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KREMLIAUS LAIŠKAS
LENKIJOS VALDŽIAI

Moralinis ultimatumas
TSRS vyriausybei

"Sutvarkykite savo socializmo priešus"

VaršuiKL. — Kaip jau buvo ra ir diskutavome per susitikimus
šyta,
rugsėjo 8 sovietų ambasa Kryme rugpiūčio mėn.
vais. 1917. XI. 8 Lenino pasirašy
(Tęsiny.)
dorius
Varšuvoje Boris Aristov
Mes neslepiame, kad visa tai
"Birželio 16-tą TSRS Sovnar- tame Taikos dekrete agresijos už
pasišaukė
Lenkijos
komunistu
sukelia
sovietų liaudyje gilu pasi
komo pirmininkas V. M. Moloto draudimas paskelbtas svarbiausiu
partijos
sekretorių
Kanią
ir
prem
piktinimą.
Partijos centro komi
teisės
principui
vas įteikė Estijos pasiuntiniui p. tarptautinės
jerą
Jaruzelskį
ir
sovietų
komu
tetas
ir
rajonu
partinės organiza
Rei analoginį pareiškimą, kaip ir (LTE, 1976, 1t., 82 p.). Tačiau,
nistu
partijos
bei
vyriausybės
var
cijos
gauna
nuolatinę
laišku sro
Latvijos vyriausybei, kad tas jį per kaip rodo istorija, nei pats Leni
du
įteikė
tokį
pareiškimą:
vę, kur sovietu komunistai ir ne
duotu Estijos vyriausybei" ("Iz- nas, nei jo pasekėjai niekada ne
partinė liaudis išreiškia savo nu
"Sovietų
Sąjungos
komunistu
vykdė to, ką kalbėjo ir pasirašė,
vestija" Nr. 138, 1940. VI. 17.).
sistebėjimą dėl begėdiškos antipartijos
centro
komitetas
ir
sovie
Kaip matome, realizuojant dvie — visa tai buvo pigus kamuflia
sovietinės
propagandos, vedamos
tų
vyriausybė
yra
priversta
at
JŲ dideliu valstybių nacistiniu va žas. JŲ veiksmai parodė ne kartai
draugiškoje,
socialistinėje valsty
kreipti Lenkijos komunistu parti
deivų — Stalino ir Hitlerio labai pasauliui akivaizdžiai tikruosius!
jos centro komiteto ir Lenkijos bėje. Sovietų žmonės, kurie tiek
slaptą suokalbį, TSRS vyriausybė raudonojo nacizmo siekius. Ir ne
vyriausybės
dėmesį į Lenkijoj au daug paaukojo vaduodami Lenkibe jokio varžymosi pradėjo kalbė nuostabu, jei visas 61 metus tru
gantį
antisovietiškumą,
kuris taip i ją iš fašistinės vergijos, kurie pa
ti taikioms Pabaltijo tautoms kęs TSRS egzistavimas — buvol
kyla,
kad
jau
pasiekė
pavojingas
į siaukojančiai padėjo ir šiandien
maždaug tokia banditiško dikta vienas, ilgas agresyvus aktas.
ribas. Faktai rodo, kad aštri, ne- j padeda jūsų kraštui, turi pilną moKadangi, okupuodama visą ne
toriaus kalba: "Besąlygiškai pa
varžoma kampanija, vedama vie- j ralinę teisę reikalauti, kad begėsiduodamos, — liksite vergais, o priklausomos Lietuvos teritoriją,Į
šai, plačiai ir netrukdoma, prieš diskam antitarybiškumui Lenkinepasiduodamos — būsite visiš TSRS sulaužė 1939. DC 28 Mask
Sbvietų Sąjungos vidaus ir užsie- j joje būtų padarytas galas,
voje Ribentropo ir Molotovo pa
kai sunaikintos!"
nio politiką nėra atskirų chuli
Sovietų partijos centro komite
Sekant anksčiau nepasiprieši sirašytą sutarti, išdėstytą antrąja Lenkijos profesinių sąjungų centras atidarė New Yorke savo spaudos ir informacijos įstaigą, kuriai vadovauja ganų išsišokimai, bet koordinuoti tas ir sovietų vyriausybė mano,
Zygmunt PrzetaRiewicz (kairėje). įstaigoje dirbs ir Tadeusz Walendowski. Tai pirmoji "Solidarumo" įstaiga už
nusiu ir vokiečiams pasidavusiu — mc labai slaptame papildomąja
socializmo priešų
veiksmai su į kad tolimesnis nuolaidumas, rosienyje. Ji parūpins žinias Amerikos spaudai apie unijos veiklą.
Austrijos, Čekoslovakijos ir kitu me protokole, tai T. Sąjungai reij
aiškia politine liniia. Svarbiau- j domas antisovietiškumo apraiššalių pavyzdžiu, siekiant išveng kėjo vėl vesti derybas su savo hitj
sias jų tikslas niekinti ir šmeižti j koms, daro didelę žalą lenkų —
ti krašto ir tautos sunaikinimo, I'-eriniais bendradarbiais ir 1941
pirmąją pasaulio socialistinę vals j sovietų
santykiams, yra visai
dėl tuometinių Lietuvos kai kusausio 10 d. pasirašyti trečią Lie
tybę, pačią socializmo idėją ir; priešingas Lenkijos įsipareigojirių atsakingų darbuotojų neryž tuvą liečianti papildomą pro
įžiebti tarp lenkų priešiškumą i r j m a m s ir gyvybiniams Lenkijos
tingumo ar net išdavystės, neži tokolą ir dėl to sumokėti Vokie
neapykantą Sovietų Sąjungai ir j tautos interesams,
nant slaptų susitarimų tarp Sta tijai 7,5 mil. dolerių, kuriuos tekol
y[es tikimės, kad Lenkijos ko— Prezidentas Reaganas nu jos liaudžiai, nutraukti broliško
lino ir Hitlerio, o be to, nesitikint atiduoti spalvotų metalų pavida-j
draugiškumo
ryšius,
kurie
junĮ
tarė sugriežtinti Amerikos politi
m U n i s t ų vadovybė ir vyriausybė
tokio žvėriškumo iš iki bent ofi le.
ką Kubos atžvilgiu. Buvo sudary gia mūsų tautas ir ištraukti Len- j i m s i s radikalių ir tvirtų žingsnių
Planai atnaujinti derybas del ginklų
cialiai
buvusios
"draugiškos"
Kartu su okupacine TSRS ka-J
ta 11 asmenų komisija radijo sto kiją iš socialistinės bendruomenės, sustabdyti piktą
priešsovietinę
valstybės pusės bei nesant realių riuomene į Lietuvą atvyko soviej
čiai
įsteigti.
Ta
stotis
transliuos
likviduojant
Lenkijos
socializmą.
propagandą ir Sovietų Sąjungai
New Yorkas. — Valstybės se rio
administracijos
pasirašytą
galimybių sulaukti pagalbos iš tų spec. įgaliotinis — užsienio)
ispanų kalba programas į Ku
Antisovietiškumas apima vis priešiškus veiksmus".
kretorius
Aleksander
Haig
ir
so
SALT
II
sutarti.
Naujosios
dery
Vakarų šalių, ultimatumai buvo reikalų komisaro pavaduotojas G.Į
bą, teiks žinias, kels Kubos dikta giliau įvairias šalies gyvenimo
priimti kaip Lietuvos, taip Lat Dekanazovas, kuris faktinai tapo] vietų užsienio reikalų ministeris bos gali prasidėti n e anksčiau
tūros elgesį visame pasaulyje.
sritis, įskaitant ideologiją, kultū
Andrei
Gromyko
trečiadienį
pir
kaip
ateinančių
metų
kovo
mėn.
Augalų nuodai
vijos ir Estijos vyriausybių.
tikruoju Lietuvos
šeimininku
rą, švietimą. Šiurkščiai klastoja
—
Bengalijoje
sušaudyti
12
ka
mą
kartą
susitiko
ir
jų
pasikalbė
Londone
Tarptautinis
Strategi
Kaip žinome, agresija yra sun Jau okupuotoje Lietuvoje Deka
rininkų, kurie buvo įvelti atentate ma abiejų šalių santykių istorija.
paliete kareivius
kiausias nusikaltimas taikai ir nazovas turėjo surežisuoti politi-| jimas užsitęsė beveik 5 valandas. nių Studijų institutas paskelbė ra
Pikta
propaganda
prieš
Sovietų
prieš
prezidentą
Rahmaną,
kuris
VVashingtonas.
— Sveikatos
žmonijos saugumui, pavojingiau nę komediją — "laisvanorišką Valstybės departamento spaudos portą, kuriame sakoma, kad se
atstovas Dean Fischer pasakė ko- j vietų karinės jėgos Europoje pa- žuvo gegužės mėn. Naujo prezi Sąjungą sklinda iš įvairių leidi departamento sekretorius Schweisia neteisėto jėgos naudojimo for Lietuvos įsijungimą į TSRS
respondentams, kad pasikalbėji- Į sivijo Vakarų jėgas. Raketų srity- dento rinkimai įvyksta lapkričio nių, iš kino ekranų, iš teatrų. Ji keris pareiškė spaudai, jog Viet
ma, nepateisinama nei politiniais
mases namo kare naudoti augalams nai
(Bus
daugiau)
t-atvirai skleidžiama prieš
mas palietė daugelį tarptautinių je sovietai Vakarus pralenkė, o 15 d.
nė ekonominiais ar kitais moty—
Brazilijos
prezidentui
Joao
]
klausytojų
KOR,
Nepriklausomos
klausimų ir buvo "atviras ir biz paprastųjų ginklų srityje tiek pakinti skysčiai palietė nemažą
nieriškas". Abu ministeriai tęs tobulino savo ginklus, kad jie ta-Į Baptistą Figueiredo gavus širdies Lenkijos Konfederacijos ir Soli JAV kareivių skaičių ir sukėlė
pasikalbėjimus pirmadienį Sovie po lygūs su Vakarų ginklais. Ra-i smūgį, jo pareigas perėmė civili- darumo vadeivų.
svaikatos problemų.
Vietnamo
tų Sąjungos Jungtinių Tautų at porte sakoma, jog Amerika ir So- j nis viceprezidentas Antonio AuPirmasis rundas tų "profesinių karo veteranų organizacijos se
vietų Sąjunga šiuo metu sparčiai i reliano Chavez.
stovybėje.
sąjungų" kongreso, iš tiesų, tapo niai tvirtina, kad chemikalas
vysto
savo
erdvės
ginklų
sistemas,
—
Senate
apie
63
senatoriai
nuolatine tribūna,
iš kurios! "Agent Orange" daugeliui sukė
Svarbiausias susitikimų tikslas
laserio
spinduliu
technologiją.
Tie'
nusistatę
prieš
žvalgybos
lėktuvų
skambėjo
šmeižtai
ir
įžeidinėji lė vėžio ligą, atsiliepė į kareivių
yra atgaivinti derybas dėl strate
spinduliai
gali
būti
panaudoti,
pardavimą
Saudi
Arabijai,
12
semai
prieš
mūsų
valstybę.
Vadi naujagimių sveikatą. Sekretorius
ginės gikluotės apribojimo ir dėl
prieš
branduolines
raketas
arinatorių
pasisako
už
pardavimą
ir
namas pareiškimas Rytų Euro pasakė, kad nauji tyrimai parodė,
branduolinių taktinių ginklų Eu
Apkarpomos lėšos ir gynybos reikalams
pos darbininkams tapo papiktini jog cheminiai nuodai
palietė
ropoje. JAV pozicija jau kuris lai prieš erdvės satelitus. Raportas, j 25 dar neapsisprendę,
kalbėdamas
apie
cheminius,
bio-|
_
Gvatemaloje
bomba
sužalomą
keliančia
provokacija.
Prieš
Washingtonas. — Prezidentas 7-tąją pėstininkų diviziją.
daug
didesnį
amerikiečių
skaičių,
kas yra : Sovietų Sąjunga dislo
Gynybos lėšų mažinimas dau kavo Europoje naujas SS — 22 ra loginius ginklus, pripažįsta, kad j 0 valdančios partijos rūmus, su- sovietinės jėgos įžeidinėja sovie negu buvo anksčiau įtarta. Tyri
Reaganas vakar turėjo pasakyti
kalbą į tautą apie ekonominius giausia palies karo laivyną, pla ketas, kurių kiekviena turi po tris sovietai Vakarus yra pralenkę aš-1 žeidė vieną policininką. Kita bom tų karių atminimą, nors šimtai mai tęsiami toliau.
vyriausybės planus, biudžeto su nai atnaujinti lėktuvnešį "Oris- sprogstamuosius užtaisus. Tos ra tuonis k a r t Londono instituto; ba sprogo, matyt, per anksti. Žu tūkstančių jų atidavė gyvybes už
Nelaime Turkijoj
mažinimą, taupymą. Vyriausy kany" atidedami, nebus statoma ketos pakeitė karinių jėgų pusiau raporte paliečiamas ir sovietų są- Į v o t rys komunistai ir vienas pra lenkų tautos laisvę ir nepriklau
Ankara. — Nato kariniuose
somybę. Jie išniekina jų kapus.
bės uždavinys išlaikyti ateinan 11 naujų karo laivų, o 18 laivų svyrą Europoje. Todėl Nato vals jungininkų ištikimumo, lojalumo eivis.
Pasirodė
grasinimai
sovietų
ar
manevruose
Turkijoje įvyko ant
čių metų išlaidas tokiose ribose, bus "padėti į naftaliną" anks tybės jau 1979 m. gruodžio mėn. klausimas. Lenkijos pavyzdžiai
— Pakistano prezidentas Zia
kad deficitas nebūtų
didesnis čiau ,negu buvo planuota.Taupy- nutarė sustiprinti savo raketinį rodo, kad neaišku, a r Varšuvos nusiskundė, kad Amerikos žydai mijos dalinių kariams, kurie sto ra aviacijos nelaimė. Pratimuose
kaip 42 bil. dol. Vyriausybė pasi mas palies visas ginklų rūšis.
arsenalą Europoje, išstatant 572 pakto nariai karo atveju būtų pa veda kampaniją prieš JAV vy vi sargyboje prie socialistinių dalyvavo ne tik Turkijos, bet i r
Baltųjų Rūmų šaltiniai atiden "Pershing" raketas ir skriejan tikimi Maskvos sąjungininkai. riausybės sumanymą teikti Pakis- valstybių vakarinių sienų.
ryžusi subalansuoti biudžetą iki
Italijos, Graikijos ir Britanijos da
1984 metų. Prezidento nuomone, gė, kad prezidentas nutarė nelies čias "eruise" raketas. Sovietų val Sovietų kariuomenei gali tekti už tanui karinę 3.2 bil. dol. paramą.
Visa tai duoda pagrindą pa liniai, apie 60,000 vyrų.Nelaimėvisos Amerikos ekonominės ne ti socialinės apsaugos sistemos, džia prieš šį nutarimą protestuo davinys saugoti savo užnugario
klausti, kodėl oficialūs Lenkijos je žuvo du turkai karininkai.
— Izraelis ir Egiptas atnauji
laimės kyla iš nuolatinių defici nes Kongrese tam yra didelė opo ja ir komunistų grupės Vakarų tiekimo kelius ir karines bazes nuo
sluoksniai nesiima tvirtų žings
Egiptas siunčia
tų, kurie be galo didina vyriausy zicija. Net ir respublikonų poli Europoje gavo įsakymą sukelti vi nelojalių sąjungininkų puolimų. no derybas dėl palestiniečių au nių sustabdyti piktą kampaniją
tonomijos
okupuotuose
arabų
že
tikai įrodinėjo, kad pensijų maži suomenės opiniją prieš Nato nau
bės įsiskolinimą.
prieš Sovietų Sąjungą, su kuria
ginklus afganams
mėse. Jau pavyko susitarti dėl dar
Kaip anksčiau pranašauta, lė nimas gali atsiliepti 1982 m. rin jus ginklus. Didelės demonstraci
Lenkija
yra
susirišusi
draugystės
Kairas. - -Egipto prezidentas
Princas Andrius
botvarkės. Derybos vyksta Kaire.
šų karpymas paliečia visas minis kimuose, pakenkti respublikonų jos Olandijoje, Belgijoje ir Vaka
ryšiais ir sąjungininkės įsiparei Sadatas, pasikalbėjime su NBC
— Amerikos taupymo ir pa gojimais. Tokia laikysena net ne
terijas. Net ir gynybos departa kandidatams.
rų Vokietijoj sukėlė vyriousybėms
geras lakūnas
skolų
bendrovėms leista pakelti siderina su Lenkijos konstitucija, televizijos korespondentu atiden
mento sekretorius Weinbergeris
naujų rūpesčių. Ypač V. Vokieti
gė, kad Amerika slaptai perka H>
Londonas. — Antrasis Britani taupytojams mokamus nuošim
pasakė trečiadienį senato biudže
"Solidarumas" tęsia joje buvo pradėta kurstymo prieš jos karalienė sūnus, 21 metų prin čius iš penkių su puse iki šešių kurioje įrašytas ryšių su Sovietų Egipto sovietų gamybos ginklus
to komitete, jog jam teks suma
Ameriką akcija. Net valdančioje
Sąjunga stiprinimo principas. Mes
ir siunčia juos į Pakistaną, iš kur
cas Andrius gavo jrynybos minis nuoš.
derybas su valdžia
žinti gynybos biudžetą 13 bil. dol.
socialdemokratų partijoje atsira
nežinome nė vieno atvejo, kur
terijos pagyrimą. Jis yra karo laiginklai siunčiami
Afganistano
Jis nurodė, kad daug planuotų
— Valstybės prokuroras French antisovietinių provokacijų inicia
Varšuva. — Lenkijos "Solida do jėgų, pasisakančių prieš Nato w n o aviaciios lakūnas. Princas
laisvės kovotojams. Šį Sadato tei
projektų nebus įgyvendinti. Atsi rumo" vadovybė nutarė ieškoti raketų dislokavimą. Amerikos vy
Smith pareiškė, kad bus sumažin toriai būtų susidūrę su griežta
užsirašė tarnauti laivvne 12 me
gimą valstybės
departamentas
sakoma statyti
priešlėktuvinės kompromisų su vyriausybe ir at riausybė pažadėjo vokiečiams at
tas pabėgėlių iš Pietryčių Azijos, valdžios reakcija, kur jie būtų nu
tu. Balandžio mėnesi iis laimėjo
atsisakė komentuoti. Safclatas pa
gynybos "Roland" sistemą, ati sisakė savo teisės skirti įmonių di naujinti derybas su sovietais.
bausti. Ne tik tai, jie lengvai gau
įsileidžiamų Amerikon, skaičius.
savo
kariūnu
klasėie
pirmą
vietą,
reiškė, kad jis toliau rems Afga
dedamas tankų, naujų
šar rektorius. Ta galia paliekama vy
na valstybės patalpas savo susi
Sovietų Sąjunga pareiškė, kad j k a j p ^ a ^ i a s lakūnas, o trečią — New Yorko burmistras Koch
nistano
sukilėlius, kol sovietai
vuotų transporterių pirkimas.Lai- riausybei.
jį svarstytų savo naujų raketų su- Į ^
, helikopteriu nusileido aud- laimėjo abiejų didžiųjų partijų: rinkimams, jiems leidžiama nau išeis iš Afganistano.
kinai atsisakoma sudaryti pilną
Jos atstovas Ciosek pareiškė po mažinimo reikalą, jeigu Nato ša Į rinjroie jūroje prie pat vandens ir respublikonų ir demokratų pirmi dotis masinėmis komunikacijos
derybų su unijų vadais, kad "Soli- lys suspenduotų savo nutarimą išeelbėio povandeninio laivo jū nius rinkimus. Jam beveik ga priemonėmis ir technikos įrengi
KALENDORIUS
mas" žengė žingsnį "į realizmą". įvesti naujas raketas, nukreiptas reivi John Hen, kuri ban*a buvo rantuotas perrinkimas naujai ka mais, nors iš anksto yra žinoma,
Sužeidė patarėjus
kokiems tikslams tos priemonės
Rugsėjo 25 : Kleopas, Aurelija,
orieš Sovietų Sąjungą. Ginčas , nuplovusi nuo denio. Gvnybos dencijai.
Vokiečių
riaušes
bus
naudojamos.
Vientautas,
Selvė.
Tegucigalba.
— Teroristai
liečia principinį klausimą: Ame-< „ ^ n ^ t e n i o s pareiškime sakoma,
Rugsėjo
26:
Kosmas ir Dami
Ne
vieną
kartą
mes
atkreipė
Bona. —Vakarų Berlyno jau rika tvirtina, kad sovietų SS — 20; ^
Hondūre apšaudė pravažiuoja-lakūnas, princas Andrevv, pa- ridentas turi kas antrus metus
jonas,
Vydenis,
Gražina.
tį amerikiečių
automobilį, s<:- nimo riaušės persimetė į kitus raketos davė persvarą sovietams, j demonstravo šaltą drąsą ir suma- raštu užtikrinti kongresą, kad me Lenkijos komunistų partijos
Salvadore yra gerbiamos žmogaus j ir vyriausybės dėmesį į vis didėžeidė du JAV karinius patarėjus. Vokietijos miestus: Muencheną, o šie laikosi nuomonės, kad jų'
Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45.
numą.
teisės, kad daroma pažanga eko- j jančią Lenkijoje antisovietiškuBremeną,
Muensterį,
Freiburgą
ir
Hondūre yra 14 karinių patarė
naujos raketos tik sulygino abie
ORAS
Salvęos Salvadorut nominėje ir politinėje srityje. Sal- j mo bangą. Mes apie tai kalbėiojų, iš jų trys dirba su Hondūro I Hamburgą. V. Berlyne protes- jų pusių raketines jėgas ir "dabar
Debesuota, su pragiedruliais,
vadoro prezidentas Duarte apel-1 me Maskvos posėdžiuose kovo
karo aviacijos personalu. Kariuo- \ tuojama dėl aukštų butų nuomų, abieių pusių jėgos esančios lygios.
Washinztonas.
— Senatas superkūnijos.
trumpo
menė paruošiama sustabdyti ne-; dėl butų trūkumo. Vienam jauMaskva linkusi atnaujinti
n u - tiko r/ratę^ti Salvadonn* teikiamą! liavo j senatorius nekelti jokių; mėnesį ir Varšuvoje balandžio laukiama
.
legalių ginklų transportus į kai nuoliui žuvus, įvyko riaušės ir trūkusias SALT derybas, nes JAV karinę T> ekonominę paramą, ta-į sąlygų, tačiau senatas 54 — 42 bal i mėn. Labai nuoširdžiai mes apie, lietaus. Temperatūra dieną 75 1.,
susikirtimai su policija.
myninį Salvadorą.
senatas atsisakė ratifikuoti Carte įįaa n u t a r ė kelti sąlygą, — pre-i sais nutarė sąlygas palikti.
i tai rašėme savo laiške birželio 5 I naktį 60 1.
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KADENCIJAI
BAIGIANTIS
'•...Mes visi esame
atsakingi
už. mūsų. atžalų fizinį auklėji
mų lietuviškoje
dvasioje..."
• ^ t a i žodžiai savo kadenciją
baigiančios Šiaurės Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir
Sporto Sąjungos Centro val
dybos pirm. Pr. Bernecko. U ž
keletas, savaičių visa valdyba:
pirm. Pr. Berneckas, S. Kra
sauskas, A. Banelis, M. E m p a keris, M. Leknickas, J. Nešuk ą i t i s ir A. B i e l s k u s —
pasitraukia.
P a ė m ė jie Sąjungos vairą į
savo r a n k a s neįprastu būdu.
Tai buvo anais, liūdno pri
siminimo metinio
suvažia
vimo Detroite, 1975 metais.
Mat, iš t a d a Sąjungoje priskaitytų a r t i 1000 narių į su
važiavimą ir naujos C.V. rin
kimus atvyko vos... 11 atstovų.
Kaip ir buvo galima laukti, kai
bet kuris iš atstovų griežtai
atsisakė kandidatuoti į valdy
bą, bu v. vald. pirm. dr. J. Rin
gus-pranešė, kad: "neišrinkus
vadovybės, Sąjunga turės užsi
daryti". Trumpai, aiškiai ir...
skaudžiai. Ten pat, žvelgiant į
jau prasivėrusią bedugnę, bū
v a p r a d ė t a ieškoti išeities. J i
buvo s u r a s t a — prašyti Toron
to;* -atstovus sudaryti vadovy
be. J i e sutiko ir tokiu būdu to
rontiškiai, su Pr. Bernecku
priekyje, pakvietus dar iš Clevelando A. Bielskų, išgelbėjo
Sąjungą iš bankroto. Toks įvy
kių apibrėžimas nelabai ma
lonus, bet deja, taip ir buvo,
t.y.: išgelbėjo iš bankroto.
*

