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anas laimėjo
prezidento vietą

— Pakistanas paskelbė, kad so
vietai baigia užimti ir prijungti
(Tęsinys)
pirčių gyvenvietėse: suomiškos —
prie savo teritorijos Afganistano
Į senatą ateina daug naujų veidų
ponams, o paprastos — liaudžiai.
žemės lopą, kuris kaip pirštas, bu
Viduklė (Raseinių raj.). 1980
Špitolė
statyta
dar
prieš
II-jį
pa
Washutponas.
— Antradienio , tes rašant, dar nebuvo aiški padė
vo įterptas tarp Sovietų Sąjun
m. gegužės 4 d. Viduklės parapi
saulinį
karą:
stogas
kiauras,
supu
rinkimai
buvo
istorinis
Amerikos tis New Yorke, kur respublikonas
gos ir Pakistano, siekė Kiniją. Šia
jos Bažnyčios komitetas parašė
me "Wakhan Salient" plote pri pasukimas į dešinę, .parodęs, kad kandidatas D'Amato vyravo prieš
LTSR Ministru Tarybai pareiški vusios grindys ir suaižėję sienos.
Reikėjo
skubaus
eilinio
remonto.
vežta daug sovietų kariuomenės įvairūs opinijos tyrinėjimai prieš demokratę kandidatę Elizabeth
mą, kuriame rašoma:
1977 m. birželio 1 d. bažnyčios
iš kaimyninės Tadžikistano res rinkimus buvo netikslūs. Preziden Holtzman, o ši vis atsisakė pri
**(...) 1976 metais, rudeniop,
tas Carteris pralaimėjo rinkimus pažinti respublikono laimėjimą.
komitetas kreipėsi į raj. vyr.archi
publikos.
miestelyje pasklido kalbos, kad
tektą Daunorą leidimo einama
— Europos Rinkos ministeriai labai įtikinančiai. Pradėjus skai Buvo vilčių, kad respublikonai
Raseinių rajono vadovai ruošia
jam remontui. Architektas liepė
nutarė neatšaukti sankcijų Ira- čiuoti balsus, paaiškėjo, kad ir pie senate turės pusę visų vietų ar
si atimti mūsų špitolę (špitolė
susirasti inžinierių, kuris pada
nui, kol jis laikys amerikiečių tinės valstijos, kurios balsavo už ba net daugiau už demokratus.
— namas, kuriame gyvena baž
rytų projektą, ir tik tada kreiptis
įkaitus. Ginklų Iranas negaus, Carterį 1976 m., šį kartą nuėjo Šis klausimas paaiškės rytoj.
nyčios tarnai). Dar 1949 metais
į Reagano stovyklą. Tik gimti
leidimo. Tuščios buvo mūsų pa
Alabamoje senatoriaus vietą
kol tęsis karas su Iraku.
buvome netekę klebonijos, visų
nė
Georgijos
valstija
balsavo
už
stangos surasti Raseiniuose inži
laimėjo
naujas politikas respubli
—Antradienio rinkimuose da
ūkinių pastatų ir parapijos salės.
Carterį.
nierių, kuris rizikuotų patarnau
konas
Denton,
kuris pagarsėjo,
lyvavo didelis registruotų balsuo
Taigi nepatikėjom tomis kalbo
Daug
valstijų,
kurios
buvo
lai
ti bažnyčiai ir klebonijai — pa
kaip
buvęs
Šiaurės
Vietnamo karo
tojų nuošimtis. Cook apskrity
mis ir galvojom, kad tie baisūs
komos
neaiškios,
galinčios
nu
daryti projektą, nebijodamas ra
belaisvis. Jau prieš 9 vai. vakaro
je balsavo 84.5 nuoš., Chicagoje
atėmimo laikai negrįžtamai nuė
svirti į vieną ar kitą pusę, pasiro prezidentas Carteris pasiuntė Re
jono bedievių sankcijų! (...).
—
87.5
nuoš.
jo į praeitį ir niekada nebegrįš.
Truputį paremontavom stogą
— Lapkričio 13 d. Washingto- dė Reagano rėmėjomis. Carterio aganui sveikinimo telegramą. Pa
Logiškai galvojant, visai nesu
ir
patalpas,
kuriose
gyveno
kle
nan atvyks Izraelio premjeras Be nepasisekimą nulėmė ekonominiai sirodęs televizijoje, Carteris pri
prantama, kad po 40 tarybinės
ginąs. Galimas daiktas, jis ban klausimai: infliacija, nedarbas, pažino, kad skaudu yra pralai
valdžios metų rajono vadovams bonas. O didesnė dalis namo dar
laukia leidimo remontui.
dys susitikti su rinkimus laimėju prisidėjo gynybos reikalai, Irano mėti, tačiau pažadėjo padėti Rea
vėl prireiktų senos špitolės.
pažeminimas. Daug balsuotojų, ganui perimti vyriausybę, koope
1980 m. sausio pradžioje Viduk
siu Reaganu.
1977 m., berods, pavasarį atvy lės bažnyčios komitetas gavo Ra
— JAV Pakrančių Sargybos kurie iki rinkimų buvo neapsis ruoti su juo. Carteris padėkojo vi
ko Raseinių rajono Vykdomojo , šeinių raj. Liaudies deputatų talaivai sulaikė Hondūro žvejų lai prendę, pasuko į Reagano pusę. šiems savo rėmėjams, ypač iškel
komiteto pirmininko pavaduoto Į ryhos ^ komiteto 1979 m. gruovą ir rado jame didelį kiekį ma- Manoma, kad Reaganui daug pa damas viceprezidento Mondale
dėjo CIevelande buvę debatai, darbą, pavadindamas Mondale
jas Z. Butkus ir Viduklės apylini d ž i o 1 9 d r a g t ą . » K a d a n g i V iduk
rijuanos. Suimti 9 jūreiviai.
kurių
metu jis galėjo atsakyti į geriausiu vicepirmininku, kokį ka
kes pirmininkas A. Zigmantas fe r e l i g i n ė bendruomenė remon
— Lapkričio 10 d. Lenkijos jam metamus demokratų kalti- da nors turėjo bet kuris JAV prepasnHBąBĄūPąląa i S « n j t u o j a gyvenamąjį namą savavaaukščiausias teismas turi paskelb
ką ir pareikalavo leisti įkelti į špi liškai, be reikiamos dokumenta
ti savo nuomonę apie naujas dar nimus. Komentatoriai pripažįsta, j c e n t a s . Carteris pripažino, kad
tolę vieną dirbančiųjų šeimą. cijos, ir nepaiso valstybinės ins
bininkų unijas ir jų statutą. Jei kad demokratams pakenkė kam J nepavyko atlikti visko, ką jis buvo
Klebonas reikalavimą griežtai at pekcijos įspėjimo, rajono vykdopanijos pradžioje prasidėjęs suski j užsibrėžęs.
metė, nes parapijai gyvybiniai rei nasis komitetas nutraukia 1974 m. Respublikonų kandidatas Ronald Reazan, antradienį laimėjęs prezidento teismas statutą atmestų, darbi limas, senatoriaus Kennedžio kan i Viceprezidentas Mondale savo
ninkai planuoja pradėti dviejų
kalingos patalpos. Ir vėl kalboms liepos 23 d. sudarytą sutartį dėl rinkimus.
didatavimas. Jis ypač buvo jau-Į kalboje sveikino laimėtoją Readienų streiką.
nebuvo galo:
čiamas Chicagoje, kur kandida į g a n ą \r ra gino visus amerikiečius,
pastato perdavimo nemokamam
to į valstijos prokuroro vietą Da į ^ politinio skirtumo, eiti vyriau— Nori įkelti pašalinius žmo naudoiimuisi Viduklės religinėj
Sovietai
ginkluoja
ley nerėmė demokratė, Kennedžio j s y ^ į į taIką. Mondale pasakė nenes operatyviniais sumetimais...
bendruomenei ir įspėja Viduklės
— Tai tik nervų gadinimas...
sigailįs praėjusių ketverių metų
religinę bendruomenę (pirminin
remeja, miesto mere.
abi puses
— Ne, čia Raseinių bedievių kas I. Paulauskas) ne vėliau kaip
Kartu su Carteriu rinkimus Baltuosiuose Rūmuose. Jis geriau
VVashingtonas. — Žvalgybos pralaimėjo daug demokratų libe pažinęs Ameriką ir jos žmones.
"ideologinės kovos" metodai... per tris mėnesius išlaisvinti sutar
sluoksnių žiniomis, Sovietų Są ralų, daug metų vyravusių se
Iš tikrųjų, jei rajono vadovai tyje minimo gyvenamojo namo
junga
remia ginklais, amunicija, nate. Iš jo buvo išmesti įtakingi
būtų tokie jautrūs dirbančiųjų j patalpas. (Vykdomojo komiteto
Vyskupas Povilonis
Iš
įvairių
grupių
daugiausia
rėme
moterys
skystu
kuru abi kovojančias vals ilgamečiai senatoriai: Pietinės Da
reikalams, tai jie patys, kaip ko- į pirmininkas A. Skeiveris, sekreto
munistai, galėtų tenkintis kuk-j r į u s O. Juozaitis)".
New Y orkas. — "New York Carteris 1976 m. gavo daugiau tffces Iraką ir Iraną. Prancūzija kotos sen. George McGovern, In
privačioj audiencijoj
siunčia ginklus Irakui, o ginklų dianos — Birch Bayh, senato
lesniais butais arba nedubliuoti;
CBua daugiau)
Times" ir CBS News antradienį katalikų balsų už prez. Fordą,
Spalio 24 d. vakare popiežius
pravesti žmonių apklausinėjimai, j Šeimose, kuriose nors vienas dalis ir lėktuvų motorus Iranui. užsienio reikalų komiteto pirmi
kovojančios ninkas sen. Frank Church iš Ida ; Jonas Paulius II privačioje aubalsuotojams išeinant iš balsavi į narys priklauso darbininkų uni- Mažesnes siuntas
:
Respublikonai kandidatai diencijoje priėmė Lietuvos vysmo būstinių, parodė, kad demo joms, apie 49 nuoš. balsavo užšalys gauna iš Vengrijos, Rūmu ho.
tvirtai
laimėjo aštuonias senato I **pą konferencijos pirmininką,
kratų koalicija, kuri, paprastai, Carterį, 44 nuoš. — už Reaganą, nijos ir Vakarų Vokietijos.
vieningai pasirodydavo rinki- ; tačiau 1976 m. Carteris buvo ga Sovietų Iranui siunčiami gink vietas. Kai kur balsai dar nebaig- Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų
lai eina per kitas valstybes, nes ti skaičiuoti, respublikonų laimė ; apaštalinį administratorių, vysniuose, šiais metais visiškai su-j ves 62 nuoš. unijų balsų.
iro. Panašus suirimas pasirodė tik; Tarp žydų balsuotojų Carteris Sovietų Sąjunga bijanti supy tojų gali būti daugiau. Šias eilu- kupą Liudą Povilonį. Ta proga
vyskupas Liudas Povilonis drau
1972 m., kada demokratų kandi-i gavo 47 Reaganas 35. Prisime kinti arabus.
;
ge su Latvijos vyskupų atstovu,
datų buvo George McGovern, šiais nama, kad 1972 m. McGovernas
Irako
karo
P.
Korėjoj
nušovė
Reaganas: mano sunkumai tik prasideda
Rygos ir Liepojos apaštalinio
S metais pralaimėjęs ir savo vietą gavo 66 nuoš. žydų balsų. Tarp
r
administratoriaus pagalbininku,
vadu pareiškimai
Los Angeles. — Ronaldas Rea nęs .pralaimėjimą, rašo "Exelsior ! senate. Daugelis demokratų bal- juodųjų balsuotojų Carteris vytris agentus
vyskupu Zondaks buvo pakviesti
ganas, sužinojęs, kad jis aiškiai Kitose Pietų Amerikos šalyse suotojų pritarė Reagano kampa j ravo^ tačiau Reaganas patrau
Seoulas. — Pietų Korėja paBagdadas. — Irako gynybos pas popiežių vakarienės. Priva
laimėjo prezidento rinkimus, pa Carteris įsigijo nemažai prieši- \ nijos šūkiui "Atėjo laikas pakeisti | g 16 nuoš. juodųjų, panašiai, i skelbė, jog iš Šiaurės Korėjos at- ministeris gen. Adnan Khairulsakė kalbą, kurioje priėmė tautos ninkų su savo žmogaus teisių vyriausybę". Du trečdaliai klausi k a i p F o r d a s i 9 7 6 m
I vykę trys komunistai, bandę infilt lah .paskelbė, jog iš Abadano tus vyskupo Povilonio pasikal
bėjimas su Šventuoju Tėvu už
išreikštą pasitikėjimą ir prisiekė reikalavimais ir spaudimu deši nėtų balsuotojų pasakė, kad ne-' Tarp balsuotojų,
kurie save « « * vieną salą, į kurią jie atplau bandė išsiveržti Irano kariuome
truko apie pusę valandos. Jo
darbas, infliacija, mokesčiai bu- vadino liberalais, Carteris laimė- į kė gumine valtimi, buvo nudaryti viską, kad "tas šventas pa niojo sparno vyriausybėms.
nes brigada, kuri buvo visiškai metu buvo paliesti svarbiausi
sitikėjimas būtų
patenkintas".
Izraelio premjeras Beginąs dė vo svarbiausias jų motyvas balsuo! . ~ į ™ ^ r i ^ V l h ' b u v o "su-i^uti. Susišaudyme buvo sužeis sunaikinta Abadaną apsupusių Lietuvos Bažnyčios reikalai. Po
| r j n k c s 7 Q n u Q § H b e r a l ų b a l s u j t i trys civiliai ir du policininkai.
Laimėtojas dėkojo savo rėmė kojo prez. Carteriui už jo draugiš ti uz Reaganą.
Irako karinių jėgų. Pats miestas piežius užtikrino, kad nuolat
Puse
visų
balsuotojų
pasakė,
> x u s t a t v t a , fcj tarp demokratų! V a k a r a i b o i k o t U O S
jams ir kampanijos darbinin kurną Izraeliui ir jo įdėlį rūpinan
yra visiškai izoliuotas, visi iš Aba meldžiasi už Lietuvą ir, rūpinda
laimėjo 66 nuoš. bal-j
.
,
kams, išskirdamas viceprezidentą tis Izraelio saugumu, už jo pa .jkad jie nori stipresnes užsienio r^atm
dano einą keliai perkirsti.
masis Lietuvos Bažnyčios pro
SOVletU p a r a d e
George Bush ir jo žmoną Barbarą, stangas taikos derybose tarp Izra . | politikos, griežtesnio elgesio su So | su> k a j 1 9 7 6 m ; i s g a v 0 77 n u 0 . į
Irako prezidentas pasakė par blemomis, iš širdies laimina vi
kuriems jis jaučiąs didelę skolą. elio ir Egipto. Beginąs žiūrįs prie vietų Sąjunga, nors tai ir padi šimčius.
Į Maskva. — Šį penktadienį Mas lamente ilgą kalbą, kurioje už sus Lietuvos tikinčiuosius. Au
Reaganas priminė prezidento Lin kin su pasitikėjimu, kad Reaga dintų karo pavojų. Didelė dalis
Šių metų rinkimai buvo, ga-1 kvoje turi įvykti tradicinis sovietų tikrino, kad Irakas gali tęsti ka diencijos metu vyskupas Liudas
kolno žodžius spaudos reporte nas bus Izraeliui draugiškas pre pareiškė pesimistines nuotaikas [
., .. r> - limas daiktas, paskutiniai CBS evoliucijos minėjimas ir kariuo ro veiksmus "amžinai", tačiau Povilonis Lietuvos katalikų var
riams: "Jūsų sunkumai pasibaigė, zidentas.
,
*~
• iX7- n menės paradas. Amerikos diplo gali ir pasitraukti iš Irano "ry
dėl Irano laikomų įkaitu. Puse,1 . . . .
du popiežiui įteikė dovaną: gin
televizijos komentatoriui Vvalter
o mano tik prasideda", pasakė
pareiškė
nepasitenkinimą
Carte
matai dėl invazijos Afganistane toj", jei Iranas sutiktų su Irako tarinę mozaiką, vaizduojančią
Japonijoje, paskelbus apie Rea
Cronkite, kuris rinkimų dieną
po rinkimų laimėjimo Linkol- gano laimėjimą, pakilo akcijų rio politika Irano atžvilgiu.
planuoja paradą boikotuoti. Kitos teritoriniais reikalavimais. Jei Ira Jėzaus Krikštą.
šventė
64 m. gimtadienį. Jo pa
nas. Reaganas pareiškė, kad jam biržos kainos, Hong Konge auk
Didžiausia
Carterį
rėmusi
Vakarų ambasados irgi nutarė nas reikalavimų nepriims, tie rei
reikės ateinančiose dienose visų so kaina ..pakilo 11 dol. iki 653.89 grupė buvo Amerikos moterys. reigos vasario mėn. teks Dan dalyvauti oficialiame priėmime, kalavimai bus didinami. Mes Mirė kun. P. Daugnora
amerikiečių maldų ir pagalbos.
Jei tarp vyrų Reaganas nugalė Ratheriui. Cronkite savo pareigo kurį ruošia sovietų valdžia, ta tol kovosime, kol priešas nusileis,
dol. už unciją.
Iš Lietuvos pranešama, kad
se buvo 18 metų ir komentavo ne
Visame pasaulyje Amerikos rin
čiau karinis paradas bus diplo pasakė prezidentas Saddam Hus- spalio 26 dieną, sekmadienį, Lat
Europoje mažosios Nato vals jo Carterį 54 — 37 nuoš., tai mo vienus Amerikos rinkimus.
kimai buvo sukėlę didelį dėme tybės: Olandija, Belgija, Norvegi terų tarpe santykis buvo 50 —i
sein.
matų boikotuojamas.
veliuose. Šiaulių rajone, staiga
sį. Sovietų žinių agentūra trim ja bijojusios Reagano laimėjimo, 50. Užsienio politikos atžvilgiu į
mirė Žarėnų-Latvelių klebonas
sakiniais paskelbė, jog Carteris nes jis gali didinti išlaidas gyny 62 nuoš. vyrų pasisakė už griež- į
Jungtines Tautos
kunigas Pranciškus Daugnora.
pripažino pralaimėjimą ir pasvei bai. Vokietijoje "Stern" žurnalo tesnę politiką, o moterų tarpe tik j
Velionis
buvo sulaukęs 77-nerių
tęsia balsavimus
kino Reaganą. Kinijoje buvo tyrimai parodė, kad eiliniai vo 47 nuoš.
I
metų
amžiaus.
Kunigu buvo
laukta Carterio laimėjimo, nes kiečiai mėgsta Carterį- Net ir vy
Nustatyta, kad
Andersono, j New Yorkas. — Jungtinių
įšventintas 1939 metais.
Reaganas pasisakė už Taivano riausybė bijanti, kad Reagano nepartinio kandidato, dalyvavi- j Tautų Generalinei
asamblėjai
Kunigo Pranciškaus Daugno
rėmimą ir ryšių plėtimą. Kinų politika gali pakenkti V. Vokietijos mas lygiai palietė abiejų kandi Į nevyksta užpildyti Saugumo taros
laidotuvės įvyko trečiadienį,
vyriausybės aukštas pareigūnas "rytų politikai".
datų Carterio ir Reagano bal- ; rybos tuščios vietos. Pietų Amespalio 29 d. Kretingoje.
pareiškė viltį, kad prezidento pa
sus, daugiausia patraukdamas ne'rikai atstovauti kandidatuoja Gos
Londono
Karališkojo
tarptau
sikeitimas neturės įtakos geriems
tinių reikalų instituto direktorius partinius, turtingesnius, jaunes-'. ta Rica, tačiau ji negauna pakan
KALENDORIUS
Kinijos — Amerikos ryšiams.
Lavvrence Freedman pareiškė, jog nius, universiteto diplomus tu- • karnai balsų. Anksčiau kandidaJaponija laukia dar geresnių
Lapkričio 6 d.: Leonardas, Ed
Europos pažiūras į rinkimus ga rinčius vadinamus "vyno ir sū-1 tavusi Kuba, kuri turėjo po kelių
ryšių su Amerika. Kanadoje Rea
viną, Ašvydas, Vigandė.
lima aptarti: "velnias, kurį mes rio" sluoksnius. New Yorke vie- j balsavimų pasitraukti, agituoja
gano laimėjimas sutiktas šaltai,
nas
žydas
iš
šešių
balsavo
už;
balsuotojus
neduoti
Costa
Ricai
Lapkričio 7 d.: Ernestas, Kari
pažįstame" principu. Nors Carte
nors ir Carterio laikais Kanada
Andersoną,
kuris
nutraukė
nuo
i
daugumos.
Nors
Panama
nelaina,
Sirtautas, Gata.
ris ir nefcuvo tobulas, taktiškas
turėjo Amerikai nemažai priekaiš
kitų
kandidatų
apie
17
nuoš.
žy
Į
koma
kandidate,
už
ją
vis
balsuo
Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:41.
prezidentas, europiečių manymu,
tų. Įdomu, kad Meksikos spauda
I ja kai kurios valstybės. Paskutinia
jis buvo "velnias, kurį žinome", dų balsų.
ORAS
laukia geresnių santykių su Ame
Žymus pakeitimas įvyko kata- Į me balsavime Costa Rica gavo
kada
Reaganas
esąs
"velnias,
ku
rika, nes Carteris buvęs nejautrus
likų tarpe. Jų 43 nuoš. balsavo į 85, o Panama 57 balsus. Pergalei
Saulėta, temperatūra dieną 55
Meksikos problemoms. Jis užsipel rio nepažįstame".
už Carterį ir 48 nuoš. už Reaganą.! reikia 95 balsų.
'-"zi^p^tas Carteris, didele baisų dauguma "rsla-.mSie* ^n-nden'o ~ev\ L naktį 35 1.

