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Kremlius įspėjo
Lenkijos vadus

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Vyžuonos (Utenos raj.). 1980 j nekompetetinga šį klausimą spręs
m. iš gegužės 16 d. į 17-tą dieną ti. Jie stengiasi m u s įtikinti, kad
naktį piktadariai apiplėšė Vyžuo šis, Jums pasiųstas pareiškimas,
nų bažnyčią. Pagrobta: didžiojo | nebus patenkintas, kad daugiau
altoriaus centrinis brangus pa į Jus, pirmininke, mes nebesi
veikslas, šoninio altoriaus Svč. kreiptume ir šio klausimo iš vis
Marijos Skausmingosios paveiks nekeltume".
las, šoninio altoriaus Svč. Jėzaus
Minėto pareiškimo
pasirašy
Širdies paveikslas, n u o sienos di mą tarybiniai pareigūnai trukdė
delis Šv. Antano paveikslas, iš visokiais būdais: atimdavo prašy
tabernakulio paimta monstranci m u s su parašais, fotografuodavo
ja su ostija, komuninė su komu- pasirašančius prašymą (Vardu
nikantais (vienas komunikantas
voje, Šilalėje, Ylakiuose, Paežery
rastas prie altoriaus laiptu ant je, Šiluvoje) ir pan.
kilimo, lyg perlenktas, bet ne
Klaipėdiečių pareiškimas su
perlaužtas). Be to, paimta virš ta 148149 parašais buvo pasiustas
bemakulio buvęs didž. altoriaus 1979 m. lapkričio 19 d., tačiau
kryžius, iš šoninio altoriaus Sv. i iki šiolei sovietinė valdžia KlaiKryžiaus relikvijorius, stiprintu- j pėdos bažnyčios grąžinimo reika
vas ir du mikrofonai.
lo nesprendžia. Palyginkime: vie
nas šizofrenikas parašė LTSR
Prokurorui skundą, kad Viduklės
Vilnius. 1980 m.
Valkarų
klebonas kun. A. Svarinskas "no
spauda ir radijas paskelbė suim
rįs jį užmušti". Sis kunigas tuojau
tojo Vilniaus Valst. Universiteto
buvo iškviestas į Raseinių pro
docento Vytauto Skuodžio pareis
kuratūrą pasiaiškinti. O kai dėl
kimą (1979. XI. 2 5 ) , kuriame jis
Klaipėdos bažnyčios šimtai tūks
save laiko "šeštuoju Lietuvos ti tančiu pasirašo — sovietinė vai
kinčiųjų teisėms ginti Kataliku džia tyli kaip lavonas.
komiteto nariu".
.
Tauragė. 1587 Tauragės tiJ m. gruodžio 16 d. pareis- : kimieji pasiuntė Lietuvos Radi
kime T T G
'
' i o ir televizijos komitetui pareis
doc. Vytautas Skuodis rašo: "Ka kimą, kuriame gina k u n . Joną
dangi aš paskelbiau savo įstojimą Joną Kaunecką, neteisingai a p 
į Katalikų komitetą nesuderinęs šmeižtą š. m. kovo mėnesio 9 d.
su kitais to komiteto nariais (...), televizijos laidoje. Jie rašo, kad š.
tai prašau mano anksčiau pami m. kovo mėnesį išklausę kun.
nėtą kreipimąsi laikyti negalio Kaunecko rekolekcijas, kuriose šis
jančiu". kunigas "ragino jaunimą neiti

•

Nurodė ribas, iki kurių galima žengti
Varšuva. — Spalio 31 d. Len
kijos premjeras Josef Pinkowski
turėjo susitikti su naujųjų darbo
unijų "Solidarnosc" vadovais,
tačiau premjeras, kartu su komu
nistų partijos vadu Kania buvo
iškviesti į Maskvą. Ten jie išsibučiavo su Brežnevu, tačiau Krem
liuje turėjo atsakinėti į nemalo
nius Kremliaus vadų klausimus.
Pagal Tass agentūros paskelbtą
žinią, Brežnevas išreiškė viltį,
kad broliškosios Lenkijos komu
Stanislaw Kania. Lenkijos naujasis komunistų partijos vadas, Maskvos ae rodrome sveikinamas Leonido Brežnevo,
nistai ir darbininkų klasė suge
Kania ir premjeras Pinkowski buvo iššaukti j Maskvą pa sitart; su sovietų vadais.
bės išspręsti aštrias politines ir
ekonomines problemas, kurios iš
kilo Lenkijoje.

Unijų nariams
sunka apsispręsti

.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Diplomatiniai sluoksniai Mas
kvoje sako, kad sovietų vadai
tiesiai pasakė lenkų vadams su
rasti efektyvius būdus sukontro
liuoti savo naująsias darbininkų
unijas, kitaip Kania ir Pinkovvskis praras Kremliaus pasitikėji
mą.

grindinį vaidmenį unijų veiklo
je. Darbininkų
vadai
nenori
atsisakyti teisės streikuoti.
Ketvirtadienį nedidelis sprogi
mas ir gaisras sužalojo Varšuvos
centre sovietų civilinės aviacijos
"Aerofloto" įstaigą. Sužeistų ne
buvo, skelbiama, kad sprogimas
įvyko sugedus elektrai.
Nežiūrint lenkus
spaudžian
čių ekonominiu sunkumų, dau
guma lenkų reiškia viltį, kad So
lidarumo unijų vadams pavyks
surasti kompromisą su vyriausy
be, nes visi bijo galimo sovietų
įsikišimo, kuris Lenkijoje sukeltų
didesnį pasipriešinimą, negu so
vietų žygis 1968 m. į Čekoslova
kiją. Galėtų įvykti didelis kraujo
praliejimas, kuris galėtų išsiplės
ti.

— Arabų valstybių galvų kon
ferencija įvyks, kaip planuota,
lapkričio 25 d. Buvo manyta, kad
Iranas atidėjo
Irako — Irano karas gali suva
Daug darbininkų balsuos už Reaganą
žiavimą išardyti, tačiau užsienio
Įkaitų klausimą
Washingtonas.
— Baigiantis ( sters". Salia darbininkų suskilimo reikalų ministeriai iš: Saudi Ara
Darbininkų vadų susitikimas
rinkiminei kampanijai, komen-j j demokratus ir respublikonus bijos, Kuvvaito, Irako, Sirijts,
Teheranas. — Ketvirtadienį Isu vyriausybės nariais buvo nu
rano
parlamento sesiją boikota
tatoriai pripažįsta, kad d a r labai' šiais metais laukiama, kad nema j j o r c i a n o j r Alžiro susitarė suvažia matytas penktadienį. Darbinin
daug amerikiečių nežino, už ką į žai darbininkų pasuks į mažesnes i v j m ą šaukti ir vengti klausimų, kai reikalauja laisvesnės spaudos, vo nemažas skaičius narių ir par
balsuos. Buvo laukta, kad po pa- i partijas, ypač kairiajame sparne, kurie arabus skaldo ir skiria.
mėsos produktų normavimo, at- lamentas neturėjo kvorumo. Bu
grindinių prezidentinių
kandi- į Nemažai darbininkų balsuos už
— Saudi Arabijos ambasado- į lyginimų pakėlimų. Jie pasiren vo planuota svarstyti amerikie
-latų debatų neapsisprendusių. Andersoną, o bet koks nukrypi- rius Faisal Alghelan pareiškė, i g ę , pr įpažinti komunistų partijos čių įkaitų klausimą, tačiau ir ke
nuošimtis sumažės. Jis šiek t i e k i m a s nuo demokratų partijos pa- kad vyriausybė ieškos^ kitose šaly vadovaujantį vaidmenį valstybi-' turi iš septynių specialios įkaitų
rmažėjo, tačiau neapsisprendi!- i kenks prezidentui S e t e r i u i .
se ginklų, jei Amerika nesutiks' n ė į e plotmėje, pripažinti partiją komisijos narių nepasirodė deba
sių dar liko 19 nuoš. Todėl pasparduoti F — 15 karrj lėktuvams 1 k a į p p a g r i R d i n ę darbdavę, vals- tuose. Šis boikotas buvo pik
kutinėmis kampanijos dienomis į
naujų, bomboms nešioti ^ įrengi i t y b i n } ų į m o n į u savininkę ir tvar tai smerkiamas tų narių, kurie
Princas Rėza tapo
abiejų
partijų
didžiausias
dėme'
mų. Jis pridėjo, kad šis klausi kytoją, tačiau nenori įrašyti savo norėtų greit paleisti įkaitus ir tuo
klaidingais keliais, o keltis iš p u r
mas dar bus aiškinamas po pre statute, kad partija vaidina pa- būdu užsitikrinti Amerikos gink
Klaipėda. 1980 m. balandžio vo, moralinio smukimo, apsiva- sys skiriamas tiems nuomonės ;
nauju šachu
lų tiekimą.
zidento rinkimų.
1 d. 610 Klaipėdos tikinčiųjų pa! lyti atgailoje ir eiti teisingu gyve dar nesusidariusiems balsuoto- j
Paryžius.
—
Irano
sosto
ipėdi-!
Ajatola Khomeinis susitiko su
— Aštuonios Pietų Amerikos
siuntė TSRS A T P pirmininkui nimo keliu. Ar tai politika? N e ! jams. Svarbiausias partijų uždą-;
ms ūrmeas Keža Pahlevi ketvir, ,. , .
. A
vinys
yra
įtikinti
tuos
"sėdinčius;
Irano
valdžios vvrais ir kariuo
. , . ' . . ..
., ,, ...
'valstybes, kurios yra prie Amazo.
L. Brežnevui pakartotiną užklau T a i religija... Pats laidos redakto
Nauja laivu grupe
tądien] tureio pasišcalbeumą su t . - .
. .
. - « '
ant
tvoros",
kad
ju
kandidatas'
menės
generolais, tačiau kalbėjo
- •- ' i • c i- oi • nes upes, susitarė saugoti aplinką,;!
simą, kuriame tarp kita ko rašo rius Stuina uolų ir gerą kunigą
n
Prancūzuos
teievizna. Spalio 31
K ' ..
i ?
_•
yra
"aiškus
laimėtojas".
Neap-:
si
tik
apie
karą su Iraku.
Indijos vandenyne
, .
.
. .
i vengti
0A '
ma: "Mes priversti kreiptis į jus, pavadino "neapykantos apaštaengti teršimo,
teršimo, ggloboti gamtos;
d..
jam
sueina
20
metų
ir
pagal
Parlamento posėdis vėl numa
pirmininke, nes Klaipėdos m. Vyk į lu". M e s reiškiame protestą ir sisprendusieji, kaip politiniai pro- >Irano konstituciją jis gali tapti grožį. Konferencija įvyko Belem
Washingtonas. — Gynybos de
fesionalai
tvirtina,
mėgsta
žygiuo-j
tytas
sekmadienį. Posėdžio kvoru
domasis komitetas, LTSR Religijų į reikalaujame, kad redaktorius vie
partamentas paskelbė, kad tre
Irano šachu. Princas pasakė, mieste. Brazilijoje.
ti
su
"laimėtoju".
mai
ketvirtadienį
trūko 20 narių.
reikalų tarybos įgaliotinis ir L T šai kunigą atsiprašytų", — rašo
— Sirijos saugumo policija su čioji JAV karo laivyno kovos gru
kad vieną dieną Irane kils sukili
Kai
kurie
aiškinosi
turėję vykti į
SR Ministrų taryba į mūsų pra tauragiškiai.
Prezidento Carterio komitetas; mas, žmonės nuvers šį "bedieviš sišaudė su nelegalia Musulmo pė: lėktuvnešis „Ranger" su ke
frontą,
kiti
bijo,
kad
įkaitų palei
šymą (skundą) neatsako arba ji
bando paveikti demokratus libe-. ką, beteisi režimą" ir jis galės su nų Brolijos šalininkų gauja ir turiais naikintuvais įplaukė į In
f Bus daueiau)
ralus, kad jie sugrįžtų į Carterio grįžti kaip konstitucinis monar nušovė šešis jos narius. Brolijos dijos vandenyną, kur jis pakeis dimas pakenks jiems jų rajonuo
vadovaujamą partijos vieškelį, chas.
būstinėje rasta daug ginklų ir lėktuvnešį ,Midway". Šiuo me se, kur amerikiečiai ypač neken
neklaidžiotų po vilčių neturin
tu Indijos vandenyne, Arabų jū čiami.
Iš Kairo, kur Kubbeh rūmuose amunicijos.
JT Saugumo taryba priėmė
čius Andersono
kandidatūros!
— Britanijos karalienė Elzbieta roje ir Persų įlankoje yra 37 JAV
gyvena buvusio šacho šeima, ko
Priėmė ukrainiečius
kalą suredagavo Popiežiškosios j "šunkelius". Carterio komitetas respondentai praneša, kad prin baigė savo kelionę, kurios me karo laivai. Septyni jų yra dide švelnią, atsargią rezoliuciją, kuri
paveda sekretoriui Waldheimui
Popiežius Jonas Paulius II-sis Mokslų Akademijos narė italė pro j vilioja ir tuos, kurie iš anksto bu-• cas Rėza nelabai norėjęs pasis tu ji aplankė Italiją, Vatikaną, li plaukiojantieji ginklų sandė tartis su Irako ir Irano vyriausy
liai, netoli Diego Garcia salos.
spalio 15 d. atskirose privačiose fesorė Levi Montalcini. Knyga vo nutarę visiškai šiuose rinki-1 kelbti šachu. Jis studijuoja Kaire Tunisą, Alžirą ir Maroką.
Laivuose yra karinė medžiaga bėmis dėl taikos.
turi
apie
700
puslapių.
Joje
spaus)
muose
nebalsuoti.
Šitokių
dau-j
—
Paskutiniame
JAV
gyvento
audiencijose priėmė du ukrainie
Amerikos universitete ir esąs
Nors Irakas jau seniai skelbia,
čius arkivyskupus: Winnipego, Ka dinami tekstai yra parašyti ang-! giausia esą darbininkų tarpe.
"paprastas to amžiaus jaunuolis". jų surašyme daugelis didmies marinų brigadai ir kelioms avia
kad
Khorramshahras jau visas
cijos
eskadrilėms.
Šią
savaitę
Sugyventojų, tik
nadoje, ukrainiečių arkivyskupą lų kalba. Sis veikalas papildo kiek! Automobilių darbo unijos vie Šachu pasiskelbti jis turi teisę pa čių "prarado"
užimtas,
mieste d a r veikia iranie
direktorius Ste- gal Irano 1906 metų konstituciją, Los Angeles miestas padidėjo 4.9 ezo kanalu atplaukė batalionas,
reikaių
metropolitą Hermaniuk, ir vyriau anksčiau Popiežiškosios Mokslų; š ų j ų
čiai
partizanai,
apšaudę užsienio
siojo ukrainiečių
arkivyskupo Akademijos išleistą mokslinę k n y ; p h e n Schlossberg šitaip aiškino:'; k u r i ą pernai pakeitė nauja, isla nuoš. Manoma, kad šio miesto 1,800 marinų trijuose desanti
korespondentų
grupę,
kuri buvo
kardinolo Slipyj
pagalbininką, gą Smegenys ir sąmones paty "Mums sunkiausia yra prikalbin mo respublikos konstitucija. Sa gyventojų skaičiuotojai geriau at niuose laivuose. Ši grupė pakeis
atvežta'pamatyti okupuoto mies
ti iš darbo atleistą automobilių koma, kad princo motina, impe liko savo pareigas. Los Angeles buvusį marinų batalioną, kuris
Philadelphijos ukrainiečių apaš rimai".
to.
išplaukė
po
ilgesnio
budėjimo
pramonės darbininką, kuris pra ratorė Farah remia sūnaus pa tvirtai atsistojo į antrą vietą, kaip
talinį administratorių, arkivys
Filmas apie popiežių
Arabų
jūroje.
rado savo namelį prie ežero ar skelbimo šachu idėja, tačiau tam didžiausias miestas po Nevv Yorkupą Lubačivskij.
Indijos delegacijos
Vienas žymiausių
lenkų f ii neteko savo pramoginio autobu- priešinosi princo teta, mirusio ko.
Misijų diena
Į m ų režisierių — Krzystof Za sėlio, ar kuris negali siųsti savo
Jamaikos rinkimai
— Japonijoje susikirto dviejų
vieši Maskvoje
šacho sesuo, princesė Ashraf. Kai
kairiųjų
grupių
gaujos.
Lazdo
Pasaulinė Misijų Diena šiais i nussi, šiuo metu suka filmą apie sūnaus į kolegiją, kad jis eitų ir bama, kad naujam šachui yra
Kingstonas. — Po labai piktos,
Maskva. — Sovietų Sąjungos
metais buvo minima sekmadienį Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo j b a l s u o t ų u ž C arterį. Pati unija nelengva surasti išeivių tarpe mis užmušti 5 revoliucinės mark kruvinos rinkimų kampanijos Ja
prezidentas
Brežnevas
lankysis
Kennedį. žmogų, kuris sutiktu sudaryti I- sistų organizacijos nariai.
spalio 19 dieną. Jos tikslas yra gyvenimą. Filmo sukimo darbai H g ą h i k ą r ė m ė ^
maikos balsuotojai pakeitė vy- Indijoje gruodžio mėn. Maskvo
— Beirute baigėsi kovos tarp vyriausybę, išrinkdami nuosai
paskatinti naujus
pašaukimus daugiausia vyksta Krokuvoje, kur T J n i j a m t j e k ^ k a d j o s n a r i a i rano vyriausybę fgzilėje. Šacho
dviejų
krikščionių grupių. Lai kų darbo partijos vadą Edward je lankosi Indijos planavimo mimisijinei veiklai, taip pat rinkti Karolis Wojtyla, prieš išnnkimą, $ k u b ė s b a l s u Q t i u ž r e s p u b i i k o n ą rėmėjai nenorį bendradarbiau
maronitų
katalikų mi Seaga. Jamaikos ligšiolinis prem nisteris ir Indijos atominės ener
lėšas misijom paremti. Daugiau popiežium, buvo arkivyskupu. į R e a g a n ą ( bei kad jie visiškai ne- ti su liberalais demokratais, res mėjo
licija. Buvusio prezidento Cha- jeras Michael Manley buvo gero gijos komisijos pirmininkas. Jis
sia pinigų pasaulio misijom da Filme, kuris bus pavadintas "Iš balsuos.
publikos šalininkais.
bando susitarti su sovietais dėl
moun organizacijos kovotojai pa kai pakrypęs į komunizmą, jo
bar yra surenkama Jungtinėse tolimojo krašto", vaidina anglai,
Organizuotoji
darbininkija
bendradarbiavimo plečiant Indi
bėgo iš savo valdomos miesto da liaudies partija buvo Kubos są
Amerikos Valstybėse, Vakarų Vo italai ir lenkai aktoriai. Jis bus už
1976 metų rinkimuose išleido
jos branduolinius reaktorius ir
lies.
kietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. baigtas įspūdingais vaizdais iš
Paleido Ben Bellą
jungininkė. Balsavimo dieną bu elektros jėgaines. Indų delegaci
demokratų partijos kandidatams
Šiuo metu visame pasaulyje yra popiežiaus Jono Pauliaus II su
vo nušauti dar trys žmonės, vie ja veda derybas dėl sovietų naf
paremti a'pie 8 mil. dol. Šiemet ši
Alžiras. — Pirmasis Alžiro pre
apie 160 tūkstančių misijonie- grįžimo į gimtąjį kraštą.
na moteris sukapota mašetėmis. tos produktų tiekimo. Indija siū
suma bus daug didesnė. Unijų zidentas Ahmed Ben Bella, 64
Kinijoje sprogo
riu, kurių tarpe yra 40 tūkstan
Politinėse kovose šiais metais žu lo sovietams daugiau ryžių ir bul
šv. Petras Klaveras
štabai siuntinėjo nariams laiš m. amžiaus, buvo paleistas iš
čiu kunigų, 20 tūkstančių vy
vo
450 žmonių.
teroristu bomba
vių.
„Po Kristaus, pasaulio istorijo kus, leidžia politinius leidinius, naminio arešto. Anksčiau jis sė
ru vienuolių ir apie šimtą tūks
skatina
narius
remti
demokratų
Pekinas. — Kinijos sostinėje
je tiktai žmogus m a n sukelia di
dėjo kalėjime, iš viso praleidęs
tančių seserų vienuolių.
Derybos su Graikija
unijų 15 laisvės
džiausią įspūdį",
šiuos popie kandidatus. Svarbiausia
suvaržymo metų. Jį trečiadienį sprogusi bomba, kuri
KALENTX)RIUS
Atėnai. — Graikija ir Ameri
Mokslinė knyga
žiaus Leono XIII žodžius, taiko pareiga įtikinti tuos neapsispren- nuvertęs Boumodiene jau pats užmušė 9 asmenis ir sužeidė 81,
Lapkričio 1 d.: Visų Šventų
Dabartinis
prezidentas Pekino vyriausybės žiniomis, bu ka pradėjo derybas dėl Ameri
Šiomis dienomis Vatikane yra mus šventam Petrui Klaverui •pri dusius, kad jie balsuotų, o unijų mirė.
jų,
Licencijus, Kirenija, Gydaukos
karinių
bazių
Graikijoje
atei
išleista svarbi mokslinė knyga: m i n ė Jonas Paulius II-sis rašyda federacijos tyrinėjimai parodė, j C n a ( n j Benjedid paskelbė am- vo padėta teroristų. Sostinėje la
tas,
Vaiva.
ties.
Amerikos
delegacijai
vado
tai Popiežiškosios Mokslų Aka mas Kolumbijos katalikam, kurie kad tarp unijų narių neapsis- n c s t j - ą v a i s t y b i n ė s šventės, lap- bai sustiprintos saugumo priemo
Lapkričio
2 d.: Vėlinių diena.
demijos 16-osios studijų savaitės šiomis dienomis atžymi ketvirtą- prendusių yra tarp 20 nuoš. kricio 1 d. proga. Tą dieną 1954 nės. Gatvėse patruliuoja karei vauja ambasadorius Robert Mc
Lapkričio 3 d.: Martynas P.,
darbų tomas, apimantis apie 30 į jį šimtmetį nuo to Šventojo gi- Wisconsine iki 45 nuoš. Florido metais prasidėjo Alžiro išsilais viai. Kinų milicija stropiai ieško Closkey, o Graikijos — užsienio
Vinifreda,
Vidmantas, Nora.
reikalų
ministerijos
pasekretorius
nusikaltėlių. Pekine žmonės kal
vinimo iš Prancūzijos kova.
mokslinių straipsnių ir praneši- j mimo. Popiežius primena, <jog šv. je.
Stavros
Roussos.
Graikijai
sugrį
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
ba, kad tai „keturių gaujos" rėIš didžiųjų unijų dvi dirba,
mų, liečiančių nervų ląsteles \T \ Petras Klaveras buvo negru veržus
į
Nato
karinį
bloką,
kilo
rei
—
Filipinų
vyriausybė
suėmė
j
mėįų
darbas,
nes
greit
turi
prasikad
rinkimus
laimėtų
Ronaldas
jų veikimą. Straipsnių ir pranc gų, slegiamų etninių grupių ir
ORAS
šimų autoriai yra pasaulinio g a r , religinių bendruomenių, kalinių, Reaganas. T a i "National Mariti 5 asmenis ir dar ieško 22 už pla-' dėti tos gaujos vadų teismas. Ki- kalas peržiūrėti sutartį su JAV
Saulėta,
temperatūra dieną
so mokslininkai, jų tarpe daug •' vargstančiųjų ir pavergtųjų apaš- į m e " ir transporto darbininkų "In nuotą prieš prezidentą Marcos'ti mano kad bombą padėjo Tai- dėl keturių karo laivyno ir avia
60
L,
naktį
45
1.
cijos
bazių.
\ temational Brotherhood of Team sąmokslą.
Nobelio premijos laureatų. Vei-įtalas.
vano agentai.
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IS ATEITININKŲ NAMŲ PASTOGĖS
A.N. F o n d o m e t i n i s s u s i r i n k i m a s