P l a n a i ir viltys

J a u sekančiais 1976 m. lie
pos 30 d., "Sporto Apžvalgoje"
pirm. planavo: ...nors esame
tik keli žmonės, bet sumany
mų nestokojame,... stengsimės
atlikti, ką pajėgsime..., išeivi
jos Sportinė Olimpiada 1978
n>., bent porą kartų metuose
spausdinsime mažos apimties
biuletenį..., jau laikas rūpintis
išeivijos sporto istorijos pa
rašymu (šiuo tikslu 1978 m . ir
buvo pakviestas C. valdybon
S. K r a s a u s k a s , Pr. M.) ir išlei
dimu; atkreipsime LB organų
dėmesį lietuvybės palaikymo
aspektui (sportui. Pr. M.); atei
nančiais metais planuojame
ruošti vadovų lavinimo sto
vyklas; L B atstovus kviesime į
metinį suvažiavimą tartis dėl
ryšių glaudinimo". 0 1980 m.
liepos 11 d., vėl, toje pačioje
"Spr. Apžvalgoje", Sąjungos
pirm. jau džiaugėsi praėjusių
1978 m. didžiųjų Žaidynių pravedimu; dar planavo kursus,
dar prisiminė reikalą išleisti
biuletenį, reikalą
finansiniai
paremti sporto klubus, išvyką į
Australiją ir šiek tiek plačiau
palietė finansinę padėtį ir "už
šaldyto fondo" tikslą.
O darbai?
Dabar užklaustas P. Bernec
k a s apie atliktus C.V. d a r b u s ir
j ų . v e r t i n i m ą t r u m p a i pa
reiškė: "...šešių metų veiklą iš
samiai aptarti keliais saki
ngais,
nėra
įmanoma.
Paminėsiu kelis didesnius at
liktus darbus: pusiau s u r a s t a s
dialogas su PLB ir Kraštų
Bendruomenėmis, suruoštos 1sioe P L S Žaidynės, įkurtas
Sportininkų Fondas, ruošia
m a Sporto Istorija, atidarytos
durys į Mokslo ir Kūrybos sim
poziumą, sėkmingas Kanados
valdžios dėmesio atkreipimas)
Maskvos boikotą, įsijungimas
į Laisvės Olimpiadą, užpla
nuotos 1983 m. 2-sios P L S Žai

dynės ir daromi žygiai įvesti
sportą į lituanistines mokyk
las..."
Taigi, toks būtų beveik 6 me
tų veiklos b a l a n s a s . Yra nuo
monių, kad šis b a l a n s a s labai
imponuojantis. Yra ir priešin
gų, esą: "valdyba nieko nenu
veikė". Čia kraštutinumai, ku
rie nereiškia tikrovės. Yra taip
p a t nuomonių, k a d : "...jeigu
Sąjungos valdyba nebus su
daryta iš Toronto žmonių, Są
j u n g a mirs".0 priešinga sako:
"tik nepalikti vadovybės To
ronte"...
Kas iš mūsų nežino "kalvarijos kelių" d i r b a n t organi
zacinį darbą? J u k mūsų kas
dieninė tikrovė rodo mirštant
n e tik organizacijas, jų narius,
susilikviduojant parapijas, bet
m e s matome klaikumą ir spar
čiai mažėjant sporto klubams,
jų nariams ir mokiniams lit.
mokyklose. Kas dėl to visko
kaltas — čia ne vieta nagrinė
ti, bet visų pirma reikėtų pa
klausti save patį — ar vi
s a padarėme Sąjungai tvirtėti,
klestėti, prisiauginti daugiau
narių, sporto klubų? Ar visa tai
buvo tik CV rūpestis ir dar
bas? Ar d a u g kas iš mūsų sku
bėjome CV su patarimu, su
manymu, nauja idėja? Juk ir
p a t i CV savo posėdžių metu
atsidurdavo k a r t a i s akligatvyje, nuomonės išsiskirdavo.
Ypač, kada, pasak pirmininko,
"eilė žmonių laukė, kada
Sąjunga sugrius"... Bet kaip
vienas CV narys sako: "nie
kuomet nepasilikdavome aiš
kiai išsiskyrę. Nuomones
stengdavomės suderinti. Vi
suomet j a u s d a v o m e atsako
mybę prieš Sąjungą ir na
rius". 0 nuomonėms suskilti,
kaip žinome, visuomet buvo
progų. Ši valdyba, būdama
kukli, niekuomet neturėjo pas
tovaus "garsiakalbio", kuris
nuolat skardentų: kokie mes di
deli, kaip daug dirbame! Todėl
kartais kai kam ir atrodydavo.
kad Valdyba nedirba.
Atsisveikinant
Kiekvienas atsisveikinimas
sukelia atsiskyrimo ir prara
dimo jausmus. T a i p ir šį kartą.
Gaila atsiskirti su idealiai
nusiteikusiais asmenimis, ku
rie dirbo sunkų ir pozityvų dar
bą lietuviškumo išlaikymui.
Prarandame 7 darbuotojus, ku
riais kiekvienu metu galėjome
pasitikėti, pasikliauti ir remtis
jų nutarimais. Žinome, tiesa,
kad jų d a r b a s niekuomet jų ne
pastatė hamletiškojo
klau
simo prasme, tačiau taip pat ži
nome, kad nei vienas jų,
pagautas susižavėjimo "val
džios galybe", faustiškai ne
šaukė: "valandėle, kokia tu
graži, palauki..." Jiems užteko
visko!
Jų darbas buvo itin sunkus,
nes kaip Pr. Berneckas paste
bi: "paskutiniu laiku lietuviai
labai sumaterialėjo ir daug tė
vų j sportą žiūri, kaip į nerei
kalingą laiko gaišinimą, girdi,
iš sporto duonos nevalgysi".
Panašios nuotaikos vyrauja ir
mūsų viršūnėse, nes ten spor
tininkų maža, o prijaučiančių
jų balsas silpnas. Skaudu žiū
rėti, kai sportininkai suruošia
gero lygio žaidynes, o salės —
tuščios".
Tokia yra tikrovė. Tačiau
kiekvienas atsisveikinimas su
kelia ir viltį. Viltį, kad šie vy
rai nepasitrauks iš org. spor
tinio gyvenimo. Viltį kelia, kad
jie ir naujai C.V. talkininkaus
savo patarimais tęsti dar ne
baigtus ir naujus darbus. O

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams ^metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00
Kanadoje (kanadiskais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00.
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje
$42.00 $25.00 $17.00
Kitur — Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00
Savaitinis
$28.00 $17.00
Kadenciją baigiant Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo ir Sporto sąjungos centro val
dyba. Iš k.: Sigitas Krasauskas — vicepirm., Algi
mantas Banelis — narys. Mečys Empakeris —
mūsų prisiminimuose jie liks
neeiliniais lietuviais — idea
listais. Jie savo darbu to nu
sipelnė ir dėlto, pasak Pr. Ber
necko: " . . . S ą j u n g a
tebėra
sveika ir tvirta".
Pr. Mickevičius
Red. Šia proga primename,
kad ŠALFAS s-gos visuotinis
suvažiavimas įvyks š.m. lapk
ričio 14-15 d. Clevelande. J i s
bus ypač svarbus, nes bus ren
kama nauja sąjungos centro
valdyba, o taip pat, bus nusta
tytos pagrindinės gairės ant
rosioms Pasaulio
Lietuvių
Sporto
Žaidynėms,
kurios
įvyks 1983 m. vasarą, Chicagoje.
Smulkesnė informacija bus
paskelbta vėliau.

