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GUDŲ FANTAZIJOS
APIE ŽAM0JCIUS

//
— JT Saugumo Taryba nesu
sitaria dėl kandidato j gen. se
JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI no Višinskio laidotuves- Mes ne
kretoriaus
vietą. Kinija šešis
JONUI PAULIUI H
galėjome asmeniškai jose daly
Lietuva iš tikrųjų yra Gudija,! (Didžiąją Lietuvą). Anot straipskart
vetavo
dabartinio sekr.
vauti, bet širdimi buvome su Ju
Waldheimo kandidatūrą. An įo save lietuviais vadinantys j nio autoriaus, "žamojeiai (SovieGegužės 13 d. šūviai į Jūsų mis.
tradienį taryba pradės ieškoti I "žamojeiai" yra sovietų įkvėpti.: tų lietuviai) gali vadintis kaip tik
Šventenybę labai skaudžiai palie
Per keletą dešimtmečiu mes
naujų kandidatų. Su Tanzani Taip rašo New Yorke anglų kai- j jie nori, bet jie nepajėgs apgauti
tė ir mūsų, Lietuvos kataliku, šir stebėjome Stepono Višinskio va
jos diplomato Šalim kandidatū ba leidžiamas gudų laikraštisį istorijos su savo rusų inspiruotais
dis.
dovaujamą lenkų episkopato did
ra nesutinka Amerika ir kitos The Byelorussian Times (1981: klastojimais. Tokie pavadinimai
Per radiją sužinojusi apie šį vyrišką kovą už Bažnyčios ir žmc
liepa)- Pasirodo, kad gudai Ame-į kaip "Lietuvos Sovietų SocialistiVakarų valstybės.
baisu atentatą, visa tikinčioji Lie gaus teises Lenkijoje ir iš šios ko
rikoje nepatenkinti angliškuoju į nė Respublika" ar "Lietuva" tėtuva meldžia Aukščiausiąjį, pra vos ne kartą sėmėmės įkvėpimo.
— Prezidentas Reaganas pen terminu "Byelorussia". Vieni no i r a rusų propagandos išmislas;
šydama Jums, Šventasis Tėve, Kardinolo Stepono Višinskio mir
ktadienį turėjo išsamų sveika ri jį pakeisti terminu "Bielarus",, tikrasis jų vardas yra "žamojeija"
greito pasveikime*, kad kuo grei tis yra skaudus nuostolis ne tik
tos patikrinimą Bethesda jūrų o kiti siūlo, kad Gudija būtų va-j (zhamoyc). O ir ta "žamojeija"
čiau galėtumėte sugrįžti prie Baž Jums, bet ir visiems, kovojantiems
laivyno ligoninėje. Jis buvo pri dinama "Litva" — vardu, kurį ji. kadais buvo Bielorusijos nuosanyčios vairo. Mes puikiai supran už Kristaus karalystę ir už žmo
pažintas visiškai sveikas.
nešiojo "daugiau kaip septynius j vybė. Gudų valstybę vardu "Littame, ką reikštu šiuo metu Kata niškesnį pasaulį.
— Saudi Arabija sumažino šimtmečius". Tokį sprendimą į v a " valdė šie gudų valstybės vylikų Bažnyčiai, pasauliui ir mums
JŪSŲ Eminencija, priimkite mū
savo naftos gamybą. Tas turės ypač propaguoja profesorius Jan | r a j : Mendog, Vitenes, Gedymin,
komunistiniu kraštų katalikams, sų užuojautos, pagarbos ir mei
sumažinti
pasaulyje atsiradusį Stankievič ir Dr. Peter Markous- i Olgerd, Vitaut. "Bielorusijai" pri
netekti Jūsų, kuris taip drąsiai ir lės pareiškimą.
naftos
perteklių.
Visos naftą ki, kuris savo periodiniuose leidi-; klausė ir didelė dalis Ukrainos.
taikliai mokate prakalbėti "tylin
Lietuvos katalikai
eksportuojančios šalys susitarė ni'uose kalba apie "Via litva"! (Elta).