Rasa Krokytė, Lina Klimaitė ir Antanina Žmuidzinaitė vaidina „ope
roje" Neringos stovykloje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

č i a u s 25 metų vyskupystės
šventimų
s u k a k t i e s atžymėjimu Vilniuje, k u r i a m e jam
teko d a l y v a u t i . Iškilmingos
p a m a l d o s buvo Šv. Mika
lojaus bažnyčioje ir Aušros
V a r t ų koplyčioje. Pamaldose
d a l y v a v o apie 60 kunigų ir
daugelis pasauliečių. Prelatas
turėjo progos p a k a l b ė t i su
vysk. J . S t e p o n a v i č i u m , kuris
y r a kilęs iš V i l n i a u s krašto, bet
m o k a k a i p lietuvių, t a i p ir len
kų kalbą l a b a i gerai. Taip pat
b u v o sutikęs ir grįžusią iš ištrė
m i m o N . S a d ū n a i t ę . Prel.
Celiešius domėjosi ir mėgino
išsiaiškinti dėl kardinolo in
pectore L i e t u v a i paskyrimo.
Deja, šis d a l y k a s t a i p ir likęs
neaiškus.
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PaSto išlaidas malinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs: "
DRAUGO prenumerata mokama IS anksto
metams V2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
Kanadoje
U-S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00
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Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso $a-^,

dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsasmenys, Pf Kiliaus pasiū rios buvo gražiai išrašyta, n a m o Išvyka į auksinį r u d e n į
Susirinkimą vedė skyr. pirm.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! n ių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kaip
bitelė." baigėsi.
lymas, kad į valdybą įeitų bent "Darbštus-i,
' anksto sušiurus. Redakcija Mž
J
.
Motiejūnas,
k
u
r
i
s
pain
E s a m e labai dėkingi k u n .
porą tarybos narių, buvo pri P a m a t ę bičių taip kruopštų
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skelformavo
organizaciniais
rei
imtas ir į valdybą įėjo K. darbą, visi pajuto kiek daug Saulaičiui už a t v y k i m ą p a s
8:30 — 4:00. šeštadieniais j b i
k a i n o s prisiunčiamos gavus,,,
k a l a i s : ateitininkų, baigusių
8:30 - V2:0O
j
Kriaučiūnas ir dr. J . Briedis. galima atsiekti, dirbant kartu, mus ir už tokias g r a ž i a s pa
pT£ymą
šiais m e t a i s aukštąjį mokslą
maldas.
Pirmininko pareigas pasiėmė darniai.
registraciją
ir ateitininkų židi
Tėvų komitetui ir t ė v e l i a m s
Spalio mėnesio susirinki
dr. J . Briedis.
nio
sudarymą,
o ižd. P . Grušas
m a s buvo skirtas gamtos dėkojame už bendrą džiaugs
kalbėjo
"Ateities"
žurnalo centro valdybos nario Sau „Globėjai", Andrius Kazlaus
atpažinimui. Labai gaila, k a d mą ir draugystę. Ši i š v y k a m u s
p
l
a
t
i
n
i
m
o
r
e
i
k
a
l
u
.
Susi liaus Čyvo paskaita apie lietu kas — „Žaismas", D a i n a
kartu su susirinkimu planuota visus stipriau sujungė.
CLEVELANDO
rinkime
d
a
l
y
v
a
v
o
apie
20 vių dalyvavimą Amerikos poli Kojelytė — „Spauda", J u o z a s
Dėkingi A u k š č i a u s i a m už
iškyla į Holden Arboretum, dėl
JAUNUČIAI
sendraugių,
kurie
šeimininkės
tiniame gyvenime ir „Ethnic Laučka — „Ateitininkų va
nepalankaus
oro,
negalėjo gražią dieną ir gerus d r a u g u s .
S.
N
y
e
r
g
e
s
v
a
i
š
i
n
a
m
i
dar
ilgai
R a s a Šoliūnaitė —
Communities Services" progra dai",
Rita
Stukaitė
Blėstanti r u d e n s saulutė liu įvykti. Tačiau visi susirinkę
turėjo
progos
p
a
b
e
n
d
r
a
u
t
i
.
„Bendruomenė"
ir kun. S t a s y s
mą,
diskusijos,
pranešimai
Kuopos k o r e s p o n d e n t ė
dija pabaigą v a s a r o s džiaugs darbavosi ruošdami pavyz
Yla
—
„Ateitininkų
šūkis".
apie
Padėkos
dienos
kursus.
Ig. M.
mų. Visi sugrįžta į darbą. Pra džius skirtingų rudens lapų.
Kursų
mokestis
45
dol.
Visi nariai kviečiami susi
ĮSPŪDŽIAI IS
D a r metų tik pradžia — ta
sidėjo
lietuviška
mokykla,
VĖLINĖS
rinkime dalyvauti. Jei kas
organizacijų veikla. Virš gal čiau labai graži. Džiaugiamės
LIETUVOS
prašome
Kiekvienais m e t a i s Pr. Dieli- atvykti negalėtų,
vų išsirikiavę paukščiai skren vadovų kruopščiu d a r b u ir jau
Jis gali matyti blusą Kiidjos
pranešti
Dariui
Polikaičiui
434ninkaičio j a u n . moksl. ateiti
da į šiltesnes vietoves. Mes Cle- nučių entuziastinga dvasia.
nuotoliu,
bet nepastebi dramblio
Los Angeles
Ateitininkų
n i n k ų kuopa laikosi gražios 2243 arba Vidai Momkutei 925- ant savo nosies.
velande, lyg tie paukšteliai, Sėkmės!
Regina
Šilgalienė
sendraugių susirinkime, įvy
tradicijos ir organizuotai daly 6 1 9 3 sugrįžtam į mūsų taip šiltus,
v
u K
Malajų patarlė
kusiame spalio 12 d. N y e r g e s
vauja Vėlinių Mišiose pager
jaukius n a m u s , Dievo Motinos
Kuopos
valdyba
LIPNIŪNO KUOPOS
namuose, S a n t a Monica, prof.
b i a n t mirusiuosius. Pirma
Nuolatinės P a g a l b o s parapi
IŠKYLA
kun. V. B a r t u š k a , l a n k ę s i s
Advokatų Draugi j*.
Padėkos Dienos
dienį, lapkričio 3 d., 6:30 vai.
ją, kurioje rudenį iš naujo pra
šiais metais Lietuvoje, į d o m i a
VALDEMARAS
BYLAJTIS
Spalio
12
d.
kun.
Alf.
Lipniūkursai
v a k . visi uniformuoti kuopos
sideda gražiai išsišakojusi vi
forma
perdavė
s
a
v
o
p
a
t
i
r
t
u
s
no at-kų kuopos šeimyna susi
m
n a r i a i r e n k a s i mokyklos prie
suomeninė veikla.
Moksleivių ateitininkų cen
charakterizuo
rinko į Ateitininkų n a m u s . į s p ū d ž i u s , ,
VINCAS BR1ZGYS
Clevelando jaunučiai O r a s buvo puikus, Žydriame d a m a s sovietų v a l d i n i n k ų tak angyje, o 7 vai. vak. organizuo tro valdybos organizuojami
t
a
i
su
ž
v
a
k
u
t
ė
m
i
s
eina
į
Švč.
Vėtai* dakteni
ateitininkai k a s antrą savaitę
danguje linksmai švietė sau tiką su užsienio t u r i s t a i s , daž Mergelės Gimimo bažnyčią k u r s a i bus lapkričio m ė n . 27-30
2458 W. 69th St, Chicago, m .
šioje pastogėje, tuoj po lie
lutė, viliodama visus pasigro n a i nesilaikant n u s t a t y t o laiko iškilmingoms šv. Mišioms už dienomis. Kalbės šie paskaiti
tuviškų pamaldų, taip pat ran
ninkai:
Saulius
Čyvas
tema
—
V U tai. T78-80M
Pailius
žėti auksine rudens g a m t a . kelionių , jaaaršrute.
mirusiuosius.
d a šiltą prieglobstį. J a u treti
travo
pavyzdžiais
ž
m
o
n
i
ų
^^fSBįSSSm *EĘ\ r* 9y*
Susirinkome • čia kartu pa
Visi n a r i a i , tėveliai, draugai
metai kaip jaunučiams suma
bendrauti, pasilinksminti ir- gyvenimo Jbūdą, jų p a s i i l g i m ą ir k a s tik n o r i prisidėti prie
Tel. ofišo'ir buto: Olympic 2-4159
niai ir darbščiai vadovauja
užmiršti kasdienius rūpesčius. laisvo gyvenimo ir n o r o ku mirusiųjų p a g e r b i m o yra kvie
DR.
K.
G.
BALUKAS
Giedrė J e š m a n t i e n ė . Jai tal
;: mtįjicisiį^^
Entuziastingos
" s p o r  riuo nors būdu p a m a t y t i lais čiami žvakučių eisenoje ir šv.
Akušerija ir moterų ligos
kininkauja R e n a Vyšnionytė,
vąjį pasauli. Kai kurie jo
GYDYTOJAS IR'ČHIRUf^GĄS;
tininkės"
Rasa,
Rūta,
Dalia
ir
Ginekologinė Chirurgija
Mišių aukoje d a l y v a u t i .
Zita Stungienė ir šiais metais
pasikalbėjimai
s
u
s
u
t
i
k
t
a
i
s
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
naujai įsijungusi į talką Al Rita sumanė pastatyti tink žmonėmis buvo perduoti k a i p
Kuopos
vadovybė
Kasdien'
1-3 vai rr 6 8 vai,vak. išskyrus
Medical
Building)
t
e
l
.
LU
5-6446
dona Zorskienė. Vadovių pa liniui tinklą. "Dirbo" sunkiai, anekdotai. J a u d i n a n t i s susi
treč.'Sešt 12 * i 4 va) popiet iQj&
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
dėjėjas moksleivis Rimas Puš- bet pastatė! Tinklas buvo gra tikimas ir a t s i s v e i k i n i m a s bu
STUDENTU
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
žiai ištemptas, nors stulpai sto
korius.
S
U
SIRINKIMAS
vęs su giminėmis. K r a š t o vaiz
DR. WALTER J, KJRSTUK
vėjo gerokai pakrypę. Ber
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
das pasikeitęs:
miestai
Stengiamasi naudotis jau
Lietuyis,gxd$oj3S
^
Chicagos
ateitininkų
stu
niukai tarėsi žaisti futbolą,
laukai tufl» D a ž n a i paste dentų d r a u g o v ė s susirinkimas
nučių p r o g r a m a , kuri yra gra
3925 West 59*fiStreeV
DR.
PETER
T.
BRAZIS
komandų k a n t o n a i rinkosi
Vatt^pirrh . aHfr/.'ketv. rr penfct: nuo 12-4
bima, kad kMchozų derliiĮs žy b u s lapkričio 7 d., 7 vai.
žiai paruošta ir atspausdinta.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
žaidėjus. Tuoclaiku tėvų ko- ,
vai popiet ir 6-8 vaJ. vak Trež ir šešt
m
i
a
i
prastesnis,
n
e
g
u
pri
Jaunučių
ateitininkų
sąjun
Pareigų perdavimas
2434 West 71st Street
J a u n i m o centre. Kun. dr. K.
mitetas (Br. Polikaitis, J.
uždaryta
* j Ofei vačiuose sklypeliuose. T u r i s t ų
gos centro valdybos Detroite.
pirm, antr.. ketv.irpenkt. 100 • 5:00
kalbės
t e m a Vai;
Spalio 10 d., įvyko protokolų B a n d o m a kiek galima vaiz Smilgienė ir O. Stukienė) ruo nuotaikos sjldga pragiedrėja, T r i m a k a s
•ai popiet, treČ ir šešt. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
:„Psichologinis teroras Sovie
ir iždo knygų perdavimai nau džiau pristatyti ateitininkų or šė valgykloje priešpiečius. Joe^ pasiekus
rasvąjį
pasaulį.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
tų
Sąjungoje".
Jieškosime
jai išrinktai tarybai. Tame po g a n i z a c i j ą , j o s p r i n c i p u s . parūpino skanių užkandžių, Profesoriusaflorniai n u p a s a k o 
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS ' '
geriausių būdų, k a i p padėti
vaisių,
daržovių,
įvairių
pyra
sėdyje nedalyvavo dr. A. Vadovaudamiesi
SPECIALISTĖ
>
jo, kaip susigadęs ir laikęs Mi
šeimyniš
DR. EDMUND E. CIARA
MEDICAL BUILDING
Darnusis, stud. at-kų atstovas kumo principo dvasia, visi na gų ir gėrimų. Pirmininkas Da šias AuŠroJpVartų koplyčioje k a l i n i a m s Lietuvoje, perse
0PT0METRISTAS
kiojamiems už religiją ir poli
3200 W 81st Street
— E. Razma, dr. P. Kisielius ir riai susirinko pirmam metų rius sušaukė pasivaišinti.
Vilniuje, ifankęsis k a t a l i k ų
2709 West 51st Street
tiką.
Po
susirinkimo
planuo
Pasistiprinę
vyrukai
išgar
J . Polikaitis.
Vai : Kasdien nuo 10 v ryto iki I v . p p
Tel. - QR 6-2400
bažnyčioje CRygoje ir Mask
susirinkimui rugsėjo mėnesį.
Šį posėdį, buvusios tarybos Visi buvo suskirstyti poromis. mėjo žaisti futbolą, o mer voje, netoli Kremliaus, k u r rek j a m a s m a g i išvyka.
/a! pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168; rez*. 239-2919
7 9' antrad irpenkt. 10 4: šeštad 10-3 vai
pirm. A. Prapuolenytė, pradėjo Kiekvienas atėjęs į susirin gaitės rado įvairių kitų užsi torium yra lietuvis k u n . Mažei
Ofs. HE 4 1 8 1 8 ; Rez. PR 6-9801
Lipniūno kuopos
malda. (Yra būtina kreiptis į kimą turėjo susirasti savo po ėmimų. Vidai ir Ramonai ka.
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-2839
susirinkimas
DR. J. MEŠKAUSKAS
Kristų, k a d Jis ateitininkų ins rą pagal gautą į r a n k a s popie patiko kėgliuoti, Laima su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR.
E.
DECKYS
Kun.
Alf.
Lipniūno
Prof.
V.
uartuškos
titucijų veiklą l a i m i n t ų . ) . riaus formą. Susiradus vienas Andrium ir Vytu žaidė biliar
Specialybė vidaus hgds-"
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
Perduodama protokolus ir iž kitą, reikėjo išgauti kiek gali dą, Rūtą fotografavo futboli pranešimą papildė prel. P . moksleivių at-kų kuopos susi
2454 West 71st Street '
Specialybė — Nervu ir
do knygas, ji paminėjo ir būti m a d a u g i a u žinių, kad ga ninkus, o Dalia ir Rita jai asis Celiešius, tik ką grįžęs iš Lie r i n k i m a s įvyks šį penktadienį
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Emocinės ligos
tuvos ir kitų Europos k r a š t ų . lapkričio 7 d. 7 vai. vak. Vieta
Vai . ptrmad .antrad ketvirtad irpenktad
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
n i a u s i u s d a r b u s , k u r i u o s lėtum vėliau kuo tiksliau api tavo.
3 iki 7 v p p Tik susitarus.
J
i
s
daugiausia
ribojosi
s
a
v
o
6449
So.
Pulaski
Road
b
u
s
p
r
a
n
e
š
t
a
l
a
i
š
k
a
i
s
.
Artėjo
ir
šv.
Mišių
laikas.
dabartinė taryba ir valdyba
būdinti susirinkusiems savo
Valandos
pagal
susitarimą
Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
turėtų artimiausiu laiku įvyk porą. J a u t r u s momentas būna Didelėje verandoje tėveliai pa įspūdžiais vysk. J . Steponavi Programoje n u m a t y t a M A S
ruošė
altorių:
gražia
raštuota
dyti ir palinkėjo sėkmingai su šiame susirinkime, m a t a n t
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. A. B. GLEVECKAS
Dievo pagalba toliau tuos pui taip gražiai bendraujant jau linine staltiese uždengė didijį
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kius n a m u s administruoti, kad paaugusį jaunį su dar mažy stalą, papuošė jį gėlėmis, pa
Tel - BE 3-5893
1185 Dundee Ave.
jie taptų visų ateitininkų, o čiu, naujai įstojusiu jaunučiu. statė žvakes ir kryžių. Iš spor
Specialybė Akių ligos
Elgin. III. 60120
3907 West 103rd Street
A n t r a m e susirinkime pa to aikštės, iš parko ir iš visų kiypač jaunimo mylima pasto
Valandos pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
kambarių
rinkosi
jutom tikrą visuomeniškumo t ų
gė.
Tei.
M1-44S1. 1 7 1 . U M .
n
principo
dvasią.
Jaunesni iškylautojai ir jų tėveliai į vie
Ofiso tel. - 582-0221
Dr.
ROMAS
PETKUS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
būreliai iškylon nukeliavo į ną būrį bendra malda pagar
Pasiskirstymas
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
mas
a balansavimas. Stabdžiai. Dus
Degučių n a m u s . Ten Viktoras binti Visagalį.
pareigomis
Ofisai:
JOKS A
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
Degutis visų dideliam susi
Kun. A n t a n a s Saulaitis S.J.
111 NO WABASH AVE.
VAIKŲ LIGOS
Po dokumentų perdavimo, domėjimui parodė bičių avi laikė šy. Mišias. J o r a m u s bal
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
4200 NO CENTRAL AVE
6441 S. Pulaski Rd.
naujoji taryba slaptu balsavi lius. Paaiškino, kaip medus sas, nuoširdūs žodžiai m u s gi
Valandos pagal susitarimą
VVheel alignment and balancing.
valandos pagal susitarimą
mu vienbalsiai išsirinko Po avilyje a t s i r a n d a , kaip koriais liai paveikė — meldėmis tikrai
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Ofs PO 7 6000. Rez. G A 3-7278
vilą Kilių tarybos pirmininku. i š i m a m a s . Kiekvienas iš išky susikaupę. Jungėmės į mal
DR.FRANK PLECKAS
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
(Kalba lietuviškai)
Sekretorės pareigas sutiko eiti los sugrįžo rankutėse suspau davimų ir dėkojimų pynę gar
DR. A. JENKINS
Change of oil and filtera.
0PT0METRISTAS
Irena Kazlauskienė. Tuo pat dęs m e d a u s stikliniukę, a n t ku siai išsakydami savo mintis ko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
metu, kadangi tarybą sudaro 9
3844 Vtfest 6 3 r d Street
norime Aukščiausiojo melsti ir
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
2618 W 71st St - Tel. 737-5149
už ką J a m dėkoti.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Mišių s k a i t y m u s s k a i t ė
6132 S Kedzie Ave Crucapo
2423 West 59th Street - Tel. GA 6-7777
WA 5 2670 arba 489 4441
Vytas
Lukošiūnas,
Rūta
DR. LEONAS SEIBUTIS
Musonytė ir Rimas Kučėnas, o
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
DR. K. A. JUČAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
aukas atnešė Paulius Strolia.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
ODOS LIGOS
PROSTAT0 CHIRURGIJA
Darius Polikaitis akordeonu
KOSMETINE CHIRURGIJA
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet
2656 W 63rd Street
Valandos paeal susitarimą
vadovavo giesmėms, o m e s vi
Vai antr 14 popiet >r ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776 2880. r e » d . 448-5545
si nuoširdžiai giedojom. Kalbė
įstaigos ir buto t e l . 652 1381
I
dami "Tėve mūsų", kun. SauOfiso tel HE 4 2123, namu GI 8-6195
DR. FER0. VYT. KAUNAS
laičio paraginti,
susiėmėm
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
rankomis ir, rodos, jutom kair.
JAY D R U G S V A I S T I N Ė
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
Dievo meilė mus visus jungė, ir
OF FAMILY PRACnCE
2454
Mest 7 Į s i Street
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629
mūsų "didysis Brolis Kristus
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst 6 7 — tš anksto susitarus
buvo mūsų tarpe ir laikė kiek
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI
•
KOSMETIKOS
REIKMENYS
vieno mūsų ranką..."
Ofs tel 586 3166; namu 381-3772
DR. IRENA KYRAS
Po šv. Mišių buvo keletas
D. KUHLMAN, B. S.. Registruotas vaistininkas
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
pranešimų. Tada mus pakvie
Atdara šiokiadieniais nuo v " • t ryto U IS v«l. vaka
26$9 W 59 S t . Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tė dar kartą j valgyklą vai
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro.
476-2112
6745 West 63rd Street
šėms. Po to žaidėm tinklinį,
Clevelando jaunučiai ateitininkai iškylauja: D. šilgalis, D
Vai pagal susitarimą Hirm . antr., tred
Vai pirm . antr ketv ir penkt
Tel.
4
7
6
2
2
0
6
paskutinį kartą
apžvelgėm
Penkauskienė. R. Ziedonytė. A. Bublyte, M. Stungys, D. Staniškytė, M.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 P i l v a i
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
rudenėjantį
parką
ir
ruošėmės
Motiejūnaite