FUTBOLAS
—

•

•

—

•

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

sekr., Pranas Berneckas — pirm., Mindaugas
Leknickas — vicepirm., Jonas Nešukaitis — ižd.
Nuotraukoje trūksta videpirm. Algirdo Bielskaus.

O L I M P I N I S KAMPELIS
— B a d e n B a d e n mieste rug
sėjo 24-28 d. įvyks vienuolik
tasis Olimpinis Kongresas. Ja
me d a l y v a u s visų kraštų
olimpinių k-tų atstovai, 26 tarp
tautinių sporto šakų atstovai,
paskutinės olimpiados, sekan
čios ir Sarajevo ir Los Angeles,
o taip p a t 1988 m kandidatų or
ganizavimo k-to atstovai. Viso
l a u k i a m a 680 delegatų ir 500
žurnalistų.
i
— Romoje tarp. olimpinio kto prezidentas J.A. Samar a n c h pareiškė, kad 1984 m Los
Angeles olimpiadai gresia Af
rikos šalių boikotas. Ir tik to
dėl, kad šiuo metu JAV gastro
liuoja
P . Afrikos
rugby
k o m a n d a , kuri pereitą šeš
tadienį k a i p tik žaidė Chicagoje s l a p t a m e stadijone ir su FBI
a p s a u g a . T a r p kitko, rugby nie
ko bendro neturi su olimpiada,
nes jo programoje nėra.

"SCHWABEN"
MARQUETTE
PARKE
— Barcelona" 1 ir Japonijos
Viena pirmaujančių
Chi- olimpinis komitetas nutarė
cagos futbolo komandų, vokie kandidatuoti į 1992 metų olim
čių "Schwaben", šį sekma piados rengėjus. •
dienį, 3 vai. po pietų, žais
pirmenybių rungtynes prieš
"Lituanica". Rezervas žais 1
IŠ LIETUVOS
vai. p.p.
PADANGĖS
Pavasario rate "Lituanica"
pralaimėjo prieš "Scwaben"
— P l a u k i m o Europos pir
rezultatu 3:1 Ar pavyks prieš menybėse Jugoslavijoje vilnie
juos atsirevanšuoti, kaip pavy tis Robertas Zulįa 200 m krū
ko prieš vokiečių "Kickers"?
tine nuplaukė per 2:16,15 ir
Šeštadienį, rugsėjo m. 26 d., 5 laimėjo aukso medalį. Ši pa
vai. p.p. "Lituanicos" vete sekmė šiemet geriausia pasau
ranai žais Marąuette Parke lyje, o 21 metų Robertas yra Eu
prieš lenkų "Eagles".
ropos meisteris.
Nepasisekė A. Buzelytei, kuri
Pasaulinių
p i r m e n y b i ų 100 m krūtine baigė šešta, o 200
kvalifikacinėse varžybose ant m penkta.
roje grupėje Belgija įveikė
— B o k s o varžybose Tašken
Prancūziją 2-0, o Olandija —
te
į Sąjungos pirmenybių fina
Airiją 2-2. Šioje grupėje Belgija
lą
pateko kaunietis Juozas
beveik kvalifikavosi. Trečioje
Vaišnoras,
bet čia lengvame
grupėje Islandija netikėtai įvei
svoryje
pralaimėjo
prieš Kaza
kia Turkiją 2-0, o Čekoslova
chijos
meisterį.
Sidabro
meda
kija prieš pirmaujančią Valiją
liu
pasipuošė
pussunkiame
svo
(Wales) taip p a t 2-0. Čia tebe
pirmauja Valija, bet taip pat ryje ir vilnietis A. Jančiauskas,
pralaimėjęs
Rusijos
dar galimybių turi Čekoslova finale
meisteriui
I.
Novikovui.
kija ir SSSR. Ketvirtoje grupė
je Norvegija netikėtai įveikė
— K r e p š i n i o turnyrą Klai
Angliją 2-1, bet Anglija dar pėdoje laimėjo Kuibyševo ko
tebepirmauja. Penktoje grupė m a n d a , kurios centro puolėjas
je Danija pralaimi 1-2 Jugos A. Sizonenko yra 230 cm ūgio ir
lavijai, kuri tebepirmauja. J a i aukščiausias Sovietų sąjungos
ant kulnų lipa Italija. Šeštoje žaidėjas. Ši komanda pralai
grupėje Škotija įveikė Švediją mėjo Kauno "Žalgiriui" 79-81,
2-0 ir tebepirmauja, bet kad bet įveikė Vilniaus "Statybą"
galutinai kvalifikuotus, d a r tu 89-85 ir Kijevą 83-78. Statyba li
rės žaisti svetur prieš stiprią Š. ko a n t r a , vėl nugalėjusi "Žal
Airiją ir Portugaliją.
girį" 95-90 ir Kijevą 106-80.
Vytautas A. Krikščiūnas "Žalgiris" užėmė trečią vietą.

D a b a r jis vyksta į Italiją, o
" S t a t y b a " į Turkiją. Tuo pačiu
metu Vilniaus "Kibirkšties"
moterų komanda išvyksta į
Jugoslaviją.
— R a n k i n i o atrankinėse
varžybose Panevėžyje vietos
"Atmosfera" po sunkios perga
lės prieš Ufą 17-16, lengviau
įveikė Maskvą 25-16 ir Gar
diną 34-26.
Sov. Sąjungos vicemeisteris
Kauno "Granitas" pirmas pir
menybių rungtynes žaidžia
prieš Maskvą Kaune.
— F u t b o l o pirmenybėse Lie
tuvoje įtampa didėja, nes Klai
pėdos " G r a n i t a s " su Šiaulių
"Statybininku" baigia 0-0, o
Kauno "Kelininkas", laimėjęs
prieš Politechniką 2-0, prisivi
jo taškais pirmaujantį "Grani
tą".
Antroje Sov. Sąjungos lygoje
Klaipėdos " A t l a n t a s " su Ry
gos "Dauguva" baigia 2-2 ir
lentelėje įsitaiso 7-je vietoje.
Tuo tarpu pirmoje lygoje Vil
n i a u s "Žalgiris" nugali Jaroslavlį 2-0, pačioje rungtynių pa
baigoje įmušęs abu įvarčius.
— L e n g v . a t l e t i k o s varžy
bose Maskvoje trys vilniečiai
laimėjo pirmas vietas: V. Jokubauskytė šuolyje į aukštį 183
cm, A. Ubartas diską su 58 m 98
cm ir E. Matuzevičius, nume
tęs ietį 82 m 40 cm.

Baladė apie
parodytą garbę
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DR. K. G. BALUKAS
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Pruma ligonius įjaga! susitarimą

Gal ką nors gausime pirkti?. Pirkėjų ei lės pne krautuvių
I^enkijojc.

Teisių daktarai
2 4 5 8 W. 6 9 t h S t , Chicago. III.
Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0
Valandos pagal s u s i t a r i m ą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So 5 0 t h A v e , Cicero
Kasdien 1-3 vai <r 6-8 vai vak. išskyrus
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso H E 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

DR. PETER T. BRAZIS

;•-

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
2 4 3 4 VVest 71st Street
3 2 0 0 W 81st Street
Vai.: pirm., arrtr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v' ryto iki 1 v c p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 299 2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

Ofs. HE 4 1 8 1 8 : Rez PR 6 - 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S p e c i a l y b ė vidaus ligos
2 4 5 4 West 71st Street
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. k a m p a s )
Vai pirmad antrad ketvirtad ir penktai
3 iki 7 v p p Tik susitarus
••>..,'

Tel. — GR 6 2400
Vai pagal susitarimą: pirmad .ir ketv 1-4 n
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3val

Ofs. M 735-4477: Rez. 246-0067

Ofs. 742-0255

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

476-2112

IR
VINCAS BRIZGYS

T e l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

Akušerija ir moterų ligos

2659 W 59 S t . CMcafo

VALDEMARAS BYLAITIS

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

OF C R O S SE S

Į mūsų vaišes yra begėdis atėjęs,
Kuris griebia šaukštą ir dubenį
DR. A. B. GLEVECKAS
didžiausią,
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Ir valgo, ir valgo, kol viską
Tel - BE 3 5 8 9 3
S p e c i a l y b ė A k i u ligos
suvalgo,
3 9 0 7 VVest 1 0 3 r d Street
O lieka dar vis išbadėjęs.
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Jis kaušą didžiausią ima ir geria,
Su koja duris į pasaulį veria.
O f i s o tel. — 582-0221
Bet maža jam kaušo ir puodo,
DR. JANINA JAKSEVICIUS
Jam reikia parodyti garbę.
JOKSA
Jo garbei tu savo nugarą lenki
V A I K Ų LIGOS
Ir jam nuo to laiko kopūstus
6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd.
sodini,
v a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Ne taip kaip kadaise, bet taip
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8
kaip dabar,
DR. A. JENKINS
Ir gėda kopūstui į akis pažvelgti.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Ir, va, nuo to laiko raguotajai
3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street
karvei
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Dar šieną paduodi taip lyg
6132 S KedzieAve Chicapo
benagis
WA 5 2670 arba 4 8 9 4441
Ir šulinį kasi negilų kaip klaną.
DR. K. A. JUČAS
Galvodamas tik apie marškinius
ODOS LIGOS
savo.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Papročius, Dievą ir Velnią
Valandos pagal susitarimą
pamiršti,
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
Nė atiduoti, lengviau jau išduoti,
Ir ranką ištiesi pilnesniarn
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
dubeniui,
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
Vis garbės ir garbės tu trokšti.
OF FAMILY PRACTICE
Nes pats tu be garbės, begarbis,
1 4 0 7 So. 4 9 t n Court. Cicero. III.
be nieko. Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt
Pamiršai tu brangiausią nerodyti
svečiui.
DR. IRENA KYRAS
(Latvija, VIII — 10d.)
DANTŲ GYDYTOJA
T.

Advokatų Draugija

z:

Vai pagal susitarimą Pirm . a n t r . treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis g y d y t o i a s
3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir seit
uždaryta

Namų 584-5527-

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA '
1185 Dundee Ava.
Elgin. M. 60120
VaJandos pagal susitarimą. *-"-""

Tel. 372 5222.236-6575" "

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
*•'"
111 NO WABASHAVE.
-*•
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS 1,2
DANTŲ GYDYTOJA
';,.,;,
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave '
Tel. 5 6 1 0 7 0 0
Valandos pagal susitarimą
—

—

•

i

'

DR. FRANK PLECKAS
( K a l b a lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St. - Tel. 7 3 7 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč •

DR. LEONAS SEIBUTIS
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR
" " "Z
PROSTATO CHIRURGIJA * '"
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
f
Vai antr i 4 popiet ir ketv 5 7 vak' - ~ "
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMASONIS :
CHIRURGAS
2 4 5 4 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad. 2-5ir 6-7 — iš anksto susitarus." ",".""*"
Ofs tat 586-3166: namg 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
";
Vai pirm . antr ketv ir penkt. -''-'2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą .

DR. K. M. ŽYMANTAS "
DR. S. T. CHIRBAN
"
DANTŲ GYDYTOJAI
"V~
2654 VVest 63rd Street
T T
Vai pagal susitarimą antr, trečiad.,
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro Tel. - 778-3400

Solženicynas perspėja

MIRTINAS
Vienafc iš įžvalgiausių žmorrių dabarties pasaulyje yra
Aleksandras Solženicynas, tur
būt geriausiai už visus suvo
kiąs komunizmo ir Sovietų Są
jungos grėsmę. Gaila, kad
mūsuose nesusilaukė plates
nio susidomėjimo jo naujas vei
kalas "The Mortai Danger",
kjirį išleido Harper and Row lei
dykla New Yorke. Antrinė knygps antraštė: "kaip klaidinga
miovoka apie Rusiją sudaro pa
vijų Amerikai".
Išryškinęs Sovietinį gruobuoniškumą, Solženicynas pa
brėžia reikalą ryžtingesnės
<mV politikos. Jis rašo:
'SPaskutinių 35 metų Amerikos
diplomatija rodo apgailėtino
kritimo vaizdą Jungtinės Ame
rikos Valstybės, tik neseniai
buvusios dominuojančia pasajjįįp jėga, nugalėtojos II
Pasauliniame kare, vadovės
Jungtinėse Tautose, pergy
veno nuolatinį, greitą, dažnai
net pažeminantį smukimą sa
vo pozicijoje Jungtinėse Tau
tose, ir apskritai plačiame pa
saulyje..."
\'. Q Amerika yra laisvųjų vil
tis. Jai reikia būti pajėgiai ir
įtakingai komunizmo grėsmės
akivaizdoje.
Pažindamas
komunizmą, Solženicynas ne
tiki į jo sušvelnėjimą, tarda
mas: "Nėra komunizmo geres
nės atmainos. Jis negali
sušvelnėti. Tai juk yra ideolo
gija, kuri negali išsilaikyti be
teroro. Egzistuoti kartu su ko
munizmu neįmanoma toje pa
čioje planetoje". Primindamas
kruvinus komunizmo kelius,
Solženicynas pabrėžia: "juk ko
munistų policinis aparatas, ku
ris turėjo sumalti apie 60 mili
jonų aukų, buvo įkurtas
Lenino, Trockio ir Dzeržinskio,
visų pirma formoje Cekos, kuri
turėjo neribotą galią žudyti
neribotą skaičių žmonių be teis
mo". Solženicyno liudijimu,
vien tik geriausių rusų kaimie
čių komunistai išžudė penkio
lika milijonų.

PAVOJUS
simas. Juk taip daugelis išsi
sukinėja iš karinės tarnybos
krašto gynyboje. Jau daug dau
giau ryžto parodė tie sovieti
niai kariai (galbūt iš pavergtų
tautų), kurie atsisakė šaudyti į
pasipriešininančius patriotus,
sukilėlius Berlyne, Budapešte,
Afganistane ir kurie patys bu
vo sušaudyti. Jie žinojo, kas jų
laukia.
Solženicynas pasmerkia
abejingumą, besireiškiantį de
tante, akivaizdoje komunistų
siaubingo žiaurumo, kaip tai
buvo, kai raudonieji sunaikino
milijonus žmonių Kambodijos
džiunglėse ar kai Afganistano
kaimuose žudomi tūkstančiai
žmonių, neišskiriant nė vai
kų. Solženicynas perspėja ir
dėl prekybos su Sovietų Sąjun
ga, kai parduodami kariniams
tikslams galimi panaudoti reik
menys. Anot jo, "žmonės, kurie
prekiauja iki bus į juos paleis
tos pirmos šūvių salvės, tiek
daug aukoja savo komer
ciniam pelnui..."