čios Bažnyčios" lupomis.
per ateinančius metus nekelti
Mes dar kartą išreiškiame sa GARBINGAJAM NOBELIO
naftos kainų.
vo dėkingumą už Jūsų meilę
PREMIJOS LAUREATUI
Padėtis Lenkijoje
Soviete kapitonas
— Šiaurės Korėja apkaltino
mums, Lietuvos katalikams, už'
A. SACHAROVUI
JAV karo aviaciją, kurios lėk Varšuva. — Lenkijos premje
vengia tardymo
Mes, geros valios lietuviai, sa
įvairiomis progomis
pasakytus
tuvai
du
kart
pažeidę
Korėjos
ras
ir
komunistų
partijos
pirma
šiltus lietuviškus žodžius ir užvo širdimi lydime Jūsų kančios
sis sekretorius Jaruzelskis pa-, Stockholmas. — Švedijos pamaldas, kuriomis lydite mūšy ir aukos kelią. Per radiją sužino Sovietų povandeninio laivo kapitonas Piotr Gušin prie Švedijos krantų pa sieną.
— Tailandijos sostinėje pa skelbė seime, kad jis pertvarko | krantėse sugautas, ant seklumos
Golgotą.
jome apie Jūsų garbingą 60 metu teko ant seklumos. Jis reikalauja, kad jo apklausinėjime dalyvautų ir scskelbtas
pavojaus stovis, gat 42 asmenų ministerių kabinetą. | užplaukęs sovietų povandeninis
Lietuvos katalikai jubiliejų, kurį atšventėte gegužės vietų vyriausybės atstovai.
vėse
važinėjo
kariuomenės dali Jame bus devyni nariai, nepri- i laivas toliau apsuptas švedų bu.
21 dieną. Kartu su viso pasaulio
niai
ir
šarvuočiai.
Kalbama, klausp komunistų partijai, jųlvų. Švedijos vyriausybė siekia
žmonėmis sveikiname Jus, mel
J. E. KARDINOLUI
kad valdžia išaiškino sąmokslą tarpe du vicepremjerai. Vice- ištardyti laivo kapitoną, tačiau
džiamės už Jus ir linkime geros
PRANCIŠKUI MAKARSKIUI
pakeisti
vyriausybę.
premjeru pakviestas katalikų\ 3* nesutinka palikti savo laivą.
1981 m. gegužės 31 d. mes, sveikatos ir nenuilstamos energi
Pax organizacijos vadas Z e n o n e reikalauja, kad tardyme da—
Penki
Nikaragvos
dešinie
Lietuvos katalikai, su malda lū jos kovoti už pažemintą, panie
ji buvo pagrobę Costa Rikos Komender. Kitas premjero pa- Vfrmtų sovietų ambasados atspose per Varšuvos radiją sekėme kintą ir beteisį žmogų.
lėktuvą su 29 keleiviais. Jie iš vaduotojas bus demokratų par- tojai Du jų buvo atvykę * inLenkijos Primo kardinolo Stepo
Lietuvos katalikai]
siderėjo septynių savo draugų tijos vadas Edward Kowalczyk. Ridento vietą: J u n J^osvirnen,
paleidimą iš kalėjimo ir nuskri
Premjeras pašalino penkisj ambasados karinis atašė ir Bons
Apie religinį gyvenimą Lietu grade "ganytojauti" gavo leidi do į Salvadorą, čia jie buvo buvusius ministerius, jų tarpe i Grigoriev, antrasis pasiuntinyStanisiaw Mach, kuris tvarkė į bė* sekretorius,
voje ir Sovietų Sąjungoje išsamiai mą kun. Babrauskas. Daug lenkų suimti.
—
Bombonešis
B-52
nukrito
vidaus prekybos reikalus ir eko- į §Vedų gynybos departamen.rašoma Paryžiuje leidžiamo len katalikų — 80 tūkstančių 1959
Colorado
teritorijoje
treniruo
nominę reformą.
į tas pasakė, kad sovietų laivas
metais
—
gyvena
Kazachstane,
kų žurnalo Kultūra liepos—rugtės
skridimo
metu,
žuvo
8
įgu
piūčio numeryje. Kauno semina kur jie buvo ištremti iš Ukrainos.