Rugsėjo 28 Ateitininkų na
muose įvyko metinis A.N. Fon
do susirinkimas, kuriam labai
sumaniai primininkavo inž. J .
Baužys, o sekretoriavo Aldona
Rimkienė. Išsamų veiklos pra
nešimą padarė tarybos pirm.
A. Prapuolenytė, padėkodama
visiems tarybos ir valdybos
n a r i a m s : T. Alenskienei, F .
Mackevičienei, J. Polikaičiui,
I. Kazlauskienei (valdybos
pirm.), P. Kiliui, K. Sušinskui,
St. Tamulioniui, V. Žadeikienei ir garbės n a r i a m s — dr.
P. Kisieliui, E. Razmienei, dr.
K. Rimkui ir A. Žukauskui.
Finansų
stovį paryškino
Po v. Kilius, o apie n a m ų toli
mesnę perdavimo eigą pain
formavo dr. P. Kisielius, vie
n a s iš dešimties tų namų
pirkėjų.
I naują tarybą sutiko kandi
datuoti: P. Kilius, I. Kazlaus
kienė, M. Sodonis, F . Macke
vičienė, dr. A. Darnusis, dr. J .
Briedis, T. Alenskienė, stu
dentų atstovas — Ed. Razma,
K. Kriaučiūnas. Jie visi ir buvo
išrinkti, kadangi susirinkimas
n u t a r ė tarybą padidinti nuo 5
ligi 9 asmenų.
Susirinkime, n a m ų teisi
n i a m patarėjui, adv. S. Kup
riui, negalint dalyvauti, daly
vavo adv. P . Žumbakis, kuris
susirinkime pasitaikiusius
teisinius klausimus ten pat iš
sprendė ir labai d a u g prisidėjo
, prie susirinkimo sklandžios ei
gos.

r
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BESIKEIČIANTI RUSŲ VISUOMENĖ

Visų Šventų Dieną

I

GERBIAME NEŽINOMUS
ŠVENTUOSIUS

%
Lapkričio pirmoji diena
Į"
iii Katalikų Bažnyčioje yra skir

ta pagerbti visus šventuosius.
Panaši šventė Rytų Bažny
čioje buvo jau ketvirtame šimt
metyje. Buvo gerbiami visi
.> kankiniai, bet paskui ir visi tie,
kurie buvo laikomi išgelbėtais
amžinajame gyvenime. Sep
tinto šimtmečio pradžioje (610)
buvo Romoje dedikuotas
<$> Panteonas kaip krikščioniš
koji bazilika. Senovėje Pante
onas buvo visų Romos dievų
šventovė. Po dedikacijos Pan
teonas pavadintas Sancta Ma# ria ad Martyres. Dedikacijos
įvykis kasmet buvo švenčia
mas Romoje. Tokia šventė
krikščionims romiečiams davė
mintį, kad reikia prisiminti ir
E i pagerbti savo krikščionius
kankinius, kuriuos visi laikė
gs šventaisiais.
Airiai sako, kad lapkričio
Bn
, K pirmosios dienos šventė yra kiH lusi iš Airijos, kur nuo senų
senovės tą dieną visi šventieji
„ t, buvo gerbiami.
„ Tikintieji šventaisiais pap
rastai vadina tuos, kurie yra
kanonizuoti ir visoje Katalikų
Bažnyčioje šventaisiais lai; komi. Pirmaisiais krikščiony
Oi i bės amžiais šventaisiais buvo
laikomi visi kankiniai, kurie už
»r Kristaus išpažinimą buvo mi
rę. Persekiojama krikščionių
bendruomenė jautė ypatingą
£1 ryšį su savosios bendruo
menės kankiniais, šaukdavosi
jų pagalbos, laikydavo juos
herojiško gyvenimo pavyzžn
džiai8, minėdavo juos šv. Mi
šių aukoje.
Persekiojimams pasibaigus
:s
^ ir atgavus religinę laisvę, šventumo sąvoka nuo kankinystės
artėjo prie krikščioniškos to
bulybės sąvokose "Būkite to
kie tobuli, kaip jūsų dangiška
sis Tėvas yra tobulas" (Mt.
5,48). Dieviškas tobulumas iŠ
žmogaus reikalauja heroiškų
dorybių. Todėl šventieji turi
"pasižymėti savo gyvenime to
kiomis dorybėmis, kurias jie
vykdo dėl didžiojo Viešpaties
įsakymo mylėti Dievą visa šir
dimi, visu protu, visomis jėgo
mis, o savo artimą kaip patį sa
ve. Šio didžiojo įsakymo
įvykdymas ir sudaro tą krikš
čionišką šventumą bei suar
tėjimą su Dievu, kuris yra sa
vo esmėje meilė. Su šventumu
betgi buvo greitai pradėta rišti
stebuklų darymą, nes šventieji
dėl artimos draugystės su Die
vu gaudavo, dar gyvi būdami,
didelių malonių, pagydydavo
sunkiai sergančius ir padary
davo daug neįprastų darbų, ku
rie žmonėse sukeldavo nuo
stabą. Apie herojiškas dorybes
ir stebuklus turėjo spręsti vie
tos vyskupai, kad tikin
tiesiems šventumo autentišku
mas būtų aiškesnis.

laikų teologai kritikuoja ste
buklų
reikalingumą
šven
tumui įrodyti. Jie sako, kad tai
yra prieš Kristaus mintį rei
kalauti ženklo iš dangaus.
Kristus fariziejus išbarė už rei
kalavimą ženklo iš dangaus jo
dievybei įrodyti.
Todėl visai suprantama, ko
dėl kanonizavimo bylos kar
tais labai ilgai užtrunka. J a s
gali sutrukdyti politiniai įvy
kiai, tautiniai nesusipratimai
ir kitokios nepalankios sąly
gos. Joana Arkietė buvo kano
nizuota šventąja tik po 500 me
tų nuo jos mirties, o Tomas
More po 400 metų.
Kanonizacijos bylos šven
tųjų nepadaro, bet juos tokiais
tik paskelbia. Be abejo, dan
guje yra labai didelių šven
tųjų, kurių vardai mums neži
nomi ir Bažnyčios n ė r a
kanonizuoti. Šv. Povilas visus
krikščionius vadina šventaišiais. Žmonių sielos, kurios
atsiskyrė su šiuo regimu pa
sauliu būdamos Dievo malo
nėje ir dabar gyvena Dievo
draugystėje
palaimintųjų
gyvenimą, yra šventos. Tokių
šventųjų, net mūsų pažįstamų
yra nesuskaitoma daugybė.
Mūsų tėvai, b r o l i a i ir
seserys, draugai ir pažįstami,
kurie prieš mirtį galėjo pa
sakyti su šv. Povilu, kad gerą
kovą kovojo, tikėjimą išlaikė ir
laukia teisumo vainiko (2
Tim.4,7-8), yra mūsų artimiau
si šventieji. Tokių pilnas yra
dangus, ir mes juos minime Vi
sų Šventų dieną.

Po dešimto šimtmečio vysku
pai savo sprendimus pradėjo
« , , * siųsti į Romą popiežiui, kad jis
juos patvirtintų. Iš čia pra
sidėjo kanonizacija,
iškil
mingas šventojo paskelbimas.
Pirma tokia kanonizavimo
deklaracija Bažnyčios istori
joje buvo 973 m., bet popie
žiškas šventumo tyrinėjimas
buvo įvestas tik 1234 Gregorius IX. Vėliau 1588 m. popie
žius Sikstas V įsteigė Šv. Ritų
Kongregaciją, kuriai pavedė
tvarkyti liturgiją ir kano
nizacijos bylas. Taigi nuo
šešiolikto šimtmečio visos
šventumo bylos yra griežtoje
§v. Sosto kontrolėje.
Vatikane yra dabar daugiau
kaip
tūkstantis bylų, kurios
r'*r
laukia sprendimo. Tyrinėjama
kandidato į šventuosius do
rybių herojiškumas. Palai
mintuoju paskelbti reikalauja
ma vis dar dviejų stebuklų,
..;: apie kurių autentiškumą su
gydytojų pagalba sprendimą
daro tam reikalui skirta
Kongregacija. Tie stebuklai
skaitomi tarsi ženklu iš dan
gaus, kad šventasis yra pas
Dievą didelis užtarėjas. Mūsų

Rimties valandėlei

SIELOMS
Sovietologų
tvirtinimu,
praeito dešimtmečio vartotojų
revoliucija smarkiai pakėlė ru
sų gyvenimo lygį. Tuo pačiu
metu išryškėjo klasėmis pasiskystymo sistema. Abu tiedu
veiksniai pradėjo keisti rusų vi
suomenės veidą. Priešingai tre
čio ir ketvirto dešimtmečių
piliečiams, jie pradėjo tikėtis
gyvenimo lygio pagerėjimo.
Nors pagal vakariečių stan
dartus jie buvo begaliniai kant
rūs ir ilgai kentėję, bet juos vis
sunkiau tebuvo galima pa
tenkinti. Daugumai jų kainos
buvo antraeilės reikšmės, svar
besnė buvo jų gavimo gali
mybė. Nors per pastaruosius 25
metus jie padarė didžiulę pa
žangą, prekių kokybė ir jų įvai
rumas neprilygsta Vakarų pa
vyzdžiams. To nepaisant, rusai
dabar gali pasirinkti įvairių
televizorių, radijo aparatų,
fotoaparatų, pagamintų So
vietuose ar importuotų. Taip
pat dabar yra įvairesnių nei
a n k s č i a u drabužių, batų,
baldų ir maisto gaminių. Ir nie
kad nestinga jiems įsigyti pir
kėjų.

p. GAUCYS

SUSITINKANT

sę to, ką amerikietis. Teore
tiškai dirbama keturiasdešimt
valandų savaitėje. Tačiau, jei
gu mėnesio gale pasirodo, kad
nepasiekta pagal planą nu
statytos normos, visi turi dirb
ti papildomas valandas be atly
ginimo.
Kartu su tais ūkiniais paki
timais atėjo dar didesnės reikš
mės socialiniai. Iš jų politiniai
svarbiausias — sovietų visuo
menės susiskirstymas. Per šešius dešimtmečius po revoliucijos,
iškilo
sovietinės
aristokratijos klasė. Po ketvir
čio amžiaus esą viršūnėse val
džios, kariuomenės pramonės
ir prekybos, meniose ir moks
liniuose ne tik sutvirtino savo
pačių pozicijas, bet pasirūpino,
kad jų vaikai ir vaikaičiai tu
rėtų sotų gyvenimą. Valdan
čiųjų vaikai auga prabangoje
Sovietų privilegijuotoji klasė
dabar turi tokią pat galią, kaip
caro laikais
aristokratija.
Nemažiau reikšmingas, sovie
tologų tvirtinimu, ir pirmą kar
tą Rusijos istorijoje atsi
radimas
vidurinės klasės,
atnešusios su savim socialinį
pastovumą ir buržuazines do
rybes, kurių neturėjo caro lai
kais. Tie naujieji buržujai žino
ko nori ir pradeda tai gauti. Jie
gali pirkti ką nori, važinėti ir
naudotis geriausiais kurortais.
Jų turimos kuklios privilegijos
skatina dirbančiąja klasę kie
čiau dirbti, kad su laiku ir lai
me jie irgi pakoptų kiek aukš
čiau.