Ir nėra vilties, kad Sovietų
Sąjungą kontroliuojantis politbiuras iš esmės pasikeistų.
Anot Solženicyno, "niekada politbiuro narių skaičiuje nėra bu
vęs Žmoniškas ar taiką mylin
tis asmuo". Jokia detante čia
nepadės: "Nepaisant bet kokių
detantės iliuzijų, niekas ne
pasieks pastovios taikos su ko
munizmu". Skaitant šį vei
kalą, ryškėja, koks svarbus yra
naujosios JAV administra
cijos posūkis drąsiau ir ryš
kiau priešintis komunizmo
agresijai, jo neteisybėms ir
stengtis būti stipriais, neapsileidžiant gynybai pajėgume,
nes komunistai nekreipia dė
mesio į bejėgio žodį.
Solženicynas perspėja budė
ti, kad nebūtų prarandami
vakarų pasaulio draugai Jo
kiu būdu nevalia sužlugdyti ne
priklausomos kinų valstybės—
Taiwano, besiekiant gerinti
santykius su Pekino Kinija. Jei
savu laiku Sovietų Sąjunga
susiuostė su savo mirtinu prie
šu Hitlerio nacių Vokietija, kur
gi gali būti užtikrinimas, kad
Sovietų Sąjunga kada nors ne
ras būdo suartėti ir su ko
munistine Kinija?
zz:.
*
Perspėdamas dėl komuniz
mo pavojų, Solženicynas ska
tina amerikiečius daugiau pa
žinti komunistinę tikrovę. Šioje
srityje amerikiečiuose yra ne
mažai abejingumo. Solženi
cynai primena faktą, kaip vienas.amerikietis tėvas pažadėjo
savo dukterims — kiekvienai
duoti, po 100 dolerių, jeigu jos
perskaitys antrą tomą "The
Gulag Archipelago", bet mer
ginos nesiryžo nė už tą premiją
perskaityti knygos, kuri Sovie
tų Sąjungoje gaudoma skaityti
slapčia, nepaisant kalėjimo
grėsmės.
Ir JAV jaunuose vyruose pa
stebimas patriotizmo išblė

Pagaliau Solženicynas per
spėja, kad dabar vakarų pa
sauliui iškilo didesnė grėsmė,
negu buvo 1939 metais... Vaka
riečių traukimasis negali tęstis
visą laiką, ir dabar jis
eina prie galo. Atėjo laikas ryž
to ir aukos. "Komunizmas ne
gali būti sulaikytas derybomis
ar detantės machinacijomis.
Jis tegali būti sulaikytas išori
ne jėga ar sužlugdytas vidiniu
sunykimu".
Solženicynas pramato neiš
vengiamas vienokias ar kito
kias grumtynes tarp pasulinio
komunizmo ir pasaulinio žmo
niškumo.
Solženicyno perspėjimas aiš
kus, taiklus ir su pagrindu. Ga
lime pasidžiaugti, kad naujoji
JAV administracija su pre
zidentu Reaganu bei Valsty
bės sekretoriumi Haigu tai la
bai gerai suvokia ir imasi
atitinkamos linijos bei akcijos.
Ypač Solženicynas skatina ne
pamiršti įjungti į savo pastan
gas pavergtas tautas. Jis pa
brėžia: "Strateginė klaida —
nesuvokimas, kad pavergtos
tautos yra vakariečių sąjun
gininkės, palenkė vakarų vy
riausybes padaryti eilę nepataisomų klaidų". Jis,
pavyzdžiui, primena vakarie
čių planuotą pavergtųjų infor
mavimą panaudojant padan
gėse skriejančius satelitus, bet
nuo to buvo atsisakyta užpro
testavus aukštiesiems Krem
liaus pareigūnams. Ir Ameri
kos Balso programa perblanki.
Pagaliau Solženicynas tvir
tai perspėja: „Komunizmas nie
kada neatsisakys pastangų už
valdyti pasaulį ar tiesioginiu
kariniu užkariavimu, ar jų
organizuotais perversmais ir
teroru, ar demoralizuojant pi
liečius ir visuomenę iš vidaus.
Vakariečiai tą turi suvokti ir
ryžtis būti veiksmingais".
Mums dar įdomu, kad savo
knygoje, kalbėdamas apie už
grobtus kraštus, tas Nobelio
laureatas pakartotinai sumini
ir Lietuvą.
Šia proga reikia suminėti ir
dar vieną iš Solženicyno kny
gos išplaukiančią minti- Jis pri
mena, kaip II Pasaulinio karo
metu britų ir amerikiečių parei
gūnai prievarta atidavė į kerš
tingas komunistų rankas tūks
tančius taikių civilių, senelių,
moterų ir vaikų, karo belais
vius ir varu Vokietijon išvež
tus darbininkus, nepaisydami,
kad kai kurie žudėsi, žinodami,
kas jų laukia. Vakariečiai net
šautuvų buožėmis apkūlė, dur
tuvais grasino nenorintiems
grįžti į komunistinę Sov. Są
jungą. Ir nė vienas amerikiečių
karininkas dėl to nebuvo pa
peiktas, nubaustas; net ir vaka
riečių spauda tyli apie šią val
džios pareigūnų išdavystęJ. Pr.

D.M.N.P. parapijoje Clevelande, auditorijoje, buvo paSarvo tas a. a St. Barzdukas

ŽoĄ ***** d r - Vygantas
Nuotr. VL

JIS ATIDAVĖ SAVO DUOKLE
Stasį Barzduką amžinybėn išlydėjus
V. ROCIŪNAS
Stasys Barzdukas, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės gar
Clevelande išgyveno 32 me
bės pirmininkas, rugsėjo 13 už
t
u
s.
Visame
lietuviš
baigė savo žemiškąją kelionę,
kame
gyvenime
buvo
ne ste
kurią buvo pradėjęs 1906 m.
bėtojas,
bet
uolus
darbininkas,
balandžio 23 Meškučių km.,
kur reikėjo triūso, aukos, ra
Marijampolės vis. ir aps.
Prieš penkerius mėnesius. šyto ar sakyto žodžio, patari
Clevelande buvo atšvęstojo gy mo. Jį matėme visur ir visada,
venimo deimantinė sukaktis su todėl jo netekimas bus ilgai jau
maldomis, linkėjimais, jo gy čiamas ateities dienose.
Buvo principų asmenybė, jų
venimo filmu ir jo gyvu žodžiu,
laikėsi,
nesiblaškė, savo idėjas
kuris, pasirodo, buvo pasku
gynė ir žodžiu ir raštu, nežiū
tinis gan didelei auditorijai.
rėdamas, ar tai kam patiks ar
Jo gyvenimo paskutiniai tre ne. Su krauju, meile ir dvasia
ji metai buvo skurdūs, skaudūs įaugęs į lietuvių tautą, jai dir
ir liūdni, nors ir buvo rūpes bo, kad ji išliktų gyva čia trem
tingai prižiūrimas dukros, sū ty ir efektingai dirbtų Lietuvos
nų ir kitų artimųjų. Savo tikro laisvei ir nepriklausomybei, kol
sios nuotaikos velionis nepa kvėpavimo ir Širdies galutiniai
rodė savo artimiesiems bei sutrikimai nutraukė jau silp
lietuviško darbo talkinin nos gyvybės siūlą.
kams. Sveikata lūžo pa
stebimai mėnesiais ir die
Atsisveikinimas
nomis. Akių silpnėjimas
baigėsi beveik visišku apa Atiduoti paskutinei pagar
kimu, raumenų atrofija pri bai a.a. Stasiui Barzdukui lie
rakino prie lovos ir uždarė jo tuviai rinkosi ne į Jokubauskų
namų kambary, kojų žaizdos laidotuvių namus, bet į Dievo
kėlė skausmus. Tik šviesus pro Motinos N.P. parapijos erdvią
tas, stebėtina atmintis, lie auditoriją. Ši auditorija, ku
tuviškosios buities ir rytojaus rioje velionis yra buvęs ir kal
rūpestis nepaliko jo iki pat pas bėjęs daug kartu, virto ir jo šer
kutinės išsiskyrimo valandos. menų koplyčia, kur sceną puošė
Su to širdgėla ir nerimu jis iš lietuviškos trispalvės, Rūpin
keliavo amžinybėn, palikęs gi tojėlis ir apačioje gėlėse ir vai
liai įmintus pėdsakus į Tėvy nikuose paskendęs karstas su
nės ir lietuvių išeivijos a.a. Stosiu Barzduku.
gyvenimą. Jis bus minimas
LB Clevelando apylinkės
kaip geras vaikų tėvas, idealis pirm. Jurgis Malskis atsisvei
tas pedagogas, spaudos dar kinimą pradėjo su Balio Gaibuotojas, redaktorius, visuo džiūno eilėraščiu "Pas jus su
menininkas, LF bičiulių narys, grįšiu" iš "Mano kartos
Lietuvių Bendruomenės idėjos likiminiai metai" rinkinio, kur
puoselėtojas ir vykdytojas.
paskutinės eilutės byloja "Kad
Jo pasiges kraujo giminės, ten žmogus su Smūtkeliu ra
spauda, mokyklos, stovyklos, miai kalbėtų, o virš arimų kiltų
suvažiavimai ir, svarbiausia, vyturio giesmė". Pirmininkas
Lietuvių Bendruomenė, kuriai pabrėžė, kad jo atsiskyrimą la
jis paskyrė darbingiausius sa bai sunkiai pergyvena visi, la
biausiai Clevelandas, nes
vo gyvenimo metus.

ATOLAS KORALŲ SALA
JURGIS GLIAUDĄ
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Sienos čia buvo užgožtos aukštomis baltomis
metalinėmis spintomis. Spintose moterys laikė savo
uniforminius rūbus. Kambary buvo kėdžių, ant kurių
niekas niekad nesėdo. Buvo metalinių staliukų.
Tarpulangyje kabojo didelis veidrodis be rėmų. Prie
veidrodžio visuomet buvo sustojusi kuri nors seserų.
Kambarys buvo koridoriaus atšaka. Čia buvo patogu
sustoti, pasikeisti žodžiais ar įspūdžiais, sužinoti
ligoninės naujieną. Gydytojai čia noriai užeidavo ir
badydavo žvilgsniais jaunas moteris.
Gailestingosios seserys kalbėjo apie vaidinimą,
kuris kėlė klausimą: ar sena ir stipri kadaise meilė
gali užgožti naują meilę?
Vilbėną Gudaitytė sustojo ir įsiklausė į pasi
kalbėjimą. Tema buvo verto dėmesio. Kaip išrišti tą
temą neturint patyrimo? Tik teoretiškai. Teta Vanda
tvirtina, kad meilės iš viso nėra, nes meilės būseną
vyrai sužaloja. Vilbėną buvo įsitikinus, kad meilės
būsena tol galinti išsilaikyti, kol vyras patinka.
Meilės būseną ji rišo su patikimu. Bet kodėl vyras
patinka? Gal vyras todėl patinka, kad jis rodo
moteriai savo dėmesį, gerbia ją, netgi — sako
komplimentus!
Bet aplinkui daug vyrų ir visi jie mandagūs.
Kodėl vienas jų išskirtas? Feliksas Rikantas
gražesnis ir vyriškesnis už daugelį, bet tai dar nereiš
kia, kad jis ii kitų išskirtas dėl jo grožio. Feliksas
Rikantas sugebėjo įsiskverbti į jos mąstymą, nes yra

"iškeliavo iš namų, palikdamas juos tuščius".
Čiurlionio ansamblio gie
dama "Viešpatie, pasigailėk"
sujungė visus maldai. Reli
gines maldas pravedė parapi
jos klebonas kun. G. Kijauskas, lekcijas skaitė velionio
sūnūs Arvydas ir Gytis ir kun.
J. Kidykas - evangeliją. Savo
žody kun. Kijauskas kalbėjo,
kad, palydėdami Stasį Barz
duką į amžinuosius namus,
mes jaučiame Kristaus Rūpin
tojėlio artumą. Jis yra gyvas
mūsų tarpe. Ir atrodo, tartum
buvo Rūpintojėlio įsakymas ir
velioniui rūpintis, sielotis mū
sų tauta ir Tėvyne. Jis, my
lėdamas Dievą ir artimą, nešė
brolių ir sesių naštą.

kaip savo mokytoją Eichstaette, jo pirmuosius žingsnius
su LB, įsijungus į LB Clevelan
do apylinkę. Pirmininką jau ta
da stebino Barzduko didelis en
tuziazmas, darbštumas ir
meilė, su kuria "skleidė Lie
tuvių Bendruomenės idėją, jun
gė jaunus ir vyresniuosius
bendriems darbams ir kvietė
bei skatino visada dirbti ir rū
pintis lietuvybės išlaikymu ir
kovoti už Lietuvos reikalus".
"Ir šiandien Stasio Barzduko
asmenybė su didele meile ir pa
garba prisimenama Pasaulio
Lietuvių Sąjungos, ateitinin
kų, skautų ir kitų organizaci
jų". V. Kamantas priminė susi
rinkusiems apie velionio
darbą LB tarybose, jo pastan
gas steigiant Lietuvių Fondą,
gražų bendradarbiavimą su
PLB pirm. Juozu Bachunu, pra
dedant leisti "Pasaulio lietu
vį", kurio pirmuoju redak
toriumi buvo kaip tik St.
Barzdukas. Prieš 15 metų įvy
kęs Pasaulio Lietuvių jaunimo
kongresas buvo Stasio Barz
duko ir Juozo Bachūno bend
radarbiavimo išdava. Prieš 8
metus Washingtone įvykęs
PLB seimas išrinko Stasį Barz
duką PLB garbės pirmininku.
Perdavė užuojautą iš buv.
PLB pirm. dr. J. Sungailos ir į
Šermenis atvykusio buv. PLB
pirm. Br. Nainio, dabartinio
PLB vicepirm. kun. A. Saulaičio , Romo Sakadolskio, Kana
dos LB krašto valdybos pirm. J.
Simanavičiaus.
"Su skausmu išgyvename jo
netekimą, bet džiaugiamės jo
dideliu palikimu — didinga
PLB šeima, kurioje visi esame
seserys ir broliai ir, mylėdami
vieni kitus, stengiamės išlai
kyti lietuvybę išeivijos lietuvių
tarpe ir padedame lietuvių tau
tai tėvynėje atgauti laisvę ir
valstybinę Lietuvos nepriklau
somybę. Tad, Dieve, padėk
mums eiti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės garbės pirm.
Stasio Barzduko nutiestu ke
bu".

rašęs jau 1979 metų Velykose,
pavadintą "savo dalį atida
vus sudie".
Mano lietuvybės kebas pra
sidėjo šeimoj. Ir motina Ona
Papartytė, ir tėvas Kazys Barzdukai buvo sąmoningi lietu
viai ūkininkai, ano meto galimybėmis
dalyvavę
lietuviškame gyvenime. To
liau tautinę sąmonę gilino ir
plėtė mokykla, parapija, spau
da, draugija ir visa Nepriklau
somos Lietuvos aplinka. Susi
formavo Lietuvos vaizdas,
kuriuo reiškėsi tautinio atgimi
mo veikėjai. Dar gyvus mačiau
daktarą Basanavičių, poetą
Maironį, rašytoją Vaižgantą,
ir, pasak Vaižganto, Lietuva
man pasidarė "lopyta, vyžoto
mano Lietuvėlė, bet mano"..
Į Viešpatį kelią taip pat ra
dau per šeimą, mokyklą, ypač
per ateitininkų organizaciją Ir
iš mažų dienų mano kasdieni
nė vakarinė malda tapo Mai
ronio eilėraščio posmas "Ap
saugok, Aukščiausias, tą
mylimą šalį, kur mūsų sody
bos, kur bočių kapai". Motina
išmokė maldą, sutaikančią ma
ne su likimu: "gulu į patalą sa
vo, kaip į karstą, nežinau atsi
kelsiu, ar ne. Jei atsikelsiu, tai
Tau, Dieve, dėkui. Jei neataikelsiu, Jėzau, Marija, Juoza
pai šventas, pribūkite prie ma
no sielos". O atėjęs į gyvenimą,
taip pat susikūriau kasdieninę'
maldą — Ačiū Tau, Viešpatie,
už nutiestą kelią, pažymėtą pa
kantos, nuosaikumo, pusiaus
vyros ir gėrio siekimais, šiuo
keliu, kaip mokėdamas ir pa
jėgdamas, stengiausi eiti.
Iffr-fcr

Savo asmeniniam ir šeimos
gyvenime ieškojau darnos. Ir
ją man davė amžiną atilsį žmo
na Albina ir mūsų vaikai
Džiaugiausi matydamas juos
einant taip pat lietuvišku ir
krikščionišku keliu ir ras
damas su jais tarpusavio susi-'
pratimą ir sugyvenimą Jau
čiausi laimingas, kad jie
augina vaikaičius, su kuriais
galėjau susikalbėti savo tėvų ir
senobų kalba.