Jeruzelskis prašė seimo pri- uks apsuptas, kol kapitonas su
rijoje viešpatauja sekimo ir nepa Daugelis jų gimimo metrikose už los nariai. Lėktuve ginklų ne imti griežtus, įstatymus, kurie tiks išeiti iš laivo ir atsakys į
buvo.
bus panaudoti prieš netvarką, švedų klausimus. Manoma, kad
Kodėl partinė spauda ir sovie ji spauda, bet gero piliečio pagir sitikėjimo atmosfera: jau keleri rašomi rusais. Lenkiškų mokyk
— Kalifornijoje j senato vietą streikus, įstatymų
lų
nėra.
Lenkai
Kazachstane
esą
metai
prie
radijo
aparato
be
per
laužymą, tarp 56 įgulos narių, y r a 10 ka
tiniai teisėtvarkos organai staiga tiną smalsumą reikia patenkinti.
kandidatūrą paskelbė preziden jei 'l^udarumas'' nesustabdys rininkų. Maisto atsargų laivas
pasmerkti
"užmarščiai
ir
nutauti
stojo
budi
sargas,
o
nuo
pernai
susidomėjo lietuvių kunigu api Beje, tokie "sovietiniai piliečiai"
neleidžiama klausytis Varšuvos. nimui". Lenkų kompartijos orga to duktė Maureen Reagan, 40 spontaniškų streikų įvairiose gali turėti dviem savaitėm. Vie
plėšimais ir žudymais? Šiuo klau dažnai yra išgalvoti.
Žurnalas nusiskundžia, kad jo nas Trybuna Ludu, kaip ir ofi metų. Sakoma, kad tėvas jos Lenkijos įmonėse. "Solidaru
simu spalio numeryje pasisako
Tiesos specialaus koresponden kioje Vilniaus bažnyčioje nėra to cialioji Lietuvos spauda, nuduo kandidatavimo neremia. Kali mas" Gdanske paskelbė įsaky nas švedų karininkas pasakė:
anglų kalba leidžiamos Eltos biu to ir KGB bendradarbio Vytauto
'Mes turime laiko, galime pakių senų kunigų kaip Šv. Dvasios, da nieko nežinantys apie savo fornijoje dėl senatoriaus vietos mą tuoj nutraukti streikus ir Į laukti
letenis.
Zeimanto straipsniai apie lietu
varžosi aštuoni respublikonai. pagrasino imtis griežtų priemo
Eltos nuomone, už šį susido vių kunigų žudymą ir jų žudikus kurioje pamaldos laikomos tik tautiečius Sibire. (Elta).
Švedijos parlamente opozici
Pirminiai rinkimai bus ateinan nių prieš tų skyrių vadus, kurie
mėjimą reikia dėkoti lietuvių po knibžda neatsakytais klausimais lenkų kalba. Tai esanti skaudi
čių metų birželio mėn.
neklausys prezidiumo nutarimo. jos partija reikalauja paaiškin
grindžio spaudai, kuri pasiekė įs- ir nuslėptais faktais, — toliau ra problema lenkams, kurie žino
Čadui nebereikia
kiek
jaunų
lenkų
kunigų
darbuo
— Turkų valstybės prokuro Pareiškime sakoma, kad neauto ti, kaip sovietų povandeninis
pfdingą pergalę — ji privertė šo Eltos biuletenis. Kodėl nedrįs
jasi
grynai
lietuviškose
parapijo
Libijos kareivių
ras iškėlė bylą laikraščio redak rizuoti streikai sugriaus uniją ir laivas galėjo priplaukti prie
^daliuosius laikraščius nutrauk tama prasitarti, kad užsienio ra
se,
į
kurias
juos
siunčia
lietuviš
tf savo tylą apie kunigų užpuldi- dijai ir laikraščiai savo praneši
Paryžius. — Čado prezidentas toriui, kuris iškraipęs žinias apie p r a ^ vb^omenelpasitiikėjSną svarbiausios švedų karinių laivų
koji
hierarchija.
bazės nepastebėtas. Pirmas ji
^jimus. Iki šiol apie tokius nu- mus pagrindė Lietuvos pogrin
Oueddei pareikalavo, kad libi- valdžios vestą bylą prieš turkų de ir parama.