CARTERIS PRARADO
DAUG DEMOKRATŲ

Pasaulio žvilgsnis
į JA V rinkimus

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 6 d.
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IŠ 112-TOS
K U O P O S VEIKLOS
Trečias spalio mėnesio
antradienis. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos
salėje, Chicagoje, bus 112 kuo
pos susirinkimas. Fairfield
gatvė, kurioje salė randasi, iš
abiejų pusių jau pristatyta au
tomobilių. Iš jų lipa vyčiai. Ki
tos mašinos turi važiuoti į aikš
tę, nes gatvėje neberanda
vietos.
Julija Zakarkienė jau bedeginėjanti šviesas. Salės priekyje
du stalai apkrauti lietuviškais
kryžiais. Vienas didelis kry
žius bestovįs ant grindų. Ap
žiūrime juos. Kiek daug darbo
įdėta! Visokių mėnuliukų,
angelėlių, saulių, žvaigždelių ir
smūtkelių iš medžio išpiaustyta. Tokius kryžius gali dirbti
tik labai kantrūs žmonės.
Pirmininkas Albertas Zakarka kviečia užimti vietas. Dva
sios vadui kan. Vaclovui Zaka
rauskui vadovaujant kalbame
maldą. Kalbame karštai, nes
prieš akis stovi Lietuvos kry
žiai, kurie anais laimingais lai
kais puošė lietuvių sodybas,
pakeles ir kapus.
Sekretorė Sophie Nieminski
perskaito praeito susirinkimo
protokolą. 112 kuopa ruošia šo
kius Vyčių salėje. Rengimo
komitetas gavęs laimėjimams
nemažai dovanų. Bilietai jau
išsiuntinėti kuopos nariams.
Tie šokiai yra reikalingi, nes
IJ.-Z.JZ
papildo kuopos kasą. O pinigų
reikia metų bėgyje. Be to, per
šokius ateina į kuopą naujų na
rių.
Buvo aptarta lapkričio 8-9
dienomis ruošiamo Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos
festivalis. Tai 112 kuopos pa
rapija. Daug jos narių abi die
nas ten dirbs. Jie turės savo
kioskus su maistu, laimėji
mais ir žaidimais. Parapija tu
ri mokyklą, kurioje mokosi ir
vyčių vaikai, o festivalio pel
nas bus skiriamas mokyklos
išlaidoms padengti.
Lietuvių
Susivienijimo
Amerikoje vyrų kuopa ruošia
solisto Algirdo Brazio pager
bimą. Jis bus lapkričio 22 d.
Lietuvių tautiniuose namuose.
Pagerbime dalyvaus daug vy
čių, nes Algirdas Brazis yra
Illinois - Indianos apygardos
valdybos pirmininkas.
Gruodžio mėnesį, kaip ir
kiekvienais metais, bus kuo
pos kalėdinis balius. Bus
programėlė, bus įteikiamos
Kalėdų senelio dovanos. Bus ir
šokiai.
Sausio 24-tą bus Vyčių cho
ro banketas. Prieš dvidešimt
metų Estelle Rogers parodė
daug energijos ir užsispyrimo,
atgaivindama chorą. Beveik
ji viena ir pirmininke buvo per
tuos dvidešimt metų. Ir šian
dien choro pirmininkė tebėra.
Banketas bus sukaktuvinis, ir
turės būti didelis ir gražus. Pir
mininkė jau rūpinasi, kad jis
pasisektų.
Kuopos dvasios vadas kan.

Vaclovas Zakarauskas dar
kvietė vyčius melstis už ameri
kiečius, kurie yra laikomi
Irane kaipo įkaitai. Paskui
pasidžiaugėme pirmininko Al
berto Zakarkos 25-kerių metų
vedybinio gyvenimo sukak
timi, taip gražiai paminėta.
Prisiminėme ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimą.
Illinois - Indianos apygardos
pirmininkas Vincas Samoška
pasveikinęs jį ir pasakęs, kad
vyčiai rėmė ir rems Amerikos
Lietuvių Tarybos pastangas ir
darbą, kuri jau keturias dešim
tis metų padeda Lietuvai di
delėje jos nelaimėje.
Kai pasibaigė susirinkimas,
pirmininkas Albertas Zakarka pristatė to vakaro prelegen
tą Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos vikarą kun.
Antaną Markų.
Kun. Antanas Markus kal
bėjo apie lietuviškus kryžius.
Tas didysis, kuris a n t grindų
pastatytas buvo, tai paties
kun. Antano padarytas. Kitus
padaręs Paskočimas. Prele
gentas buvo atsivežęs ir kny
gų, kuriose buvo lietuviškų
kryžių nuotraukos.
Po paskaitos buvo paklau
simų, į kuriuos kun. Antanas
atsakinėjo. Dėkojame jam už
įdomią paskaitą. Dar ilgai bū
tume klausinėję, bet, deja,
laikrodis nestovėjo vietoje. O
čia jau ir stalas su vaišėmis
laukė. Julija Zakarkienė iške
pusi skanaus pyrago jau su šio
^rudens obuoliais.
Kai ėjome namo, beateinąs
parapijos klebonas kun. Anta
nas Zakarauskas. Daug darbo
turi jis, bet kad ir minutei pa
būti nori su vyčiais, pasi
kalbėti, pasitarti, ko nors pap
rašyti.
E. Pakalniškienė

Spalio 26 d. Detroito Sv. Antano parapijos bažnyčioje Čiurlionio ansamblis, pritariant muzikos instrumentams,
giedojo sv. Mišių giesmes. Mišias atnašavo klebonas Alfonsas Babonas.
Nuocr. K. Sragausko

VEIKLI MASPETHO
KUOPA
Lietuvos vyčių Maspetho
kuopa dalyvavo Atlanto pa
krančių apygardos suvažiavi
me spalio 5 d. Elizabetho mies
te, New Jersey valstijoje.
Suvažiavime buvo 88 atstovai,
vienas kunigas, du garbės na
riai ir vienuolika svečių. Buvo
atstovaujamos 19 reguliarių
kuopų ir šešios kuopos jau
nučių — tiek kuopų sudaro At
lanto pakrančių
apygardą.
Įvairių nutarimų tarpe buvo ir
toks. kad visos kuopos turi
dalyvauti rinkime parašų po
prašymu, kad arkivyskupas
Jurgis Matulaitis būtų pa
skelbtas šventuoju. Buvo
išrinkta apygardos valdyba. Iš
Maspetho kuopos į ją įeina
kun. Pranas Bulovas, Jonas
Adomėnas ir Adelė Dauzickienė. Kun. Pranas Bulovas
yra Atsimainymo parapijos
klebonas, ir apygardos val
dyboje jis bus dvasios vadu.
Jonas Adomėnas bus Narių
Komiteto pirmininku, o Adelė
Dauzickienė Spaudos Komi
teto pirmininke. 110-toji Mas-

Maždaug prieš metus laiko
detroitiečiai, vėliau ir klevelandiečiai gėrėjosi mūsų jauni
mo ir vyresniųjų bendromis
pastangomis puikiai pastaty
tu A. Gustaičio — Sekminių
vainiku. Režisavo aktorius —
Justas Pusdešris. Visuomenei
pageidaujant jis vėl publikai
bus parodytas lapkričio 15
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos Kultūros centre. Aktoriui
— režisoriui Justui Pusdešriui
sunkiai sergant, jį pavadavo
aktorius Karolis Balys. Į
Sekminių vainiko pastatymą
yra įsijungęs muzikas Stasys
Sližys su mergaičių choru,
tautinių šokių grupės „Audi
nys"
šokėjai, vadovaujami
Rusnės Baltrušaitytės, dramos
būrelio nariai B. Sverienė, P.
Heiningienė, dainininkė R.
Neverauskaitė ir kiti. Vakaro
pradžia 7 vai. vak. Stalus
prašoma užsisakyti pas Liolę
Kizlauskienę, tel. 661-0031. Po
vaidinimo šokiams gros pirmą
kartą naujas Foxfire orkest
ras. Vakarą rengia mergaičių
choro tėvų komitetas, kuriam
vadovauja dailininkė Stasė
Smalinskienė.
'
Gaila, kad Sekminių vaini
ku jau nebesigrožės inicia
torius
režisorius
Justas
Pusdešris. Šias žinutes bera
šant, pasiekė liūdna žinia, kad
jį pasišaukė Aukščiausiasis į
savo karalystę. Ilsėkis ramy
bėje, mielas Justinai.
Jonas Urbonas

Dana Mikužienė, Juozas Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas,
Juozas Kapačinskas, Jurgis
Riškus ir Romas Stakauskas.
Pamatysime, pasijuoksime,
susimąstysime, stebėdami šių
dienų eilines ir neeilines situa
cijas bei nutikimus.
Antrojo kaimo spektaklis
įvyks lapkričio 8 d. 8 vai. vak.
Kultūros centre, 25335 W. 9
Mile Rd. Southfield. Veiks
baras ir bufetas. Visus malo
niai kviečia Liet. Bendr.
Detroito apylinkės valdyba.