Vėlinių dieną, nors lankomi rašytojo vyskupo Bossuet, kū
mirusiųjų kapai, tai ta proga nas tampa ne tik nepatrauk
kontroliuojamos unijos rūpigyvieji meldžiasi ne už miru lus, o atstumiantis.
na8inedarbininkųgerove,betjų
Jeigu nėra malonu vaiz
sius kūnus, o už iškeliavusias
darbo didesniu našumu, jos
amžinybėn sielas. Ta proga duotis, mąstyti realybę, kokia
ragina vis daugiau valstybei
kiekvienas, gal išskyrus kai ku yra palaidoto kūno, tai ne tik
pagaminti.
riuos
jaunuolius,
savaime nemalonu, o baisu mąstyti
pagalvoja ir apie savo mirtį. sielos likimą, jeigu ji nepasi
Nors teoretiškai visi lygūs,
Mirtis — tai ne vien senių liki ruošusi amžinam gyvenimui.
tačiau praktiškai yra daug pri
mas. Kasdien skaitome, o Nors ir tikime į galią gyvųjų
vilegijuotų, labiau vertinamų,
slaugantieji
ligonius
ligo žmonių maldų, gerų darbų
favorizuojamų, laimingų, ku
ninėse
kasdien
mato,
kiek aukojamų už mirusį, tai vistiek
riems mokamos daug aukš
sielos likimą nusprendžia miru
daug,
pagal
normalų
žmogaus
tesnės algos. Ta ir pvz., Sovie
siojo asmens gyvenimas iki
amžių,
miršta
per
j
aunu
žmo
tų maršalas gauna virš 3000 r.
mirties. Gyvųjų maldos, geri
nių.
algą. Menininkai, moksli
ninkai ir pramonės specialis
Mirties, kaip gyvos ar negy darbai padeda tik sieloms
tai irgi gauna aukštas algas.
vos būtybės nėra. Mirtimi vadi skaistykloje. Kaip sakyta, baisi
Sėkmingas rašytojas už viena
name šio žemiško gyvenimo už yra ne mirtis, o nelaiminga —
knygą gali uždirbti iki 150,000.
baigą. Tokia užbaiga, kaip nepasiruošusio žmogaus mir
Mokesčiai Sovietuose visai
dabar, nėra žmogaus pradinės tis. Gyvųjų ašaros, maldos, geri
ne tas pat, kas Vakarų šalyse.
prigimties reikalavimas, o darbai jo likimo nepakeis.
Valstybė, kontroliuojanti ga
Koki prasmingi yra šv. Filipo
nuodėmės pasėka. Pirmųjų
mybos, jos paskirstymo ir mo
žmonių nuodėmė paliko daug Neri žodžiai jaunuoliams:
kėjimo priemones, lėšas gali su
blogų pėdsakų kiekvienam Laimingas jaunuolis, kuriam
rinkti įvairiais būdais. Mūsų
žmogui. Jų tarpe mirtis tokia, Dievas duoda laiko gerą dary
akimis žiūrint, dauguma pilie
kokia yra dabar, taip visuotina ti. O daryti gerą reikia skubėti,
čių nemoka jokių mokesčių.
kiekvienam žmogui, kad tai neatidėliojant, nes artėti prie
Netgi didžiausias pajamas tu
laikome natūraliu dalyku. Bai mirties nesustojame nė vienam
rinčiųjų ir paveldėjimo mokes
si yra ne šio gyvenimo užbaiga momentui: ar dirbi ar ilsiesi,
čiai nesiekia daugiau kaip 12%.
— mirtis, o nelaiminga mirtis. džiaugiesi ar liūdi, tai vis
Sovietinis milijonierius miręs
Nelaiminga ne ta prasme, kad skubėdamas keliauji. Kokia
gali
palikti
devynias
dešim
per ankstyva, nelaukta, o pragaištinga mūsų laiko
Kaip tos vartotojų revoliu
tąsias
savo
turto
savo
šeimai,
dvasine prasme, liečiančia banga, kad daug jaunų žmonių
cijos pasėka buvo juodosios rin
tuo
būdu
ją
įgalindamas
tęsti
pomirtinę ateitį. Anot šv. laukia — net reikalauja, kad tik
kos paplitimas. Ji papildo trū
savo
prabangų
gyvenimą.
Pra
Augustino, baisi yra ne mirtis, kiti jiems duotų savo laiką,
kumą tų prekių, kurių valstybė
ėjus
62
metams
po
revoliucijos,
o nuodėmė. Iš viso, kas gali energiją, medžiaginių išteklių,
nepakankamai patiekia. Taip
griežtos
lygybės
rusai
visai
ne
žmogų ištikti, baisiausia yra o patys net nepagalvoja, ką
pat gerai laikosi įvairūs smul
paiso.
nuodėmė.
Kurie tikisi laimingo gero daro jie patys sau,
kūs verslai: siuvėjų, elektro
pomirtinio
gyvenimo, tie mirti taip pasibaisėtinai yra už
technikų, dailydžių, dažytojų ir
Pravaikštos sudaro nemažą
miršę sielos reikalus, tarsi ne
nebijo.
t.t. Oficialiai jie turi dirbti vals problemą, lygiai kaip alko
tybei ir būti valdžios kont holizmas. Sovietuose, kaip vi
Sakyti ar manyti jog negali siela, o kūnas būtų svarbiau už
rolėje, bet praktiškai, kas nori, sur kitur, daug kas dirba ilgiau
ma faktais įrodyti absoliučiu viską.
kad darbas būtų gerai atliktas, bei sunkiau. Tačiau didžiausia
Kodėl šv. Filipas Neri
tikrumu, kad yra pomirtinis
turi arba pats jį padaryti, ar pa dauguma visokio amžiaus žmo
apeliuoja
į jaunimą? Todėl, kad
amžinas
gyvenimas,
nebūtų
Sovietų visuomenė nūdien
prašyti amatininką, kuris lais nių suranda progų išeiti iš dar daug įvairesnė, nei prieš teisinga, nes yra ne tik Apreiš senatvės nedaugelis sulaukia,
vu laiku ar išėjęs iš įmonės ir bo papildyti savo pajamas šalu- dešimtmetį. Nebėra šiurkštaus kimas, o daug ir žmogiškų o jos sulaukusių ne retas tampa
dažnai su jos medžiaga, slap tiniu u ž d a r b i u . Sukčių, vienodumo. Atsirado ne tik ke racijų, daug net liudijimų, kad ir fiziniai ir psichologiniai jau
tomis atliks prašomą darbą. apgavikų, išnaudotojų ir eik lios socialinės klasės bet ir skir yra pomirtinis gyvenimas. ne gerų darbų vykintojai, o
Ūkyje, negalinčiam visų ap votojų komunistinėje sistemo tingi gyvenimo stiliai. Stalino Tiesa, tie liudijimai nėra reikalingi kitų pagalbos.
rūpinti reikalingais daiktais ir - je daugiau nei kapitalistinėje. laikais buvusi kontrolė ir stan kasdieniniai, ne visi jų patyrė, Laimingi tie seneliai, kurie gali
rekėm, atsirado tarpininkų kla Pasigyrimai, kad Sovietai ūki dartizavimas paliko praeityje. bet jeigu tikėtume tik tam ar sąmoningai nors melstis ir
sė, kuri supirkinėja trūkstamas niu požiūriu grei t pralenks Minties ir išraiškos laisvė vi tuo, ką esame patys asme aukoti Dievui savo negalę.
prekes, o paskui tinkamu laiku JAV, tebėra toli nuo tikrovės. sai kitas reikalas. Jos niekad niniai patyrę, tai gyvenime ne Deja, ne visi sugeba ir pajėgia
keleriopai brangiau jas par Sovietinis pramonės dar nebuvo Rusijoje ir neatrodo, tik kad neišvengtume daugelio net ir tai.
duoda.
bininkas tepagamina tik pu kad kada nors galėtų būti.
nelaimių, o gal retas sulauktų
Už tat, daryti gerą turėtų būti
užaugusio jaunuolio metų. kiekvieno žmogaus rūpestis —
Sovietologai pažymi, kad la
Paėmus kartu Apreiškimą, nuo subrendusios sąmonės
bai sunku nustatyti koks iš tik
žmogaus proto logiką, daug jaunuolio iki dar turinčio sąmo
rųjų yra įvairių kategorijų So
faktų
mirusių žmonių liudi nę senelio. Ruoštis mirčiai
vietų piliečių gyvenimo lygis.
jimų,
žmonės
laiką nė vienas gerais darbais reikia skubėti,
Algos ir kainos visko ne
save
netikinčiais,
nė vienas nes mirtis nedelsia, jos artėji
pasako, reikia neužmiršti ir ki
negali
sakyti
esąs
tikras,
kad mo nesustabdysime. O amži
tų veiksnių. Vidutinis pra
nėra
pomirtinio
gyvenimo.
Cia nybėn kiekvieną palydės ne
monės darbininko atlyginimas
būtų ir perilga ir nereikalinga kas kita, o mūsų pačių tas gyve
siekia apie 250 rublių, kolchokartoti visas racijas kal nimas, kuris ir kokis buvo iki
zininko alga daug žemesnė.
bančias už tai, kad žmogus turi mirties. Vyskupas V. Brizgys
ne vien kūną. Ar kuriam nors
Daugumas žmonų irgi dirba.
kūnas rūpėtų labiau už viską ar
Pora su dviem vaikais uždirba
Niekad nesusidėk su savo drau
ne, tai Vėlinių dienos proga ver gu, kai jis piktnaudžiauja savo
400 r., iš kurių 300 išleidžia
ta kiekvienam prisiminti tai, ko arkliu ar savo žmona, pakol neke
maistui. Valstybė, būdama vie
esame kasdieniniai liudi tina vieną parduoti, o kitą pa
nintele gamintoja, pardavėja,
ninkai.
Ir patys artimiausi, laidoti.
skirstytoja ir darbo jėgos sam
Charles C. Colton
brangiausieji pasilieka prie
dytoją, viskam nustato kai
mirusio kūno kai kur porą
nas, nuomas ir algas. Todėl
2monės tave prašo kritikos,
dienų,
o
daug
kur
ne
ilgiau
socialiniais sumetimais nuo
bet tenori pagyrimo.
vienos dienos, o paskui, anot
mų ir geležinkelių kelionų kai St. Vaitkus kalba ALRK federacijos kongrese apie Lietuvos vyčių
W. Somerset Maugham
garsaus prancūzo kalbėtojo.
nos yra ypač žemos, o alko veiklą. Greta jo sėdi kongreso prez. pirmininkas dr. Saulius Kuprys
Nuotr. J o n o Urbono
holio aukštos. Valstybės

Mūsų tauta be šv. Kazimiero
kitų oficialiai paskelbtų šven
tųjų neturi. Nuo Mindaugo
krikšto praėjo daugiau kaip
700 metų, o nuo antrojo tautos
krikšto 1987 m. bus jau šeši
šimtai metų. Negalimas yra
dalykas, kad tautoje nebūtų
buvę herojiškų krikščionių, ku
rie verti būtų paskelbt šven
taisiais. Bet visą laiką mūsų
tauta gyveno nepalankiose
sąlygose krikščioniškam ir kul
tūriniam gyvenimui. Lietuva
su Šv. Sostu neturėjo normalių
santykių ir ryšių.
Šiemet rugsėjo mėnesį suėjo
40 metų, kai mūsų tauta ne
teko laisvės ir yra pavergta.
Dabartinės sąlygos yra pačios
sunkiausios visoje mūsų isto
rijoje. Religija yra persekio
jama, žmogaus sąžinė prie
vartaujama ir bedievybė
brukama per prievartą mo
kyklose ir visame viešajame
gyvenime.
Šalia tokios prievartos eina
drauge ir religinis atgimimas,
kuris augina religinius hero
jus. Maži vaikai, persekiojami
už Dievo išpažinimą, yra he
rojai. Visi yra krikščionybės
herojai, kurie už tikėjimą ir
tėvynės meilę yra tremiami į
Sibirą ir nekalti gyvenimą už
baigia šventai kur nors tund
rose ar anglių kasyklose. Apie
juos šiandien nieko nežinome,
bet jie yra šventieji. Dabar
tinis mūsų tautos periodas Die
vo akivaizdoje yra skirtas di
delių šventųjų
išugdymui.
Mūsų pavergtuosius brolius ir
seseris galima palyginti su
pirmaisiais krikščionimis, ku
rie būdavo išjuokiami ir mir
davo Romos kolizėjaus are
noje žvėrių sudraskyti ar kur
nors šaltame rūsyje.
Šventųjų kankinių kraujas
nėra veltui praliejamas. Ateis
laikas, kad tie šventieji bus vi
sam pasauliui paskelbti ir gar
sins mūsų tautos ištikimybę
Dievui ir Bažnyčiai. Šiuos neži
nomus šventuosius mes ger
biame Visų Šventųjų dieną. Jie
gyvena tokį gyvenimą, apie
kurį šv. Povilas sakė, kad "ko
akis neregėjo, ko ausis negir
dėjo, kas žmogui į galvą
neatėjo, tai paruošė Dievas
tiems, kurie jį myli" (1 Kor.
2,9). Su tuo gyvenimu ir mes tu
rime ryšį, nes iš šventųjų gau
name pagalbą, kai mes pra
šome jų užtarimo.
V. Rmi.

2

KNYGA
JURGIS JANKUS

silaikė. Nors širdis ir tebedrebėjo, bet tėvą nusekė.
Nieko neatsitiko. Tik dėdė Pilypas kiek papriekaiš
tavo, kam jį užmiršo, kodėl neateina paskaityti laik
raščių, su tėvu apšnekėjęs
savo reikalus, liepė
paimti iš užstalės kampa pundą laikraščių, ir abu
išėjo po kriaušę. Kai buvo laikas eiti namo, Pilypas
nusivedė į klėtį, bakstelėjo ramento galu į dėžę ir
pasakė:
— Dabar jos tavo. Rinkis, skaityk, kiek širdis
geidžia. Tik nesudraskyk, neišmėtyk. Kai
jų niekur neišnešiotum. Noriu, kad būtų visos, kaip
Genovaitė paliko, — balsas buvo šiurkštus, bet su
paskutiniais žodžiais akyse pasirodė ašaros.
Simukui irgi pasirodė. Tą akimirksnį jis norėjo
pulti prie dėdės ir pasakyti visą teisybę. Ir jeigu ne
ramentai, gal ir būtų pasakęs, bet dėdė stovėjo
vidury klėties, šniurkšėjo ir pasvyruodamas stuksėjo
ramentais į klėties grindis. Tokiais storais geležim
apkaustytais galais.
_ o šiandien pasiimk tik laikraščius. Pažiūrėk,
Jeigu rasi ką gera, rytoj atėjęs ir man paskaitysi, —
ašaras nurijęs pasakė,

Saulei įsukus į priešpie6us grįžo ir tėvas. Jis
neverkė, bet buvo tylus ir su motina kalbėjo labai
patyliai, lyg nenorėtų, kas kas nors išgirstų. Paskum
ėjo į budynes. Vedė ir Simuką, bet tas pro ašaras
atsisakė. J a m rodėsi, kai tik nueis, atsiklaups pasimelsti, dėdienė atsimerks ir pasakys: "Matai,
meldeis, kad numirčiau, tai ir numiriau. Dabar
galėsi knygos nebegrąžinti. Ir, kai į bažnyčią lydėjo,
atsisakė eiti. Ančiukų nebuvo kam į Rūkę nunešti.
tai saugojo juos savo kūdroje, stovėjo atsirėmęs į
tvarto kampą ir negalėjo sulaikyti ne tik ašarų, bet ir
kūkčiojimo. Kiek aprimęs išsitraukė knygos nuo
* * *
graužas iš po rąstų, pasiėmė kastuvą, nuėjo už kluo
n o į juodalksnyną, parinko vietą, kur vanduo jau
Nuo to sykio Simukas vėl dažnai nubėgdavo pas
buvo nusekęs, iškasė duobę, įdėjo knygą ir užkasė. dėdę. Skaitė jam laikraščius, kalendorius, net ir iš
Kad iš tolo nebūtų matyti, jog čia kasta, parinko knygų kai ką paskaitydavo, ypač iš tų, kur buvo
glėbutį senų šakų, užbarstė ir dar kojom primynė. rašoma apie kitus kraštus. Ir knygų daugiau karvėm
nebesuganė, bet tas dygulys, kad per jį numirė
Kai ankstyvosios kriaušės jau buvo geros, tėvas dėdienė Genovaitė, pasiliko. Vėliau jis kiek pakito,
pagaliau išsitempė Simuką pas dėdę. Ne pirmą sykį įgavo kitą atspalvį: kaip jis galėjo dėl tokio mažo
vadino, bet kai vaikas vis atsikalbinėjo, ne nespau- daikto norėti paties geriausio žmogaus mirties? Per
dė. Manė, kad dėdienės mirtis dar prilaiko, bet ilgus metus ir tas maudimas užsimiršo. Ne visiškai.
dabar, kai ėmė gundyti kriaušėmis, Simukas nebeis- Retkarčiais vis tiek iškildavo kaip atsiminimas stip

riausio vaikystės sukrėtimo, bet šiandien, su ta
moterim ir su amžiaus suvarginta šventųjų knyga ,
jis grįžo toks pat aštrus, koks buvo tada, beveik prieš
šešetą
dešimtmečių.
Dabar Simonas Plaušys,
pasižymėjęs matematikos profesorius, žinoma,
padarytų kitaip. Paėmęs Dvylės sušlamštą knygą
tuoj nubėgtų pas dėdienę ir pro ašaras išdėtų savo
nelaimę, bet tai būtų darbą , ne prieš kapą metų.
Taigi, prieš kapą metų. O juk kapa metų baigia
prabėgti, ir jis niekam, nė geriausiam draugui
niekada to neatvėrė, kaip didžiausios gėdos. Net
nepažiūrėjo, kas juodalksnyne atsitiko su knygos
likučiais.
Paskutinį sykį, kai buvo tėviškėje ir kai
motina išsišneko apie dėdę Pilypą, apie jo kitą
žmoną, tikrą raganą, kurios Simas beveik nepažino,
nes toji nebeprileisdavo nė prie knygų. Neįsileisdavo
nė į sodą. Ne vien Simuko, bet neįsileisdavo nė kitų
giminių, kad neišnešiotų iš namų turto. Ji viską
griebė ir nešė tik į namus. KAs gali tikrai žinoti,
niekas nematė, bet kaime šnibždėjo, kad iš penkių
vaikų, ji bent du irgi iš pašalies parnešė. Ar Pilypas
ką nujautė, niekas negalėjo pasakyti, nes dabar jis
buvo visada tylus, visada užsidaręs, toks pat, koks
buvo prieš Genovaitės atėjimą ir koks pasidarė po
jos mirties. Tada tą paskutinį sykį motina ir pasakė,
kad Genovaitė tada užsimušė ne viena, kad su savim
nusinešė ir septynių mėnesių kūdikį. Dėdei Pilypui
buvo baisiausia, kad abu iš karto. "Kaip maro
metais, brolienė. Kaip maro metais", tada kartojęs ir
kartojęs pro ašaras.
(Bus daugiau).