Karagandoje,
rašo
Kultūra,
dar
šiniuosius.
Aaltimus nebuvo rašoma, o tei- džio spaudos informacija? Jei nu
ios kariniai daliniai pasitrauktų
Premjeras prašė seimo patvir pastebėjo švedas žvejys. Švedi
— Londono Strateginiu Studi
rttvarkos organai
nerodydavo sikaltėlių pagrindinis tikslas buvo buojasi kun. Albinas Dublaus- iš Čado teritorijos. Prezidentas
tinti naują patariamąją tarybą, jos komitetas, kuris rūpinasi
ypatingu pastangų sugauti nusi pasipinigauti, kodėl, kaip rašo kas, gavęs leidimą pastatyti baž sako, kad Čade tvarka atstatyta jų centras paskelbė raportą, kuria kuri padės vyriausybei spręsti dingusiu diplomatu Raoulu Wanyčią Makinske, tarp Celinograme rašo, kad ribotas atominis ka
kaltėlius.
LKB Kronika, kunigo Šapokos do ir Karagandos. Ten jis darbuo ir Libijos kareiviams nėra kas
svarbius klausimus. Taryboje llenbergu, kuris karo metu pa
sižymėjo gelbėdamas žydus ir
Kodėl sovietinė valdžia pakei namuose jie paliko pinigus ant
veikti. Kaip žinoma. Libija at ras yra neįmanomas.
— Salvation Army vyriausioji bus ekspertai, nežiūrint ar jie kuris pateko Į sovietų nelaisvę
t i savo įprastinę laikyseną ir pri laiptų? Kodėl tik kunigas Šapoka jasi "gaivindamas religinį vokie vyko padėti prezidentui nugalėti
priklauso komunistų partijai.
pažino ne tik kad vykdomi nusi kankintas ir nužudytas, o kiti trys čių ir lenkų gyvenimą". Celino- sukilėlius, vadovaujamus buvu taryba iš 44 asmenų, išrinko Taryboje būtų katalikų Bažny Vengrijoje, reikalauja kad jis
kaltimai prieš kunigus, bet ir kad to paties namo gyventojai palikti
sio gynybos rninisterio Habre. Londone tarptautinį savo orga čios ir profesinės sąjungos ats būtų išmainytas i sovietų laivą
Lietuvos provincijoje sauvaliauja gyvi? Ir kodėl oficialioji spauda
ir jo įgulą. Sovietai teigia, kad
Libija atsiuntė apie 8,000 karei nizacijos vadą, suomį Jarl Wahl- tovai
Egiptas baigia
j u d ė j u s i ų banditu gaujos? Pa- nieko nerašo apie kitų kunigų už
VVallenbergas yra miręs kalėji
vių ir Habre sukilėliai buvo iš strom.
«k Eltos, dėl to greičiausia kalta puolimus ir bažnyčių išniekini
aiškinti sąmoksle
me, tačiau esama žinių, kad jis
vaikyti.
nepalanki reklama užsienyje. Iš mą?
gyvas ir kalinamas sovietų lage
Ilgą laiką Čade tvarką palaikė
Kainas. — Egipte tebevyksta
samūs ir faktiniai Lietuvos Katariuose.
Savo straipsnyje
Žeimantas saugumo policijos tardymai dėl prancūzų kariuomenės batalio
Hku Bažnyčios Kronikos praneši
nas, tačiau jis buvo iškeltas į
Sovietų laivo kapitonas aiški
mai apie kunigų užpuldinėjimus reiškia nepaprastą susižavėjimą prez. Sadato atentato. Suimtas
kaimyninį Kamerūną. Prancū
šeikas
Rahman,
kuris
laikomas
"sovietiniam
teisėtumui
būdingu
na,
kad sugedo j o navigacijos
pasiekė Vakarus, kur jie sukėlė su
zija
pareikalavo,
kad
Libija
pa
kruopštumu
ir
objektyvumu".
sąmokslo
vado.