TRUMPAI
— ALRK f-jos 45-jį kong
resą, kuris įvyko Detroite
spalio 17-19 dienomis, sveiki
no kandidatas į prezidentus
gub. Ronald Reagan. Tele
gramoje jis iškelia lietuvių reli
gingumą ir tiki, kad ateis
diena, kada viso pasaulio ir
Lietuvos žmonės galės vėl lais
vai gyventi ir išpažinti savo
tikėjimą.
— Inž. V y t a u t a s Kutkus
lapkričio 1-2 dienomis buvo
išvykęs į Montrealį, kur daly
vavo Kanados Lietuvių B-nės
tarybos suvažiavime.
— J o n a s U r b o n a s spalio 27
dieną gavo iš gub. Ronald Rea
gan laišką, kuriame jis apgai
lestauja, kad dėl laiko stokos
negalėjęs susitikti su L. B.
krašto valdybos atstovais, kai
lankėsi Michigane spalio 16 d.
— Aktorius
Justas
P u s d e š r i s mirė lapkričio 1 d.
Palaidotas lapkr. 4 d.
Jonas Urbonas
PASAKA APIE
J A U N Ą LIETUVI
IR J O LIEŽUVI
Su taip pavadinta vieno akto
dramatiška operete ir kitais
satyriniais bei humoristiniais
sceniniais vaizdeliais, Detroi
te dar neregėtais, atvyksta
Antrojo
kaimo prievaizda
Algirdas Titus Antanaitis ir
aktoriai: Jūratė
Jakštytė,

Dalis Detroito ir Windsoro Ijetuvių fronto bičiulių jų išvykoje pas
vindsorieciug metu
Nuotr. Jono Urbono

• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į VO nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
J nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
j anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u t i n j nea tsako. Skel8:30
—
4:0
°- Šeštadieniais j bi
kainos prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:00.
j
^ ^

ATITAISYMAS

S E K M I N I Ų VAINIKAS

petho vyčių kuopa savo
susirinkimus daro pirmą kiek
vieno mėnesio trečiadienį.
Susirinkimai vyksta Atsimai
nymo parapijos salėje ir prasi
deda 8 vai. vakare.
Petras Juškevičius

RUDENS FESTIVALIS
Sekmadienį, lapkr. 9 d. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje
Lietuvos vyčiai rengia rudens
festivalį, bazarą. Bus įvairių
žaidimų vaikams ir suau
gusiems, dovanų, lietuviškų
valgių, pyragų, fantų, kalė
dinių eksponatų, ,,flea market" ir t.t. Prasidės po Mišių ir
tęsis visą dieną. Paremkite
vyčius ir paremsite svetainės
užbaigimą.
A. D

MENO P A R O D A

DRAUGO p — I i mokama ii anksto
metams V2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.SA 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

Atitaisoma pereitos savai
tės žinutė „Nauja farma
cininkė" — Daina Astašaitytė-Shutte.
Išspausdintame
tekste buvo pažymėta, kad jos
vyras David Shutte domisi
lietuvišku gyvenimu, veikia... iiiifiiiiiiiiitnuiiiinnninniiiiiiiiiiiiii^n
Henrikas Radauskas
Turėjo būti ne veikia, bet domi
JURGIS JANKUS
si veikla ir skatina Dainą po
intensyvių studijų vėl akty
viau įsijungti lietuviškon veik(1965-1970)
Romanai
lon. Jis pats kolkas negali
Pomirtinė Poezijos knyga.
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
dalyvauti toje veikioje, nes tar
nyba ir paskutinis semestras Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap Išleido Vytautas Saulius 1978.
prieš magistro (MBA) baigimo lankas autoriau*. Kaina su penius-Brazas 350 egz., 100 pusi. Knyga
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kaistudijas atima visą laisva tunu $7.73.
m
jryv.
prideda
5%
valstijai
«« persiuntimu $6.73. EI. gyr.
laiki. Taip pat su darbovietės movusi
prideda 5% mokesčių — 30 et Užpritarimu
yra priimtas į
**
»kymus siųsti: DRAUGAS, 4545
Detroit School of Law studi QiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllUIHIIIIIIIIUlinin% gg^j gt, chicago, m. 60629.
juoti teisę.

EILĖRAŠČIAI

Anapus Rytojaus

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n u m t i , ,

SODŽIAUS GARSAI
JUOZO STANKŪNO Uliniai:
Nemunėlis. Per šilą jojau.
Vyturėlis. Meilės balsai.
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
ka. Sūpynių daina ir kitos,
'Plokiteles kaina su persiuntimu
$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri
kainuoja su peraruntimu $8.50.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. ttrd S t
Chicago, IL 60629
Dlinois gyventojai dar prideda
45 et. valstijos mokesčio.

8104 S. Roberts Road

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUtS
ra
VINCAS
TtMą

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.

2458 W. 68th St, Chicago. m.

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 563-0700

Visi teL 778-8M0

Valandos pagal susitarime

Valandos P M M anflttartm*

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Lapkr. 8-9 dienomis Kultū
ros centre, Southfield, MI
•nMiiii?»iniiiViiiminiwiViniiiViHHHViiii : DR. PETER T. BRAZIS
ruošiama dail. Rimvydo CinGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
:
JONAS P T J Z I N A S
2434 West 7 l s t Street
kos grafikos paroda. Atidary
Vai.; pirm., antr. ketv ir penkt. 1:00 - 5:00
mas bus šeštadienį, 7:30 vai.
bat popiet, treč ir šešt tik susitarus
vak., prieš Antro kaimo spek
taklį.
ir-Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Cikagiškis Rimvydas Cin Profesorius medicinos daktaras
DR. EDMUND E. CIARA
ką, gimęs Kaune 1935 metais,
(1875-1939)
0PT0METRISTAS
pokario laikotarpį praleidęs
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
2709 West 51st Street
Muenchene. lankęs lietuvių
Tel. - QR 6-2400
mokslinė veikla
gimnaziją stovykloje, yra inži
/ai pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ii
nierius iš profesijos, o meni Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos J7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
ninkas iš p a m ė g i m o . J o leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
paskatintojas, mokytojas ir spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246 2839
nuoširdžiausias kritikas buvo kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
DR. E. OECKYS
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
dail. Viktoras Petravičius.
72 et. valstijos mokesčio.
Specialybė — Nervų ir
Dail. Cinkos parodos buvo
Emocinės ligos
Užsakymus siųsti:
suruoštos San F r a n c i s c o ,
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Washingtone ir Chicagoje. DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St6449 So. Pulaski Road
Valandos
pagal susitarimą
Visi nuoširdžiai kviečiami atsi
Chicago. IL. 60629
lankyti.
DR. A. B. GLEVECKAS
L.B. Detroito apyl.valdyba iiniiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiuimmiimmm

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai, ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 * l 4 vai popiet LJ . J
Tel. REItance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Va*: pirm . antr, Re& .ir penkt nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai,- vak Jreč. ir šešt.
uždaryta.

PETRAS AVIŽONIS

iiitiiiiiiiiimiiHHtiiiiiiimimuiiiuiiniii

KARATE

BALYS AUGINĄS

Chicagos lietuvių karate
klubo nariai atvyksta Detroito
kolonijon šeštadienį, lapkr. 8 d.
Lituanistinei mokyklai pasi
baigus, 1:00 vai. bus jų pasi
rodymas. Programa tęsis apie
valandą ir detroitiškiams bus
progos pamatyti reto kariško
meno.
L.B. Detroito apyl.valdyba

Giesmes žydėjimo
metas
Lyrika

JAUNŲJŲ ATEITININKU
VEIKLA D E T R O I T E

•

Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI.
BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMIUI. BESAKNE GIRIA. AMŽINYBES VYN
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai.
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau
|ijos leidykla — 1979. Kaina su per
siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, I£jf5 W. 63rd
Chicago, IU. 60629

St,

Spalio 26 d. įvyko pirmasis
Detroito jaunučių ir jaunių UlItlIlIlUIIIIIUIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIilIlUlIH
ADOLFAS VENCLAUSKAS
susirinkimas. Šiemet naujos
globėjos yra Birutė Bublienė ir
Kristina Veselkaitė. Dėl skai
čiaus jaunųjų
ateitininkų,
Knygos turinys paimtas iš oku
jaunučiai ir jauniai dažniau puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
sia kartu dalyvaus susirin me aprašo tuometinius įvykius pro
kimuose, išvykose bei kitoje vinciniame miestely ir jo Apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų
veikloje.
kovos su okupantais ir jų padėjė
Perimdamos šių metų veiklą jais.
raginame, kad tėvai, kurie
Išleido Akademinio Skautų Są
norėtų savo vaikus įrašyti į jūdžio Filisterių skautų sąjungos
jaunučių ar jaunių eiles, susi Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois
siektų su Birute Bubliene — gyventojai
prideda 25 et. valstijos
telf. 646-8588, arba Kristina mokesčio
Veselkaitė — 537-8721. Sekan
Užsakymus siųsti:
tis susirinkimas planuojamas
D R A U G A S , 4545 W. 6Rrd S t ,
lapkričio 16 d.
Chicago. Illinois 60629
K. V.

KOVOJE SU MILŽINU

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

3200 W 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919
Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad .antrad , ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
..
Valandos pagal susitarimą.

TeL

MMlfiĘ

371-SMft,

p

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
0PTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagai susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto (ei. 652-1381

M

I

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMAS0NIS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
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Apie savo žinome, o

KAIP SU AMERIKIETIŠKA
MOKYKLA?
Su amerikietiška mokykla
nėra viskas gerai. Tie žodžiai
pirmoj eilėj taikomi val
dinėmis mokykloms. Kolumnistas Roscoe Drummond
"The Christian Science Monitor" dienrašty sako, kad aukš
čiausias laikas ką nors daryti,
kol nėra per vėlu. Mokinių
vykdomi apiplėšimai, užpul
dinėjimai, vandalizmas ne
mažėja, bet didėja. Normaliai
mokykla turėtų būti tautos va
dų ruošimo institucija, bet
praktiškai taip nėra. Jis ne
kalba apie privačias, daugiau
sia katalikiškas mokyklas, kur
šalia mokymo yra ir daugiau
ar mažiau ir auklėjimo ir lai
komasi nors minimalios di
sciplinos. Kolumnistas atvirai
sako, kad dabartinė mokykla
yra būsimųjų nusikaltimų va
dų treniravimo vieta. Vien
Washingtone šie mokslo metai
pradėti šūviais. Vienas moki
nys nušautas, kitas sunkiai
sužeistas. •
~" 'Statistika geriausias argu"mentas ir įrodymas. National
Education Association pre. ...zidentas Williard McGuire pa
teikia tokius liūdnus skaičius:
praėjusiais metais Amerikoj
buvo fiziniai užgauti, api
plėšti, sužeisti ar kaip kitaip
nukentėjo 111,000 mokytojų,
"arba vienas iš dvidešimties.
Nėra pagrindo tikėtis, kad atei
ty bus geriau. Į realybę reikia
.žiūrėti atviromis akimis ir apie
tai nekalbėti negalima. Tai lie
čia mus visus. Daugiausia
nukenčia aukštesniųjų mo
kyklų mokytojai. Jų mokiniai
"jau nėrSfmaži vaikai, bet nėra
d a r i r subrendę. Kiekvieną mė
nesį tų mokyklų 5,200 moky
tojų būna užgauti, 6,600 api
plėšiami. Kiekvieną mėnesį
mokiniai užpuola ir užgauna
282,000 mokinių savo drau
gus, o apiplėšiama dar 112,000.
Susirūpino šia negerove ir
Kongresas. Tik gal per mažai
rūpinasi. Pravesti tyrinėjimai
parodė,
kad
kriminaliniai
veiksmai ir vandalizmas per
metus padaro daugiau negu
pusę bilijono dolerių nuo
stolių, įvyksta apie 100 nužu
dymų, 12,000 ginkluotų užpuo
limų ir 200,000 neginkluotų.
Vien tik Los Angeles mokyk
los atrodo kaip "kautynių lau
kai". Ten per šešerius metus
buvo 5,000 apiplėšimų, 839 pa
degimai, 12,242 užregistruotos
vagystės, 6,245 vandalizmai.
Dvi mokytojos ir dvi mokinės
klasėse buvo nuskriaustos, nu
šautas mokyklos sargas.
Ar gali būti sėkmingas mo
kymasis, nekalbant apie auk
lėjimą, kurio mokyklose nėra?
Kiek geriau yra kaimuose ir
mažuose miesteliuose, blogiau
didžiuose miestuose. Surink
tos žinios liudija, kad mokyto
jai nuo 25 iki 50 procentų ener
gijos ir laiko sueikvoja vaikus
drausmindami. Gallupo insti
tutas prieš porą metų skelbė
surinktas tokias informacijas
apie baigusių arba nebaigusių
vidurinę mokyklą mokinių ži
nias: tik 3 procentai iš 17 ir 18
metų jaunuolių žino, kad Alaska ir Hawajai buvo dvi pasku
tinės valstijos, įstojusios į
į Amerikos uniją; tik 4 procen
tai žino, kas buvo keturi pasku
tinieji prezidentai; 25 proc. ne
žino , kad New Jersey yra prie
Atlanto, o Oregonas prie
Pacifiko; tik 44 proc. žino, kad
Californija yra didžiausia žmo
nių skaičiumi valstija. Kai
Gallupas išsiuntinėjo anketas
su įvairiais klausimais, paaiš
kėjo, kad tik 43 proc. yra girdė
ję apie NATO. tik 29 proc. ži
nojo, jog partijų konvencijos
parenka kandidatus į pre
zidentus. Būta ir linksmesnių
atsakymų: Lotynų Amerikos
kraštuose valstybinė kalba yra
. lotynų kalba. Iš Saudi Ara
bijos gabenama nafta į Ameri
ką 1-95 greitkeliu. Vienas links
mai išmintingas atsakymas

buvo apie ekonomiją: Rusijos
ūkis komunistinis, Švedijos
socialistinis, Amerikos infliacims.
Mokytojų kaltinti negalima.
Reikia kaltinti visą sistemą ir
klaidingą supratimą neribotos
laisvės. Vaikas nepaliečiamas
nuo mažų dienų. Kai kur mo
kyklose svarstoma įvesti baus
mes, net ir fizines. Bet kas
išdrįs imtis tokios nepo
puliarios priemonės, kai moky
tojas gali būti net klasėje nu
šautas. Yra buvę ir tokių
atsitikimų. Iš mokytojų pasi
sakymų aiškėja, kad yra t a m
tikra konspiracija apie nusi
kaltimus nekalbėti. Mokyklų
vedėjai nenori susilaukti blo
go vardo apie jo mokyklą, t a s
pats ir su mokyklų tarybomis,
komitetais, net tėvais. Mokyk
la dažnu atveju stengiasi pri
dengti, jei gali, mažesnius
prasižengimus ir nevykdo mo
kytojų siūlymų nesuvaldomus
mokinius perkelti į specialias
nepilnamečių mokyklas. Sa
ko, pakenks mokyklos vardui.
Nenuostabu, kad mokytojų,
norinčių anksčiau išeiti į pen
siją, procentas yra didesnis,
nei kitų profesijų.
Kodėl taip yra, priežasčių
nereikia toli ieškoti. Viena iš
didžiųjų yra nebuvimas tėvų
autoriteto. Ten, kur šeimoj yra
drausmė, kur vaikai turi pa
klusti tėvų valiai ir kur vaikų
"laisvė" apribojama, mokyk
los turi mažiau vargo. Visi pa
stebėjo, kad drausmingiausi,
mažiausiai n u s i k a l s t a
ir
geriausiai mokosi vaikai kilę iš
Azijos tautų. Po Vietnamo ka
ro Amerikoj apsigyveno šim
tai tūkstančių vietnamiečių ir
jų kaimynų. Amerikiečiai su
tais imigrantais neturi jokio
vargo, neturi vargo su jų vai
kais ir mokyklos. Tokia pat
nuo seno opinija ir apie šiame
krašte gyvenančius kiniečius.
J^ gyvenamieji kvartalai yra
saugiausi ir vidurnaktį. To
negalima pasakyti apie kitų
rasių ateivius. Priešingai, tie
baisūs skaičiai kaip tik ir ten
ka daugiausia "tiems ki
tiems". Spauda paprastai mi
ni tik skaičius ir faktus, bet,
nenorėdama kurstyti vienų
prieš kitus, paprastai nutyli,
kas tuo labiausiai kaltas.