Kun. A. Saulaitis ir Dalia
Staniškienė skaitė specialiai
sukurtas maldas, kur dėkojom
Viešpačiui už velionio pašau
kimą eiti tautos tarnybos ke
bu, už savo misijos vykdymą
ateitininkų idealų šviesoje, už
viltį, kuri priartins laimės ir
Clevelando vyrų oktetas,
laisvės dienas Lietuvai. "Mari
vadovaujamas
Ryto Babicko,
Tėvynėj pasirengiau lie
ja, Marija" giesmė veržėsi iš
sugiedojo
"Sveika
Marija".
tuvių
kalbos ir literatūros mo
ansamblio ir visų dalyvių krū
LB
Krašto
valdybos
pirm.
V.
kytojo
darbui, nes tikėjau, kad
tinių.
Kutkus perdavė užuojautą a.a. kalba yra tautos gyvybė. Deja,
Milda Lenkauskienė, artima Stasio Barzduko sūnums, duk Lietuvą ištikusi sovietinės oku
Barzduko bendradarbė PLB rai, broliui Kaziui, seseriai pacijos nelaimė tą darbą nų-.
valdyboje ir jo kitų projektų tal Konstancijai ir kitiems arti braukė. Svetur atsidūręs, daug
kininkė, perskaitė velionio miesiems ir pabrėžė, kad, velio laiko ir jėgų vėl skyriau jau
profesoriaus Mykolaičio - Puti nis, paaukojęs visą savo išeivi- nimo lietuviškam švietimui bei
no eilėraštį "Rūpintojėlį", kurį j o s g y v e n i m ą Lietuvių ugdymui, bet daugiausia pa
labai mėgo velionis. Paskuti Bendruomenei, padarė dau stangų įdėjau į Lietuvių Bend
nis posmas šiaip skamba: "Pri giau negu Dievas ir Tėvynė rei ruomenės kūrimą ir gyvenimą,,
tikėdamas, kad mums reikia or
imk gi mane, budrus Rūpin kalauja.
tojėli, prie lygaus kelio šiąnakt
Dr. V. Vygantas kalbėjo vi ganizacijos, kuri visus lie
tuvius jungtų bendrais tau
padūmoti, o kad aukštam dan sos ateitininkuos vardu.
tiniais tikslais. Džiaugiausi,
guj tos šviesios žvaigždės —
kad šie tikslai sutapo su bend
Testamentinis žodis
taip spindi net graudu, Dievuli
raminčių Lietuvių Fronto bi
mano".
Arch. Arvydas Barzdukas čiulių, kuriems priklausiau, sie
<».
PLB pirm. Vytautas Ka- perskaitė savo tėvo testamen kiais.
(Bus daugiau)
mantas prisiminė Barzduką tinį žodį, kurį velionis buvo pa

praktiška prielaida: jis galėsiąs pasipiršti. Iš jo
švelnių ir santūrių santykių su ja, jai atrodė, jis
gerbia ją. Jis nešioja ją kaip trapią statulėlę ant savo
delno. Kartais ji norėtų aiškumo — tegu bučiuoja ją
valingai, karštai. Pirmasis jų pasibučiavimas buvo
seseriškas. Jo kaip nebūta, o juk tai, ji tikėjo, pirmas
žingsnis į sekantį-

darbio teisės. Nei tai meilės pradžia, nei tai pirmas
įsimylėjusio simptomas. Teta Vanda tvirtina: vyrams
meilės sąvoka esąs tuščias žodis. Jie visi vienodi: jau
nas ir senas iš tolo mato gražią moterįTikrai — senukas gydytojas, sukumpęs ir
pliktelėjęs, palaikė delne pagautus jos pirštus ir gar
džiuodamasis nušvepleno:
— Kokie dailūs pirštukai, neslėpk jų guminėje
— Sena meilė, — Vilbėną pasakė kolegėms, — pirštinėje..
negyva, todėl aš negaliu tikėti, kad negyvas daiktas
nugalėtų gyvą.
Nelengva pasitikėti tetos Vandos nuomonėmis.
— Galvok taip, — oponavo gailestingoji sesuo, Vyrai nėra nepakenčiamai šiurkštūs, nei plėšrios
kuri turėjo pasisekimą tarp gydytojų, — prieš kelerius meškos. Su vyrais įmanoma sugyventi ir bendra
metus meilė buvo prislopinto dėl kai kurių priežasčių. darbiauti. Kada ji apsilankė solisto koncerte, Feliksas
Po to žmonės tuokėsi savo keliais. Staiga grįžta senos Rikantas pasirodė jai šiek tiek vaidinąs modernų
meilės objektas. Jis jaus laisvas! Ką daryti moteriai, nusivylėlį. Jos paklaustas: kaip patiko renginys? jis
kuriai jau aišku, kad tiktai su senos meilės objektu ji numykė kažin ką sarkastiškai. Ji laukė jo pritarimo
bus besąlyginiai laiminga?
visuotiniam pasitenkinimui, nes gastrolės pavyko,
Visos buvo paveiktos poetiškos mįslės paslap visuomeninio sąmokslo jausmas buvo naujoviškas,
tingumo. Kažin kas galinga slypi po „senos meilės" įdomus, aštrino dalyvavimą koncerte. Felikso veidas
etikete. Visos sutinka, kad ankstyviausioje jaunystėje sakė, kad jis savitas, atskiras nuo minios įspūdžių.
būto tikros meilės, karštos kaip liepsna, atsparios Vėliau ji įvertino šitą laikymąsi kaip naivią pastangą
kaip granitas. Tokia meilė sieloje, kaip seife, išlieka imponuoti jai, kad ji pastebėtų jo savitumą. Jai patiko
visam gyvenimui. Vėliau gi kompromisus palaiko už būti jo stebima ir vertinama koncerte ir kepsnių pobū
meilę. Moterys buvo jaunos, o visos norėjo išlaikyti vėlyje skandinavo ūkyje.
sentimentą senos, pirmos meilės būsenai. Tai yra
Kartais jai atrodė, kad Feliksas yra sausas,
tikra ir nepakartojama meilė.
kabinetinis tipas. Bet ši savybė, svarstant saitai, yra
Vilbėną nesutiko. Sena meilė jai atrodė atgy laidas patvariai santuokai. Ji visaip stengėsi įsijausti
vena: jeigu kuri nors pusė savo laiku nelaikė tos į jai sunkiai suvokiamą Felikso gyvensenos sam
meilės galybe ir nepakartojama laime, ko benorėti pratą. Ji stengėsi atrodyti jam brandesnė už savo
vėliau?
metus, turtingesnė gyvenimišku patyrimu.
Ji pati iš viso neturėjo senos meilės atsiminimų.
Vilbėną labai norėjo ištekėti už lietuvio: tai buvo
Mokykloje berniukai, o dabar vienas kitos jaunas pasąmonės balsas, genčių gilioji indoktrinacija. Ji
gydytojas skiria ir visad skyrė švelnų žvilgsnį ir žodį. žinojo: ji bematant susiras amerikietį, ji laukė
Kai kada, seni ir jauni, įsigudrina paspausti jos lietuvio.
alkūnę, palaikyti jos pirštus, pabučiuoti į skruostą,
prie ausies. Taip priimta, tai etiketo dalis ir bendra

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 25 d.

pimo diena —vienos dienos re
kolekcijos parapijos svetainėje.
—Gruodžio 9 d., 7:30 v. v. Dva
sinė kelionė parapijos svetainėje.
—Sausio 24, 1982 —Simfoni
MI S C E L L A N E OU S
nis koncertas didžiojoje salėje.
—Vasario 13 d., — 6:30 v. v.— iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiiiii
Lietuvos laisvės vigilija Dievo Mo
tinos šventovėje. Rengia Dievo TOWNE ROOFING
Motinos parapija.

C L A S S I F I ED G U I D E
COMPANY

uiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiHiiiiiiuiimiiiiiiiiii

T(P~

Serving Cicero and Berwyn

Lietuvos atsiminimai

Tel. (312)-863-5649

— Spalio 3 d., 7:00 v. v. J. Gru. šb drama "Tėvas ir sūnus". Vaiišlaisvinti Vy- J dina Toronto lietuvių teatras
ABITURIENTŲ Š V E N T Ė i vykstančią bylą
tautą Skuodį. T u o reikalu ypa- i "Aitvaras",
Rugsėjo 13 d. įvyko Abitur-j tingai padeda naujai išleista LKB j
—Spalio 14 d., 7:30 v. v. paientu šventė, kurioje buvo pri- <Kronika" anglų kalba. Knygynas
r a p į j o s svetainėje —Dvasinė kestatyti šiemet gimnazijas baigu
jau gavo papildomą kiekį knygų i nonė. Bus rodomas filmas "Magsieji: Indrė Ardytė, Vilija Banio
kietais viršeliais. Išnaudokime n įfi c a t".
nytė, Sigutė Bankaitytė, Jonas
progą ir dovanokime "Kroniką"! _ Spalio 17 - 18 d. — muz.
Bankaitis, Audra Giedrytė, Marius
lietuviškai nekalbantiems. Taip [ j u o z o Žilevičiaus 90 m. paminėjiKaunas, Vytautas Kavaliūnas, Si
pat jau galima gauti tik ką iš j m a s _ koncertas ir akademija,
mas Kijauskas, Rasa von Kipars- į
ki, Ričardas Kižys, Lina Palubins spaudos išėjusią labai išsamiai ir! R e n g į a LTM Čiurlionio ansambgražiai išleistą
knygą: "Lietu- Į lis-kaitė, Vilija Ramūnaitė, Paulius
viai Sibire".
—Lapkričio 11d., — 7:30 v. v.
Ramūnas, Linas Vyšnionis ir Li- i
parapijos
svetainėje — Dvasinė
na Ziedonytė. Meninę programą ATEITIES ĮVYKIAI DIEVO
kelionė. Filmas: Šv. Pranciškus iš
atliko Datvs abiturientai: Lina
MOTINOS PARAPIJOJE
Asyžiaus: Ieškojimas žmogaus ir
Palubinskaitė, Audra Giedrytė,
_ R u g s ėjo 26 — 27 d —
jo gyvenimo prasmės".
J
Sigutė Bankaitytė, Vilija Banio- T a u t o d a i l ė s p a r o d a a u d i t o r i ' j o j e .
—Lapkričio 14 — 15 d. — LB
nytė, Indrė Ardyte ir Lina 2ie- R a n g i a L i e t u v o s V y č i Ų 2 5 kuopa.
Socialinės Tarybos dienos — kon
donytė Programą pravedė Mir- A t i d a r y m a s š e š t a d i e n į ) r u g s ė j o 2 6
certas ir simpoziumas.
ga Ban<aityte. Baigusius sveui- • ^ 7 ^ y a k _ P a r o d ą
Uma
— Lapkričio 22 d. — 40 metu
no: J. MalsKis. V. Bucmiene:. J. ^ ^
^ sekmadienį M 2
^
tautos sukilimo minėjimas.
Ardys ir baigusiųjų vardu kalbėjo p o p i e L
— Lapkričio 28 d. —SusrkauLina Ziedonytė. Šokiams grojo:
Romo Strimaičio orkestras. Šven—
^
tę ruošė LB Ohio apygardos vai- į (f
S
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dvba.
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius
TAUTODAILĖS PARODA

CLEVELAND,

iš įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandažėliai ir 1.1.

Tautodailės paroda įvyks šį sa
vaitgali, rugsėjo 26 —27 d. Die
vo Motinos parapijos auditorijoje.
Atidarymas šeštadienį, rugsėjo 26
d., 7:00 v. v. Rengia Cievelando
Lietuvos Vyčiu 25 kuopa. Tuo
pačiu metu vyks Vidurio rajono
Lietuvos Vyčių sąskrydis ir ši pa
roda jungiasi į suvažiavimo eigą.
Lietuvos Vyčiai maloniai kvieča
visus aplankyti parodą ir pasi
džiaugti tikrai išskirtiniais dailės
darbais.
LIETUVIŲ

DIENOS

OHIO

PULASKI TRAVEL AGENCY
6050 S. Pulaski — Tel. 581-1200
562 f W. Fulterton — Tel. 889-6473

nekatalikiškas mokyklas
lan
kantiems prasidėjo rugsėjo rugsė
jo 21 dieną.
Dėl kitų infor
macijų pašome kreiptis į mokyk
los raštinę tel. 531 —6222 pamo
kų metu.
GAUNAMOS N A U J O S
KNYGOS
Plačiai spaudoje rašoma apie

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West SSIh Street _

OVR
FRICES ARE
TOPS
\VE W 1 L L M E E T OR B E A T
ANT PRICE!...
W E BUY
A U g r a d e s of p a p e r s . news, c a r d b o a r d s . all m e t a i s , f e r r o u s & n o n f e r r o u s . O u r t r u c k s go a n y w h e r e
ADVANCE
PAPER
STOCK
1348 X. W e s t e r n
TeL 486-2000
O p e n l a l y 7 t o 4:30, S a t 8 t o N o o n

TeL — (201) 753-S636
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NAMŲ APSITYARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? V.suomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamūinant po b-os vai. vakaro.

ROYALTY RESTAURANT
AND LOUNGE
Open at 4 P.M. — 7 days a week

Tel. GA 6-7777

Priimame MASTER CHARGE ir VISA

September lst!
6805 W. Cermak Rd., Berwyn, m.
Call: 749-1333 or 242-1512

Telef. — HA 5-8063

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

D & D
COMPLETE HOME SERVICE
Cleah yards, Basements, Garages,
Atties, etc.
CALL:
5 3 9 - 6 2 0 3

\EDZ1NSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980

AA

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vai. vakaro.
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

CALL:

7 8

and

0 - 0 7 S 7

BILL'S MOVING COMPANY
Local & Long Distance Moving
Apts. & homes. Hourly or flat rate
Insured — Free estimates
CALL: 3 2 4 - 4 6 1 9

* 4

KILIMUS IE B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
visų rūsiy grindis.
BUBNYS

S c h w i n n Bicycles — Sales & Service
Lionei H - O & N - S c a l e T r a i n s and
S u p p l i e s — 1 0 % t o 209f. Off!
Lay-Away Plan Available

tlt»liilillliiiillill(lllHtiNIIIUUIIIllf}llt»i

VILIMAS
M OV I N G

4540 W. 63rd St.

Call: 735-2666

PLUMBING

Tel. 376- 1882 arba 876^1896

All Types of Plumbing and
Repairs.
Sewers & Drain Lines Rodded

imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

TeL — 247-6510

i iiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiimiimiiiimimi
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.
COSMOS P ARCELS E X P R E S 8

5
=
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629
5

ILLINOIS OUTDOOR
3 POINT PROTECTION PLAN
100 sq ft. of roofing re-roofed, Chimneys tuck pointed & flashed, Gutters
cleaned & rodded. $89.00 complete.
CALL: 3 3 8 - 3 8 0 0

SIUNTINIAI | LIETUVį
Tel. — 925-2737
Vytautas Vaiantinas

miiiiiimiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuuiiiiiiiiimiiii

NUO
I71R

)ūsu protėviai gardžiavosi paslaptingu,
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina,
jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.
•noorted by The k» Gomeou Co , NY, NY c 1981 80 proof

TELEVIZIJOS

Spalvoto* ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

Please Call FATHER CURRAN
7 7 9 - 7 1 8 1 for Information
ST. CHRISTINA CATHOLJC „
RECTORY

Reikalinga šeimininke
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, piiną
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai.
Kreiptis į MRS. HIMEL, pirmad. iki
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. —

Tel. 346-8355

PLUMBING

-.

t-

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
Invalid care. Light housekeeping.
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos Mušt speak English. Blue Island, m.
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
Call 597-6028
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.
IŠNUOMOJAMA — FOR R E N I
SERAPINAS — 636-2960
'timiuiiuuiiiniiHiHiHHiiiinmiiiimuiH

Housekeeper - Live-in

Apsimoka

skelbtis

dien.