"Al
Ahram"
instrumentai
ir todėl jis tiršta
sidomėjimo spaudoje ir, Laisvės
sitrauktų
iš
Čado,
kviesdama
Kaltinimai,
kad
Lietuvoje
kulto
laikraštis
paskelbė,
kad
areštuo
me rūke, pateko į švedų terito
Radijo bei kitų stočių dėka, oro
kitas
Afrikos
šalis
atsiųsti
ka
tarnų
negina
teisėtvarkos
organai,
ti
587
asmenys.
Sąmokslininkai
rinius
vandenis.
bangomis pasiekė Lietuvą. Ko
reivių
padėti
Čado
vyriausybei
pasak
jo,
"šlykštus
melas".
Ta
buvo
sudarę
planus
įvykdyti
munistinės valdžios įstaigos nebe
Švedų laikraštis "Dagens Nygalėjo tylėti ir toliau nuduoti nie čiau vos penkioms dienoms pra antrąjį puolimą prieš Egipto išlaikyti tvarką. Dar neaišku,
heter"
rašo, kad sovietų laivo
ko nežinančios. Tai dar vienas ėjus po jo straipsnio pasirodymo Vyriausybės narius ir užsienio ar Libija sutiks geruoju pasi
kapitonas
buvo įgulos pašalintas'
įrodymas, priduria Elta, kad Va Tiesoje, tie "taurieji" sovietiniai svečius Sadato laidotuvių dieną. traukti, nes kai kuriose Čado
iš pareigų ir laivo komandą pe
karų radijo programos lietuvių ir organai — saugumiečiai ir mili Buvo planuota vienu smūgiu nu provincijose esama didelių ura
rėmė laivo politinis karininkas.
kitomis Rytų Europos kalbomis cija — suėmė ir sumušė kunigą žudyti daug žmonių, tačiau la no kasyklų.
Jis
atsisako leisti kapitonui
vaidina labai teigiamą vaidmenį. Ričardą Černiauską už rekolekci bai sustiprintos saugumo prie
Vokiečiai
mažina
kalbėtis su švedų karininkais.
jų laikymą. Kuo tie "taurieji" or monės planus išardė, šeikas
Tiesoje (1981 rupj. 15) ir Vals
Politinis karininkas gavęs in
ganai skiriasi nuo
Zeimanto Rahman buvęs teroristų ideolo
lėšas gynybai
tiečių Laikraštyje išspausdintas
strukcijas iš Maskvos.
straipsnyje aprašytų kunigus už gas. Jis prisipažinęs ir paaiš
straipsnis "Žudikai suimti" pasi
Bona. — Vakarų Vokietijos gy
puolusių nusikaltėlių? — klausia kinęs, kaip veikė jo vadovauta
naudoja senu sovietiniu žurnanybos ministeris Hans Apel suti
Elta.
sąmokslo grupė.
lizmo triuku. Sovietinis pilietis,
KALENDORIUS
ko su vyriausybės nutarimu su
neva spontaniškai pasipiktinęs
mažinti vokiečiu išlaidas gyny
Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena.
Vakarų "propaganda", pasiunčia
— Iždo sekretorius Donald bos reikalams 87 mil. dol. Atei
— Atstovų Rūmai patvirtino
Lapkričio 3 d.: Martynas P.,
laišką laikraščiui, prašydamas lėšas valstybės departamentui — Regan pripažino senate, kad vy nantiems metams Bonos vyriau
Vinifreda, Vidmantas, Nora.
informacijos. Sovietinis laikraštis, 5.7 bil. dol. Ginčus sukėlė pro riausybei nepavyks subalansuoti sybė skiria kariuomenei 18.95 bil.
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
kurio pareiga šviesti sovietinius jektas sumažinti biudžetą 12 nuoš. biudžeto iki 1964 m
dol., o ne 19.04 bil. dol., kaip bu
ORAS
piliečius, teikiasi į tą laišką atsa Nuo to nukentėtų lėšos Tarptau
— Salvadore į žygį prieš komu vo anksčiau numatyta, šis suma
kyti. Tuomi nurodoma, kad pat tinei Komunikacijos Agentūrai, nistinius sukilėlius išėjo ameri žinimas neleis Vokietijai išlaikyti Leenkiįos premjeras, komunistų partijos pirmasis sekretorius ir gynybos I D e b e s u o t a . SU pragiedruliais,
sai įvykis nėra pakankamai svar kuri finansuoja ir kai kurias ra kiečių apmokyta Atlacati brigada Nato blokui duotu pažadų pakel ministeris generolas Wojciech Jferuzelski kalba seime. Jis paskelbė naują į t e m p e r a t ū r a d i e n ą 5 5 L, n a k t į
bus, kad apie* jį rašytų oficialio dijo stotis.
vyriausybę, kurioje bus ir ne komunistų partijos narių140 1.
ti išlaidas 3 nuoš.
su 1,200 vyrų.