Antra iš priežasčių, kuri ima
duoti blogų vaisių, tai iš vie
šųjų mokyklų išvijimas mal
dos ar šv. Rašto skaitymo. Nie
kas nesiūlo privalomai įvesti
maldos kalbėjimą, tik skun
džiamasi, kad draudžiama ir
tiems, kurie to nori. Čia jau
nėra laisvės, nėra pasirinkimo
diktuoja tam tikra agresyvi
mažuma, ir tai mažumai nusi
lenkė net Aukščiausias teis
mas 1962 metais. Yra balsų,
siekiančių Kongrese pravesti
įstatymą ir atšaukti drau
dimą. Įdomu, kad vienas tokių
iniciatorių yra William J. Murray, sūnus Madalyn Murray
O'Hair, bene žymiausios šio
krašto kovojančios ateistės. Jis
sako teismo
uždraudimas
melstis buvo "tamsiausia va
landa mūsų šalies istorijoj".
Ta proga reikia geru žodžiu
paminėti lietuvius vaikus.
Apie jų nusikaltimus daug re
čiau girdime. Mūsų šeimose
dar stiprus tėvo ar motinos bal
sas. Be to, kur tik galima, kur
pasiekiama, lietuviai tėvai
siunčia savo vaikus į lietuviš
kas, o jei nėra, kitas parapines
mokyklas, kur ir mokslas ge
riau pastatytas, ir mokytojai
griežčiau prižiūri savo auklė
tinius. Į gerą išeina ir šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos.
Tose mokyklose galima paste
bėti tam tikrą skirtumą tų, ku
rie lanko valdžios ir privačias
mokyklas. Aišku, privačių
naudai.

Lenkų darbininkai Dancige susirinkę kuria nuo komunistinės
profesinę sąjungą.

damas žmonių egzistavimo
interesams privačių interesų
pobūdį". Išeina, kad žmonijos
gyvenimo pradžioje žmonės gy
veno kolchozuose, kaip dar ir
dabar tebegyvena kai kurie
Afrikos puslaukiniai žmonės
bei dabartinės Sovietijos gy
ventojai. Išeitų, kad kolchozininkai ir laukiniai žmonės turi
kažką bendro. Komunistai ir
nori savo gyventojus valdyti
taip, kaip juos valdo Afrikos
puslaukiniai karaliukai. Bet ir
Afrikoje nebevisi žmonės gy
vena kolchozuose. Juo žmogus
kultūringesnis, tuo jis labiau
nori gyventi savarankiškai.
Komunistai, sekdami Afrikos
laukines tautas, stengiasi vi
valdžios nepriklausomą
sus savo žmones suvaryti į kol
chozus, arteles, ar tai būtų kai
me ar mieste. Meškauskas
sako, kad kažkoks institutas
suardė pirmykštį kolektyvą.
karus. Darbininkų apgaudi Kas tą institutą įsteigė, kad jis
nėjimu ir jų nuskriaudimu ko galėjo panaikinti kolchozus?
munistai rodo savo "huma
Vergas
niškumą":
Meškauskas rašo: "Socia
Meškauskas toliau rašo:
listinė visuomenės santvarka
"Vergovinėje, antikinėje vi
sudaro realias prielaidas iš
suomenėje žmogumi laikytas
spręsti istorijoje iškilusioms,
laisvas visuomenės narys.
bet anksčiau neišsprendžia
Virsti vergu, pagal to meto gal
moms žmogaus problemoms.
voseną, reiškia prarasti žmo
Šia prasme socializmo idėja
gaus vertę, tapti kalbančiu
yra nauja humanizmo idėjos
įrankiu". Taip, senovės laikais
raidos pakopa". Kur ir kaip ta
buvo vergų, nes tada pasaulis
humanizmo pakopa humaniš
dar buvo barbariškas. Bet dar
kai pasireiškia, Meškauskas
nuostabiau, kad ir XX amžiuje
nepasako. Visų žmonių turtų
yra vergų ir jų yra daug dau
pagrobimas ir jų perdavimas
giau. Vien tik Sovietų Sąjun
kompartijai dar nėra humaniz
goje yra per 200 mil. vergų. So
mo pakopa. Kai žmogus dėl reli
vietijoje visi gyventojai, kurie
ginių įsitikinimų išmetamas iš
nėra komunistai, yra vergai,
darbo, j a m sunku rasti kitą, nes
kurie neturi žmogaus teisių.
visur yra tas pats darbdavys —
Senovėje vergai nebuvo per
kompartija. Jei žmogus dėl to
sekiojami dėl jų religijos, juos
miršta badu, pasakoma, kad jis
buvo galima išpirkti, jie galėjo
mirė širdies priepuoliu. 1934 m.
pabėgti, nes nebuvo geležinių
Ukrainoje "širdies priepuoliu"
uždangų. Sovietijos vergai sto
mirė 6 mil. žmonių. Tai komu
vi žemiau už antikinius ver
nistinio humaniškumo apraišgus. Senovės vergų laikytojai
ką.
nesididžiavo mokslu, kaip da
bar Sovietijoje. Čia linksniuo
Socialistinis kolektyvas
jamas žodis "mokslas", o kraš
Toliau Meškauskas rašo: to vergams iš to nėra jokios
"Žmogaus gyvenimas tapo naudos. Sovietijoje ir tas moks
ypatinga socialinė problema las labai žemos vertės, nes so
dar senovėje dėl žmonių susve vietai mokslininkus taip pat ki
timėjimo klasinėje visuomenė ša į kalėjimus, stovyklas, kaip
je. N u o s a v y b ė s institutas ir kitus vergus.
išardė pirmykštį vieningą
Sovietai kalba apie komu
giminės kolektyvą, suteik nizmo humaniškumą, kai tas

KOMUNIZMO HUMANIŠKUMAS
Ar k o m u n i z m a s
yra
humaniškas? Tą temą nagri
nėja doc. E. Meškauskas (M.G.
1979. Nr. 6,5 psl.). Jis žodžio
"komunizmas" nevartoja. J a m
artimesnis bendresnis žodis —
socializmas. J o tema —
humanistinis socializmo tu
rinys. Jis rašo: "Socializmo
idėja savo moksliniu, marksis
tiniu pavidalu susiformavo
XIX amžiaus viduryje kaip
naujos, dėsningai kapitalizmą
pakeičiančios ekonominės vi
suomenės santvarkos idėja. Ji
pagrįsta moksline kapitalisti
nėje visuomenėje vykstančių
procesų analize, jų socialinės
prasmės ir istorinės reikšmės
atskleidimu. Marksistinė socia
lizmo teorija išreiškė realią to
lesnio ekonominio visuomenės
vystymosi perspektyvą ir šiuo
atžvilgiu neabejotinai išlaikė
egzaminą". Šitas žodžių rinkinys dar nepasako tiesos, nes
marksisiinis socializmas dar
tebelaiko g y v e n i m o egzaminus ir vargu juos išlaikys,
nes socializmo — komunizmo
kūltūrihgas pasaulis laisvai
nepriima. Kas yra tas marksistinis
— komunistinis
egzaminas? Marksas skelbė,
kad darbdaviai darbininkams
duotų geresnį atlyginimą ir
žmoniškesnes darbo sąlygas.
Maskvos raudonieji valdovai
to Markso reikalavimo nevykdo, kaip jj vykdo Vakarų pašaulio darbdaviai. Čia ir ne
pavyksta
komunistams
išlaikyti to egzamino — santy
kio 1:15 Vakarų pasaulio nau
dai. Maskvos darbdaviai darbi
ninkui per dieną duoda uždirbti
vieną kilogramą sviesto, o
Vakarų — 12-20 kg. Ar gali
komunistų valdomas kraštas
išlaikyti ekonominius egza
minus, apsitveręs geležine už
danga, pristeigęs šimtus kalė
jimų ir sunkių darbų stovyklų ir
kasmet iš kultūringo pasaulio
pirkdamas maisto produktus ir
tų produktų prašo papiginta
kaina kaip atsilikęs kraštas?

J . VAICELIŪNAS
Ar atsilikęs kraštas jau skaitomas išlaikęs ekonominius
egzaminus?
Tiesa, E. Meškauskas sako,
kad socializmas šiandien yra
pasaulio istorijos faktas. Taip,
tai yra faktas, kad yra socializ
mas, ar, tiksliau sakant,
komunizmas, bet jis dar nėra iš
laikęs istorijos egzaminų. Apie
tikrąjį socializmą gali kalbėti
tik laisvojo pasaulio socialis
tai, kurie tokių nenormalių teo
rijų neskelbia. Jie nuo komu
nizmo atsisakė, kaip nuo
negyvenimiškos sistemos.
Humanistinis turinys
Toliau Meškauskas rašo:
"Socializmui būdingas ne tik
ekonominis, bet ir humanistinis turinys". Kas sudaro
humanistinį turinį? Ar žmonių
apiplėšimas, darbininkų išnaudojimas jau yra humanistinis turinys? Sovietijoje iš darbo a t l e i s t a s
sezoninis
darbininkas negali iš valstybės gauti ekonominės paramos.Jis turi gyventi iš santaupų. Iš kur tos santaupos, jei
darbininkas su šeima iš savo
uždarbio vos pragyvena? Artai
komunistinis humaniškumas?
Lenkijos darbininkai paskelbė streiką, nes jie negauna
pirkti maisto produktų, ypač
mėsos. Kur dingsta Lenkijos
maisto produktai? Juk Lenkija
yra agrikultūrinis kraštas.
Kartą Lenkijos uosto darbinin
kai krovė į laivą dėžes su
"pomidorais" išsiuntimui į Ku
bą. Kai vieną tokią dėžę dar
bininkai praplėšė, pasirodė,
kad tose dėžėse buvo mė a os
konservai, o ne pomidorai.
Kam Kubai reikalingi pomido
rai? Kuba yra šiltas kraštas ir
pomidorų prisiaugina užten
kamai. Mėsos konservai reikalingi Kubos kareiviams, kuriuos Maskva įsako pasiųsti į
Afriką ar kitus kraštus, kur
komunistai vykdo užgrobimo

GALILEO
IŠTEISINIMAS?
1633 m. Katalikų bažnyčios
Inkvizicija padarė vieną savo
žinomiausių nuosprendžių. Ji
paskelbė Galileo Galilei esan
čiu heretiku už tikėjimą, kad
pasaulis sukasi aplink saulę, o
ne atvirkščiai. Nuo to laiko
visas pasaulis yra priėmęs
Galileo hereziją kaip tiesą.
Prieš kelias savaites popie
žius Jonas Paulius II įsakė
bylos persvarstymą. Tikimasi,
kad tai netrukus prives prie
Galileo, nors ir pavėluoto, ištei
sinimo.
Akciją bylai persvarstyti
pradėjo prancūzas domininko
nas
kunigas
Dominiąue
Dubarle, pats mokslininkas,
prieš maždaug 20 metų. Jis
buvo susisiekęs su tuometiniu
popiežium Jonu XXIII, bet
popiežius mirė prieš užbai
giant bylą. O popiežius Pau
lius VI neparodė jokio susi
domėjimo byla. Tik pernai,
esant
naujam
popiežiui,
pasisekė
išgauti
bylai
persvarstymą.
Jeigu
pasiseks išteisinti
Galileo, ši byla turės įdomią
istoriją. Domininkonai vado
vavo Inkvizicijai, kuri nuteisė
Galileo, tuo tarpu domininko
no pastangomis išgautas* pers
varstymas. Be to, popiežius,
lenkas, yra įsakęs persvars
tymą, kuris netiesiogiai ištei
sins kitą lenką — Koperniką —
kurio teorijomis remdamasis
Galileo priėjo išvados, kad
pasaulis sukasi aplink saulę.
Niekad nesusidėk su savo dratigu, kai jis piktnaudžiauja savo
arkliu ar savo žmcna, pakol neke
tina vieną parduoti, o- kita pa
laidoti.
Charles C, Colton

Sovietų gamybos kariniai lėktuvai Indijos aviacijoje.

Prieš Trinity bažnyčią yra Wall Street, kuri garsi
savo birža. Tai finansų nervų centras, turįs didelės
įtakos ne tik N. Yorko išsivystyme, bet taip pat ir
valstybėms, esančioms Europoje ar kituose žemy
nuose. Anksčiau — 1653 m. Wall Street ėjo šiaurine
miesto riba. Olandai apsisaugodami nuo indėnų
užpuolimų toje vietoje, kur dabar yra Wall Street,
1656 m. gubem. Peter Stuyvesant įsakymu, pastatė
P E T R A S MATEKCNAS
medinę sieną. J i vėliau buvo nugriauta ir jos vietoje
pravesta gatvė, pavadinta Wall (sienos) Street. Tai
neilga gatvelė — tik septynių blokų ilgio. Prie šios
gatvelės stovi, modernus gana didelis New Yorko
Antra bažnyčia yra Grace bažnyčia, pastatyta Biržos pastatas. Šiai įstaigai priklauso 1500 narių.
1846 m., kuriai projektą paruošė 23 m. amžiaus Turistams yra įrengta speciali galerija, kur nemo
James Renwick. Trečia bažnyčia yra Šv. Mark-In- kamai gali pamatyti, kaip salėje perkamos ir par
The-Bouwerie, pastatyta 1795 m. Iš lauko didelio duodamos akcijos. New Yorko Biržai pradžią davė 24
įspūdžio nepadaro. Aprūkusi, ypač jos fasadas. pirkėjai ir pardavėjai, kurie kiekvieną dieną nusta
Viename lange vitraže atvaizduotas gubem. Peter tytu laiku susirinkdavo Wall Street po senu medžiu ir
Stuyvesanto portretas, o kitame — „Tree of Life" čia atlikdavo pirkimo ir pardavimo operacijas.
(gyvybės medis). Tai įdomiausi vitražai, atkreipia
Tarp Wall Street ir Fulton gatvės yra Federal
kiekvieno lankytojo dėmesį. Prie jos stovi Stuyve- Hali National Memorial namas. Tai buvo pirmieji
sant šeimos koplyčia, kurioje palaid otas pats P. JAV valdžios rūmai, kuriuose 1789 m. įvyko pirmojo
Stuyvesantas. Abi šios bažnyčios taip pat pasta prezidento George Washingtono inauguracija. Dabar
tytos gotišku stiliumi. Kiti įdomūs pastatai, kurie tame name įrengtas muziejus, kuriame sudėti ekspo
turistų gausiai lankomi, yra Šv. Povilo koplyčia, natai, iš kolonijos ir ankstyvesnio federacijos
ugniagesių muziejus, Fulton Fish Mart ir kiti. Vieni periodo.
iš jų pastatyti 18 Šimt., o kiti 19 šimt., skiriasi savo
Vienas iš gražiausių pastatų yra City Hali
architektūriniais stiliais. Iš jų seniausia — Šv. (miesto Rotušė), pastatyta City Hali parke, prie
Povilo koplyčia, pastatyta 1766 m. Ją labai mėgo ir Broadway ir Fulton gatvių. Statyba užsitęsusi net 8
dažnai lankydavo prezidentas George Washing- metus (iki 1811 m.) kainavo 538,000 dol. Statybai
tonas. Iš lauko atrodo didinga ir masyvinė. Vidus vartotas marmuras ir pilkas granitas 1956 m. pasta
puošnus. Galerijose ir navose pakabintos gražios tas buvo atnaujintas: iš lauko visų pusių apdėtas
liustros, kurie suteikia nepaprastą atspindį ir grožį. kalkakmeniu. Atnaujinimas kainavęs apie 2 mil. dol.
Taip pat stovi daug senovinių baldų, jų tarpe ir Nuo 1811 m. jame veikia New Yorko municipalinė
klaupka, kurią vartojo G. VVashingtonas.
valdžia. Burmistro įstaiga yra vakariniame sparne.

