĖJIMĄ
gonuos M. Motekaitis. Liet. Fon
X Labai žemų kainų pas
do nariai, miniRiųjų artimieji ir Gradirtską pavyzdys: 760 dol.
Federalinis teismas nuspren
visi uetuviai prašomi pamaldo 25 in. spalvota TV su valdymu dė, kad Cook apskrities gyven
se dalyvauti.
L. F. Valdyba nuo tolo 648 dol. 2512 W. 47 St. tojų surašymo biuras jau turi
būti uždarytas.
jTel. 376-1998.
(ak.).
(pr.)

CHICAGOS 2LNIOS

(

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
įį$

Kultūros darbuotojų kon
ferencija, ruošiama JAV Liet.
Bendruomenės Kultūros tary
bos, įvyksta lapkričio 22-23 di*.
nomis develande, 877 E. 18&
St. Konferencija pradedama
lapkričio 22 d, 9 vai ryto,
10:30 vai. Tomo Venclovos p a *
kaita. (Daugiau žinių apie k o *
ferenciją skelbiama spalio 31 d;
"Drauge", Clevelando žinių skj£
riuje).
— Lietuvių Demokratų komitetan, perrinkti prezidentą Carterį ir viceprezidentą Mondale,
yra įsijungę "Viktoras Nakas,
Wasbingtone, D. C , ir Jonas
Paskųs, Pampano Beach, Flori
JAV LB Amerikos Liet. Jaunimo s-gos Washingtone suruoštame priėmime, dr. T. Remeikio naujausia knyga pado doje.
vanojama kongr. B. Donelly (Mass.).
Kojelis ir adv. £. Raškauskas.

B k. į d.: kun. K. Pugevičius, B. Donelly, JAV LB V. R. T. pirm. A. Gečys, L.
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ ISTORIJOS
DRAUGIJA VEIKIA

0KUP. LIETUVOJE
>*
i

— Kompozitoriui Antanai Ba
čiūnai sukako 75 metai. Gimęs
1905 m. rugsėjo 4 d. Užliaušių
kaime, Panevėžio apskr., 192327 m. fortepijoną studijavo Kau
no muzikos mokykloje, 1933 m.
baigė J. Gruodžio vadovaujamą
Kauno konservatorijos kompo
zicijos klasę, 1936-39 m. muzi
kos studijas gilino Paryžiuje.
Dirbo liet. tautosakos archyve,
dėstė E. Laumenskienės liaudies
konservatorijoje, nuo 1939 iki
1949 m. dėstė Kauno konserva
torijoje. Nuo 1949 — Lietuvos
konservatorijos
kompozicijos
klasės vedėjas, profesorius, ka
tedros vedėjas. Sukūrė tris ope*
ras: Trys talismanai, Marytė,
Saulės miestas, tris simfonines
poemas, septynias simfonijas,
daug dainų, sonetų ir kt.