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
BOLŠEVIKU ROJUJE

Galia, bet su kita savaite baig
sis didysis šio krašto cirkas, kar
navalai ar kitais vardais vadinam o s ^ u d i e s linksmybės, tautiški
pasismaginimai. Vieni tas pra
m o g a i vadina demokratija, aris
tokratija, nervokratija, kiti olimpiada^bačkijada ar dar kokia jada, .Vęti nusako tinkamiausiai —
peš$feėm,
terlynėm, ristynėm,
lenktynėm. Visi tie didvyriai veržiasąj^didelius, kiek mažesnius
negUcdidelius ir dar kitokius sostus^gnkamieji gieda gražias me-

jaus vartelius neleidžia tau už
migti. Jis gal teiksis paduoti ran
ką, su tavim nusifotografuoti.
Fotografiją šalia prosenelio tu
įrėminsi paauksuotais rėmais ir
džiaugsies, lyg medinę geležėlę
radęs. Pasiutusiai didelė karjerą
padaręs. Išėjęs iŠ +o pasimatymo
su išrinktu Johnu ar Mike, tu vis
vien turėsi mokesčiams atiduoti
pusę savo uždarbio, b e t ausyse
skambės jo džiuginantis pažadas,
kad po ketverių metų savo pa
žadus žada vėl pažadėti.

NEREIKIA ŠVIESŲ
Mums nereikia diktatūros
Ir suvaržymų visų.
Mes visi aukštos kultūros,
Norim kelio be šviesų...
Demokratiškai gyvensim,
Lygūs būsim čia visi.
Kur tik pelnas, tai mes semsim,
O durneliai eis basi..
AUKSAS
Kai tik auksas tiek pabrango,
Trys tipeliai tuoj pjo langą...
O kai auksas vėl atpigo,
Gavo tipai jūros ligą.
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Paskui? Aha, paskui, po rinki
mų, p o laimėjimų ir pralaimėji
mų, kai kandidatai gydys savo
ouežaizdas, mūsų tautiečiai, įgavę
-uil<
tiek patyrimo, tiek ne veltui pra
leidę valandų, dienų, savaičių
benešiodami tų renkamųjų ko
pėtėles ir jų kibirėlius s u tuo juo
du tepalu kitos partijos paveiks
lėliams murzinti, mūsų veikėjai
dabar savo pastangas galės panau
i"sata
i
doti lietuviškam reikalui. Reikia
manyti, kad pasipils ilgos eilės
IMJ
uolių aukų rinkėjų Balfui, Ben
druomenei,
lietuviškoms mokyk
/r
loms. Ką jau bekalbėti, kai ir taip
aišku, jog kiekvienas jų bus di
džiausias lietuviškų
laikraščių
Kuri čia pinigo puse bus viršuje?
0* meksikiečių spaudos)
platintojas, knygų
nešiotojas.
T a i bus geri laikai. Štai ką reiš
lodijas patys, yra,savanoriu, ku kia praktika, mankšta, patyrimas.
rie gieda fr už fuos, ir dar gra
Beje, teisybės dėlei reikia pa
žiau gieda. Ir sužinome iš tų giedorių, kad tas vyras ne žmogus, sakyti, kad pasauly yra dar tobu
bent antžmogis, koks jis buvo lesnė rinkimų sistema. Tenai ne
veiktus patriotas dar lopšy čiauš reikia sukti galvos už kurį kan
kėdamas, o dabar jis ateina į mū didatą balsuoti. Nereikės nei
sų gyvenimą ir tik jis padarys svarstyti — eiti ar n e klausyti
stebuklą. Tas stebuklas, rodos, vieno, paskui kito išmintingojo
vadinamas rojum: ar dirbsi ar ne, kalbų. Yra kas už tave galvoja.
gausralgą, mokesčiu jokių. Prie T ą ir tą valandą visi kaip vienas,
šingai'— nori ar nenori, gausi nesidairydami į šalis nueisit ten,
kalėdinius priedus tokio dydžio, kur reikia, gausit kortelę ir tas,
kad net jų neturėsi kur dėti. Ne kuris užpakaly tavęs eis su šau
matysi nei tu, nei tavo vaikai nei tuvu, iš rankų paims ją ir įmes.
karo, nei maro, nei bado. Saugu- Irgi, kur reikia. Jei t u iš vakaro
m a s t m s neišpasakojamas — ga b ū t u m miręs, vis vien tu balsavai.
lėsi %amŲ nerakinti, parke nors Juk ten balsuoja ir 101 procen
ir vfs| naktį su gražuole sėdėti, ir t a i visų balsuotojų, ir procentas
tau rtei plauko niekas nepajudins. žmomas dvi savaites prieš balsa
Gazolinas bus pigesnis nei Michi- vimą, ir tas vienas kandidatas ga
gano ežero vanduo. Tik nesumai- vo irgi 101 procentą liaudies pa
šykit ^kandidatų ir nebalsuokit sitikėjimo. Kitaip būti negali.
už anjį nusidėjėlį. Jeigu jis bus Pasiutusiai gera sistema.
B. Smakas
vald^foj, tada jau amen. Beliks
išeithf. viena — susidėk savo
daiktelius ir mauk kur į Brazili
Vyras, kuris bandė savaip tvar
jos dSjungles. Juk karas gal ryt, o
kyti namus, supranta, kodėl, aud
pory£fai tikras dalykas.
rų vardai yra moteriškos gimi
Stebėtinai panašiai šneka ir nės.
kitos pakraipos toks pat garbingas
M a u r k e Chevaiier
atstovSs. Ne tik šneka, žada, kei
kia aną kalbėtoją, bet pradeda
jam i r galvą skaldyti. N e vien
galvąjjj- bet tvoja į kiekvieną
m i n l | ^ at kietą vietą. Argi ne
linksmi, kai tie du idealai dar
pradeda ir degutą pilstyti ant vie
nas kito galvos?
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Kai vyksta tokie linksmi daly
kai ir panaudojami gerokai sva
rūs, daiktiški argumentai, ir mū
sų žmonės, lietuvninkai, negali
pasil'kti savo kiemuose. Ir jie sto
ja į kovą už vienu ar kitų idea
lų skelbėją. Yra proga parodyti
savo gabumus ir galybę. Ir jie už
renkamuosius deda galvą ir kloja
pinigines. Esti ir lietuvių eilėse
Žalgirio kautynių. Ir gerai daro.
Juk paskui, kai tas kandidatas bus
išrinktas, turės didelį kabinetą
su keliom sekretorėm, o tu nuei
si *#*•"• įtikinsi vieną tų raštininkrtf, kad ant to didvyrio au
kuro savo ateitį, karjerą paklojai,
o jo šviesiausi pažadai atverti ro

RINKIMAMS

GRIŠKEVIČIUS IR JO
KAILINIAI

VEIKLAI PAGYVINTI

Draugas Petras Griškevičius,
Australijos laikraštis „Tėviš
kės aidai" dėsto, kokių naujų prie Lietuvos komunistų bosas, lanky
monių imasi Sydniaus lietuvių damasis Maskvoje nutarė nusi
klubas savo veiklai pagyvinti: pirkti kailinius. Žinote, žiema
„Klubas stengėsi visais būdais ateina. Nuvyko į privilegijuotų
pritraukti žmonių. Savo laiku bu didžiūnų krautuvę, pasirinko meš
vo trečiadieniais rodomi kultūri kos kailio tokią skrandą. Nieko
niai filmai. Nariai mažai rodė dė sau. Bet negi vežios su savim
mesio šiems filmams. Valdyba paketą toks viršininkas — kai
nutarė rodyti suaugusių filmus, linius paprašė atsiųsti į Vilnių.
bet ir šie filmai publikos nepa Gauna skubos keliu paketą, su
traukė. Klubo valdyba gavo net kviečia savo pavaldinius pažiū
užmetimų, kad šitie filmai buvo rėti, kad jie įvertintų jo gerą sko
pornografiniai". Toliau kores nį ir jam pavydėtų. Ir ką gi —
pondencijoj džiaugiamasi, kad kailiniai tik iki kelių! O jis norėjo,
buvo rastas kitas, kiek švelnesnis kad būtų iki žemės. Siunčia kai
SKRUZDĖS MAITINA
būdas veiklai sustiprinti: p o klu linius atgal ir rašo piktą skundą
MEŠKINĄ
bo susirinkimo „visą valandą bu tam didžiūnų aprūpintojo virši
vo veltui atsukti kranai". Iš kra ninkui: „Pirkau kailinius iki že
„Valstiečių laikraštis" džiau nų, aišku, čiurleno tik jau ne mės, o jūs ką man atsiuntėt. N u ikirpot,
pavogėt meškos dalį".
giasi, kad ok. Lietuvos sklypinin karasinas.
Gauna Griškevičius
.paaiškini
kai, kurie savo šeimos reikalams
mą:
„Drauge
sekretoriau,
gal jūs
turi vieną arą ar tik kelis kvadra
SAVIVALDA
ten, Vilniuje, ir vaikštote stačias,
tinius metrus kastuvais sukasa
Pasirodo, ok. Lietuvoj lietuviai
bet pas mus jūs ėjote klupsčias
mos žemės ir joje pasisodina bul
turi savivaldą ir ji leidžia net
keliais, tai ir kailiniai buvo iki
vių, kopūstų, dabar priversti par
žurnalus. Brazilijoj leidžiama
žemės".
duoti valstybei ir paskutines bul
„Mūsų Lietuva" pirmam puslapy
ves. Kolchozai, sovchozai jau ne
didžiulėmis raidėmis rašo: „Nau
gali surinkti tiek grūdų ar bul
jas savivaldinis žurnalas Pastogė
vių, kad galėtų išmaitinti nors
Nr. L".
partinius didžiūnus.
LIETUVIŠKŲ PAPROČIŲ
L Ė T U M O REKORDAS
NEPAISYMAS

Bulvių surinkimo metas, bul
viakasis T ietuvoje, o
„Tiesa*
(spalio 7) rašo: „Laukas nukas
tas, o bulvės žemėje. Alytaus ra
jone, Raižių tarybiniam ūky iš
hektaro s u visomis mašinomis,
traukiamomis ir stumiamomis ne"
prikasama nė 70 centnerių, o su
rinktam lauke p o žemėmis dar
lieka 50 centnerių. Okio agrono
mas Juozas Matulionis skundžia
si, kad trūksta žmonių, bet tuo
tarpu kontoros darbuotojų bu
vo 2 8 " . Jie neina j talką, bijo
sutepti r a n k a s .

Redaguoja di. K. A. Dagys

LINKSMYBĖMS EINANT Į GALĄ

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 1 d.

Bolševikinėj spaudoj buvo pa
skelbta daug visokių olimpinių
AllWood rekordų: greitumo, sunkumo, to
lumo ir kt. Pasirodo prireikė pa
ARTĖJANT
skelbti ir lėtumo rekordą. Ar tik
nebus to pasiekęs sovietinis n l e grafas. „Tiesa" rašo, kad Vilius
Misevičius, Kauno Politechnikos
instituto docentas
pasiskundė:
„Rugpjūčio 22 dieną iš „Lino"
poilsio namų ryšių skyriaus iš
siunčiau telegramą Palangoj gy
venančiai jubiliatei. Tačiau vel
tui buvo laukta. Pradėjau ieško
ti dingusios telegramos. Budinti
telegrafiste pradžioje atsakė, jog
telegrama įteikta, o paskui pra
dėjo aiškinti, jog trūksta darbuo
tojų ir telegramos Palangoje įtei
kiamos tik per keletą dienų. T e 
legrama adresatą pasiekė tik po
trijų dienų, kai jau seniai buvo
atšvęstas jubiliejus".

BURIDANO ASILAS
—Jei nebalsuosi už mano kan
didatą, nušausiu.
— Leisk pagalvoti dvi minu
tes.
Po dviejų minučių:
— Už kurį iš tų dviejų?
— Vis vien blogai. Geriau nu
šauk.
RINKIMINE TEMA
Abraomas Lincolnas ilsėjosi su
savo rinkimų kompanijos tvarky
tojais miestelio
vieninteliame
viešbutyje. Kaip visada būna, at
sirado smalsuolių, norinčių kan
didatą iš arčiau pamatyti. Vie
nas iš drąsesnių šia proga sako:
„Mister Lmcolnai, jūsų kalba bu
vo gera, bet kai kurie punktai
m a n o protui jau buvo nepasiekia
mi..." „Man gaila jūsų, — atsa
kė Lincolnas, — aš kartą turė
jau Šunį, kuris turėjo tokią pat
problemą su blusomis..."
Ir plaukiant pasroviui, kartais
tenka keisti kryptį.
(„Šluota";

GRJ2TA N A M O KAIP
KAMINKRĖČIAI

T a pati „Mūsų Lietuva" to
liau rašo, kad tenai, Sao Paulo
mieste, būna ir stebuklų. Vieną
tokį aprašo:
„Jeigu, pavyzdžiui, pranešama,
kad toks ir toks minėjimas bus,
sakysim, ketvirtą valandą po pie
tų, t a i nuėjus apie penktą tikrai
nieko neprarasi, gal dar teks kiek
palūkėti. Bet atsitinka ir stebuk
lų, ' sugadinusių visą laikrodžio
tvarką. Sao Paulo ateitininkai ruo
šė vaidinimą „Šiaurės pašvaistė".
Nutariau nuvykti pusvalandžiu
vėliau. Sakau, pasikalbėsiu su ko
kiu atvykėliu. Ir žinot kas atsi
tiko? Nagi radau vaidinimą pra
sidėjusį, publikai ramiai besiklau
sant. Net netikiu. Tai va, pasi
tikėk tradicijomis. Reikės vėl į
laikrodį žiūrėti".
•

— Ar tam lenkui pasiseks?

Dr. J. Adomavičiaus
leidimai ir draudimai

BALYS PAVABALYS

Devyngalviai ir begalviai
Devyniagalviai ir begalviai
... Ir galva su galvom susipjauna
Dėl savos, dėl garbingos galvos.
O begalvis tiktai nusispjauna:
Apie galvas jisai negalvos.
Jo galvelė, matyt, neprotinga,
Kad nežino, su kuo jai kovot.
O protingajai priešų nestinga,
Nes ji sugeba juos išgalvot.

TINKA M A D Ų PARODAI
Susitinka dvi poniutės. Kaip ir
pritinka, ima gėrėtis viena ant
ros palaidinukėm.
— O, kokia graži!.. Iškirpinėta tautiniais motyvais...
— Ne! — Atkerta nedrąsiai
antroji. — T a i kandžių darbas...
Vaiką išmokyti kalbėti .reikia
dvejų metų, bet neužtenka nei
penkiasdešimt metų suaugusį iš
mokyti tylėti.
Robert Fleming

(B australų spaudos)
JUK TAI MODERNIŠKA

Viskas, kas alergiška
Ausiai, širdžiai, akiai
"Daug svogūnų kasdien nau
Viskas tai moderniška
dokite. Kuris į šitokį valgį neAplamai pasakius.
kreipts dėmesio, kuris nusuks ša
lin nuo jo savo nosį, tam gilti Raitosi figūros iš viršaus į
4
nė atsuks savo dalgį". O viską
apačią,
užbaigia patarimu: „Neryk mais Ratu sukasi šokėjų sijonai,
to kaip smakas".
Visi mėšlungiškai pagal taktą
O čia patarimas, kaip išlikti
kratosi
gyvam, nemirti iki mirties: „Ne Jauni vaikėzai ir dažytos ponios.
.»
valgyti sviesto, grietinės, lašinių,
taukų, mėsos, riebalų, gaminių iš Žilas piešėjas nutapė figūrą be
nosies,
saldaus pieno ir grietinės sūrių,
Vietoje
kojos
įdėjo
aki
velniška,
bekono, sūdytos kiaulienos, šon
kaulių mėsos, vidaus organų — Už milijoną griebia iš panosės
kepenų, inkstų, smegenų; saldžių Juk tai labai moderniška!
duonų, riebių dešrelių, rūkytos Vienas didvyris išstatė materiją,
mėsos, dešrų, kapotos mėsos, an Ant kurios netyčia buvo paliejęs
tienos, žąsienos, odos nuo vištie
kavą,
nos ir kalakutienos, negerti sal Už ją iš aukščiausios meno
daus pieno, kakao, alyvos, nevar
galerijos
toti padažų, kiautėtos
žuvies, Pirmą premiją gavo.
kiaušinių ir t.t, ir t.t. Nepasa
kyta tik, kur dėti tą nuodingą Išstatė drabužėlį madų salionas,
Minką prisiūtą prie tualeto,
maistą.
Lankytojų buvo gal milijonas,
Kad šitame krašte tikrai blo
Kad į sukirpimą įsižiūrėtų.
ga gyventi, mielasis daktaras tai
JJCat
pripažįsta ir neklystančiai tei
gia: „Mes esame kapitalistinėje
Kai kurie žmonės panašūs į v a r
vergijoje: per televiziją perša viš pines.
tieną, parengtą su oda".
Kazys Saja

„Garliavos remonto mechani
nėje gamykloje dirba apie pen
kis šimtus žmonių. Vieni švares
nį darbą, kiti — nešvaresnį. Pav/zdžiui, išardymo bare nuo de
talių reikia nuvalyti suodžius
ir įvairius tepalus. Galima įsivaiz
duoti, kaip tenka susitepti. O
baigus darbą nėra kur rankų nu
Miša, olimpine ugnis ir Šešėlis.
siplauti. Kai kurie gamykloje dir
(B olandų spaudos)
bantys gyvena Kaune, Prienuo
se ir kitur. Kaip važiuoti namo
ROJUJ INVALIDU NĖRA
murzinam?"
Po II pasaulinio karo buvo ke
(„Tiesa", i980 m. rūgs. 18).
lios tarptautinės invalidų olim
APIE RAZBAININKUS IR
piados. Šiais metais buvo siūly
ATENTATUS
mas tokią olimpiadą
suruošti
kartu su olimpinėmis žaidynė
„... panūdo išmesti iš muzie mis Maskvoje, bet sovietai atsi
jaus a.a. k p t Gudyno portretą, sakė, nes ... pas juos invalidų
kuris primena atentatą, kuriame nėra. Lenino mokslo dėka visi bu
dalyvavo ir Naujienų razbaigin- vę luoši dabar sveiki ir laimingi.
kas, už ką jis yra tuometinio Mes pritariame, galime patvirtin
Lietuvos teismo nubaustas mir ti, kad invalidų Sovietų Sąjun
ties bausme, bet išvengęs arešto, goje tikrai nėra, ten vietoj am
nes po įvykdyto atentato prieš putuoti ranką ar koją, nupjau
tuometinį min. pirm. prof. Au namos galvos.
gustiną Voldemarą,
pabėgo i
Lenkiją... sveikas ir drūtas tebeJei kas nori pagarsėti ir patek
siaučia Chicagos lietuvių visuo
ti
į
Chicago Tribūne" pirmą pus
menės tarpe, ruošdamas žodi
nius atentatus prieš gyvus ir mi lapį, gali tai labai lengvai pada
rusius, kurie nežygiuoja pagal jo ryti —pasikarti ant Švento Var
d o katedros bokštą
triūbos garsus" (Laisvoji Lietu
Stasys Pieža
va", 1980 spalio 2 ) .
Parduodamas namas. Pilnas rū
NAUJAS OLIMPINIS
sys karšto vandens.
REKORDAS
(Skelbimas vienoj Marąuette
Parko krautuvėj)
Worcester, Mass. korespondenDaugelis gerų vyrų neturi drą
crjoj rašoma: Gruodžio 6 d. bus
sos
būti kuo kitu.
Byron
Piliečių klubo valdybos rinkimai
ir tie valdžios rinkimai prasidės
ATSITIKIMAS DAINAVOS
11 vai. ir tęsis iki 6 vai. vakaro
STOVYKLOJ
(„Draugas", spalio 17).
Ponios BUHirūpinusioa ieškojo
pasišventėlio, kuris nors porą va
landų pasaugotų jų vaikus, kai
j Tuomet paliauja lietis vynas —
jos
eis grybauti. Sumokėtų po
Į visi nežinioje kankinas...
penkis dolerius į valandą.
Pridursim dar teisybę karčią:
Pro šalį ėjo p. M., išgirdęs pa
be šios šventosios kankinės —
sisiūlė:
be spekuliantų giminės
— Jei pasaugoti Aldona* tai ga
žmogus ne visad išsiverčia.
liu kad ir visą dieną ir be jokio
„Šluota* atlyginimo.