NEW YORKAS

humaniškumas nerodomas nei
krašto vergams, nei patiems
komunistams. Stalinas išžudė
šimtus tūkstančių savo draugų
- komunistų ir apie 79 mil. ne
kaltų žmonių. Ar tai komu
nistinis humaniškumas? Ir
dabartiniai Maskvos valdovai
siuvasi maršalo uniformą ir
eina Stalino keliu. Kur Meš
kauskas mato humanistinio
komunizmo ar socializmo turi
nį?

Antrame aukšte, nuo tų laikų, kai išsikėlė guberna
torių įstaiga į New Yorko valstijos sostinę Albanį,
įrengtas kambarys, kuriame yra užsilikę istorinių
portretų, baldų ir stalas, prie kurio sėdėjo pirmieji
trys JAV prezidentai.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, vienas iš aukš
čiausių namų senamiestyje buvo Woolworth pasta
tas, pastatytas 1913 m. pagal Cass Golbert projektą,
neogotišku stiliumi, turįs 792 pėdas aukščio. Šio
šimtmečio pradžioje tai buvo aukščiausias pasaulyje
namas. Dabar jį savo aukščiu pralenkė Empire State
Building Midtown Manhatane, o juos abu — The
World Trade Center, pastatytas senamiestyje. Jo
viduje yra aukštas ir ilgas prieangis su išlenktomis,
pusiau ratlankio išvaizdos lubomis, kurios skliautai
papuošti mozaikomis, o sienos išdekoruotos tie
siomis linijomis. Woolworth name kelerius metus
veikė Amerikos Lietuvių informacijos centras
(Litbuanian Information Center), įkurtas Amerikos
Lietuvių tarybos informuoti apie Lietuvą. Jie anglų
kalba leido žurnalą Lithuanian Bulletin.
1972 m. sienamiestyje buvo pastatyti du vienas į
kitą panašūs pastatai, pavadinti The World Trade
Center, — aukščiausi pastatai New Yorke. Pastatyti
ant tos vietos, kur prieš 300 metų pradėjo veikti
pirmoji New Yorko Aukštesnioji mokykla. Tos
mokyklos pirmasis rektorius buvo lietuvis dr. Aleksander Carolus Curtius, atvykęs į šį kraštą 1659
liepos 4 (žiūr. knygą Alexander Carolus Kurtins iš
leista 1967 m. Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos).
Per Tbe World Trade Center atidarymą, dalyvau
jant New Yorko burmistrui Beame. New Yorko
lietuviai į pastate sieną įmūrijo memoralinę lentą
šiam lietuviui pagerbti.
(Bus daugiau)

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1980 m. lapkričio mėn, 6 d.

BĖGLYS
I Chicagoje, k a d nepabėgtų i š
_ . .
. _,
• c? ^ <V7' teismo salės, b u v o nuauti jo baTeisiamasis Francis Scovt, 27
m., yra n e t 12 kartų pabėgęs iš | t a i i r a P a u t a s šliurėmis, o jis
kalėjimų
penkiose valstijose, j pats s u r a k i n t a s pančiais.
NuD a b a r ketvirtadienį jį teisiant j teistas 1 2 m. kalėti.

CLASSIFIED
K K A L

E S T A T E

Į APSIPIRKITE DABAR! Į
MICHIGAN OBUOLIAI

|

<

&:&zčZfs*z&'f£:&t z&:tč
I GOLDEN DELICIOUS
bušelis $4..95 i
7 sv. $-|.00 |
Dail
Dainavos ansamblio statomos operos "Čičinsko" dekoracijų dalis
Jurgis Daugvila (dešinėje) pasakoja apie dekoracijų techniką.
Nuotr. Mariaus Kasniūno

1 RED DELICIOUS, JONJLTHAN
" RED ROME,, IDA RED
WINESAP, McINTOSH

}

buš. $5.95 i

I BOSC PERRS-KRIAUŠES
ČIČINSKO "DVARO" APLINKA
Viešnage dail. Jurgio Daugvilos studijoje

I

4 sv. $-|.00 i

PIRKITE MAIŠAIS

|

I No. 1 IDAHO RUSSET BULVES

50 sv. 8-95 1
100 sv. $ 1 6 - 9 5 I
50 sv. maišas $7-95 |

Mes išaugome su Čičinsko dva nauja dekoratyvinę techniką dail.
i-o rūmu šiurpulinga istorija, pa Jurgis Daugvila labai sumaniai
sakojimais, su Mickevičiaus ir, panaudoja. Vykstant gastrolių j
Maironio baladėmis. Ir kas iš į kitus miestus, sunkių bei chde.iu
mūšy nebuvo matęs
Čičinsko'dekoracijų pervežimu nebereikia
50 sv. 6 - 9 5 §
mumijos, menininko Vytauto Va rūpintis.
iatkos padarytos medinės jo sta
Paskutiniame veiksme, kovoje
tulos, kuri buvo Karo muziejuje?
tarp blogio ir gėrio, Čičinsko rū
Daug kas iš m ū s ų lankėme ir
s
pagarsėjusias U p v t ė s apylinkes, i mai , —, . visokio blogio karalvstė,! 5
v .-,
•»
y,~- 1 ' 1 1
1 prarceiKiama ir matome
r
Vešėtos raistus, Čičinsko kalną, •pynę
grimstančius dvaro rūmus. | E
V y t a u t a s Kąsnis s
et. 1
ir prisiklausėme šimtus įvairiau
sių pasakojimu- Atėję tu vieto
v i ų lankyti su poeto Maironio Či
činsko baladės žodžiais: "Gal Či
činsko nepažįsti? Ir jo keršto be
ribos"... išsinešdavome
liaudies
sukurtus eilėraščius, dainas, šiur
pius pasa-kojimus.
Ir štai po ilgų, ilgu metu Či
činskas vėl ateina su poeto Ana
sv. $ Į . 9 8 1
tolijaus Kairio libretu ir Aloyzo
Jurgučio operine muzika į Chi
cagos Marijos mokyklos sceną
lapkričio 8 ir 9 dienomis Daina
vos ansamblio dėka. Tai naujai
atgimęs Čičinskas su kita ir ne
maironine istorija, kurioje liko
senas vardas su dvaro rūmais, rais
&: tais, laukais.
' Kai šiuo metu Chicagoje ruo
I 6190 Arėti er A ve, | 8744 S. RidgeSand Avenue
šiamasi šiam Čičinsko
muziki
| CJiicago, Illinois
1 Oak Lawn, Illinois
niam pastatymui, 50 myliu i ty
tus pavažiavus, Beverly Shores gar
1 Tel. - 284-8704
| Tel, — 430-4787
šioje vietovėje, kur prie ežero iš
sitiesusios kalvos, kalneliai, miš Dainavos ansamblio statomos operos<E VALANDOS: 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. — pirmsd. iki penktad.
"Čičinskas" dekoracijų dalis. Dešinėje i E
9:00 vai. ryto iki 6.00 vai. vakaro šeštadieniais.
kai ir klampynės, dail. Jurgio
dail. Jurgis Daugvila.
=
9:00 vai. ryto iki 4:00 vaL pop.et sekmadieniais.
D a u g v i l o s studijoje kyla Čičins
Nuotr. Mariaus Kasniūno \ S_
::il|lllllllllllllillillUilllllllllllimilllMt|llllllt1lll!llllllllllllllllinil|IHI!!lll!lillll|MM =
ko dvaro rūmai, baisybėmis apsup

1 ŽIEMINIU! SVOGŪNAI

I No. 1 WISC. RUSSET BULVĖS

| No. 1 N. BAKOTA RAUDONOS BULVES

I

|

100 sv. $14.95 1

į kiam- 1 FLORIDA No. 1 GRAPEFRUIT 5 sv. maišas 9 9 et. Į
PRINOKĘ PAMIDORAI
svaras
| CELL0 RADISHES-RIDIKEUAI 6 oz. maišelis % Q e t |
galionas $ "f -49 |
1 % and 2 % PIENAS
GRADE A Extra large KIAUŠINIAI
C0KE, TAB, FRESCA, SFRITE
HEAD CHEESE

tuz. 7 7 et. §

6-pak cans, $ 1.39 §

EGG STORE
DVI

! . ' » • '

ti,' kur gyvena mitologinis Či
činskas.
D a i l . Jurgį Daugvila mes gerai
pažįstame iš jo gausių dekoraty
vinių darbų. Jis yra ir ilgame
tis D a i n a v o s ansamblio dekora
torius.
Mes verčiame poeto Anatoli
jaus Kairio 3 - j ų veiksmų libreto
Čičinsko puslapius ir
žiūrime
scenos vaizdus.
Didelėje baloje, klampynėje,
kur b u v o Čičinsko dvaro rūmai,
išaugo naujas rūmas.
Sklaidosi
debesys, kyla rūkas. Ir taip visa
laiką įvairių šviesų efektuose kei
čiasi scenos vaizdai. Dingsta ir pa
sirodo įvairios baisenybės, Čičins
ko dvasios. Meniškas apipavidali- i
n i m a s gražus, įdomus, įmantriai
sukurtas.
Šiam muzikiniam
pastatymui
scena stato d a u g reikalavimų ir
dėl to dažytinių, dirbtinių deko
raajų nėra. S c e n ą negalima ap
krauti nereikalingais daiktais, nes
vyksta masinis pastatymas, ir joje
daug žmonių. Todėl naudojama
si šviesų efektais, trimis dimen
sijomis, filmų plokštelėmis. Dai
lininko studijoje nupieštų d>ko
racijų vaizdai buvo perfotogra
fuoti ir dabar yra perduodami fo
to pagalba, šviesų kaita. Ir šią

KRAUTUVĖS

•

• i

•! • ' I 1 J . i

•

. ' * —

PENSIJOS ČEKIAI
ĮRAŠOMI
TIESIOG l JŪSŲ
SĄSKAITĄ
MIDLAND
J U M S SIŪLO:
Išvengti rūpesčių
dėl pensijos čekio
gavimo atostogų metu
ar keičiant gyvenvietę,
l'asinaudokit tiesioginiu pensijos
persiuntimu j Jūsų sąskaitą. Kiek
vieną mėnesį Sočiai Security įstai
ga persiųs MIDLAND Jūsų
pensiją, kuri bus įrašyta į Jūsų taupymo sąskaitą. Tuojau gausite
pakvitavimą paStu ir tai bus įrodymas, kad Jūsų pensija yra saugi ir neSa
aukščiausias palūkanas nuo pirmos mėnesio dienos, pagal valdžios nusta
tytus patvarkymus. Siūlome susipažinti su šiuo patarnavimu ir juo pasi
naudoti. Kviečiame Jus užeiti į bet kurį iš trijų mūsų skyrių ir pasitarti.
Indėliai įnešti iki 10-tos mėn. dienos, neša palūkanas nuo 1-os mėn. dienos.
J A U 66 M E T U S P A T A R N A U J A M E J U M S

IŠMESTI ČEKIAI
N u ė j ę s i š m e s t i tuščią butelį į
s ą š l a v ų d ė ž ę J. Redmond, 4 1
m., atrado t e n išmestų čekių už
85,000 dol. Čekiai j sąšlavas pa
kliuvo nuo Cook apskr. iždinin
k ė s stalo.
B u v o atsiųsti m o 
k a n t mokesčius. Manoma, kad
t u o s čekius t e n išmetė juos pa
v o g ę s nuo iždininko stalo.

m minLMM SAU INGS
HOME OFFiCE 8929 S HanemAve .Bndgeview.il 60455/Phone 598-9400
BRANCHES 4040 Archer Ave . Chicago. II 60632/Phone 254-4470
2657 W 69th St.. Chicago. ii 60629/Phone 926-7400
J
,ir!!o430pm
iVVert 1 1 ^ 9 3 ^ 1 ( 0 8 0 0 1 S a t 9 a m t o !

M3rq.'.'
•. " .
' 0 a n-i ;o 5 30
p«
'.Ved fhurs * Fri 10 a m to 8 p i
Sat » 0 a * to 2 p m

VYRAI tSk MQXEK1B

P I R K T I

S U N L I F E O F CANADA

PIRKSIU iŠ savininko kelių butų
namą Marquette Parke.
Skambint
927-6907 arba 476-0903.

^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIinHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinHIlIlIlIHIlIlIlIUIIIIg

I

N O R I

GUIDE

GALVOJATE

PIRKTI A S PARDUOTI

B o n A n t o i e c G92-6602

MISCELLANEOUS

We'll help you make the right movė.

Iii

Has positions open in sales and
management Saalary and commissions. Please call:

H E L P WAJfTEp

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinm
I; jTexrnj prekių pasirinkimas
brangiai i i ir.ixsų sandelio.

Kreipkite. į

ns-

VY&AI

Security Guard

COSMOS PARCELS E X F R E S S
Fuii Ume perm&nent position tor a
2501 W. 68 St., Oricago, I1L 60629 Security
Guard at a rnajor doirn-

towa bank.
•
We provide uniforma and an excelL'
employee benefit program. The person we are aeeking should be «xTelef. — 905-2737
perienced m hajidling a band grun
Vytautą* Valantinas and hava soma related security exuuiiiiiiiiiiuiiiitiituiuuiuuiuuiuiiuauj perience.
C.T.A. transportatioa to the door.
Daytime bours oniy. Mušt speak &
Iniependently ovvned and opera te 1
understaad Engrlisa.
NAMŲ APŠILDYMAS
PHONE FOR APPOINT. 737-2840
' {statau naujus pečius ir vandens šildy An Ecįual Opportunity Employer M / F

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Putoki Road
Ttl. — 767-0600

ATTEN.: CITY WORKERS
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Immediate Possession of this 3 bedrm,. pečius j gazinJus.
TOOL & D1E DESIGHER
2 batfa brick bungalovv. 3 finisheo
ALBEN B A N Y S , T«L 4 4 7 - 8 8 0 6 Mušt have a few years experience.
rooms in bsmt. could be related livGood pay. Cali Personnel — 450-9000.
ing. Garage. $61,000.
HANDY BUITON MACHEVE CO.
ERICKSON REALTORS
lillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllt
1740 N. 25th Avenue
425-8700
MELROSE PARK, ILLINOIS

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

SIMAITIS REALTY

IŠNUOMOJAMA — FOR K E N T ,

Apdraustas peikraustymas
Įvairių atstumų

Insuranse — Income Tax
Notary Public
2951 WEST 63rd STREET
Tel. 436-7878 ar 839-5568

IŠNUOM. 3-jų kamb. butas rūsy.
Brighton Paike.
Skambint 847-4039

TeL 376-1882 arba 376-5996
llllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUllIUIIIllllt

EVERGREEN P ARK
Sharp—3 bedrm. ll/2 bath brick ranch.
SIUNTINIAI J LIETUVA
Huge finished basement. Central air.
ir kitus kraštus
Fenced deg run. New 2 car gar. Area
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue
Holy Redeemer. 70's.
Chicago, IIL 00632, tel. 927-5980
ERICKSON REALTORS
425-8700

Į S I G Y K I T E

Namij pirkimas —
Draudimai —

INCOME TAX
Notariatas —

KILIMUS I R B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
viso rftiiu grindis.
B U B N Y S — l e L R E 7-5168

Valdymas

»»•»>-•-»•-»

PASAKŲ PASAULIS
Gyvasis nykštukas,
tulė. V o v e r ė P ū k u t ė ,
Strikutis Velykis.