BETTER JANITORIAL SERVICE
Service owned by Mr. Ben Hallovvay
All jobs guarantecd. Service Mon. thru
Fri., Sat - Sun. Emergencies. Bonded
& Insured. 9249 S. VYallace Street
CALL: 4 8 8 - 5 9 7 4

Floridoje — St. Petenburge, Lietuvių
Klubo patalpose, išnuomojamas butas
su baldais — sezonui arba ilgesniam
laikui. Teirautis kiekvieną dieną po
5 vai. vakaro tel. 367-2413.
.. _

DUN-RUT CONSTRUCTION CO.
5124 S. Ashland Avenue
General remodeling & repairs.
Roofing and siding
Call: 4 7 1 - 9 6 9 5

DRAUGE,,

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos

Remsite tuos Msntortas, kn

Headąuarters for Hallmark cards
Large seleetion of foreign cards
7601 S. Cicero Ave. Call: 581-1010

FLORIDA
RFAI

•

GEORGE ALLEN

ROOFING CO.

Complete Line of Roofing
Flat Roof Specialists
Since 1912

LESTATE

REALTOR

• • •

RROKKR

• • •

MOTARY

3701 Gutf BlvdL, St. Petersburg Beach, FL 33706
Telefonas (813) 360-2448. Vakare (813) 347-2413

E S T A T E

Arti 73-čios Ir Campbell 2-jų butų
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500.
Marąuette Parko apyl. liuksusinis 12
butų. Parduotas.
< -J

SIMAITIS B E A L T Y " w
2 9 5 1 YVest 63rd S t r e e t - .
Insurance — Income Tax
Notary Public

4 7 6 - 0 2 4 9

_ i ninnnnimmiiiiinj»innhnitniimnmt
B U T Ų NUOMAVIMAS
A &R
REMODELING
.
r,- f» r
Aluminum fascia, soffits & siding.
D r a u d i m a s — Valdymas
Painting, exterior and interior
Carpentry, Plumbing Electrical. No job Namų pirkimas — P a r d a v i m a s
r

too small. Free estimates. Ask for
RON. Call: 9 6 4 - 7 3 6 4

RUZICKA'S CLUB MORAVIA
Restaurant and Lounge
4142 VVest 26th Street,
Chicago, Illinois
CALL: 5 2 1 - 1 6 4 5
W. K. TRUCK MOVING A HAULLNG
Local and Long Distance
6958 South Throop Street
Chicago, Illinois
CALL: 8 7 3 - 9 3 3 5

Anapus Rytojaus

D3 Angelė E. Karnienė

E A L

S k a m b i n k i t teL 436-7878

Sewer or Drain Troubles?
FOSSEY
SEVVERAGE A PLUMBING
Sashes, pieture windows, sereens and
All
kinds
of plumbing & sewer re
storm, window chain and sills.
pairs, catch basins cleaned, repaired
RALPH, TeL 452-8929
6 rebuilt. Guaranteed, licensed & bond
ed — reasonable rates. 24 hr. service
7 days a week. Estimates: 486-1372.

Rezidencines ir Komercir.es Nuosavybes
Apartmeritai • KondorMrvjmai • Nuomavimas

R

- J

W OO D
W l N D O W S
I N S T A L L E D

8 T A T E

Gražus atskiras kambarys vienam as
meniui. Privatus įėjimas, dušas ir tua
letas. Marąuette Parke.
778-1595-

Arti 69-os ir RockvvelL Mūrinis 2-jų
butų. Parduotas.
SAYLOR & SON ROOFING
Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir
Dea! dire-t with owner. Flat roof,
krautuvė. Parduotas.
Steep roofs, Tuckpointing, Chimney
Dar turime pirkėjų ir gerų namu
repairs, Gutters and dovvnspouts.
Investavimui.
Call: 3 4 2 - 2 4 3 0

JURGIS JANKUS
B E A L

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas.
Skambint po 3 valandos popiet —
TeL 778-2135

PATrVS HALLMARK SHOP
Ford City Shopping Center

SKELBKTTES "DRAUGE"

rte skelbiasi dien "Drmuirs'

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T

ISNUOM. 4 kambarių apstatytas bu
Sewer or Drain Troubles?
tas Marąuette Parke.
CIRCLE SEVVER4GE & PLUMBING
Skambint 476-2473
All kinds of plumbing & sewer repairs,
catch basins cleaned, repaired & re- ISNUOM. 4 kamb. butas 2-me aukšte
built. Guaranteed, licensed & bonded. Brighton Parke. Pageidaujama pensi-.
Reasonable rates. 24 hr. service 7 days ninku pora arba viena moteris.
a week. Estimates: Call 2274)978.
Skambint 523-7367

Call:

E A G L E

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

:iiii:ii!i;iiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
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ABC CYCLE & HOBBY SHOP

Tel — RE 7-5168

A.

STAR SEWER SERVICE
ELECTRIC RODDING

Catch Basins Cleaned
Repaired

VALOME

|

3208y2 West 95th Street
' Telef. GA 4-8654

You Will Have Beautifully Decorated
Modern Air Conditioned Apartment
with T.V. Top VVages with Fuil Benefits.
Mušt Speak English.

M O VI N G

* • • « » * *

|

ZAP0LIS

LITTLE VILLAGE SOUTH
TeL 582-5855
iimimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimuii
3810 West 63rd Street
5074 S. Archer Ave. (Archer * Keeler)
TEL. (312)—735-4415
Open for Smorgasbord: Fri., Sat., Sun.
11:30 a.m.-8:30 p.m. Fri., Sat. all day
— $3.00. Sun. all day — $4.45. Open 7
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
days for banąuets — Parties to 400.
WEBER TRAVEL AGENCY
dimai ir pilna apdrauda.
Table Service At All Times
Specialists in Eastern European Tours
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leiCall for special low prices after

TeL 476-3950

i!iumrm?nrmiitn:fii!iimi-:uu<i:.ii<i>

^ r = - = ^

FRANK

Q U A L I F I E D
C O O K
TO MANAGE KITCHEN

llllllIiilllirillllllllllllllllllllUIIIIIIUIIIIUl

T a i p pai daromi
VERTIMAI.
G I M I N I U iškvietimai, p i l d o m i
P I U K T Y B E S PRAŠYMAI ir
kitokie b l a n k a i .

Lietuviu dienos įvyks spalio :>uiHii{iHmiii!iiiii!iininnnTnTniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiu
31 — lapkričio 1 d. Koncerto pro
gramą atliks Toronto vyru cho
ras "Aras"' ir taip pat giedos sek
madienį pamaldų metu Dievo
Motinos šventovėje.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Pradėjo mokslo metus
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
Pedagoginiai lituanistikos kur
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
sai darbą pradėjo rugsėjo 24 die- •
ti pataisymai. FIRESTONE TIRPS.
ną. Registruotis pas kursų direk
VV'heel alignment and balancing.
torių V.
Kavaliūną
telefonu
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
486 — 5512.
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.
TIKYBOS PAMOKOS

I

234 Sunlit Drivs
VVatchung, N. J. 07060

I N C O M E TAX S E R V I C K
NOTA lt X P U B U C
4 2 5 9 S . Maptevvood, teL 254-7450

VAIRAVIMO LErDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois
valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkvežimams, traileriams).
^

Direkt. DR. JOKCBAS S T U K A S

M. A. Š I M K U S

SCHOOL

1 — J h s t e Opening F o r

JOHN YERKES & SONS, INC
M I G L I N A S TV
Plumbing & ?ewerage contractors
"No job too large or too small"
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
VVater heaters
lllllilllillllllilllillllllllllilllllllliuiuiuill
6832 S. VVestern Ave. Call: 776-1300
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Kreiptis j GRAŽINA OLSZEWSKA
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
šestad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet
PROGRESSIVE DRIVTNG

K a s Šeštadienį iŠ W E V D S t o t i e s
Xew Y o r k e n u o 8 iki 9 vai. v a k a r o .
97.9 m e g . F M . Taippat k l a u s y k i t e *
" M u s i c of L i t h u a n i a " p r o g r a m o s k a s
trečiadieni
n u o 6 " 5 iki 7:00 vai.
v a k a r o , iš Seton Hali U n i v e r s i t e t o s t o 
ties, 89.5 F M . (WSOU)

HELP W A N T E D — MOTERYS

1 0 % — 9 0 % — S 0 % pigiau m o k ė s i t
u i apdrauda u n o iiguiea Ir a u t o m o 
bilio pa

Fiat Roof Specialistą

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
New Jersey, New York ir Connecticut
lietuviams!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cievelando lituanistinės mokyklos 1981 m. abiturientai su LB Ohio apygardos pirmininku A Mikoniu. Iš k.: V.
Banionytė, I. Ardytė, S. Bankaitytė, A. Giedrytė, L, Palubinskaitė. II eilėje: L. 2iedonytė, R. Kižys, J. Mikonis, L.
Vyšnionis ir R. von Kiparski.
Nuotr. V. Bacevičiaus

MLSCELLANEOLS

Romanas
296 pusi. Hleido ATEITIS 1978.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lanku autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73.
BĮ. jyr.
mokesčių.

prideda 5% valstijos

INCOME T A X
N o t a r i a t a s — Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I Ų

S"

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
tMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUHNS)

"*" n Ir Albany — 5 kamb. mūr. Georgian. $53,500.
72-ra ir Richmond — 2 Seimų mflro
namas. $72,00a
45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68,900.
40-ta ir Montgomery — 15 metų senu
mo. 2 Seimų $85,000.
' " ".'
59-ta ir Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900.
Puikus Investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų žemės. ,—
$250,000.
58-ta Ir Rutherford — 25 metų senu
mo 3 mieg. mūro rezid. $755900.
91-ma U* Melvina — 19 metų senumo
3 mieg. mūras. $75,900.
67-ta hr Komensky — 4 miegamų mūr.
pastatas. $59,000.
72-ra ir Taknan — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500.
93-eia Ir Newland — Liuksusinis "bilevel". 7 metų senumo. $89,500.