M AP OF POLANO. After the Second VVorid War,
(1939-1945), the Pollsh Organtsations fighting for freedom
and Independentą made ffils reque$t to th« Onittd
Nitloru Spacltf CommisUoo.
Lenkijos imperatoriaus Nikiforo LiesabUuzdžio sukurtos
viešpatijos po II pasaulinio karo žemėlapis

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 1 d. ( ^

SVIČIUOSE PiRS KŪN.

V. $SBXĄ

Kas neatsimena pereinamo- iš jo negauna atsakymo Siun
šios stovyklos Grohne, prie Bre- čia plotkeles vokiečių kuni
meno, pro kurią visi važiavome, gams, kurie su nustebimu tei
kapelioną kun. Vaclovą Šarką, raujasi, kas tai yra. Todėl ku
jauną lietuvį kunigą, pilną en nigas šarka parašė išsamų
tuziazmo, altruistą iki aukščiau straipsnį vokiečių kalba, ir jį
siojo liapsnio. Ką jis gi šian siųs į kelis laikraščius, kad vo
kiečiai būtų apšviesti apie ka
dieną daro likęs Vokietijoje?
Kunigas Šarka šiandieną yra lėdinius mūsų papročius. Jis
lietuvių sielovados vadovas, jo spausdina biuletenį, kurį dali
patalpose susirenka visi lietu na bendraminčiams. Kunigas
viai, kurie tik pasirodo Ham šarka dirba savo artimui, ne
burge, ir lietuvių kilmės jau galvodamas apie save, o jo są
nuoliai. Tas pats nuoširdumas lygos daug sunkesnės, kaip
kaip ir kadaise. Kunigas šią mūsų.
Kalbėjome apie praeitį: Groh
dieną gavo paštą: buvo laiškas
iš Lietuvos. Jis siunčia j Lie ne kapelionu kunigas šarka iš
tuvą kunigams lietuviškas kny buvo keturis metus, padėjo
gas.
Buvo vienas laiškelis iš įvairių tautybių žmonėms. Tai
USA nuo latvio, kuris kasmet buvo jo pats gražiausias, pats
kunigą sveikina ir įdeda 10 dol. vertingiausias laikotarpis, jis
Kunigas Šarka mėgsta rašyti pats sako. Manau, kad ir šian
laiškus: jis yra rašęs Šv. Tėdieną jis atlieka ne mažesnį
vui, kad panaudotų lietuvių kal vaidmenį mūsų tautiniame ir
bą sveikindamas savo kaimenę, religiniame gyvenime.
rašo laiškus ir Brežnevui, nors
Elena Vasyliūuienė

]

Mieli Lietuviai,
Antradienį, lapkričio 4 d, balsuokit
už gėrę lietuviu draugę
JOHN

G.

F A RY
Congressman - 5th District

^

We'll heip you make irterightmovė.

JEI

- & - & -

Nov. 4, 1980

BUDRAITIS REALTY C0.
8600 S. Pulaski Road
Til. — 767-0600

Republican

COURT

ELECT JUDGE

If you are financially distressed
or on a fixed income, you ąualify for
the Illinois State Dental Society's

Ger e s n i o

DENTURE REFERRAL SERVICE

— Rated "WeU ąualified" by Northwest Suburbau
Bar Association

1-800-252-2930
(Toll-Free From 9 AM. to 4:30 P.M.
Monday thru Friday

.

ILLINOIS STATE DENTAL SOCIETY

<r

Maloniai jums patarnaus DALE ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON

GALERIJOS

"The Ultimate in Collecting and Gift Giving"

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento) CHICAGO, ILL.
TEL. — 2 4 7 - 6 9 6 9

WARSAW I N N
6250 W«st 63rd Street
One mile west of Midway Aairport.

Polish Sryle Smorgasbord

Tel, 586-0410
MON. — Roast Duck & Dressing

L u n C h . . . . . $3.75

L U N C H
H O U R S Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat
4 fo 10 pm; SUN. & HOLIDAYS — Noon to 8 pm.
(Luncheon Specials Served Daily)
Tel. — 586-0410

AUTOMOBILIU TAISYMAS
\

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ka
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel aiignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflera
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 591h Strtet _ Tai. » 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto Ori 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

{statau naujus pečius ir vandens šildy
ISNUOM. 4 kamb.
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius Marųuette Parke, Washtesaw Ave.,
pečius i gazinius.
arti 65-os. Yra virimui gazinis pečius
ALBLN B A N Y S , Tel. 4 4 7 - 8 8 0 6 ir šaldytuvas. Pigi nuoma. Skambint
bet kokiu laiku. 454-1582.
:
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Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni
nuo 1 iki 4 valandos popiet
3350 W. 61ST SJTREET
Labai gerai išlaikyta 3-jų miegamų
rezidencija.

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

A. V I L I M A S
MOV ING
TeL 876-1882 arba. 376-5996

ISNUOM. 5 kambarių butas. Rami
apylinkė prie vienuolyną Skambint iki
2-ros valandos popiet
TaL — 454-8552
ISNUOM apstatytas apgadomas
kamb. Yra šaldytuvas ir virimo pečius.
71-os ir Talman Ave apyl. Skambint
7754)528.

iiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiii

Tat

HELP WANTED —

VYRAI
* butų 25 metų lVi aukite mur. Prie
71 ir Califomia Atskiri gazo šildymai.
Garažas.
ŠERĖNAS perkrauto baldus ir
StcambLuidt - * 625-6015
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

WAITERS
WAITRESSES
HOSTESSES

MOVI NG

Committee to elect Edvin M. Berwln
P.O. Boac 10209. Chicago, 111. tf«10

FLORIDA

BALT1C STORES & CO.

MELBOURNE APYLINKĖJE
Parduodama 29 vietų
Mobile Home Park
su 17 Mobile Homes, ir 4 miegamųjų
namu. Metinės pajamos 53,146 dol.
Kaina 299.000 dol.

(Z. JURAS)
11 London Lane, Bromiey, Kent, BR1 4HB, Engiami
TeL Ol^fiO-2592

BrigNoo

ISNUOM. 5 kamb. butas
Parke arti bažnyčios.
«H"»""» 127-4751

BUBNYS — TeL RE 7-5168

— Chicago Coundl of Lawyers says: "He would
make an energetic APPELLATE COURT JUDGE."

This message brought to you by the

-

VALO M E

—i Endorsed by Chicago Bar Associatjon and given the
highest vote of any Judge in a contested eleetion

For further details. call:

• jmg

mm

Ne r a

— Outstanding jurist and legal scholar

You will be referred to a dentist
enrolled in the plan and provided
infonnation on how you can save money.'"

• .. i-

64th aad FssiiOead Avcauas
3 rooms in ciean quiet Building.
Rent $210 per month. Stove and
refrigerator included.
TeL 484-0611

PALIKIMAS. 6 kamb. 30 metų svarus
SIUNTINIAI Į LIETUVA
IMMEDIATE OPENING FOR
mūr. Cape-Cod prie 73 ir Richmond.
ir kitus kranus
QUALDTED COOK
41 p. sklypas. Gar. Tuščias. Nebran
gus. Priims pasiūlymą. Tel. 925-6015. NEDZINSKAS, 409* Archer Avenue
AND KITCHEN MANAGER
Chicago, m. 50632, teL 027-3900
For S t Chrtrtina CathoUc
NAUJI J-JŲ BUTŲ NAMAI
papawasMaaaaaaa)
PliAEN OOOKIHG — For
Atdari apžiūrėjimui sekmadieni
nuo 12 iki 4 vaL
You WUI Havo BeautlfuUy Deoorated
Modern Apartment, wlth TV, - E t c
6117-19 & Parkaide
wtth «xceUent nenafita, Top Wace*>
Pageidaujant, ribotam laikui, duodama
KILIMUS IB BALDUS
For Farttier Infarmasloa
sąlyginė paskola už 10%% >.
Puumame tr vaškuojame
Please
Call FATHER CUKRAU
nuošimtį 29 metama
viaų rftaių grindis.
7 7 9 - 7 1 8 1 nTZGERALD CONSTRUCTTON

EDWIN M. BERMAN

ARE YOU ONE OF THEM?

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 109fc nuolaida.

NAMŲ APŠILDYMAS

Independentfy owned and operatei

BUDRAITIS REALTY
Tel. — 767-0600

First District

Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalų. Liadro —
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto
pewter ir daug daugiau gražių dovanų {vairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

llllllllllliUIIIIIIIUUtl

GALVOJATE
Kreipkite* i

APPELLATE

KALĖDINIŲ DOVANŲ

— -

PIRKTI AK PARDUOTI

DENTURES

1ANLOMOJAMA — FOR B E N T

ISNUOM. apstatytas apšildomas kam
tuitiuillliutlllllilillllilllllilllllillllliintl barys. Yra šaldytuvas ir virimo pe
I; įvairių prekių paatrtaktnaa awčius. 71-os ir Talman Ave. apylflkeje.
branjrJal Ii mase •aMMfcfc
c-«>c^c-^>««>««'«*«vs<«e>«>«>B>«>-»
Skambint — 770-0328 <
COSMOS PARCELS EXPRESS
i "
2501 W. 86 S t , Cbicmgo, BL 8062* ISNUOM. 6 kamb. butas 3-čiam.auki
kamb. 2-me aukšte.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA te ir 65441
So. Utuanica Avenue
Tetof. — 825-27S7
TeL — t27-lS0g
Vytautas Valantinaa

Al Valtis

LIVING IN ILUNOIS
ARE IN NEED OF

P I R K T I

p. — • —

Su pagarba,

62,700
PEOPLE

pasirinkimą

N O B I

I 8 I A I E

TeL 778-O014

ILLINOIS

didelį

B•A L

MūHnU 51^ kamb. 25 metų. Namas IEŠKAU PIRKTI privatiskai ii namo
kaip naujas.
Prie 72-os gatves ir savininko 3-jų butų mur. namą tarp
55-os ir 65-os gatvių Kedzie Avenue
Kedzie.
apylinkėj. Siūlyti tel. 87*-S80».
Palikimas. Mūriais lVi aukšto. 28 me
tų. 2 butai — 5 ir 3 kamb. arti 72-os
ir Califomia. Geras. Pigus. Kdieze
MISCELLAAEOLS

Candidate for

urime

C L A S S I F I ED G U I DE

Kartu toje pačioje vietoje
parduodama 6-Duplex (viso 12 butų).
Metinės pajamos 21,274 dol. Kaina —
195,000 dol. Puikus investavimas.

ir

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Century 21 — Betty Wood &
Associates
Kreiptis } Juozą Bartkų
Offlso teL 904—677-5122
Namų teU 904—672-9077

Specialus siuntinys 1 — 1980.

Lietuvi*** restoranas su namu ir
įrengimais Marųuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — mediaJa. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms Šei
moms.
Marinis bungaktvr Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parluoti. Geras pirkinys.

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei medžia
ga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas arba
moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailoninių
apatinių arba vyriški geresni marškiniai; „Wrangler" arba
„Levi" jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm;
vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu . $300.00.
Taip pat dar galima i šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių:
medžiagos galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio paltui
2.75 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški, arba moteriški, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas,
sveria 5 s v
$260.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui,
sveria 6 s v
,
$100.00
Jeans. „Wrangler" arba „Levi" (siuntinyje
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas
$48.00
Jeans ,,Wrangler" rumbuoti velveto (siuntinyje gali
būti dvi) sveria 1.5 sv. Kaina už vienas
$48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. . . $43.00.
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės
$3.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės
$14.00.
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv
$13.00.
Geresni marškiniai
$21.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. . . $52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 s v
$33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, svena 3 sv. . . $67.00.
$76.00.
$110.00.
Kalkuliatorius TI - 33 Texas
$67.00.
Stetoskopai, sveria 0.5 sv
$64.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv.
arbatos — $4.50. 0.5 sv. neseafes — $7.00; 1 sv. kavos — 8.50;
1 sv. šokol. saldainių $8.50.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame
išsirūpinant pensijas,
persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis srba pinigais.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas
Notary PubMe

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568
tiifiiimuiMiiiMiiiuitmiminiiniiiiHimi
BUTŲ NUOMAVIMAS
Nazruj pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL

REALTORS

t.
BACEVIČIUS
6529 & Kedzie Av. — 778-2233
iiiiiiiiiniiiiiiniiiiiii.fiiiimimiifiimiiiii

iiimiiiiiiiittiiiiUMitiniiiiiiimiiiiiiiiiuii

M. A. i I M K U S
INOOMB TAX SKRVTCE
.NOTARY P I B U C

4250 So. Maplevod, teL 254-7 « 0

f

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
PIUETTBftS PRA8TMAI Ir
kitokie blankai
t
HHm , TlrllllHllllllllHIIP"T , 1rll»IIMHIt

TeL — WA

PUSMEČIUI
$121.00 Chicagoje

Denny's. the o&tion's leading 24 nr.
restaur&nt chain, ia now interrtewingfor tbe above positians for Ail Three
Shifta. Enjoy top pay, profit sfcaring,
free Insurance. paid vacaiion, a n J
other benefits In an eicelleat working environment.
A

$93.00

Appry In Person Or Caū —

Ciceroje
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.
6529 S o . Kedzie A v e n u e

J. BACEVIČIUS — 778-2233

433

3 870

D e n n y ' s Restaurant
2063 Skokie Blvd., Highlaaid Psrk
Equ«a Opportunity Emplorar M/V.
•

•

• ^ • ^ ^ —

EXC£FTIONAL OPPORTUNTTY
One of the most active offices in the
city and near Southwest suburbs
ELEKTROS
needs bilingual salespeople. ExcepITKDIMAI — PATAISYMAI
tionai growth and benefits of large
Turiu Cfcicag-oa miesto ieldim*.
Dlrbu Ir užmiesty. Dirbu gT«ltaJ, g a  real estate corporation, small enough
rantuotai ir •ažinina'ai.
to be concerned about yaur suocess.

4514 S. Talman Ave. 927-3559

CALL S36-MOO

KLAUDIJUS PUMPUTIS

•

REAL
T A I S O
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermaną Dečkį
TaL 5SVM24 po S vsL vak.
Kalb«ti lietuviškai

•

" i

ESTATE

SALES

GROW wrm us». z.
Established N.W. side office topking
for 4 full-time salespeople w/license.
Complete training! Polish - English
speaking.
Call MR. PRENDERGAST: 774-7SO0
1

HELP

WANTED

HELP

j »

• - •

HELP WANTED — VYRAI
H O R O L O G I S T
Master elock repair man. We are interested in a professional horoiogist.
Duties will entail repair and testing
of full line of clocks including chimes,
strikes, euckoos, anniversary. etc.
Many company benefits. CTA to door.
For consideratiion call
VINCE — m-1100 — EzL 205
Welby Clock Dlvfarioo
1800 W. Fullerton, Chte*go

'

VTRAI

—

Security G u a r d
Full ti.me permanant position for a
Security Guard a t a nmjor doįratowo bank.
W» provide uniforma and an «rceli
employee beneflt pnogram. The p«raon we are seeking should be e s perienced ln handling a hand amn
and hav( « m t related aecuritr «xperlence.
^•
C T A . tranaportatlon t o the door.
Daytime houra only Muat «pea> *
understand Engitah.