VALO M E

Pardavimas

mo
draukas.

J A V L B š v i e t i m o Tarybos lei
d i n y s 1980. V i r š e l i s ir iliuf&rącijos A d o s K o s a k a i t ė s . Sutku
vienės.
Spausdino
DRAUGO
s p a u s t u v ė , 8 0 pusi.
Kaina su
p e r s i u n t i m u $3.85-

»•••••-<

Vertimai

MOVI N G

BELL REALTORS

B

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiuii)
VANDA
FRANKIENE - VAITKEVIČIENE 8

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiimui!

BUTŲ NUOMAVIMAS

D A B A

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
i.
BA CE V i ę i ų j Į
»* *
"'"y
daiktus. Tr iš toli miesto leidimai ir U ž s a k y m u s s i ų s t i :
6529 S. Kedzie Av. — T78-22S8 pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA D R A U G A S , 4 5 4 5 W . 63rd S t ,
iiiiiniii'imniniiiiii miiHiiiiiiiuuamn
Telef. — WA 5 - 8 0 0 3
C h i c a g o , I L 60629
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillllliiillimiilllilllilliii!

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
XOTARY PCBLIC

ui apdrauda nuo ugnies Ir aatomo- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiH
i09v — 20% — 30% pigiAU mokSMtt
bilio pas mus.

FRANK

4259 So. Maplevod, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBgS PRAŠYMAI ir
kitošeie blankai.

iiiu>iuimnmimniutmif..niiiiiiunmn
D £ M ES

ZAP0LIS i

3208 Vį West 95th Street
Telef. — GA 4-8654

YRA

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiHiiniiiiiiHiiii

IO

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BRONYS
RAILA

VAIVOS RYKŠTE
Simta* prakalbų į Lietuvą

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS
2346 VV. 6 9

Sol. Praurime Ragiene
dainuoja

S t , tel.

TV
776-1486

UIIIIHIIlllllllllllllllItlIlIllIlItlUIIIIIIIHU

1J75-197S

ŠALIS

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos— % su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klarineto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Sofijos malda. Skamba, skamba
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
Mylėk lietuvį ir kitos).
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti
mu — $8.85. Minois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
4545 W. 6 3 St. Chicago, IL 60629.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuniuiiinniN
Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus.
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas
per niekinimą. Propagandistų grioz
Lkensed, Bonded, Insored
ItMIMIlIflIIlIlIlIllIlIlIlIltUIlllllllllllllIlHti
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai tuvės ir vonios kabinetai. Kerami niiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiuiitiiinitt
ir daug kitų Įdomių straipsnių.
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Lietuvos karaliaus
Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. Į automatą galit kalbėt lietuviškai
krikštas,
palikit pavardę ir telefoną.
Kaina su persiuntimu $11.00.

P LU M B I N G

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 00629

S E R A P I N A S — 636-2960
iitiiHiniiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiuiiii

niinojaus gyv. dar prideda 60 et
valstijos mokesčio.

PACKAGE KXPRESS AGE.VCT
MARIJA
XOREIKIK>*

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Išleido autorius 1979 m. Spaudė
Pranciškonų spaustuvė Brooklyn,
N. Y.
Kaina su persiuntimu $6.00.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t
CaUcagc, I L 80629

i l i u s t r a v o D . Stončiūtė,
}&.

Morkūnas,

32

$1.50. Gaunama

pal.,

išleido
kaina

"Drauge".

iMtmi pu»«eJ<iauj«mos ( e r o s ra»l««
prekes. Maistas ii Europos sandeliu. iiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiintini
i«08 W. «• St.. Chicago, IL SOS3S
TEL. — WA 5-9787

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ".

LIETUVA IR VILNIUS
PAVERGĖJŲ SOKliRIUOSE
Knygoje suglaustai aprašoma
Lietuvos ir Viniaus tragiSki įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir skau
džios okupacijos.

8

k u r a p r a š y t a s a n o meto stebuk
las Prūsuose. Vertė A Tymolis,

įntlMIlIlIlIHIlIlIlIHIllHHIIIIIIIHIIIIimilK

JONAS MIŠKTMS

•

Į S I G Y K I T E
a. ««i

i

D A B A R

iiiiiiniimnmiiiuninnniininiiiiMiiHiMtiiMiiHmiinMimMiimiHM»niiMiM»£

įsigykite šią populiarią plokštelę
R A D V I L A P E R K Ū N A S - L A GIOOONDA
TOSCA
T U R . \ N D O T - A I D A - L A J U T V E - A N D R E A CHENIER
CARMEN - M A N O N - LESCAUT - P A G U A O t l

1

STASYS

Į
|
=
=

B A R A S , tenoras

=
|

Stuttgart'o Simfoninis orkestras
Dirigentas D A R I U S L A P I N S K A S

s
f

|
=

Tai v i e n a p o p u l i a r i a u s i ų p l o k š t e l i ų . K a i n a s u persiuntJmu $7.30 A m e r i k o j e . U ž s a k y m u s s i ų s t i :

I

I

D R A U G A S . 4 5 4 5 W . C M 8 4 ^ Chksago. H . 60629

|

|
g
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MŪSŲ

kolonijose

Brockton, Mass.
ATSISVEIKINIMAS SU A. A.
MIKU SUBAČIUM

tus vaikus su šeimomis, lietuviš
kojo jaunimo suburtuosius skautų
būrelius ir "Sūkurio" ansamblį
su jo vadovais — mokytojais Vyt.
Bruzgį, muzikus komp. J. Gaide
lį su Marija Crovvley, administra
toriu — Elg. Sužiedėlį, ūkio reika
lų vadovą — Pr. Šimkų, kas. Eug.
Užpurvį, jaunimo auklėtoją V.
Sužiedėlienę, kanklininkes, an
samblio jaunimo ir tėvų komite
tus.

vo uolusis skautas Kiliulis, Liet. DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 6 d.
jaunimo ansamb. "Sūkurio" var
du prasmingai atsisveikino admi
A. f A.
nistratorius Elg. Sužiedėlis, kuris
įvertino velionio M Subačio ne
KUN. PRANUI MASILIONIUI mirus,
ilgoje gyvenimo kelionėje jauni
mo tarpe atliktus darbus, kuriais
jo broliui, mūsų korporantui dr. Juozui, jo
savajai tautai pastatė nenykstan ;
šeimai ir artimiesiems reiškiame giliausią
čius paminklus.

Spalio 24 d. ankstyvą rytą, su
laukęs 63 m. amžiaus, sunkios li
Jaunimo ansamb. "Sūkurys",
gos iškankintas, paskutinį kartą
gerbdamas savo įkūrėją, įdėjusį
pažvelgęs į mylimąjį lietuvių
daug širdies ir darbo jaunimo su
jaunimą — Mikas Subačius am
būrimui, a. a. Miko Subačio atmi
Spalio mėn. 26 d., sekmadienį, nimo įamžinimui paskyrė 100 dol.
žinai užmerkė akis.
Velionis M. Subačius buvo retų su velioniu M. Subačium Brock Tautinių šokių institutui.
gabumų lietuviškojo
jaunimo tono., Bostono ir apylinkių lie
Šviesus lietuvi, ilsėkis Dievo
organizatorius, nesigailęs nei lai tuviai atsisveikino Richard and duotoje amžinoje ramybėje.
Son laidotuvių koplyčioje, Scitu
15 korp. *"Neo-Lithuania" praeities.
1928 m. nuotrauka — medicinos fak. ko, nei jėgų. Abiejose Atlanto
E. Ribokienė
studentai. Joje yra du gydytojai, buvę korp. steigėjai. I eilėj — dr. Grigai- pusėse kūrė, organizavo skautų ate, Mass. Atsisveikinimui vadovą
tytė-Sakenienė ir dr. Aleksandras Dumbrys. n eil. — dr. VI. Masiūnas, dr. būrelius ir jiems pats vadovavo ar
Aug. Ysakas, dr. S. Virkutis. Sią nuotrauką išsaugojo Gen. Marcinkevičių' surado, paruošė tinkamus vadovus.
tfr-MisiūnienS. Dabar ji yra Vyt. Kasniūno archyve.
1976 m. džiaugėsi dar vienu už
degtu lietuviškojo jaunimo žibu
A. f A. JUOZAS BAGDONAS
rėliu — Brocktone
Lietuvių
jaunimo ansambliu "Sūkuriu".
Gyveno Evergreen Park. Illinois,
mann, švogeris Juozas Jukšaitis su žmona Martha, švogerkos 2
Tai žavi lietuviškojo jaunimo!
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Sirutiškių kaime. Ameri
1922 m. lapkričio 11 cL jau- mena ateitininkus ir skautus, Brocktone ir apylinkių šokėjų,
koje
išgyveno 30 metų.
name Kauno universitete, tik bet neprisimena Korp. Neo-Li- grupė, vadovaujama Vytauto;
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida, podukra Gisa Borpradėjus naujai mokslo įstaigai j thuania, lyg jos nebūtų gyvos Bruzgio ir tėvų komiteto. Ansam j
mann, švogeris Juozas JurkSaitis SUĮ žmona Martha, švogerkos 2
žengti pirmuosius žingsnius, Kam tai saldu, tegu pasigar blis auga ir bujoja, džiuginda
sūnūs — Walter Sneider su šeima ir Oswald Schneider, švogeris
įsikūrė pirmoji korporacija — džiuoja, o kas nenori jai gyvas mas Brocktono bei plačios apy
Ričardas Palenčius su šeima Lietuvoje, švogerka Ella Kasputis Vo
Lietuvių studentų tautininkų ties pripažinti, pritaria aniems, linkės lietuvius ir neretai kita
kietijoje, švogerkos 2 sūnūs Werner ir Robert Sneider su šeimo
kraštą okupavusiems.
mis, švogerkos sūnus Walter Kebler su šeima Vokietijoj, kiti gimines,
taučius.
korporacija Neo-Lithuania.
draugai ir pažįstami.
1978
m.
energingasis
M.
Suba
Ji buvo pirmūnė, pradėjusi
Kad korporacija buvo reika
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 5 vai. popiet Petkaus Maruniversitete organizuoti stu linga, kad jos pasirinktas kelias čius pajutęs fizinius negalavimus,
quette koplyčioje, 2533 West 71 Street. Laidotuves įvyks šeštad., lap
dentus korporacine forma, kuri geras ir teisingas, liudija žymie iš "Sūkurio" aktyvios veiklos pa
kričio 8 d. Iš koplyčios 9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Ziono Evangeli
atėjo iš vakarų.
Neo-Lithua ji garbės nariai, kurie, pažinę sitraukė, persikėlė į kitą vietovę,
kų oarap. bažnyčią, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, 111., kurioje įvyks
nia yra taip pat pirmūnė, pasi Neolituanijos užmojus, seką jų Scituate, Mass. gyventi. Tačiau
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
rinkusi tautininko vardą, kuriuo veiklą, sutiko būti jos garbes džiaugėsi kiekvienu "Sūkurio"
Lietuvių Tautines kapines.
pasipuošusi 1924 m. išaugo Lie nariais. Pirmuoju iš jų buvo •pasirodymu, jo klestėjimu, kiek
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
tuvių tautininkų sąjunga. Kor kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, vienu gražiu atsiliepimu apie kiek
lyvauti šiose pamaldose.
poracijos užsibrėžtų idėjų vedi kuris buvo lyg kelrodys ir dva vieną jaunuolį,jaunuolę, bei naują
Nuliūdę: Žmona, podukra ir gimines.
na pradėjo darbą
jaunimui sios vadas, pasipuošęs tautiš programą. Jo mintyse "Sūkurio"
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Telef. 476-2345.
skirta Jaunosios Lietuvos orga kumo aureole, švietęs pavyzdžiu jaunimas liko iki paskutinio šio
nizacija, kurios kita šaka įsirė vedant korporacijos aukščiau je žemėje atodūsio.
mino moksleiviuose.
Vėliau siojo įstatymo keliu, siekiant
studentės susiorganizavo į Fi- tėvynės gerovės. Po to j, korpo- j
liae Lithuania korporaciją, Dot racijos garbės narius įsijungė
A. f A.
nuvos Žemės ūkio akademijoje tautos patriarchas dr. Jonas Į
įsikūrė Jaunoji Lietuva, Klai Basanavičius inž. Petras Vilei-į
pėdoje .prekybos institute — šis, diplomatas/Bronius-Balutis, Į
Herkus Monte, Vilniaus univer kalbininkas prof. Jonas Jablons
mirus, dukrai ANGELEI KATELIENEI, Marąuette Par
sitete — Geležinis Vilkas, ir ga kis, pirmasis prezidentas "Anta
ko Lietuvių Namų Savininkų organizacijos sekretorei,
liausiai tremtyje — Vokietijoje nas Smetona, Lietuvos atgimi
sūnui ZIGMUI, giminėms ir artimiesiems reiškia nuo
Vilties korporacija.
širdžią užuojautą
mo dainius prelatas Jonas Mai
Neo-Lithuania
korporacijos ronis-Mačiulis.
MARQUETE PARKO LIETUVIŲ
pfirnfieji steigėjai buvo 13 stu
Šventės proga tinka priminti
dentų.
Valentinas Gustainis
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS
(vėliau žymus laikraštininkas), Antano Smetonos pasakytus žo
VALDYBA IR NARIAI
vienas iš pagrindinių steigėjų, džius, korporantų įsteigtai orga
kuris apie pusantrų metų tarėsi nizacijai, kuri ėjo tautišku ke
su kitais studentais apie kor- liu: "Jaunosios Lietuvos tiksporacįo^stelgimą, rengė įstatų, j las yra plačioji tautiškos kultūros sritis. Jie turi savo įsta
programų planus.
A a. M. Subačius paliko didžiai
Apie tas dienas prisiminęs tuose numatę ir kelią, kuriuo to nuliūdusius mylimą žmoną Ste
A. f A. VIKTORUI REPEIKAI
kartą kalbėjo prezidentas Anta tikslo siekti. Tai dorovė, Kris faniją, 3 užaugintus, išmokslinmirus, liūdesio prislėgtiems žmonai BARBARAI, DUK
nas Smetona, korporacijos gar taus mokslu pagrįsta. Ja ge
RELĖMS, MOTINAI, seserims BRONEI ir EMILIJAI su
įveikiami
kaukėtieji garbės narių darbais nuklotas
bės narys: "Kai gyvenau Mairo- riausiai
žmonės,
pilni
pavydo,
melo,
nies namuose, į mane ateidavo
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge su
kelias buvo ir pasiliks Korp!
keli mūsų jauno universiteto veidmainiavimo".
Neo-Lithuania šviesiuoju švy
jais liūdime.
studentai. Jie kalbėdavosi apie
Vytautas Kąsnis
Mūsų tautos didžiadvasių — turiu.
moksleivių jaunimą, pasinėrusių
AGOTA ir VYTAUTAS LABANAUSKAI
visokiose srovėse, sukurtose
REGINA IR MINDAUGAS LABANAUSKAI
exempt status for Federal income tax
svetimų ideologijų, o patys ieš
purposes.
SU ŠEIMA
CORRECTED
kojo tautinės linkmės. Išsiaiš
[X]
Have
not
changed
during
kinus ir išsikalbėjus buvo su
preceding 12 months.
manyta ir įkurta Neolituanijos STATEMENT OF OWNERSHIP,
[ ] Have changed during preceding
MANAGEMENT AND
korporacija, šiandie jos šeima
12
months.
CIRCULATION
gausinga, plačiai išsišakojusi.
(Reąuired by 39 U.S.C. 3685)
10. EXTENT AND NATURE
Nerasime nė vienos Lietuvoje
1. Title of publication. Draugas —
OF CIRCULATION
A.f A.
kultūrinės vagos, kur nebūtų The Lithuanian Daily Friend
A.
Totai'no.
of
copies
printed
during
neolituanų".
A. Publication No. 161000.
preceding 12 months (Press run per