neskubėjo namor Tai gražiai pasi
mą, rašė į lietuvių laikraščius.
1911 m. baigė universitetą ir sekęs parengimas, darnios valdy
Lietuvių istorijos
draugijos buvo išsiųstas tolimesnėms stu bos veiklos ir eilės narių benda
susirinkimas įvyko spalio mėn. dijoms į Karaliaučių. Gavo ma- j darbiavimo dėka. O galutinus jo
16 d. Susirinko apie 30 draugijos gistro laipsnį ir pradėjo profeso- į rezultatus teks išgirsti artėjan
narių ir istorijos mėgėjų. Reika riauti Permoje, Tomske. 1920 m. į čiame metiniame narių susirin
lų vedėja A. Rūgytė pradėjo su grįžo į Lietuvą ir čia atsidėjo litu kime, kai skirstomas metinis
sirinkimą ir papasakojo, kad Isto anistikos darbams, bet daugiau pelnas įvairiems reikalams vis ne
rijos draugija buvo įkurta ne- sia laiko ir jėgų skyrė lietuvių užmirštant paremti ir spaudą.
J. Tamulis
riklausomoje Lietuvoje, o 1956 m. kalbos žodyno rengimui. 1922 m.
gruodžio mėn. 15 d. atkurta čia buvo paskirtas ordinariniu profe
Chicagoje. Šį gruodžio mėnesį sorium Lietuvos Universitete.
KELIAS SUTAISYTAS
minėsime 24 metų
draugijos
Profesoriavimas, rašymas' įvai
Edens greitkelio remontai
gyvavimo sukaktį. Minėjimą ma rių mokslinių darbų, žodyno
noma pradėti Mišiomis už visus sudarymas pakirto Kazimiero Bū baigti ketvirtadienį. Taisymas
mirusius draugijos narius, o pas gos sveikatą. Išvežtas į Karaliau buvo pradėtas 1978 m. rugsėjo
kui susirinkti paskaitos apie Vy čių gydytis. 1924 m. ten ir mirė. mėnesį, kainavo 103,5 mil. dol.
tautą Didįjį, ir tokiu būdu už Jo kūnas buvo parvežtas į Kauną, Net 907c tų lėšų parūpino fe
baigti Vytauto metus.
ir didelei studentų ir žmonių deralinė .vyriausybė.
miniai palydint, palaidotas Kau
A. Rūgytė džiaugėsi Istorijos no kapinėse. Prieš savo mirtį Ka
draugijos veikla: jau baigiama zimieras Būga suspėjo išleisti savo
spausdinti 430 osl. knyga apie *
Vytautą Didįjį (Tautos praeities J ^ ° tok v l e n ą *'
tesė jo darbą. 1938 m. įsteigtas
IV t. 3—4 knyga), o knyga apie
j jo vardu muziejus Dusetose.
Vilniaus Universitetą (Tautos
Po paskaitos buvo paklausimų
praeities V tomo 1 knyga) jau yra
surinkta. Pastaroji knyga leidžia a pasikalbėjimų prie A. Rugyma draugijos 25 metų sukak tės paruoštos kavutės.
S. /.
čiai paminėti. Išleidus šias dvi
knygas, Istorijos draugija 'bus iš
leidus 20 knygų. Lietuvių fon
SAKIU KLUBO VEIKLA
das,
įvertindamas
draugijos
Vėlinės yra jautri ir gyva proga
veiklą, paskyrė 500 dol. knygų
Jau daugelis metų, kai vėlyvą;
matot* ties mirusiųjų pasauliu.
leidimui paremti. Yra ir kitų au rudenį šakiečiai - zanavykai ren-j
kotojų.
gia tradicinę vakarienę, kurią va į
Pasidžiaugta, kad Istorijos drau dina derliaus švente. Todėl ir šių Į
gija turi nemaža jaunų narių metų spalio 18 d. nariai ir jų kvies i
Vėlines rra didžioji rimties švente, kurioje katalikai organizuota mal
doktorantų. Susirinkimas įverti ti svečiai gausiai susirinko į Vy- \ da nukrypsta į tuos, kurie, ii šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.
no A Rūgytės darbštumą ir veik čių salę, tuo paremdami savo!
Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlimų dieną, per 8
klubą, norėdami susitikti su pažįs ! dienas, bus atnašaujamos sv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
lumą bei išreiškė jai padėką.
!
Po pranešimo Apolinaras Bag tarnais, pabendrauti "savųjų tar- parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus
donas skaitė paskaitą apie kalbi pe, prisiminti tėviškes, bene ge! srlrosiiiosius.
ninką Kazimierą Būgą jo šimto riausiai ūkiškai stovėjusį Lietu- j
Kviečiame visus įsijungti { šias ypatingas pamaldas. Savo brangių
mirusiųjų vardus siųskite:
metų gimimo sukakčiai paminė vos kraštą — Zanavykiją.
ti. Prelegentas paminėjo, kad Ka
Vakarienės pradžioje klubo ;
Marias Fathers, tStt So. Kflbeurn Ave., Chicago, m. S062S
zimieras Būga, kilęs nuo Dusetų, pirmininks J. Jurkšaitis pasveiki į
gausios ūkininko šeimos vyriau no susirinkusius narius ir svečius,;
šia proga prašau prisiminti Sų man brangių mirusiųjų sielas:
sias sūnus, sunkiai veržėsi į moks palinkėjo visiems geros nuotakos j
lo aukštumas. Lankė mokyklas ir pakvietė zanavyką kun. J. Duo- (
Dusetuose, Zarasuose. Petrapilyje bą MIC sukalbėti maldą. Skanios Į
baigė Sv. Kotrynos mokyklos 4 vakarienės valgiai buvo pagamin i i
klases ir įstojo į kunigų semi ti p. Kupcikevičienės rūpesčiu, ku i Maso vardas ir pavardė
nariją, bet ten išbuvo tik metus, ri dažnai paremia lietuviškąją j
nes negalėjo pakęsti ten vyravu veiklą. Vakarienės metu ir jai pasi j AAresss
sios lenkų šovinistinės nuotaikos. baigus veikė turtingas laimės šuj
Toliau mokėsi privačiai ir iš linys, vadovaujamas nepailstan
laikė brandos atestato egzaminus. čios p. Skamos, uoliai talkininkau
Pridedu auką bendr. iv. Mišioms $L_
1905 m. įstojo į Petrapilio univer jant jos dukrai.
siteto filologijos skyrių. Daug Vakarienės metu ir po jos nuotai
skaitė kalbos klausimais, įsitrau- kingai orkestrui grojant valsus susi

PRISIMINKIME
MIRUSIUS
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LIETUVIAI JŪSŲ LAUKIA DAYTONA, BEACH, FLĄ.I
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Riverwood
PORT ORANGE CTTY, DAYTONA BEACH, FLA.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė.
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi.
Dd Atlanto vandenyno tik 5 mylios.
Planuojamas "Uthuanian VUlag*".
Įvairaus išplanavimo nasaai.
AukSta namų kokybė, kainos prieinamos.
Užtikrintas investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio sopamoje, aplinkoje.
Sprendimą darykite dabar!
Morgan M. Firdey, Cook County Circuit Court clerkas (kairėje), ir jo pa
dėjėjas Edward« Shumanas. Morgan M. Finley kandidatuoja būti perrinktu
toms pačioms pareigoms lapkričio 4 d. rinkimuose
Jis gimęs ir augęs
Bridgeporte, Chicagoje. Jis prielankus lietuviams, ir galima su įuo susikal
bėti Lietuviškai

Informacijas teUda ADOLFAS ANDRU1JS,
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA. S2018. TEL. 904—761-3825