PHONE FOR APPOINT. 787-2S4*
Aa Equal Opportunlty Employer M/T

WANTED — MALR

*

lIMALf

CAFETERIA POSITIONS A Y A I U B L
P A M T RY S E RV E R $
At The lat National Bank of Chicago

*

•

Meala and uniforms furnished. Mon. thru Fri. — no weekends. Benefu
package available. Contact —
JOE SEBESTYEN between 9 and 11 A.M. or 2:30-4:30 PM.
*o
732-4575
•
STOUFFER*S MGMT. FOOD SERVICE;
Aa Equal Opportunlftr Employer M/P

I

rika be reikalo silpnina savo už- baltiečiams veikti vieningai, o po Į čių, o visos pasaulio žmonių
sienio politiką, kai sovietų pašau-į vieningai siektu savo kilni ;Ų užsi b e n d r u o m e n ė s p r i n c i p a i : ž m o 
j
ly niekas esmėje nepasikeitė: se brėžtų tikslų, tikintis didesnio su g a u s t e i s ė s , l a i s v ė ir t e i s i n g u m a s .
VYTAUTAS A DAMBRAVA
ni vadai veda seną politiką, o ją pratimo ir nuoširdesnės paramos
T^**Caigiasi rinkiminė kampanija, jaučia, kai vyriausybės tradicinis laisvajam pasauliui "filtruoja" principų plotmėje. Tie principai
"įstebėjome Carterio - Reagano de- pareiškimas ir Valstybės departa- dar Stalino pastatysasis Gromy- yra ne vien lietuvių ar pabaltie**^Stus. Belieka apsispręsti ir atwmento kalbėjo gražiai, bet ma- ko.
Jei taip, tai lietuviams pasirin PACKAGE E X P R E S S A G E N C Y
y:.duoti savo balsus.
žai, esmėje nieko nepasakydaMARMA
NOREIKJENS
L»i*> a Rinkimų išvakarėse lietuviai mas. Dabartinė politika ir yra kimas yra iš tikro labai aiškus.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
klausia, kuris kandidatas bus pa kalbėti ir nieko nepasakyti, nes Juoba, kad Reaganas atstovauja
tiems
idealams
ir
moralės
prin
jėgesnis krašto vadas, kuris jų at lietuviai ir visi pabaltiečiai yra
Labai pageidaujamos geros rūšies
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
cipams, kurie sudaro katalikiško prekės. Mal-aaa ii Europos sandeliu.
statys pašlijusį JAV prestižą pa politiniai raupsuotieji.
2*08 \V. 6» St., Chicago, IL «082»
IR MĖGĖJAMS
sios lietuvių tautos dvasinį pa
TEL.
— WA 5-2:87
šaulyje ir pajėgs stiprinti ekonoLabai neseniai pietų amerikie grindą ir kurio nei laikas, nei
s_ ^Tiunę ir socialinę krašto gerovę.
čiai man pastebėjo, jog, be abejo, priespauda giliau nepažeidė.
-Amerikos lietuviai klausia taip
visi Amerikos lietuviai, latviai ir
Po rinkimų daugiau paaiškės. ui apdrauda nuo ugnies ir automopat, kuris kandidatas bus palanestai balsuos už Reaganą. Kodėl?
I0<fe _ 20% — 30% pigiau mokėsit
•kesnis lietuviams ir Lietuvos reiŠiuo
metu svarbu Amerikos pa billo paa mus.
Daug sutaupysite, pirkdami čia
Dėl to, kad jis pasisako prieš so
-iitukal'ui. Visi kandidatai žvejoja bal
FRANK
Z
A
P
O
L
I
S
vietinį komunizmą ir jo agresijos
\ų reikmenis. Pasinaudokite pa
sus, visiems ju reikia. Iškyla tau
padarinius pasaulyje. Jie darė lo
3208Vį
W
e
s
t
95th
Street
togiu planu atidedant pasirink
F o r e y e care information
tinių mažumu svarba, nes balsu
gišką išvadą, kad kandidatui, at Gali SIGHTLIVE — 425-6644
Telef. — GA 4-8654
tus reikmenis ypatingai progai.
persvara yra nežymi, ir kiekviemetančiam sovietinį komunizmą
This ts a pubUc acrvtae oi
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
ūiu7i!~ii~ii~ii7TMiiiiii!i!iiitiimininiiiii
nas balsas yra svarbus. Gal dėl to
ir jo ekspansinę politiką, Lietu DK. JAMES G. CVSTARD and
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
BDU kandidatai pastebėjo ir lietu
ASSOCIATES, Optometrist*
vos ir Pabaltijo likimas turi būti
2537 W. 95tii SC, ETargreeo Park
vių kilmės amerikiečius. Neseniai
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
arčiau širdies. Nesąmonė būty gal
prezidento
Carterio
atstovai
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
voti, jog Reaganas nori karo —jo
^^Bendruomenės Tarybos posėdy
Pardavimas ir Taisymas.
niekas nenori. Tačiau Reaganas
3314 West 63rd Street
DENTURES REPAIRED
^"TjChicagoje atsiprašė lietuvius dėl
M I G L I N A S TV
turi pilietinės drąsos priimti rea
ŠAME
DAT
^llįaltųJŲ rūmų nedalyvavimo paTel. — PRospect 6-8998
lybę tokią, kokia ji yra, ir daryti
2346 W. 69 St, teL 776-1486
PICK-UP AND DELTVERY
V"?-sauliniame jaunimo šokių festi
išvadas, kaip amerikietis ir kaip
SERVICE
•iiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiii'
valyje. Taip pat neseniai respubgalimas laisvojo pasaulio vadas. 366-5156
549-2272
rrkonų partijos kandidatas Ro- Reaganas apgailestauja, kad Ame"^"^nald Reagan, sveikinęs lietuvius
*** 'festivalyje, iškėlė plakatą su įra
MX. GKEENWOOD F U N E B A L
HOME persikėlė t
šu: "I love Lithuaniansl"

RINKIMŲ

IŠVAKARĖSE

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 1 d.

A. f A. ELZBIETA W1TKUS
Gyveno Cicero. Illinois.

MARIJUETTE PHOTO
SUPPLY

Mirė spalio 30 d , 1980 m., 8 vai. ryto
Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank Stuper, marti Albina,
duktė Betty Vasaitis, žentas Joseph, 9 anūkai, 6 proandkai, kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė R. K. Moterų s-gos 2-rai kuojai. Dievo Motinos So
pulingos draugijai ir Sv. Kazimiero Sseselių rėmėjų draugijai.
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį nuo 2 iki 9 vai. vakaro Vasai
tis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Avenue, Cicero.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 3 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

TELEVIZiJOS

AVIES KAILINIAI

5 5 7 0 W. 95th
TEL.
Joseph A.
Robert B .

•

Jei mes silpstame, kokią teise
"korime iš kitų ko nors daugiau
J&S reikalauti?
' ' ^ K y l a klausimas, ar kandidatų
lietuviams tariami žodžiai yra
ajrisi
^^^pjuoširdūs? Ką kalba faktai? At-Easimenu, lietuviai Washingtone
pagerbė Zbignewą Brzezinskį.
Jam įteikė dovanėles, o jis, būda
mas mandagus, jiems šiltesnių
žodžių pasakė, nors jie nieko
S'^ij&ndro su Pabaltijo politika ne<v ,
"" 6urėfo. Lietuviai atrodė paten0811,
%ntt. Ne visi. Associated Press
^„korespondentė man sakė, kalbėju
—Ilsi su Brzezinskiu. Užsiminęs lie— -ttrvfus, Brzezinski pasakęs: "Lie^. įfevių galvos kietos, bet jos yra
tuščios". Išvada aiški: lietu
viams trūksta kritiško cinizmo
„ -^ozės. Pasaulio jaunimo šokių
'^festivalis irgi parodė, kiek ir kam
iUjjjyriausybėje mes tikrai rūpime.
'X? „'Respublikonu kandidatas Reaga
' ~nas sakosi mylįs lietuvius. Jo pa
reiškimas atrodo nuoširdesnis
į^^aen tik prisiminus Reagano pa
reiškimą Vasario 16 proga. Rea^gSnas pasakė, ką jis galvoja ir ką
4gltHillUllltnilMMIIHIt1IIIUUt1tlllllllllll

P L U MB I N G
Llcensed, Bonded, I a s a r e d
Nauji darbai ir p a t a i s y m a i . Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocks.
" i : S t o k o s vamzdžiai išvalomi elektra.
Į a u t o m a t ą gaut kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.

^"SERAPINAS — 636-2960
_ tiiinii

i

Laidot. direkt. Vasaitis - Butkus. — Tel. OL 2-1003.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A. t A. MYKOLUI SUBATCIUI mirus,
gilią užuojiirtą reiškiame žmonai STEFUTEI, dukroms
JUDITAI ir EGLEL sūnums ARŪNUI, GINTARUI DA
RIUI bei jų šeimoms.
Liūdime kartu su Jumis.

WAGNER and SONS

Toko ii
Hot Springs
isjust
Great!

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, tentas, anūkai ir proanukai.

St., Oak L * w o , DL
— 445-3460
Dolik, {steigėjas
Koeoster, direkt.

Goethe
teisingai pastebėjlo,
VYRAMS IR MOTERIMS
^.:.Jtad žodžiams pribrendus, reikia
Prieinamos kainos.
^--i-žiūrėti į veiksmus ir darbus. Yra
Siuvame ir pagal užsakymą.
—^faktas, kad metai iš metų Lietu
vos klausimas stumiamas užmarš
ROB - EL'S
Tin, o lietuviams rūpimu reikalu 4412 W. 59th SL, Chicago, IL 60629 YOUR WEDDING
-— ^-pareiškimai retėja ir menkėja,
Recorded in
TEL, — 735-5667
"^roaganas teisingai pastebėjo, jog
COLOR VIDEO
1:30 v. r. iki 7 v. v. Šeatad.
su visa vyriausybės akcija už žmo Atd.:
8:30 v. r. iki 5 v. v. Sekm. nuo 1
By
gaus teisių atstatymą tas klausi iki 5 v. popiet
OOZ VIDEO PRODTJCmONS
mas beveik nejudinamas anapus
Keep the memory freah forever and
geležinės uždangos. Jis tokią poever! A keepaake for your areat
grrandchildren.
c«o*įįtiką pavadino "hipokritiška".
We also tapė ai i types oi partieą
i*no&i mūsų politinių veiksnių skai
bands. stag-e productioaa.
dymasis ir kiekvienos grupės aistCOZ VIDEO PRODUCTIONS
*>***T« veikti atskirai ir vadinamoje
TEL. — 235-9629
3,3
'TYPEWRITERS AND
laisvinimo veiklose rungtyniau
ADDENG MACHINES
ti pasiekė,tiek, jogį jlaugeliu atve. iu pabaltiečiai j r a ..^traktuojami
Nuomoja, Parfaoda, Taiso
Aukštos kainas mokamos oi
Kaip 7 politiniai raupsuotieji: jei
Virš 50 metų patikimas jums
AUKSĄ. — DEIMANTUS —
kas ir rodo užuojautos, tai niepatarnavimas.
SIDABRĄ
i 5616 So. Pulaski Rd.. Chicago
MARGOTS FIJfE JEWELRY
nesu
520 SOUTH MICHIGAK AVE.
Pbone - 581-4111
PHOJTE: 4 3 7 - 2 2 3 5
prantama. Esmėje mes sergame
kitų liga; tai kas, kad tie kiti yra
mūsų broliai, Taigi prie lietuviš
kos sare4ės* 'cfedžfajarne vandeny*
ne, vadinamame Amerika, didie
ji laivai nesustoja — jie praplaukia pro šalį. Būtų lengviau, jei
Firstof all, Hot
Springs has those
įTi/mes turėtume įtakos spaudoje ar
vvorld-famous thermal
^televizijoje, jei iš pabaltiečiu atvvaterbaths
Terrificfora
fcos sirastų kongreso nariu, senatorių,
pepper upper—no matter how
"'"gubernatorių ar nors miestu bur
tired or worn out you ?ee! And
at the Arlington, the baths arę
mistrų. Ir ministerijų viršūnėse
given In a iuxurious pnvate bathTTetuvių nėra. Lietuviai nuo seno
house. Right at the hotei.
mėgsta "knygą ir lyrą", o ne po
Then there's M country club pnvi!eges for crtallenging
litiką. Laisvės reikalas net ir ne
goH o n PGA rated courses; tennis night and day (on
iighted courts; and Instruction). Swimming, riding,
?v^enam pabaltiečiui virsta nebe
cycling. boattng, f i s n i n g a n d m o r e , too.
^ i ū n o ir kraujo, o filantropijos
Your choiceof 560 rooms and suites awaits you—in the
reikalu.

.

STASYS

Mažeika S^Evans

NAUMUS ir MAMA

Laidotuvių Direktoriai

Detroit, Michigan

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiHniiiiHiiiiiiiiinu.niiiiiiiiiiiiiiiniiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiL

į COSMOS PARCELS EXPRESS 1
i

US...J

CORP.

1

heart of the South and the beautitui Ouachrta Mountains.
FREE RATES
For Res«rv»tions Call Toli F r e * 800/643-1502
FOR CHJLDREN
undef 1 2 staying in a room
wtth tbe« uarents Or. Iam*y
._
,_, ptans o*ter two
cSouble roocrts
f<x sm^e rates

Ucensed

by

VNESHPOSYLHJBG

|

i

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugel} mėty

|

|
I

skubiai ir tiksliai aptarnauja
savo skaitlingą klljentūrą siunčiant

|
|

Į
|

DOYANAS-SIUHTIMIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ
ESTONIJĄ, UKRAINIJ4 ir 1 1 .

I
|

MARQUETTE FUNERAL HOME

|

TĖVAS IR SŪNUS

1

GAVĖJAS

|

TŪKSTANČIAI

NIEKO

1

VISI

|

GARANTUOTAS

NEMOKA.

KLIENTŲ

STUNTINIAI

PATENKINTI

APDRAUSTI

SKUBUS

IR

TIKSLUS PRISTATYMAS

|

2533 VVest 71 St., Chicago

į

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o

Visuose mūsų s k y r i u o s e r a s i t e didelį kiekį įvairių a u k š t o s
kokybės prekių prieinamomis k a i n o m i s

s
=

S

Informacijų ir nemokamų k a t a l o g ų p r a š y k i t m ū s ų vyriauaioje

5

=

įstaigoje ir visuose m ū s ų s k y r i u o s e

E

488

MADIS0N

/

HOTKL

|

FLOOB 21st

=

NEW YORK, N. Y, 10022

|

TeL:

|

(212) 758- 1150/1

SKYRIAI:

HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS

Apple-Valley. Minn. 55124
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Hackensack. N. J. 07601
So- Boston, Mass. 02127
«
Chicago, III. 60622
Chicago, Dl. 60629
Ckveland, Ohio 44134
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Fort Wayne, Ind. 46808
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Grand Rapids. Mich. 49504
Bridgeport, Conn. 06610
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
Hartford. Conn 06106
Lakewood, N. J. 08701
Atdara šiokiadieniais nuo i »aL ryto Od 10 vai. vakaro.
Los Angeles, Calif. 90022
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro
New Ha* en., Conn. 06511
Newark, N J. 07106
Phfladelphia, Pa. 19122
Philadelphia,
Pa. 19141
^iiiimiiiiiiiiHiiiHiiiifiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮž =
Pittsbnrgh, Pa. 15203
Waterbury, Conn. 06710
Wortester, Mass 01610
=
V K Z ' y
LAIKRODŽIAI IR B R A N G E N Y B Ė S
= = Iryington, N. J. 07111
Youngstown, Obio 44503
Pardavimas ir
Taisymas

JAY DRUGS V A I S T I N Ė
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60S29

SI

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

A. TT VV EE R
R AA SS
A.

2646 W 6Bth Street —

II!

612 — 4 3 2 - 7 0 8 3
7626 W. 150 St.
AL 4 - 5 4 5 6
45 Second Avenue
CH 3 - 2 5 8 3
135 W. 14th Street
201—342-9110
112 Maln St
268-0068
389 West Broadway
BR 8 - 6 9 6 6
2222 W. Chicago Ave.
WA 5 - 2 7 3 7
2501 West 69 St.
884-1738
6089 State Road
432-5462
1807 Beineke Rd.
GL 8 - 2 2 5 6
636-38 Bridge S t . \ W
— 367-2863
1880 Seav1ew Ave.
246-9473
818 Park S t
FO 3 - 8 5 6 9
241 Fourtn S t
AN 1 -2994
900 S. Atlantic Rivd.
LO 2 - 1 4 4 6
1329 Boulevard
698 Sanford Avenue
373-8783
1214 N . 3th S I
PO 3 - 4 8 1 8
4923 Old York Rd.
GL 5 - 9 5 8 6
1307 E. Canon Street
HU 1-2750
756 • 1668
S55 Cook St.
144 Millbury Street
SW 8 - 2 8 6 8
1082 Sprlngfleld Ave.
374-0446
909 W Federal St.
RJ
3-0440

1
S
|
=
E
E
=
=
=
s
=
S
=
~
S
H
=
§
E
=
f
=
;
5

Tel. R E 7-1941
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i

i

AVENUE

(tarp 5 1 ir 5 2 g a t v ė s )

PETKUS

|

=
s

C O R P .

<C~^

6845 SOUTH VYESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
TeL 422-2000

i

COSMOS PARCELS EXPRESS 1

I

Amerikoje išgyveno 70 m.

atiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiir?

Tel.

47b-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel.

YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6<»th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUAN1CA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S O . HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL.

TeL OLvmpic 2-1003

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 1 d.