KORP! NEO-LITHUANIA ŠVENTE

Julijai Malakauskienei - Steponaitienei

•

•

Ir kai prieš korporacijos įs
teigimą su savo naujom idėjom
išėjo viešumon per spaudą Va
lentinas Gustainis, pasisakyda
mas už tautiško, vidurio kelio
pasirinkimą,
susilaukė daug
puolimų iš kairės ir dešinės. Jo
mintis stojo ginti Antanas Sme
toną kun. Juozas Tumas-Vaiž
gantas, prof. Izidorius Tamo
šaitis ir kiti. Dešinieji įrodinėjo,
kad be reikalo braunamasi su
nauja organizacija, nes ji tik
skaldys esamas. Dar labiau
puolė kairieji. Įvairiaspalviai
spaudai pradėjus plačiai rašyti,
diskutuoti, pasisakyti teigiamai
ir neigiamai apie studentų tauti
ninkų naujus užsimojimus, vi
suomenėje buvo uždegta nauja
tautiškos veiklos liepsnelė, kuri
sužibo Pro Patria šūkio žvaigž
de ir ją lydėjo aukščiausias įsta
tymas — Tėvynės gerovė.
Ir šiandie Neolituanijos kor
poracija, kuri švenčia 58 veik
los metus, atgaivinusi savo veik
lą laisvajame pasaulyje, turi per
800 filisterių ir senjorų, susi
laukia puolimų iš kairės ir ne
laukiamos tylos iš kitų, tiek
veikėjų bei spaudos. Pasaulio
lietuvių pirmininkas dažnose sa
vo kalbose apie jaunimą, užsi-

2. Date of filing, Nov. 6, 1980.
3. Freąuency of issue. Daily except
Sundays, legal holidays, the day after
Christmas and Easter.
A. No. of issues publishes annually, 306.
B. Annual subscription price.
$40.00 and $38.00
4. Location of known office of
publication — 4545 W. 63rd Street,
Chicago, 111. 60629.
5. Location of the headąuarters or
general business offices of the
publishers. 4545 W. 63rd Street,
Chicago. 111. 60629.
6. Names and complete addresses of
publisher, editor, and managing
editor.
Publisher — Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, ill. 60629.
Editor — Rev. Frank Garšva, MIC.
4545 W. 63rd Street, Chicago, 111.
60629.
Managing editor — Rev. F. Garšva,
MIC, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 111.
60629
7. Owner — Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street,
Chicago. 111. 60629, nonprofit Cor
poration of 111.
8. Known bondholders, mortgagees.
and other security holders owning or
holding 1 percent or more of totai
amount of bonds. mortgages or other
securities. — None.
9. For completion by nonprofit
organizations authorized to mail at
spėriai rates (Section 132. 122, PSM).
The purpose, function, and nonprofit
status of this organization and the

y

•

issue) 7810, actual no. of copies per
single issue published nearest to filing
date, 7830.
B. Paid circulation (1) sales through
dealers, street vendors etc. 365; no. of
copies nearest filing date 365; mail
subscriptions 7180; single issues
nearest filing date, 7230.
C. Totai paid circulation: average
no. of copies each issue during
preceeding 12 months, 7545; single
issue during nearest filing date, 7595.
D. Free distribution (including
samples), by mail carriers etc. Average
no. of copies during the preceding 12
months, 45; No. issues nearest filing
date, 45.
E. Totai no. copies distributed. (Sum
of C and D.) Average no. copies each
issue during preceeding 12 months.
7590). Single issues nearest filing date,
7640.
F. (1) Office use, left over, spoiled
copies etc. after printing. Average no.
copies of issue during preceding 12
mos. 130. Single issue nearest to filing
date 119.
(2) Retums from news stands and
agents 90; actual no. copies returned to
filing date 71.
G. Totai no. copies issued during the
preceeding 12 mos. 7810. Single issue
nearest to filing date 7830.
11. I certify that the statements
made by me above a r e correct and
complete.
Signature and title of editor,
publisher, business manager, or
owner
P. P. Cinikas, MIC, Adm.

KCSTUČIUI PAUKŠČIUI
mirus,

motiną dail. JADVYGĄ PAUKŠTIENĘ, SESERĮ
BROLĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

IT

RIMANTAS ir RITA PENČYLAI

A. + A.
VIKTORUI REPEIKAI mirus,
jo seserims BRONEI KREMEREENEI ir EMILIJAI VALANČ1ENE1 su šeimomis ir kitiems giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia
ANTANINA ir JAUNUTIS DAGIAI