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Dalis J A V LB-nės Socialinių reikalų tarybos
narių su Clevelando apylinkės soc. reikalų k-ja ir
Ohio apygardos pirmininku tariasi socialinės ge
rovės savaitgalio suruošimo Clevelande rei

Lėtai lėtai mūsų girnos ma mės pagrįstas anas planas.
Teisybę sako J.D. pasisaky
la. Kad nors iš jų smulkus mil
tai byrėtų! Tačiau kartais net me dėl "viendraugių" "Drau
neaišku, ar tos girnos iš viso ge" rugsėjo 14 d., kad reikėtų
tebesisuka, ar jau visai sus stengtis bendruomenėn gra
tojo, nes malėjas bemaldamas žinti visus jaunus žmones, tiek
vedusius, tiek nevedusius.
užsnūdo.
Turiu omeny JAV LB Socia Viendraugių planas tam neuž
PASAULIO MILŽINE
linių reikalų tarybos pir. dr. A. kerta kelio. Jis pirmiausia ir
"Darbininko" redaktorius
Butkaus aplinkraštį, rugp. 31 pagrindinai kreipiasi į neve
kun.
dr. K. Bučmys, rašy
d. atspausdintą "Draugo" dusius ir rūpinasi jų reikalais,
damas
laiškus, vis primin
Socialinės Gerovės skyriuje. bet yra pakankamai lankstus,
davo:
,,neužmirškiBrooklynoir
Tuo aplinkraščiu buvo visuo kad praktikai parodžius, jog
New Yorko, pas mus virš "Dar
menei pasiūlytas naujas, konk jaunos poros gali būti pagal
bininko" redakcijos yra du lais
retus ir labai paprastas pla bios išeigas koordinuojant ar
vi kambarėliai pernakvoti, o
nas, kaip bendruomenė galėtų joms savu dalyvavimu svorio
gal kartais pasisektų gauti bi
sudaryti organizacinius rė ir įvairumo pridedant, kodėl
lietus ir į Metropolitan operą".
mus jauniems žmonėms tar ne? Svetingumas ribų nepažįs
Tie redaktoriaus kvietimai
pusavyje susipažinti ir bend ta!
mane
vis domindavo, tačiau,
rauti. Planas nereikalaująs nei
Dėl "viendraugių" išsisky
didelių lėšų, nei specialaus rimo iš visuomenės visai nėra kai nori, nevisada gali iš
pasiruošimo, nei ypatingų pas ko rūpintis. Kiekviena grupė sprukti iš sostinės. Bet š.m.
tangų iš Bendruomenės pusės. turi savo paskirtį ir vietą or spalio 13 d., tris dienas pail
Tik pritarimo, tik to pirmojo ganizuotame gyvenime. Ar kas sėję Long Beach Island saloje,
skambučio paspaudimo, tik nors rūpinasi, kad bendruo automobiliu pasiekėm New
panaudojimo jau esamos or menė suskils ar iširs dėl to, kad Yorko didmiestį ir netrukus
ganizacijos autoriteto ir jau pensininkų grupė vis auga ir Brooklyną, kur kalne Highveikiančio komunikacijos tink stiprėja, o kai kuriose vietose iand Blvd. yra įsikūrę lietuviai
lo, tik svetingumo tam jauni net organizuojasi? Ar reikia rū pranciškonai su atskiru namu
redakcijai,
mui, apie kurį tiek daug su to pintis pvz. tautinių šokių šokė "Darbininko"
administracijai
bei
spaustu
kiu nuoširdžiu
rūpesčiu jų prijungimu prie lietuviškos
vei,
kur
taip
pat
stovi
su lietu
kalbam, bet kurio svarbiau visuomenės? Jie šoka tos vi
vių
pagalba
pranciškonų
pas
siam rūpesčiui, tarpusavio suomenės ribose, taip kaip ir
tatytas
Kultūros
židinys,
santuokų reikalui, vis dar tik "viendraugiai" tarpusavy pra
rai nei ieškom, nei randam mogautų tos pačios lietuviš
būdo išspręsti.