OKUP. LIETUVOJE

CHICAGOS Ž I N I O S

x Stasys ir Sofija Draugai
— Anglę kalba leidžiamas
BRANGS LĖKTUVAI
:
j prašo paskelbti visuomenės dėmėnesinis žurnalas "Soviet LiteDešimt lėktuvų linijų planuo-:
j mesiui, kad Marquette Parko
rature" savo numerin įtraukė
ja
nuo lapkričio mėnesio pakelti
kolonijoje skleidžiami rinkimų
olimpinės poezijos antologiją.
kelionių kainas.
:
propagandiniai laiškai "Save
Joje atstovavo poetai — A. Bal
our Nation" su parašu Chas P.
TIKĖTAI Į PARENGIMUS 1
takis, A. Maldonis, J. Marcinke
Kai, o antroje pusėje "Iithuavičius, E. Mieželaitis ir V. Pal
Prie Chicagos miesto rotušės,.
į nians for a better Chicago" su
činskaitė. Jų eilėraščius anglų Daley Center Plaza, nuo lapkr.
X Dėmesio "Draugo" skaity- i S £ * r a š u Pavardžių, kurie tam
kalbon išvertė I. Železnova, P. 12 d. bus atidaryta būdelė p a r 
tojams!
Pirmadienio laidoje i l a i š k o t u r i n i u i P a a r i a , reiškia
Tempestas, V. Žak, A. Mileris ir davinėti tikėtus į įvairius tą p a 
talpinamas inž. Antano Rudžio P r o t e s t % P r i e § M pavardžių pa
L. Pažūsis.
čią dieną įvykstančius parengi
skelbimas — straipsnis, kodėl! ^udojimą be jų žinios ir sutimus papiginta kaina. Panašios;
reilaa rinkti prezidentu Bonald k u n o — Palangoje buvo surengtas būdelės jau veikia New Yorkeč
DC-sis estradinės muzikos festi Bostone ir kitur.
Reagan. Prašome atidžu»* per-! x A. Milius iš St. Petersburg
valis "Baltijos jaunystė". Paskaityti ir tada balsuoti. .pr.). į Beach, Fla., mums atsiuntė maAREŠTUOTI VAGYS
|
grindinį Palangos vykdomojo
_,
..
_ .
l lonius sveikinimus, padėkojo už
į
į komiteto prizą laimėjo Vilniaus
x Tėvu manjonų bendradar-; k o r t e l e s fc p r i d ė j o ^
dolerių
Chicagoje areštuoti trys jau-_
filharmonijos vokalinis - instru nuoliai, kurie miesto pietvaka
bm renginių komitetą sudaro: • a u k ą m ^delę
aramą mūsų
S. Wabal, Iz. Gedwill, A. Paukš dienraščiui esame plabai
mentinis ansamblis, vadovauja riuose įsilaužę į traukinio vago
dėkingi.
ta, H. Kodytė, P. Augaitienė, A.
mas M. Suraučiaus.
x John Paukštis, Lietuvos vy
nus vogė prekes.
Skrebutėnas, S. A. Kaulakis, P.
tis,
šaulių
organizacijos
narys,
Zakaraitė, P. Tamošiūnas, I
McEven ir A. Snarskienė. šiuo; B a l z e k o muziejaus rėmėjas, pri
metu didžiausias komiteto rū klausąs Nekalto Prasidėjimo pa JAV LB IX tarybos sesijos metu pranešimus seka 15 k.: J. Urbonas, Alg. Rugienis, Alf. Vėlavičius, ir Albertas Mi
LITHUANIAN - AMERICAN NATIONAL DEMOCRATIC
pestis yra Tėvų marijonų ben rapijai, Liet. Prekybos rūmams, siūnas. Už jų matosi dr. F. V. Kaunas, A. Miliūnas ir kit.
Nuotr. Jono Kuprio
LEAGtE
dradarbių metinis parengimas, Dariaus ir Girėno veteranų pos
4030 Archer Ave., Chicago, 111. 60632
(312) 847-1515
kuris įvyks lapkričio 2 d., 1 vai. tui, kandidatuoja į valstijos
p. p. "Vienuolyno patalpose, kongresmanus. Lietuviai leng
vai gali jį išrinkti lapkr. 4 d., jei
6336 S. Kilbourn Ave.
balsuos pirma už visus kitus,
X Dr. K. G. Ambrozaitis, kaip j patraukdami rankeną 11-H, kuri
LIETUVIŲ VAKARONE
Dering, Kazys Bradūnas, Juo sytojai (bent 959c) buvo lietu
ir kiekvienais metais, taip ir į yra apatinėje eilėje. Visi 23-čio
zas Masilionis.
viai. Skatino daugiau panašių
MIESTO BIBLIOTEKOJ
šiemet, užsakė "Draugą" trims j distrikto balsuotojai turi palaiciklų rengti.
J.
švabaitė
išryškino
kylantį
asmenims, apmokėjo prenume- į kyti savo tautietį, jei nori turėti '• Literatūros paskaitų serija JAV-se etninį judėjimą, kitų
K. Bradūnas pageidavo, kad
ratas ir dar pridėjo 30 dolerių į savo atstovą Blinojaus valstijos j miesto bibliotekoje, Cliicagos kalbų mokėjimą, Harvardo uni šitokiose programose būtų dides
Lawn padaliny, 6120 So. Kedzie,
auką. Maloniai dėkojame ir) kongrese.
(pr.).
versitetas išleido net etninių nis procentas klausytojų ame
skelbiame Garbės prenumerato-j x J u o z a s j u o z a i t i s iš Juno' baigėsi spalio 29 d. poezijos kultūrų enciklopediją, kurioje rikiečių. Gerai būtų kviesti ir
vakarone. Pirmoji savo poeziją
num
5
| Beach, Fla., prie prenumeratos
skaitė Julija švabaitė apie sek lietuviams skiriama 12 psl. Fon paskaitininkų daugiau ameri
Nereikėtų
apsiriboti
x Aleksandra ir Antanas Ma- \ mokesčio pridėjo 50 dolerių au- madienį, apie gyvenimą, kaip das, kuris finansavo anos enci kiečių.
sioniai iš Fair Lawn, N. J., buvo' kJ*- Esame jam už didelę para- stumbražolės žiedą, užpiltą sal klopedijos išleidimą, parėmė lė-į vien literatūra, galėtų būti pas
atvykę į Chicagą ir dalyvavoj "H l a b a i dėkingi ir skelbiame | džiu nuodu. Poetė vaizdavo nuo šomis ir šias literatūrines vaka kaitų ciklas apie lietuvių meną,
JAV LV LX tarybos sesijoje.! Garbės prenumeratorium
taikas išgyvenus 35 m. drauge, rones miesto bibliotekoje, šią muziką. Būtų galima tai pa
Grįždami į namus, užsuko į
niekad nesakant sudiev. Jaut programą J. švabaitė laiko di įvairinti skaidrėmis, plokšte
"Draugą", kalbėjosi su redak
rus buvo jos eilėraštis apie gin deliu pasisekimu. Reikėtų dau lėmis.
Likę no other president before him and likę none of the other canditoriais, nusipirko naujausių lei
taro saulę — "parsinešiau gin giau reklamos. Ateity galėtų
Bibliotekos
atstovas
N.
Tiwaį
•
dates today, President Carter has demonstrated a genuine commitment
būti vakaronės iš Lietuvos isto
dinių ir paliko didesnę auką.
taro kraują lino skarelėj".
na
pažymėjo,
kad
ši
lietuvių
j
•
to the cause of human rights.
rijos, genocido, tautinių papro
Širdingas ačiū. Antanas Ma
Kiekvieną jos eilėraštį per
programa,
palyginus
su
kitų
Į;
Unlike a Republican predecessor who refused to meet Alexander Solčių, įvedant skaidres, muziki
sionis yra pedagogas ir daugelį
skaitė aktorė Daiva Markelytėj
tautinių
grupių,
buvo
tikrai
ge-iį
zhenitzen
because he was afraid of offending the Soviets, President
nius vienetus, pasižymėjusius
metų buvo lietuviškų mokyklų
angliškai.
ra,
kaip
savo
turiniu,
taip
ir
j
Į
Carter has demonstrated his support and admiration for those who
tarp amerikiečių rašytojus, kaip
inspektorium Amerikos ryti
heva led the movement by meeting with various Eastern European disProgramos vadovė M. Saulai-į
lankytojų skaičiumi.
Algis Budrys.
niam kraštui.
sidents,
Similarly, unlike his Republican opponent who has studiously
tytė paaiškino, kad į anglų kai- Į
M. Kriaučiūnienė ir P. Vaitai
Daiva
Markelytė
meniškai
pa
avoided
taking any stand on the Madrid conference on compliance
bą jos eilėraščiai buvo išversti
tienė suruošė lietuviškų leidinių j : with the Helsinki
x Lietuvos bažnyčių nuotrau
Accords, President Carter has directed the U.S. Madrid
skaitė
lietuviškai
ir
angliškai
Gylienės dukters Aušros.
parodą.
kų, atsiliepdami į serijinio vei- i
deiegation
to
make
sure that all human rights violations committed by
Poetas Kazys Bradūnas skai-; Nobelio laureato č. Milašiaus
kalo autoriaus prašymą jų pri
the
Soviets
and
others
receive full public serutiny and exposure.
Gen. kons. J. Daužvardienė
tė eilėraščius, susietus su trem- Į kūrinį Įžanga.
siųsti, atsiuntė-: Juozas Mažei
If you care about human rights, help re-elect the man who has beSes. Agnesina savo ir kitų se padėkojo National Endowment
timi. Egzodo poetai — kaip
ka, J. Strungys (Chicaga), P e t 
come known throughout the worlo as their champion. Help re-elect
for Humanties, kuri finansavo
selių
vardu
reiškė
padėką
už
kaktusai dykumoje žydi smėlyje, i
ras Griganavičius
fDowners'
PRESIDENT CARTER ON NOV. 4th.
šias vakarones, pabrėždama rei šią programą, dėkojo bibliote
maitindamiesi mūsų krauju.
Grove), E. Fedaras (Kanada),
If
Jimmy Carter is not re-eleeted. it is likely that American involvement
kalą ateity daugiau išgarsinti kos vadovybei, kuri ir vaišių
kun. A. Račkauskas (Brookly-į
vvith
the human rights campaign wi!l once again become abandoned.
Antrame eilėrašty šaukė —i šitokias programas.
parūpino, dėkojo spaudai, radi
•nas), Bronė Ciunkienė (War-! X Frank D. Savickas, vienin pailsėk, sėdęs ant uolos: atėjo
STANLEY BALZEKAS, .Ir., President
J. Masilionis: reiškė padėką jui už garsinimą, dėkojo pas
ren). Autorius nuoširdžiai dė telis lietuvis senatorius Illino-1 me prie krašto žemės, kramty-; šios programos iniciatoriams, kaitininkams ir dalyviams, ypač
jaus
valstijoje,
yra
iš
27-tos.
JONAS
NASVYTIS, Chairman
koja ir prašo visus, kurie dar
darni
karčius
trupinius.
šalį
dėkojo
prof.
dr.
M.
Saulaityteifinansuotojams,
ypač
M.
SauCleveland,
Mid-Atlantic States
Jo rūpesčiu buvo'
bažnyčių nuotraukų turėtų, pri-Į apygardos.
tas
vėjas
pučia,
neša
dykumų
Stankienei.
laitytei,
kuri
sumaniai
viskam
JULIUS KUZAS, Jr.
siųsti Br. Kvikliui, "Draugo" i gauta lėšų Illinojaus universite-, smėlį. Trečiu eilėraščiu kalbė-j vadovavo. Pagyrė paskaitinin
į
Nuoširdžią padėką gen. kons.
Chairman, Cook County
te
palaikyti
lietuvių
kalbos
stu\
adresu.
»
jo
apie
lietuvių
kapines
Sibire,
kus šilbajorį^ K. Ostrauską. J. Daužvardienei, M. Saulaitytei
dijas. F . D. Savickas yra de- j
X A. a. Adolfo Orvido dvejųj mokratų 15-tos apygardos pir- Į kur žydi gėlė kruvina amžiny Įdomi A. Saulaičio paskaita apie ir kitiems išreiškė bibliotekos
lietuvių išeivių, laikraščius. E. atstovas N. Tivvana.
metų mirties sukakties proga' mininkas. Todėl jam pavyko bės delnuos.
Šie
eilėraščiai
išversti
į
anglų;
Bradūnaitė gyvai kalbėjo apie
Pažymėtina,
kad
minėtas
šv. Mišios už jo sielą bus atna-• gauti iš miesto savivaldybės lėšaujamos lapkričio 9 d., sekma-i šų sutvarkyti Chicagoje 69-tą kalbą buvo išspausdinti "Litua-1 dainas ir tautosaką, Gražulienė amerikiečių fondas šios lietuvių
turiningai kalbėjo apie verti programos pravedimui buvo pa
dienį, 9 vai. ryto T. Jėzuitų ko-', gatvę, paverčiant ją į lietuvių nus" žurnale.
Toliau
buvo
pokalbis
apie
šio
mus, kaip paskaitininkai ir klau- skyręs 3500 dol
J. Pr.
plyčioje.
Prašome gimines. : pasivaikščiojimo vietą (Lithuaje
bibliotekoje
turėtas
literatū
draugus ir pažįstamus dalyvauti! nian Mali). Marąuette Parko
pamalodse ir pasimelsti už a. a. i lietuviai turi paremti Frank D. ros vakarones. Pagrindinę ver
Adolfo sielą. žmona ir duktė Savicką, balsuodami lapkričio tintojų grupę sudarė pakviesti:
gen. konsule J. Daužvardienė,
(pr.). - -i dieną.
(pr.).
Julija
Švabaitė, seselė Agnesina
x Akiniai siuntimui \ lietu- į x Naujausių leidiniu "DrauOKUP. LIETUVOJE
J. A. VALSTYBĖSE
vą. Kreipkitės j V. Karoaaitę — i S e " už didesnę sumą užsisakė:
X
Marijonų
koplyčioje
VėfiOptical Studic, 2437** W. Li Virginia Jakštas (New York).
— Pasaulio lietuvių Bendruo
— Kazio Borutos monografithuanian Plaza Ct. (69th St.) L. Ciplijauskas (Edmonton), nėse, lapkričio 2 d., bus atna
|
nę
studiją parašė kritikas Vymenė,
ryšium
su
Jungtinių
Tau
Chicago, UI. 60629. Telef. - M. Šimkus (Baltimore), J. In šaujamos už mirusius, paves
driūnas (VVheaton), A. Suther- tus vienuolijos maldoms, šv- tų Generalinei asamblėjai adre-1 tautas Kubilius. Išleista Vilniu778-6766. (sk.)
land (VVhite Plains), Dr. Dale Mišios 7 vai. ryto, o gedulingi suojamu memorandumu, reika- je, 285 psl.
x Aukštesniosios Lituanisti-j pį e tak (Kanadoje), Sofija Ože- mišparai bus vakare. Šios pa laujančiu dekolonizuoti Sovietų!
nės mokyklos tradicinis vaka lienė (Chicagoje).
maldos tęsis visą aktavą — iki Sąjungą, drauge šu kitų penkių
HiiiiiinifiiiiimiiiiiuinmiuiMiiiiiiitiiuj
ras įvyks lapkričio 8 d., šešta
x Dr. R. Sidrys, Streator, lapkričio 9 d. vakaro. Prie ok pavergtųjų tautų (estų, latvių,
!
Advokatą*
dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo | UI., atsilygindamas už korte tavos už mirusius prisijungu
gudų, turkestaniečių ir ukrai
centre, šokiams gros B. Pakš les, aasiuntė malonų laišką ir sieji savo auka prašomi jungtis
GINTARAS P. ČEPĖNAS
niečių) atitinkamomis organi
to orkestras.
Rezervacijoms 20 dol. auką. Už didelę para ir savo maldomis.
Darbo
vai.: nuo 9 v. r. iki 6 T. •.
zacijomis 1980 m. spalio 23 d.
skambinkite vakarais E. Lapė- mą esame labai dėkingi.
X Prel. J. Tadarauskas pa
New Yorke surengė svarstybas Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
nienei tel. 687-9226.
(pr.).
ir pagal susitarimą.
X Adv. Povilas žumbakis kal kvietė kun. J. Prunskį gruodžio apie dabartinę sovietinės Rusi
x V Teatro festivalis Padė bės Korp! Giedros kultūrininkių 8—14 d. pravesti susikaupimo
Tel. 776-5162 arba 776-516S
DfcMEBIO, DfiMESIO, 23-čio distrikto balsuotojai gyvenan- •
kos savaitėje, bilietai Vaznelių susirinkime lapkričio 2 d., Jau dienas Hamiltono lietuvių para jos imperiją. Svarstybų metu
2649 W. 63 Street
tieji Brighton Parko, Town of Lake ir Bridgeporto koloni- :
Frank Shakespeare, buvęs JAV
pijoje.
prekyboj 2501 W. 7lst St., Chi nimo centre.
Chicago, 111. 60629
jose. Neužmirškime lapkričio 4 d. dalyvauti rinkimuose ir •
X Mary Juzėnas giedos solo informacijų tarnybos direkto tiifiiiiHiiiiiiiiiiiHiiittiiiiTntiiiiiitiiiniiti
cago, UI. 60629, galima užsisa
x Bosas Gintaras Aukštuolis,
balsuoti
už JOHN PAUKŠTIS, kandidatuojant} j valstijos \
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol.,
Haendelio ir Shuberto kūrinius rius, dėstė, kaip dabar vykstanti
anksčiau gyvenęs Australijoj,
kongresmanus.
S
4 dol., 3 dol. Žymenų banketas
Vėlinių dienos proga šį sekma žinių (communications) revoliu
balsą
studijavęs
pas
Metropoli
— 10 dol. asmeniui. Bilietus
dienį, 9:15 vai. šv. Mišių metu
JOHN PAUKŠTIS yra žinomas mūsų lietuvių visuomenėje r" •
tan operos dainininkę Marjorie Švč. Mergelės Gimimo parapijos cija palengva užliūliuoja geleži Advokatas JONAS GIBAITiS
patartina įsigyti iš anksto.
6247 So. Kedzie Avenue
priklauso Lietuvos Vyčiams. Švč. M. Marijos Nekalto Pra- »
Lorenz, pasirodys pirmą kartą bažnyčioje. Ji keletą metų yra nę uždangą ir tirpdo priespau(pr.).
sidėjimo Parapijai, Balzeko muziejui, Lietuvių Prekybos ;
Chicagoje su Chicagos Lietuvių dainavusi Chicagos simfonijos osd retežius, o profesoriai - soTel. - 776-8700
X NAMAMS PIRKTI PA Styginiu ansambliu.
vietologai Richard Pipes (Harrūmams, šauliams, Dariaus ir Girėno veteranų postui ir yra L \
(pr.).
Chicago, Illinois 60629
chore.
SKOLOS duodamos mažais mė
buvęs posto komenderis.
'*
X Vyrai dainuoja. Toronto
X Dr. V. V. Palciauskas. vard) ir Andrew S. Ehren- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
»•
nesiniais įmokėjimais ;r priei vyrų choro "Aras" koncertas Champaign, m., dažnai paremia kreutz (Michigan), pavaizdavę
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Nuvykę balsuoti lapkričio 4 d. balsuokime už JOHN »
namais nuošimčiais. Kreipkitės į rengiamas lapkr. 22 d., šešta savo dienraštį. Tr dabar, atnau Rusijos tautybių politiką ir RyPAUKŠTIS,
patraukdami rankeną 11-H, kuri randasi apa- j
Mutual Federal Savings, 2212 dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo jindamas prenumeratą, aukojo i tų Europos tautų priešybę ruunėje
eilėje
kandidatų sąrašo. Balsuokite pirma už jį, po* •
West Cermak Road - Telef. centre. Rengia Margutis. Bi 20 dol. Skelbiame Garbės pre
-v
į siškajam komunizmui bei imto galite balsuoti už ką norite••
VI 7-7747.
(sk.) lietai Vaznelių prekybij ir Mar- numeratorium ir maloniai dė
•
; perializmui, pabrėžė reikalą telk DENGIAME IR TAISOME
kojame.
VISŲ
RCSIŲ
STOGUS
Pats
laikas
lietuviams
turėti
savo
atstovą
Ulinojaus
•
x RAŠOMOSIOS mas. lietuvišku gutyje.
(pr.)
ti vienumon visų pavergtųjų
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
x Dr. Arvydas Vanagunas, ' tautų pastangas kovai prieš So- UI savo darbą garantuojame
valstijos kongrese, kuris supranta išeivijos lietuvių reika^„ •
x Kazys ^kaisgirys, Chicago.
suose modeliuose gaunamos CHICA
lus ir remia jų veiklą,
*
ir esame apdrausti
dažnai
paremia
UI., prisimindamas ilgalaikį bi čikagiškis,
į vietų Sąjungos priespaudą, nes
«
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St..
''Draugą". Tr dabar gavome jo
Skambinkite
Visi 23-čio distrikto balsuotojai palaikykime savo tau- j
ir vakarais pas A. Daugirdą tel.—, čiulį. "Draugo" redaktorių a. a.
t
niekas
kitas
iš
jos
neišlaisvin
ARVYDUI KffiLAI
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi-j A ' 0 > ? z a B a r o n ą , p r i s i u n t ė 2 0 dol. 15 dol. auką, kurią jis atsiun siąs — pavergtiesiems patiems
tietį JOHN PAUKŠTIS!
tė
dėkodamas
už
korteles.
La
TeL — 4S4-9655
runko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., Į a u k ą . N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e už
!
reikėsią išsivaduoti, (bn).
•
bai ačiū.
E. NorthpM-t, N. Y. 11731.
(s*) Į p a r a m ą .
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