BUDRAITIS REALTY
M M $. Pulaski Rd.
Ttl. — 767-06M

simą atsakyti? Kokia mūšy tautos,
ateitis šiame krašte ir kokios vil
tys dėl tėvynės laisvės?
Mielas tautieti,
susimąstyk.
"Kiekvieno žmogaus gyveni nustebimui, traukė Iatlijos klo Rugsėjo mėnuo — lietuviško susi i
pratimo ir švietimo mėnuo. Ne- \
mo uždavinys gimsta kartu
niais.
su juo".
Kieta valia, ryžtas ir pareiga laikyk savo vaikučio namuose.
Leisk jam pažinti ir išmokti gražią i
Loveli nugali visas kliūtis. Tik tuo būdu
pasiekiamas laimėjimas. O kaip ją tėvynės kalbą, leisk jam pažin- Į
— Ar galima praeiti tuo keliu? su mumis? Ar daug parodome ti lietuvių papročius, kultūrą, pa- j
—paklausė Napoleonas inžinie ryžto ir pareigos savo tautinius daryk visa, ką gali, kad jo širdyje j
rių, kuriuos buvo siuntęs ištirti reikalus spręsdami? Deja, ne visi. plaktu tėvynės meilė ir laisvės
kelią per Šv. Bernardo kalną.
Mūsų seneliai ir proseneliai kietai troškimas abiejų tėvynių žemei, i
— Gal būt ir galėtumėm per ir atkakliai kovojo, kad išlaikytų Tekyla renesansas ir pirmųjų die- i
eiti, — skambėjo pilnas baimės savo tautą gyvą ir nepriklauso nų užsidegimas, tepripildo jauni- j
atsakymas.
mą. Partizanu didvyriški žygiai mas aptuštėjusias lituanistines
klases, teskamba lietuviška dai
— Pirmyn! — tarė Mažasis byloja mums apie tai.
na ir šokis.
Kapralas, nežiūrėdamas į visus
MŪSŲ
tautos
dalis,
atvykusi
po
sunkumus, kurie atrodė neįvei
Šias mintis noriu užbaigti še
kiami. Anglija ir Austrija tiktai II pasaulinio karo iš įvairių kraš šioliktojo šmtmečio patrioto kan.
juokėsi iš tokio sumanymo perei tų į šį turtingą laisvą kraštą, su Mikalojaus Daukšos žodžiais:
ti Alpiu kalnus su šešiasdešimt užsidegimu kovojo už savo tau "Kuri pasaulyje pagaliau yra to
tūkstančių armija, patrankomis, tinį išlikimą ir ryžtingai siekė išva kia menka ir niekinga tauta, ku
duoti brolius iš vergijos. Praėjo ri neturėtų šių trijų, lyg įgimtų
šoviniais ir kitu inventoriumi.
Kareiviu eilės slinko pirmyn, trisdešimt metŲ, ir vaizdas pasi dalykų: tėvų žemės, papročių ir
pasitikėdamos savo vadu. Ereliai keitė. Tam tikra dalis tautiečių kalbos? Amžiais žmonės kalbėjo
skraidė po JŲ kojų ir savo riksmu pramokę anglŲ kalbą ėmė varto savo gimtąja kalba, visados rū
ardė kalnų tylą. Išgąsdintos stir ti kaip šeimos kalbą. Kam ta lie pinosi ją išlaikyti, turtinti, tobu
nos nematyto vaizdo, bailiai žiū tuvių kalba man reikalinga, juk linti ir gražinti. Nėra tokios nie
rėjo į ginkluotus karius. Napole aš nebegrįšiu į Lietuvą. Jei dar kingos tautos, nėra tokio menko
ono įtaka buvo tokia didelė, kad pasiunčia vieną kitą siuntinį į žemės užkampio, kur nebūtų var
nė vienas kareivis neapleido savo okupuotą Lietuvą, jau atlikta pa tojama savoji kalba".
vietos. Dvidešimties mylių ke reiga savo tėvų kraštui. O kad
J. Plaeas
lias per keturias dienas buvo nu vaikai nemokės lietuviškai ar su
Kryžiaus Išaukštinimo šventės Toluvoj' srie Vištos, Kalifornijoje, dalyviai.
Nuotr. Daumanto Cibo
galėtas. Napoleono armija, VISŲ kurs mišrias šeimas, natūralu
emigracijoje.
"Iš kelio!" — "Atvažiuoja
(Seinai).;
MŪSŲ tautinio užsidegimo lai Kaškelio!"
•
kais, lituanistinės mokyklos dygo,
A. + A ,
_ K u r eini? — P a s Keinį.
kaip grybai po lietaus. Visos bu
K u r eini? — Kur katinai
vo perpildytos mokiniais, buvo
sunku sutalpinti. O šiandien jau raini.
Vista, Calif.
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyi.
pusę viso to beturime. O kas bus
_ Kuo t u vardu? — Jaujos
Mirė
rugsėjo 23 d., 1981 re, 6:50 vai. vak., sulaukęs 76 m.
toliau?
Ar
drįsta
kas
nors
į
šį
klau
kardu.
KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO
amžiaus.
ŠVENTĖ TOLITVOJE
Pasiliko d&eliame nuliūdime žmona Domicėlė (Karačkaitė), kiti
giminės, draugai ir pažįstami, Amerikoje ir Lietuvoje.
Tai laimė! Nei vienas iš mūsų
Priklausė Chicagos lietuviu. Filatelistų draugijai, New Yorko Liet.
Brangiai Motinai
nebuvo areštuotas ir nei vienas
Filatelistų draugijai ir Ramovės s-gai.
vėliau nebuvo tempiamas į teis
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
mą. Čia buvo ne taip, kaip bar
Street.
Lankymo valandos ketvirtadienį nuo 6 vai. iki 10 vai. vak., penk
barų apsėstoj mūsų tėvynėj.
tadienį
nuo 4* vai. popiet iki 10 vai. vak.
Rugsėjo aštuntą visi suvažiaLietuvoje mirus, dukterį ADELĘ BINGELIENE s u šei
Laidotuvės,įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 10 vai.
vom į Žemaitkiemį, kur prie Ifiryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
ma, taip pat dukteris BRONE NAINIENĘ ir JŪRĄ ŠVE
kuckių kryžiaus atšventėm gili- j
kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
DIENĘ su šeimomis ir k i t u s gimines užjaučiame ir kar
nes: meldėmės ir giedojom taip, i
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
tu liūdime.
kaip tą pačią dieną tūkstančiai j
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
lietuvių meldėsi Šiluvoje. Kun. į
AL.. B-NĖS EAST CHICAGOS
APYLINKĖS
"'*•* '
Nuliūdus: 2MONA.
Ant. Valiuška aukojo šv. Mi
VALDYBA IR NARIAI
šias už persekiojamus lietuvius
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. — Telef. 476-2345.
ir taip p a t savo pamokslu pa
ryškino t ą tautinę šventę.
O po savaitės vėl reikėjo va
žiuoti į Cibų vienkiemį Toluvą,
Buv. ilgamečiui Skaudvilės apylinkės teisėjui, buv.
kur Šventėme Kryžiaus išaukš-j
mūsų artimam ir mielam kaimynui ir bendrakeleiviui į
tinimo šventę (rūgs. 14). Lienežinomą tremties gyvenimą
tavoje anksčiau ši šventė daug j
kur būdavo švenčiama labai \
A. A.
iškilmingai. Gal dėl to lietuviai į
i
taip pamėgo statyti spuošnius
NAPOLEONAS LESKAUSKAS
kryžius. Galima sakyti, kad jie
Gyveno Stone Park, Illinois.
daugiau išaukštino kryžių, negu
Mirė rugsėjo 22 d., 1981 m., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 59 m.
kelios kitos tautos kartu sudė
amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
jus. Ir dabar tikrai niekas ne
A. A.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genė (pagal tėvus Prichotgalėtų pasakyti, kiek tūkstančių
ckas),
3 sūnūs: Raimundas, marti Nilda, Arvydas, marti Nancy, ir
TEIS. JUOZUI BRUŽUI
skirtingų kryžių buvo padirbta į
Viktoras, marti Judy, duktė Valentina, 4 anūkai, brolis Jurgis su
ir pastatyta visoj Lietuvos že
Kanadoje mirus, žmoną agr. KONSTANCIJĄ, dukrą DA
žmona Gerda. 3 seserys: Ona Savarinskienė, Valentina ir Jonas Si
mėj.
manavičiai ir Irena ir Juozas Morkūnai, su šeimomis, svainis Ado
LIĄ, sūnų GEDIMINĄ, jų ŠEIMAS, GIMINES ir visus
mas
Mickevičius, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Bet šiame krašte toji šventė j
ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
Kūnas
pašarvotas Bormann koplyčioje, 1600 Chicago Avenue,
nėra žinoma ir nešvenčiamą. į
me.
Melrose Park, Illinois,
Todėl buvo malonu susirinkti
Lankymo valandos ketvirtadienį nuo 4 iki 9 vai. vak. ir penk
JADVYGA IR ADOLFAS ŠIMKAI
žvirgžduotą Toluvos šventorių ir
tadienį nuo ! iki 9 vai. vakaro.
(šimkevičiai)
prie septynių kryžių per šv. Mi- j
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 dieną. Iš koplyčios 9
šias giedoti jau kiek primirštas
vai. ryto bus atlydėtas į St. Charles Borromeo parapijos bažnyčią,
Melrose Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Kryžiaus išaukštinimo giesmes.
Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of Heaven kapines.
Šiuo metu ok. Lietuvoje kry
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
žių statytojai esti baudžiami, o
lyvauti šiose laidotuvėse.
jų pastatyti kryžiai naikinami.
Po sunkios ligos, sulaukusi 92 m. amžiaus, 1981 m.
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marčios ir anūkai.
Tuo t a r p u čia, laisvame krašte,
rugsėjo 12 d. mirė mūsų mylima mama, močiutė i r promes galime tiek kryžių pastaty
Laidotuvių direkt. Bormann — Tel. 344-0714.
močiutė
ti, kiek tik norime. Galime prie
jų susirinkti, melstis, sakyti pa
mokslus, giedoti, ir niekas čia
STRAZDAITE
neateis mūsų išvaikyti a r areš
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parke.
tuoti. I r dargi niekas neatva
Nuliūdime liko duktė Aldona Drasutienė, anūkė Jo
žiuos tų kryžių sunaikinti. Tai
lanta Peckienė s u vyru Šarūnu, jo mama Marija Peckienė
ir yra laimė gyventi kultūringa
ir proanūkai Linas ir Darius.
me krašte.
Po pamaldų Švč. M- Marijos Gimimo parapijos baž
Po šių šyenčiu kun. A. Valiuš
Lietuvoje mirus, jos sūnui Ignui reiškiame
nyčioje,
buvo palaidota 17-rugsėjo Šv. Kazimiero lietu
ka, Escondide palaidojęs Stefa
nuoširdžię užuojauta ir kartu liūdime.
vių kapinėse.
niją Reinienę - Daidynienę, iš
Liūdinčios duktė ir anūkė su šeima.
važiavo atgal j Phoenbcą, Ariz.,
SODAIČIŲ ŠEIMA
nes ir ten misijos lietuviams yra
reikalingas kunigas.
D. t .
•#•<"•_,<%£•*<'

ATLIKIME LIETUVIŠKA PAREIGA

MŪSIĮ

kolonijose

Kpt. EUGENIJUS PETRAUSKAS

A . f A.
EMILIJAI VILCINIENEI

A. f A. EMILIJA VĖGĖLIENE

A. f A.
JULIJAI VAIČELIŪNIENEI

SOPHIE

BARČUS

RADIO *KIMOS VALANDOS
Vfatos prournnMM M VVOPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
ttotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais
oao 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Tefef. 434-241S

14M AM
7159 S. MAP?.EW0OD A VE.
CHICAGO. ILL.

Europietiško*
PALATINE

Ka Id ro s

DRAPERIES, INC.

10% NUOLAIDA až naujai ir atnaujinta* k* kiras — pūkines, plunksnini*
ar vilninės, vokiški, eNdiki ar vietiniai audeklai. Importuotos plunksnos
ir pakai. sto pasiūlymą, baigtai spalio ai d., IMI.
RAŠYKITE AR SKAMBINKITE

PALATINE

DRAPERIES, INC.

4241 S. ARCHER AVENUE
Chicago, O. a0«32
TEL. 5 2 3 - 1 3 2 3

132* N. MILWAUKEE AVENTJE
Chicago, IL MC22
TEL.
2 7 « - « 2 6 0

\.\K

DOMICĖLEI ŠAULIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui dr. VACLOVUI ŠAULIUI, Atei
tininkų šalpos Fondo valdybos pirmininkui, ir jo seimai
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
KUN. S. KIREILIS
S. MACKEVIČIENĖ
B. PALIOKAS

J. GUOBUŽIS
S- RAUCKINAS

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 25 d

Mylimai Mamytei

A . + A.
ADOLFINAI MEDŽIKAUSKIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrelei IRENAI
P A L J U L I E N E I ir j o s ŠEIMAI.
PRANĖ

IR MEČISLOVAS

SKRUODŽIAI

Brangiai matinai Lietuvoje mirus, ilga
mete choristę
ADELĘ
BINGELIENC
ir jos šeimę bei jos seseris nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAP. CHORAS
East Chicago, Indiana

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S 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
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
-" + •-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Tel. 7378600
9837 SOUTH KEDZ1E AVE.
Tel. 422-2000
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

per 13-ka metų buvo: " T * e Music of Lithuania". Programa
bus girdima nauju ir patogiu
laiku: kas trečiadienio vakarą,
6:05 iki 7 vai., 89.5 FM banga.
Vadovaus prof. dr. Jokūbas J.
Stukas, kuris j a u 17 metų pro
fesoriauja Seton Hali universi
tete. Programos tikslas: supa
žindinti plačią Didžiojo New
Yorko ir New Jersey visuome
ne su lietuvių kultūra, veikla ir
troškimais. Kiekvieną savaitę
bus duodamos lietuviškos dai
nos ir kūriniai, ir bus kalba
ma apie lietuviškąją kultūrą, lie
tuvių istoriją, kalbą, papročius
ir kovą už laisvės ir nepriklau
somybės atgavimą.

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 2S d. ! X 1a&. Vytautas Izbickas
•
j Westwood, Mass., J A V L B
x Prel. Jonas Kučingis, gv. Tarybos pirmininkas, pratęsė
Kazimiero parapijos klebonas į * Draugo" prenumeratą ir kar
i a s Angeles, atsiuntė ' L i e t u v o s j t u atsiuntė 15 dol. auką. širbažnyčių" knygų autoriui malo- dingas ačiū.
n ų laišką, pasidžiaugė j a u išleis- į x P a k s | t o kraujospūdžio reita I-ucju tomu. r a š o mielai lau-, k a ! a i _ ^
^ ^ ^ radiJQ
^
kiąs antrojo tomo pasirodymo.. g k a i t a b u s ~ y ^ ^ ^
8:45
šia proga jis atsiuntė vertingų i y R g o f i j o s B a r k u v i e n ė s „ ^ ^
---r
metu_
X Dešimties metu mirties su nuotraukų ir pridėjo didesnę | ^ . ^
kakties Mišios už a. a. Lietu auką knygos leidimui paremti.
X Balfo 75 skyriaus valdyba
vos Generalini konsulą dr. Petx P r . Povilas Mažeika Ketvir(Detroit, Mich.) per sekretoriųrą Daužvardį bus atnašaujamos t a j a m e m o k s i 0 įr kūrvbos simįždininką Vladą Staškų atsiun
seštadienį rugsėjo 26 d.. 5 vai. p o z i u m e P a d ė k o s dienos savaittė 15 dol. auką. Labai ačiū.
vak,, švc. Mergelės Marijos Gi- ^
C h i c a g o j e % s k a i t v s pranemimo parapijos bažnyčioje, Ii- = m ą a p i e K&rihų
jūros okeanoX Jonas Rejeris, Chicago, UI.,
thuanian Plaza.
j g r a f į j ą į r p g įtaką Siaurės At- j pratęsdamas "Draugo" prenuX Ginta R?m?:kytė, studentė lantui. Dr. Mažeika j a u dauge- Į meratą, a t s i u n t ė 28 dol. auką
medikė, šią vasarą dirbo "Drau- \ H metų vykdo jūros tyrinėji- j savo dienraščio stiprinimui. J.
go" redakcijoje, padėdama - tai- mus laivyno laboratorijose Bay Rejerį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už gražią paramą
kindama redaktoriams spaudos i St. Louis, Mississippi.
tariame
širdingą ačiū.
darbuose, ir buvo redakcijos
Bakan-enė. C h e s t e r , .