užuojautą.
Ateitininke Med. Korpl Gaja

Brangiai motinai

A. f A.
JULIJAI STEPONAITIENEI
mirus, skausmo valandoje ANGELEI KATELIENEI ir
GIMINĖMS reiškiame giliausią užuojautą.

Stase ir Kazys Maurukai

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

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪN'US
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 6 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Kun. J. Vemtu* Chicago,
tas pastatas, pavadintas "ChaIU., atvykęs į "Draugą" domėjo
A. VALSTYBĖSE
teau
de Montvillargenne". Re
si spaudos darbais, tarėsi su
—
"Amerikos
Balso"
lietuvių
gistracijos mokestis yra 115 Fr.
dienraščio vadovais. Atnaujin
tarnybą "VVashingtone neseniai (50 DM), jaunimui 46 Fr. (20
damas prenumeratą, paliko 42
aplankė "Amerikos Balso" di DM). Visais studijų savaitės
dolerių auką. Nuoširdžiai dė
rektorė dr. M. Bitterman, sen. reikalais kreiptis: Madame 2.
kojame ir skelbiame Garbės pre
C.
Percy štabo viršininkas S. Klimas, 14 rue Oudinot, 75007
numeratorium.
Cohen
ir M. Dexheimer, Tarp Paris; telef. 734-56-66.
X Veteraną diena bus šven
X I>r. A. Vaitiekartfe, Jeddo,
tautinės komunikacijos agentū
čiama pirmadienį, lapkričio 10. Mich., atsiuntė Garbės prenu
— Paryžiuje leidžiamas rusų
ros ryšiams su Kongresu bei emigrantų laikraštis "Ruskaja
Tą dieną paštas nebus nešioja meratos mokestį. Labai ačiū.
viešosios informacijos reika
mas, tačiau "special delivery"
X Marija Petrauskienė, Hart
Mysl" paskutiniame savo nu
lams pareigūnė. Visi trys aukš
laiškai bus pristatomi.
ford, Conn., palinkėjo sėkmės ir
meryje atspausdino platų pra
ti pareigūnai ilgiau pasikalbėjo
X Tradicinės lietuviu fotogra- sveikatos redakciniam kolekty
nešimą apie rugsėjo 15 dieną
su lietuvių tarnybos viršininku
| į išeivijoje meniškų fotografijų vui, atnaujino prenumeratą ir
Vilniuje įvykusį teismo proce
A. Petručiu, buvo nustebinti,
parodos atidarymas įvyks penk atsiuntė 10 dol. auką Labai
pamatę du lietuviškus dienraš są lietuviam žmogaus teisių gy
tadienį, lapkr. 7 d., 7:30 vai. ačiū.
nėjam Antanui Terleckui Ir Ju
vak. Čiurlionio galerijoje Jauni
x Bronė Buikksnė, ilgametė JAV Liet. Bendruomenės K Tarybos Chicagoje II sesijos darbus seka: Algimantas Gečys, Juozas Mikonis, Kazys čius. "Amerikos Balso" direk liui Sasnauskui. Laikraštis pri
torė dr. M. Bitterman vieną
mo centre. Po atidarymo kavi Balfo veikėja, kuri labdaros Gimžauskas ir kiti tarybos nariai.
mena, kad teisiamieji buvo kaiNuotr. Jono Kuprio
"Draugo" nr. ištisai ir atidžiai, t i n a m i p a g a l b a u d ž i a m o j o k o _
nėje Rūta Augiūtė rodys skaid darbą dirba ilgus metus, dabar,
peržiūrėjo, domėjosi nuotrauko-1 d e k s o 1 9 9 _ ą j į g ^ ^
tan^u
res apie dabartinės Lietuvos gyvendama gražioje Union Pier
mis ir puslapių technika. S sovietinę santvarką šmeižian
peisažą. Paroda tęsis iki lap kolonijoje, yra Balfo įgaliotinė
Cohen prisiminė inž. V. Adam čių melagingų
kričio 16 d. Lankymo laikas: ir praveda rudens rinkliavą.
prasimanymų
kų ir kitus lietuvius respubliko skleidimu. Nei Terleckas, nei
šiokiadieniais 7—9 vai. vak., Jos darbu ir pasišventimu
šeštadieniais 9:30 v. r. — 2 vai. džiaugiasi
plačios
apylinkės RUOŠIAMASI SPORTININKŲ . be finansinės lietuvių ' paramos Vandą Stankus, advokatą Povilą nų veikėjus. Pastebėtina, kad Sasnauskas proceso metu nepri
IŠVYKAI AUSTRALIJON
neįmanomas joks didesnis dar- Žumbakį, Marąuette Parko lietu ateinančių metų Vasario 16 d.
popiet ir 6—9 vai. vak. Sekma lietuviai.
•
i-v
.
•
•
.
>bas.
Tad ir išvykos organizavi- vių namų savininkų draugiją, dr. sueis lygiai 30 m., kai lietuviš sipažino kaltais. Laikraštis ra
A
dieniais 9:30 v. r. — 9 vai. vak.
X Dail. Aldona Marek ruošia
šo, kad Antanas Terleckas buvo
6
lietuviai jau seno-1
., , . J .
, ,
Birutę Kasakaitienę, Lietuvių paš kos "AB" laidos, nei dienai neVisuomenė kviečiama dalyvauti. individualią savo kūrybos dar- į kaiAustrahjos
ruošiasi savo didžiajai šių
nuteistas trejus metus kalėti
imas reikalauja
įtempto darbo tininkų draugiją, Verutę ir Joną nutrūkus, transliuojamos į Lie
priverčiamųjų darbų lageryje ir
X Kun. A. Lipniūno moksl. bų parodą, kuri bus atidaryta' metu šventei — Lietuvių Die- ir gausių visuomenės aukų.
Paovius iš Grand Rapids, biznie tuvą, šią sukaktį WashingtoMichigano
mieste,
Marąuette
,
nom.
Dainy
šventė,
tautiniu
šopenkeriem metam tremties, o
at-ku kuopos susirinkimas įvyks
kaip gi sekasi
šiuos darbus rius brolius Kress Reginą ir Vladą ne rengiamasi deramai paminė
ir Tad
įsipareigojimus
vykdyti?
prekybos
centre.
J
i
yra
Michi-;
kių
šventė
ir
sportinės
varžybos,
Julius Sasnauskas — 18 mėne
penktadienį, lapkričio 7 d., 2 v.
Su didele pagarba ir dėkingu- Andrijauskus. Jie visi greitai ir ti. Jos neturėtų užmiršti ir ki sių kalėti ir taip pat penke
gano
miesto
ir
apylinkės
dailij
tai
pagrindiniai
Dienų
renginiai,
vak., pas R. Kučėną, 6621 S.
, mu turime vertinti PLB valdv- nuoširdžiai atsiliepė į išvykos or tos lietuvių kolonijos, spauda,
ninkų draugijos pirmininke. Taip j paįvairinti literatūros ir teatrali-: L
v. w . riems metams tremties. Proce
Troy St. Susirinkime kalbės
.,
..
. T • . •i •
i
. T v. i bos nuoširdžią cfinansinę paramą, ganizatorių prašymą. Jiems dėko radijo valandėlės.
so
metu Vilniuje apie šimtą
^ TomkUt iš J jame.
MAS CV narys Saulius Cyvas. pat yra dgamete nare Lietuvių mu pastatymų ^vakarais. Į sią v
žmonių
su gėlėmis rankose no
moterų federaajos
__ į šventę, kaip zima, ruošiasi i r | A ^ L g į ^
'
— Washingtono Kr. Donelai
Tikimės, kad netrukus atsilieps
rėjo
įeiti
į teismo salę, tačiau
X Lietuviu Opera kviečia jus
x Akademinio skautų sąju- Į vyks mūsų sportuojantis jauni-(vaujamos
>.
inž. Vytauto Kurioau*. mūsų nuoširdieji lietuviškų dar čio mokyklos dvidešimt metų
milicija jų neįsileido.
su savo prieteliais dalyvauti tra- džio metinė šventė Chicagoje Į mas — tinklininkai ir krepšinin- Ji turi taip pat daug finansinių
bų rėmėjai gydytojai, kiti biznie sukaktuvių vakaras - koncertas
diciniame Operos baliuje, kuris i bus švenčiama lapkričio 8-9 i kai. Jau spaudoje pasisakėme šios įsipareigojimų, tačiau ir iš savo riai, įvairios organizacijos.
j vyks šeštadienį, lapkričio 22 d.,
įvyksta lapkričio 15 d., 7:30 vai. j dienomis, šventė prasidės 10 išvykos problemomis ir lėšų klau gana kuklių išteklių paskyrė 2000
0KUP. LIETUVOJE
Ruošiamės tikrai gražiai išvy 7:30 vai. vak., latvių namuose,
Išvykai rūpestingai ruo
vak. Tautinių namų salėje. Sa vai. ryto Jaunimo centro kavi simu.
dol. paramą išvykai. Be to, Kra.š- kai Australijon, kur taip yra lau Hurley Ave., Rockville, Maryvo atsilankymu jūs padėsite su nėję
simpoziumu
"Lietuvos šiamasi. Jau daug nemigo nak to valdyba šiame reikale talkina kiamas mūsų sportuojantis jauni- land.
— Briedžių, emių patinę ir
Programoje dalyvauja
mažinti "I Lituani" operos pa klausimo iškėlimas Amerikos vi- tų tuo reikalu besirūpindamas per LB apylinkes. Jeigu 70 LB a- mas.
dainininkė Guoda Puzinauskaitė, stirninių medžioklės, truko iki
statymo išlaidas. Vietas prie ' suomenėje
Simpozdumui mo- praleidžia išvykos vadovas Zig pylinkių pasistengtų bent po po
Prašymus gavę, jų nenumeski- Marylando universiteto muzikos lapkričio 1 d. Buvo pradėtos
stalų prašome užsisakyti pas j deruos Algis Tamošiūnas. Ben- mas Žiupsnys. Įsidėmėtina, kad rą šimtų dolerių surinkti aukų, me į krepšį. Atsiliepkime auka. studentė, ir pianistas Vytautas rugsėjo 1 d., Pateles leidžia
Operos vicepirm. Jurgį Vidžiū- į dri dalyvių pietūs bus 12 vai.,
tai išvykos organizatoriams nu Aukas galima įteikti ir šių eilučių Puškorius iš Clevelando. Po ma medžioti nuo spalio 1 d.
ną tel. 767-5609. To baliaus , o po to. 2 vai. p. p. įvyks iškilelnių medžioklė truks
x Solistai Nerija linfaevičiū- kristų didelė finansų telkimo naš autoriui, Paramos prekyboje dar programos bus vaišės ir šokiai Tauriųjų
metu bus atlikta meninė progra- į minga ASS narių sueiga, kū
ki
1 m
ta.
Organizacinis
išvykos
komitebo dienomis. Su viltimi, kad Į Kviečiame visus Washingtono i * 1-9& - sausio 1 d. MeBernardas
Prapuolenis,
ma ir laimingųjų bilietų trauki-i rios metu bus ASD ir Korp! tė,
tas
ir
Finansų
telkimo
komitetas
j
bendromis jėgomis įveiksime i r ! i r Baltimorės lietuvius atsilan- džioklėse laimikių tikimasi tumas. Daug kas jau sugrąžino I Vytis naujų narių pakėlimai, liaudies menininkės Anastazija tiki,^ kad LB apylinkės pasistengs j šį didelį užmojų, urgis Janušaitis į kyti,
kartu pasilinksminti ir pa- rėti: briedžių — 2000, tauriųjų
bilietų šakneles, bet dar yra, Į Vakare, 6:30 vai., Delphian Tamošaitienė ir Aldona Vesel- apylinkėse pravesti aukų rinkimą.'
elnių — 1200, stirnų — 3500.
remti lituanistinę mokyklą!
k^e\e7us"pėjo~' taT įadarVtiJ H o ^ H i c k o r y Hute, £ 7 b y k s j ^ ^ l ^ ^ ^ A ^ ^ ' Tenka pasigėrėti nuostabiai ne- Į1
Medžioklės
draudžiamos tokiose
todėl prašome jau dabar pri-; balius. Baliaus meninę progra jau yra nuvykę į Bogotą, Ko didelės kolonijos — Daytona
vietovėse,
kur 1,000 nektarų
MKADOJE
siųsti juos Operos adresu, kad mą išpildys sol. Praurimė Ra- lumbiją, kur ateinantį savaitgali Beach, Deltonos, Ormond Beach,
briedžių yra mažiau nei du, o
visi galėtume dalyvauti laimė gienė. akompanuojant muz. Arū dalyvaus Kolumbijos lietuvių Palm Coast, Fla. lietuvių gera
stirnų ir tauriųjų elnių — ma
—
Kanados
Lietuvių
dienos,
Po
jime ir tuo pačiu suteikti para nui Kaminskui, šokiams gros kultūriniame savaitgalyje.
širdiškumu.
Jie
taip
stropiai
ir
į spalio 10-12 dienomis Hamilto- žiau nei 10. Daugiausia briedžių
"Vytis" orkestras. Baliaus re to visi keturi vyksta į Venezuelą. greitai atsiliepė į Finansų telki
mą mūsų Operai.
(pr.).
;
ne, buvo tikrai sėkmingos. Jo- leista sumedžioti šiuose rajo
zervacijas
priima
R.
ir
G.
BielX
Dr.
Eugenija
čikštaitė
su
mo
komiteto
pirmininko
prašyx LB Brighton Parko apylin
i se dalyvavo masės lietuvių iš nuose : Panevėžio —140, Anykš
skai telef. 424-4190. Sekmadie savo vyru dr. Humberto Mayor- mą.Būdami neturtingi pensinin
kės valdyba prašo visus atsilan
i įvairiausių Kanados ir Amerikos čių —- 140, Biržų — 100. Tau
nį, lapkričio 9 d.. 10 vai. r. Jau ga iš Buenos Aires, Argentinos, kai, išvykai skyrė daugumas net j
kyti į Tradicinį rudens vakarą,
vietovių. Spalio 10 d. įvyko riųjų elnių medžiotojams skirnimo centre bus bendri pusry yra atvykę į Chicagą dalyvauti po ketvirtį šimtinės. Aukotojų ne-'.
k u m įvyks lapkričio 15 d., 7
, poezijos-dramos vakaras ir jau- j ' • : ^00 — Akmenės, 150 — Jočiai, 11 vai. šv. Mišios Tėvų Jė akių gydytojų chirurgų konfe išvardindami, tariame šios kolo-1
1
vai. vak Saulių namuose, 2417
nimo susipažinimo vakaras. Spa-j niškio, 200 — Šiaulių rajonuozuitų koplyčioje. Visi ASS na
W. 43rd St. Bus gera progra riai ir jų svečiai kviečiami meti rencijoje, kuri vyksta McCor- nijos lietuviams nuoširdų ačiū.
lio 11 d. atidaryta dailininko-1 s e - Velstybinės briedžių ir stirma, D. Kurauskienė paruoš gar nėje šventėje dalyvauti, (pr.). mick pastate. Daktarė su 4 Tai pavyzdys didžiosioms lietu
skulptoriaus Dagio darbų paro nų paruošų užduotys turi būti
metų dukrele Marija Eugenija, vių kolonijoms. Ačiū Adolfui An
džią vakarienę, šokiams gros
da Hamilton Place patalpose, o įvykdytos jų pristatymu mėsos
x V Teatro festivalis Padė lydima Danguolės Valentinai- druliui, Port Orange, Fla., kuris
B. Pakšto orkestras ir daugiau
vakare buvo didžiulis susipaži kombinatams. Patys medžioto
pramogų. įėjimo auka 10 dol. I kos savaitėje, bilietai Vaznelių I tės, atvyko į "Draugą", pasida- be savo stambesnės aukos, sutel
nimo vakaras karių salėje, kur jai iš savo laimikių nedaug te
l i n o kell0n s
n u S i p i r kė išvykai iš artimųjų didesnę su
Rezervacijoms iš anksto skam- į prekyboj 2501 W. 71st St., Chi- !k
f il*Į Į >
,
dalyvavo 1500 lietuvių. Sekma turės naudos.
binti: 927-7888 arba kreiptis į cago,
— -UI. 60629.
— — galima
—
-užsisa— - l k ° lietuviškų
lietuvišku plokštelių
Plokšteliu ir kny mą pinigų.
dienį, lietuviai užpildė didelę kaNorime taip pat prisiminti Vasario 16-sios gimnazijos
kyti
ir
paštu.
Kainos:
5
*
U
»
Šeštadienį
svečiai
iš
Cmcavaldybos narius.
(pr.)
mokiniai i t a l i k u k a t e drą, kur pamaldas
utiiiiinmiiiHiiimmiTiimnictiimiiituu
dol., 3 dol, Žymenų banketas gos išskrenda į Kaliforniją. Va- stambesniuosius išvykos rėmėjus, laisvalaikio metu.
atnašavo vyskupas Vincentas
X Lietuvos Kariuomenės die
Nuotr.
kun.
J.
Deč^nkaip
kun.
Z.
Geležių,
inž.
Joną
ir
10
Advokatas
10 dol.
dol. asmeniui.
asmeniui. Bilietus
Bilietus lentinaitė su jų šeima susipažino
Brizgys, asistuojamas 12 kuni
nos minėjimą ruošia Chicagos
dar gyvendama Argentinoje ir
patartina
įsigyti
iš
anksto.
gų.
Pamaldose
dalyvavo
ir
vie
Ramovėnai
ir
Birutininkės.
GINTARAS P. KPENAS
iki šiol palaiko gerus santykius.
(pr.).
tos
vyskupas.
Po
pietų
didelėje
Šventė įvyks lapkričio mėn. 23
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
C H 1 C A G O S %\H i O S
x S. Kungys, Heand Hts., Ca.,
ir modernioje Hamilton place Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
dieną šia tvarka: pamaldos 11
x "Dainavos" ansamblis pra
salėje įvyko įspūdingas kon
vai. Jaunimo centro koplyčioje, i . ;
"Čičinsko" operos atnajindamas prenumeratą au
ir pagal susitarimą.
NUDAŽĖ PLĖŠIKĄ
ŠVARI KOMEDMA
certas.
tuojau po pamaldų, apeigos prie į spektakliai prasidės punktua kojo 10 dol. Dėkojame.
Tel. 776-5162 arba 776-518S
Chicagos universiteto Court
L. K. Paminklo. Minėjimas ir liai: lapkričio 8 d.,. 8 vai. vak.
Ginkluotas
plėšikas,
užpuolęs
2649 W. 68 Street
X Dėkodami už kortele?*. po
teatras, 57 gatvė ir University,
iškilminga vakarienė 3 vai. p. p. ir lapkr. 9 d., 3 vai. popiet.
PRANCŪZIJOJ
Cbicago,
m. 60629
First
Federal
Savings,
445
No.
5 dol. aukojo: St. Dimgaila, J.
stato Br. Thomas komediją
Tautiniuose namuose.
Gauti Veiksmo metu publika salėn neArcišauskas, Z. Žukauskienė, V. Michigan, Chicagoje, penktadie
— Prancūzijos Uetuvig Ben iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiimilifiit
daugiau informacijų ir užsisa- taus įleidžiama. Bilietų kasa bus; Momkus, S. Tarnulaitis, V. nį, pareikalavo pinigų. Kasinin "Charleys Aunt". Vaizduojama
druomenės
valdyba praneša,
kyti stalus bei įsigyta bilietus,; a t į d a r y t a dviem valandom anks 2muidzinas, A. Rinkūnas, J. kė su pinigais įdėjo ir sprogme grupė neturtingų studentų, lau
skambinti p. Ivašauskienei tel čiau prieš spektaklių pradžią. Riauba, ses. Monika, G- Mitze- nį su dažais, išeinant pro du kiančių atvykstant turtingos tt- kad 28-toji Europos Lietuviš
Advokatas JONAS GIBA1TIS
925-6193 arba p. Leknickui tel. Ansamblis draugiškai prašo ne vičienė, V. Lapenas, kun. J. D. ris elektroninis įtaisas užvedė tos iš Brazilijos. Jai laiku ne kųjų studijų savaitė įvyks 1981
atvykus, aplinkybėms verčiant, m. rugpiūčio mėn. 2-9 dienomis
6247 So. Kedzie Avenue
778-4474.
(pr.).
fotografuoti spektaklių metu.
sprogmenį, kuris po kelių se studentai aprengia vieną savo Chantilly-Gouvieujc, Prancūzijo
Degutis. Visiems dėkojame.
TeL — 776-8700
X Dėmesio jaunimui, vyks
(pr.).
kundžių sprogo, apliedamas da kolegų teta. Iš čia susidaro je, maždaug 40 km nuo Pary
X
A.
Masiulis,
čikagiškis,
pa
Cbicago. Iulnois 60629
tančiam į Lietuvių studentų su
X St. Xavier College, lietuvių dėkojo už korteles ir atsiuntė žais pinigus ir patį plėšiką, ku daug juokingų situacijų, ypač žiaus. Pastatas — pilis, kurio
važiavimą New Yorke per Padė
ris buvo pagrobęs apie 11,000 kai senas vyras vaikosi "tetą", je vyks studijų dienos, yra su Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
kos dienos savaitgalį. Organi studentų klubas Nemunas, ruo 10 dol. auką. Ačiū.
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
dol. Apie 5.000 dol. plėšikas nu norėdamas ją vesti.
Aktoriai važiavimams specialiai pritaikyzacinis komitetas nupirko 75 bi šia metinius šiaudinukų kursus,
X Eglė Sundstrom, Forest metė Michigar, gatvėj, o su ki- ypatingai gerai pasiruošę savo
lietus į Jono Jurašo režisuoja kurie vyks lapkr. 14-21-28 die Park m., prie prenumeratos | ^
^ g o U ^
vaidmeniui.
mą Broadway vaidinimą "Savi nomis ir gruodžio 5 ir 12 dieno mokesčio pridėjo 10 dol. auką
yjiuuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmH^
žudis" (Suicide).
Gauname mis nuo 7 iki 9 vai. vakaro, ko Labai ačiū.
| MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI,
|
nuolaidą. Bilietai tik 11.25 dol. legijos patalpose. Mokestis 5
doleriai
asmeniui.
Dėl
registra
X Ant. Belickas, Evergreen
2 Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes •
Po vaidinimo — susitikimas su
cijos
ir
tolimesnių
žinių
prašau
Pk.,
m.,
dėkodamas
už
korteles,
3 kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išsi- s
režisierium. Dalyvaukime! Re
kreiptis
pas
Svajonę
Kerelytę
—
parėmė mūsų spaudos darbus
r laikyti taip pat nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti s
gistracijos į vaidinimą ir į su
(pr.).
15 dolerių auka Esame jam
= kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį.
i
važiavimą pas Raimunda Baisį, tel. 251-2558.
X
Žurn.
"Karys"
paremti
kalabai
dėkingi.
240-76 67th Avenue, Douglas5
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran- £
ton, N. Y„ teL (212) 423-6595. votė įvyks lapkričio mėn. 16 d.,
x Adolfas Lažą, Parma, Ohio,
2 ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip 5
sekmadienį. 3 vai. p. p. Šaulių
(pr.).
aukojo
10
dolerių.
Labai
ačiū.
s
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams s
x RAŠOMOSIOS mai. lietuvišku namuose. Kavutę rengia Ramo
3
h- visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, £
X S. Laniaoskas, klevelanraidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi vėnai, Birutininkės ir šauliai.
•i drąsos ir ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo £
guose modeliuose gaunamos CHICA Visi kviečiami dalyvauti kavu diškis, parėmė "Draugą" 10 dol.
5 veikloje.
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., tėje ir savo auka paremti žurn. auka Labai ačiū.
ir vakarais pas A. Daugirda. VA.— "Karys".
. (pr.).
Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata %
x Edmundas Eidukas. čika
47«-7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savi
X
Jei
SKILANDŽIŲ
tau
tik
ninko: J. J. Giedraitis. 30 Barry Dr.,
pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir už- [Į
giškis. aukojo 10 dol. Dėko
E. Northport, N. Y. 11731.
(sk.)
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' jame.
sienyje — US dol. 42, kitur- Amerikoje — 40 dol. Sunku £
—
INTERNATIONAL
MEAT
X NAMAMS PIRKTI PA
mums tai daryti, kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra- £
x B. Krakaitis, Romeo, Mich.,
SKOLOS duodamos mažais mė MARKET. Medžioklinės dešre
gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad t a s prenumeratos g
Jaunieji "Viva Europa" menininkai iŠ Los Angeles šį šeštadienį, lapkričio
nesiniais įmokėjimais ir priei lės, kumpiai, aviena, veršiena, aukojo 10 dol. Labai ačiū.
pakėlimas *'Draugo" skaitytojų per daug neapsunkins.
|
namais nuošimčiais. Kreipkitės į dešros ir t. t. Užsakymus siun
X A. ArbataitJs, čikagiškis, 8 d. atvyksta j \*ew Yorka, kur Laisvės Žiburio" radijo koncerte. Kultūros
Kum.. Petras Cinikas, MIC
I
atliks programą. Pirmoj eilėj AngelS Mičiulyte" — poetė, Vita PoMutual Federal Savings. 2212 čiame paštu bet kur Amerikoje, j mus pasveikino ir atsiuntė 10 židinyje
likaitytė — daiminkė. Antroj eiiej — Vytas Bandžiiuis, programos vedė
DRAUGO Administratorius
§
We«t Cennak Road - - Telef. 2918 West 63rd S t , Cbicago, EL j dol. auką. Nuoširdžiai dėko- jas. Daina GudauskaSt* — dainininkė. Rimas Polikaitis — solistas, akor1
VI 7-TI47.
(ak.) 60629. T e l 486-4387.
(gk.) I iame.
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