KANADOJE

— Pasibaigiant atostogoms,
Aušros Vartų parapijos choras
vėl gieda nuo rugsėjo 1 3 dienos
x Tere3ė
personalo gerai įvertinta. Prasi- p a m u m s r a š o . . Gražinu J u m s j
x J. Vidmantas, Elizabeth,
kiekvieną sekmadienį 11 vai. šv.
'Draugo" banketo Jaunimo centre metu maloniai šr.°kučiuo.įa«i: Aldona Braziene. Helen Vilkelienė, Kat'y Zoga'
dėjus mokslo metams, ji nustojo b i l i e t u g a kneles ir pridėjau 10 ! N. J., suprasdamas nelengvą lie- Valerie Stanaitiene, Sophie Vizgard, Frank Waidot. Sto\i: >.o[. Algirdas Brazis, P. Vilkelis, adv. Frank Zicgas, Miri Mišių metu. Chorui vadovauja
dirbti ir grįžo prie savo medici- d c l a u k ą
Dėkojame už mielą tuviško žodžio kelią, grąžinda-1 land Savinas and Loan Ass prezidentas, Joe Stanaiti, kun. V. Rimšelis.
Nuotr. Jono Kuprio Aleksandras Stankevičius. Pa• rapijos vyrų choras dalyvaus ir
nos mokslo studijų.
lietuvišką laikraštį, kurio lau- : mas bilietų šakneles atsiuntė 20 į
j
Lietuvių dienose Toronte spax Kazio Inčiūros kūrybą per kiame kasdieną,
tik nevisada | dol. auką. Labai ačiū.
!
lio 10—11 d.
Sofijos Barkuvienės šeimos ra- | gauname laiku". Ačiū u ž auką j x J a 7 l i n a Petraitienė, E a s t
— Sol. Anita Pakalniškytė iš
dijo programą rugsėjo 27 d.i ir laiškelį.
i cį^^^
atsiuntė 20 dol.
Tnd
|
Hamiltono
laimėjo pirmą vietą
8:30 vai. ryto aptars Alg. T. An
x J e n a s Banionis. Detroit. auką lietuviškos spaudos para- į POPIFTĖ SU VANAGAIČIU nių laikų populiarios muzikos
i
Ontario
provincijos
dainavimo
tanaitis. Talkins Antro kaimo Micb.., atsiuntė 10 dol. a u k ą su mai. širdingas ačiū.
nuotaikas.
Chicagos lietuviai su smalsu
| varžybose ir tuo turės progą daaktorė Dana Mikužienė, Guoda. bilietų šaknelėmis ir p r i e r a š u : j x B r o n i u s vilircas, Toronto,:
Visi čikagiškiai kviečiami ne
mu laukia "Margučio" sukaktu
į lyvauti ir visos Kanados varžyGailė ir Indrė Antanaitvtės.
praleisti progos pabendrauti su
"Linkime visiems geros sveika-; ^
Kanada, atsiuntė 15 dol.;
vinių metų koncerto, skirto An
0KUP.
LIETUVOJE
i bose.
Antanu Vanagaičiu, iškiliais so
Hgmas ir Liuda Mccka\ i tos ir (Dievo palaimos. T a i p p a t
auką su bilietų šaknelėmis. Dė tano Vanagaičio kūrybai. Rug
listais ir "Volunge".
— Kalbininkų ekspedicija šią
Labai ačiū už
Rodney. Ont., Kanada, buvo at- I » gero pelno"
AUSTRALIJOJE
kojame už paramą.
sėjo 27 d., Jaunimo centro di
eps
vasarą buvo nuvykusi į Prienų
vykę į Chicagą aplankyti gimi- viską
— Melbourno lietuviu katali
X V. Kuliešius, Chicago, 111., džiojoje salėje, klausytojai iš
rajoną. Pagrindinis tikslas bu
nes ir pažįstamus. Petro Želvio
BĖRUTĖS DRAUGIJOS
girs
ne
vien
gerai
žinomas
ir
grąžindamas bilietų šakneles,
vo rinkti medžiagą vardynui,, kių moterų draugija, minėdama
lydimi apsilankė "Drauge", nu
SUSIRINKIMAS
pamiltas melodijas, kaip "Lais
atsiuntė
10
dol.
auką.
Ačiū.
akademiniam lietuvių kalbos žo- j savo veiklos 30 m. sukaktį, iš
sipirko naujausių leidinių už
vės varpą", bet turės progos
Rugsėjo 13 d. Jaunimo centro dynui. t a r m i n ę medžiagą lietuvių • leido dailų sukaktuvinį leidinį.
didesnę sumą ir įteikė 15 dol.
x Br. Tema* Kisfdftus, Win- nukeliauti praeitin, patirti ank
kavinėje, prie gražiai papuoštų I kalbos atlasui ir kt. Ekspedici-1 — | žiemos sporto šventę,
auką lietuviško dienraščio para
netka, 111., grąžindamas bilietui styvesnių laikų populiarios kul
ir užkandžiais apdėtų
stalų,, joje dalyvavo Vilniaus studen surengtą melbourniškių Nerin
mai. Labai ačiū.
šakneles, atsiuntė 20 dol. auką. tūros.
įvyko L.D.K. Birutės draugijos į tai, iš viso apie 150 žmonių. Už gos klubo slidininkų, suvažiavo
Širdingas ačiū už auką ir lietu- j Antanas Vanagaitis, šalia vi
X Julija Zabirskienė, psicho
susirinkimas. Susirinkimą ati rašyta 33,000 kalbinių vienetų, rekordinis slidininkų skaičius —
visko žodžio vertinimą.
sų kitų jam duotų titulų, buvo darė skyriaus pirmininkė K.
logė, IV-jame Mokslo ir kūry
7300 vietovardžių, apie 7000 pa- j 72.
bos simpoziume pateiks prane
x Juozas Sodaitis, Chicago, j ir auklėtojas. Labai dažnai sa Leonaitienė ir paprašė tylos mi- vardžių, 2203 pravardžių, apie Į — PLB paskelbtame spaudos
šimą tema "Lietuvių vaikų inte
111., atvyko į "Draugą ir įteikei vo redaguojamame "Margučio" narte prisiminti rnirusias nares.! 4000 vardų ir apie 4-5000 zoo- vajaus metu "Tėviškės aidams"
lekto ypatumai".
10 dol. auką. Nuoširdus ačiū j žurnale bei radijo bangomis mo Susirinkimui pirrnininkavo M. •.nimų.
Ekspedicijai vadovavo surasta 21 naujas prenumerato
kydavo ano meto lietuvius, Tumienė, o sekretoriavo A . Nouž
paramą
dienraščiui.
žinomas
lituanistas A Vanagas, rius. Tą laikraštį paremti ba
X >farquette Parko lietuvių
skatindavo nepamiršti tėvų kal reikienė.
kuris vėliau pareiškė, kadišvyka lius įvyks spalio 3 d.
namų savininkų
organizacijos
X Andrius Laukaitis, Lemont, i bos, o ypač dainų. Savo įvai
valdybos nariai — Juozas Ba
Skyriaus pirmininkė K. Leo bupvusi sėkminga ir suteikusi
111., mūsų nuoširdus bendradar- j riaspalve kūryba mokėjo pa
cevičius. Juozas Skeivys, Char
naitienė
padarė išsamų praneši d?ug naujos kalbinės medžia
bis, buvo užsukęs j "Draugą" ir traukti ir inteligentiją, ir gal
gos.
les Kai. Stasys Patlaba. Petras
įsigijo naujausių leidinių.
mažiau "išprususius,* lietuvius. mą — k a s buvo padaryta ir ką
Martinaitis, Mindaugas StakėX J u s t a Karpiūtė, Westwille, Toks pat margas, kaip Vanagai dar galvojom padaryti. Gegužės
U A. VALSTYBĖSE
nas, Ulinois valstijos 27-to disTU., atsiuntė 16 dol. auką. grą tis, bus artėjantis "Margučio" mėn. 23 d. buvo skyriaus kultū
trikto senatorius Trank Savic
rinė popietė, kurioj programą
— Seton Hali universiteto ra
žindama laimėjimų bilietų šak-1 koncertas.
Rugsėjo 25 d.
kas ir 8-to policijos distrikto
atliko Ged. Juodvalkis, J . Taut- dijo stoties VVSOU-FM vadovy-;
neles. L a b a i ačiū.
Chicagos lietuviams jau pa
policijos vadas John Corless.
vilaitė s u gitara ir J. Valanti- bė praneša, kad po trumpos per- į 1513 m. ispanas Vasco Balžįstami solistai Algirdas Brazis,
rugsėjo 18 d. tarėsi svarbiais
nas. Atstovavom prie preziden-į traukos vėl reguliariai t r a n s - j bea perplaukė Panamos sąsmau
Audronė Simonaitytė - Gaižiūmūsų koloniją liečiančiais reikatų paminklo Michigane Friend- liuos lietuvišką radijo progra-1 ką ir atrado Ramųjį vandenyną.
nienė, Nerija Linkevičiūtė ir Jo
ship Gardens, ir, dažniausiai, mą
anglų kalba. Programos! 1962 m. Fidel Castro prane
nas Vaznelis. Jų pasirodymai
pirmininkė atstovauja draugijai j pavadinimas bus tas pats, kaip šė, kad Sov. Sąjunga planavo
visada mielai sutinkami. Ta
X Balilos Mackialienės vado
MOKINIAMS TAISYKLES
įsteigti žuvininkystės bazę Ku
kituose renginiuose.
Sušaukti!
čiau didelę programos dalį at
vaujamas Los Angeles Dramos
boje.
Ruth B . Love, Chicagos mo liks pirmą kartą Chicagoje pa 7 valdybos posėdžiai, vienas ben
sambūris atvažiuoja į Chicagą
1966 m. dr.ugiau kaip 309 žu
sirinkimas
buvo
baigtas
prie
kyklų vadovė, paskelbė moki sirodantis Toronto mišrus cho dras su ramovėnais ir vienas su
spalio 25 d. ir Jaunimo centre
vo
po dviejų taifūnų Japonijoje.
vaišių,
k
u
r
i
a
s
paruošė
S.
Toliuniams naujas drausmės taisyk r a s "Volungė". (Tiesa, prieš ke ramovėnais, savanoriais - kūrė
suvaidins Antano Škėmos "Ži
šienė.
J.
Ivašauskienė,
N.
No1973
m. JAV erdvių labora
les, kurios įsigalios visose mies lerius metus klausėmės 1976 m. jais ir šauliais. Talkinom "Ka
vilę". Sambūrį j Chicagą kvie
rio" žurnalui paremti arbatėlėj, rienė, L. Dainauskienė ir M. Ali torija "Skylab 2" su t r i m astro
to mokyklose.
įsteigto "Volungės" moterų an
čia Jaunimo centro Moterų klu
nautais nusileido į Ramųjį van
dalyvauta demonstracijose, rei šauskienė.
samblio, kuris y r a gastroliavęs
bas.
PABRANGS
denyną po 59 dienų orbitoje.
Al.
Likanderienė
kalaujant Vyt. Skuodžiui laisvės.
Šiaurės Amerikoje ir Europoje).
Diana
Skruodyte-Pakalniškienė
ir
AlviKELIONES A L T O B l ^ A I S
X Edvardas MUkauskas, Vy
Parašytas popiežiui laiškas, lin
Chiras išsiskiria tuo, kad jame
tas ir Rita Klioriai. Juozas ž a - da Baukute įsijungs j Putnamo seselių
kint sveikatos ir greito pagijimo
Numatoma, kad pagrindinis dalyvauja ne moksleiviai ar jau 1
rėmėjų madų parodą spalio 4 d. Jau
lėnas, T. Vainauskas, grąžinda nimo centre.
po atentato, prašyti Allan Dimokestis iž kelionę autobusu pa ni studentai, bet vyresnio am
mi loterijos bilietų šakneles,
xon, Charles Percy, Sidney Yažiaus "jaunimas" — sukūręs sei
x JEanily Zubrickas, Morgate, kils iki 1 dol.
kiekvienas pridėjo po 10 dol.
tes ir kiti kongresmanai padė
mas, profesionalai, akademikai.
Fla., atsiuntė 15 dol. auką su bi
E L G I N O MOKYTOJŲ
auką. Ačiū.
ti išlaisvinti Vyt. Skuodį ir ki
—m ut for
| šios amžiaus grupės kaip tik
lietų šaknelėmis. Ačiū.
tus
vargstančius kalėjimuose.
STREIKAS
X Vincas Simaška, J. Rugys,
įtrūksta kitų kolonijų lietuviš
yg0,
finandne
Skyriams išsiuntinėti laiškai dėl
A. J. Vasaitis, atsiuntė po 10
x Romas, j ū r o s piratų gėri
Elgino mokytojų streikas jau kuose dainos vienetuose.
visuotinio suvažiavimo. I r atli
dol. aukų. Labai ačiū.
AT OM 10W IATB
mas — gaminamas Antigua sa- tęsiasi beveik dvi savaites. Pir
"Volungė" yra pajėgios vakom eilę smulkesnių darbelių.
X A. a. inž. Kazio Karazijos 'oje. buvusioje anglų kolonijo- j madienį keturi Elgino mokytojų ' dovės Dalios Viskontienės ranAteity numatoma dalyvauti ravienerių metų mirties sukaktį • j& H tropinė Karibų j ū r o s sa- unijos vadovai buvo areštuoti, I koše. Ji yra baigusi muzikos
movėnų Chicagos skyriaus 30
minint, šv. Mišios bus atnašau- ; ; te, pasipuošusi ramiomis, žaliuo nes atsisakė sugrįžti į klases. j pedagogiką Toronto universitemetų gyvavimo sukakties pami
jamos rugsėjo 27 d., sekmadienį, \ jančiomis kalvomis — penkta! te, anksčiau dirbo su Toronto
nėjime, Kariuomenės šventės
UŽPUOLĖ DUKTERĮ
10:15 vai. ryto T. Jėzuitų koply-j sis sustojimo uostas P L B renj lietuvių choru "Varpu" bei jauminėjime, "Draugo" vakarienėj
čioje. Prašome gimines, drau- : giamoje kelionėje laivu, š. m. I Vyras iš šiaurės-vakarų Chi- Į nimo ansambliu "Birbyne". D.
ir "Margučio" pokylyj. Mažą
Į — Compoundtd
gus ir pažįstamus prisiminti jį \ gruodžio 5 d. — vienai savaitei.: c a g o s b u v o apkaltintas savo 12 Viskontienė ir jos choristai ap0»it j *nd t** Qu*rt*r1r
mūsų draugijos vėliavos repli
maldoje.
I Registracija iki spalio 1 dienos j m d u k t e r s ir jos 10 m. draugės | siėmė nelengvą uždavinį — iš
ką įteiksim Balzeko muziejui.
Pusbroliai Balys ir Juozas ir j pas: American Travel Service u žp U O iįmu seksualiniais tikslais, mokti visiškai naują repertua
Tuo reikalu rūpinasi E. IMminsBureau, 9727 So. VVestern Ave., Suagautas aiškinosi, kad duktė rą "Margučio" koncertui, š a 
brolienė Ida Karazijai
kienė. Draugijos vėliava, kuri
fpr.). Chicago, UI. 60643. TeL (312) melavusi.
Dabar
tyrinėjami lia dainų išmokimo, reikia su buvo pašventinta 1980 m., stovi
238-9787.
(sk.). t r y s kiti atvejai, su kuriais jis prasti Vanagaičio kūrinių savi
Laisvės kovų muziejuj. Ten pat
x &v. Kazimiero Paminklą
tumus, stilių, pajusti ankstyvesx švč. M. Marijos Gimimo galėjo būti surištas.
baigtas sutvarkyti nuotraukų
dirbtuvė, priešais kapinių. Vili
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
stovas, kur atsispindi draugijos
mas Nelsonas savininkas, patar- parap. mokyklos Motinų klubas
Peter Kazanauskas, Pret.
Tel.. 847-7747
nauja lietuviams virš 60 metų. Į rengia namuose keptų pyragų
veikla nuo 1925 metų. Toliau
ROVMi
Men.Tua.rrl.V4
Tluir.t-f
Ut. VI
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki' išpardavimą rugsėjo 26-27 d.
buvo iždininkės J. Ivašauskie5 v. v. Esame toje pačioje vie-1 Šeštadienį nuo 4 iki 8 vai. vak., j
nės, revizijos komisijos pirm.
SERVING CHIC AGOLAND SINCE 1965
sekmadienį
n
u
o
7
v.
r.
iki
1
vai.
j
V. Genienės pranešimai. Revi
toje 81-ri metai, t. y. trečioji
zijos komisijos pirrnininkė V.
karta tame patarnavime. Adr. popiet. Abi dienas b u s galima j
Genienė mielai sutiko su savo
8914 W. l l l t h S t , irt. 233-6835. pasivaišinti su šviežiais "doughkomisija ir toliau pasilikti pa
(sk.) nuts'* bei k a v a ir t u o būdu pa
remti mokyklą.
(pr.).
reigose.
x K Chicago* į New Yorka
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Susirinkimas beveik aiškia
ir atgal — 159 dol.. į Los Ange-1
x Ateinantį sekmadienį, rūg
2567 W.69th Street Tel. 776^4363
balsų dauguma perrinko tą pa
te* ir atgal — 268 dol., 7 dienos j sėjo 27 d., 3 vai. p. p. Jaunimo
čią valdybą, kuri dabar yra to
Karibų jiirojp taivn — 589 dol., i centre bus komp. Antano VanaJ. & J. PHARMACY
1 savaitė Hawaii — 499 dol. j gaičio kūrinių koncertas. Ry
kia: pirmininkė K. Leonaitienė,
vioepirmin. J. ĮKerelienė, sekre(lėktuvas ir viešbutis). Visais toj, šeštadienį. Vaznelių preky
* M 4 vH«n*Md, importuoti kv«p«tel, gydomo* 646a r t i
boje
ir
"Margučio"
raštinėje
torė Al. LJkar.derienė. iždinin
kelionių reikalais kreipkitės }:
vaituojvnoataSdto.remontaiir kt, pirkti ar nuomoti;
Algis Grigas - Four-Way Tra-1 bilietų bus galima įsigyti iki
kė J. Ivašauskienė. parengimų
Nemokamai supakuojama dov«n*«vel Service, 3455V2 W. 63rd St.,, 5 vai. p. p. ^-kmadienį "Marv.Kinvo S. Toliu šieno ir r. arė N
Chkago, 111. 60629. Telef. (312) j gučio" raštinė veiks ©-12 vai.
Noricnė. N 1%'orienė b u v o k o
Pristatymas nemokamai
471-250" M>-ų patar-avimai į Jaunimo centre k a s a pradės Toronto miJrur choras "Votungi a fiiK- programą V s r j r u . to" koncerte.
optuota šių metų pradžioje ir
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
jum* ru^ko nekainuoja'
(sk.). I veikti 1:30 vai. p. p .
(pr.).
^ k i r t a m A n ta r. o Var.aR.iif'^ kur%hn i.
mielai atėjo mums j talką. SuNuotr. O. Burzdiiaus
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