kos visuomenės ribose. O jeigu
LIETUVOJE
Jaunimas mėgsta pramo tas pramogavimas išaugtų j
PENSIJOS
gauti. Jo nereikia daug raginti pozityvų, kūrybingą, paten
NEMOKAMOS
pramogų organizavimu užsi kinantį jaunimo poreikius, jei
Jau keletą kartų buvo klau
imti ir tose pramogose daly gu apie tai pasklistų žinia per
siama
ar yra galima gauti
vauti. Labai didelis nuošimtis visą bendruomenę, jaunimas
Amerikos
socialinės apsaugos
jaunimo taip pat nesijaučia pa susirastų tą lietuvišką spaudą.
(sočiai
security)
pensijas gy
togiai tarp amerikiečių ir ieško Užsiprenumeravęs laikraštį,
savų tautiečių tiek laikinam kad sužinotų, kas pas "vien- venant dabar okupuotoje Lie
papramogavimui, tiek ir rim draugius" vyksta, gal kartais tuvoje.
Turime visus besidominčius
tesniems ateities planams. ir kultūrinį priedą ar bent kro
šia
problema perspėti, kad
Pasižiūrėkime tik į Montrealio niką paskaitytų. Mes, tėvai,
jokios
socialinės apsaugos
laikraščius,
studentų ruošiamas slidinėji prenumeruojam
pensijos
į okup. Lietuvą nėra
mo stovyklas: tūkstančius my nes jie mums dar.reikalingi. Ir
išmokamos.
Pensininkų, kurie
lių keliauja į jas jauni žmonės, vaikai prenumeruotų, jeigu rei
išvyksta ar grįžta gyventi į
ieškodami naujų pažinčių, ne kalo rastų.
okup. Lietuvą, pensijos yra
paisant jose klestinčių ma
Nuo mūsų priklauso, ar šis laikinai sustabdomos. Čekiai
sinių susibūrimų negerovių: planas sunyks dėl mūsų
girtuokliavimo ir narkotikų abejingumo, ar bus bent pradedami vėl išmokėti tik ta
naudojimo. O kiek mes tokių pasvarstytas, bendruomeniš da, kai pensininkas išvyksta į
susibūrimų šalia tik savo na kai jaunimui pasiūlytas, pa kitą valstybę (kur pensijų če
riams tarnaujančių studentų bandytas. Jau esam bent de kiai yra išmokami), arba pen
ateitininkų ir akademikų skau šimtį metų šituo reikalu sininkas grįžta gyventi atgal į
tų stovyklų turime? Montrea pavėlavę; jeigu ir toliau mėne šį kraštą.
Užtat patartina, kad pensi
lio studentų, šviesininkų - san- siais ir metais drošim iešmą,
ninkai
gerai apsigalvotų prieš
tariečių ir didžiųjų šokių ir šuo kepsnį nuneš.
darant
sprendimą sugrįžimui į
dainų švenčių bei Pasaulio
Sil.
okup.
Lietuvą.
Jaunimo S-gos suvažiavimus.
Visi labai populiarūs, visi jau
nimo gausiai lankomi, bet per
reti ir per masyvūs, kad galėtų
patenkinti kasdienį jaunimo
reikalą tarpusavy bendrauti ir
plačiau praplėsti naujų pažin
čių ribas.
Tame aplinkraštyje pasiūly
tas planas kaip tik šitą spragą
turėtų užpildyti, panaudoda
mas ir kultyvuodamas jauni
mo svetingumą sau patiems.
Dideliuose lietuvių jungi
niuose gyvenantieji visai
nenutuokia, kaip tie junginiai
yra hermetiškai uždaryti iš ša
lies ateinantiems ir kaip sun
ku į juos įsilaužti. Tai dalinai
galioja tėvų kartai, bet ypač
jaunimui. Mes neįskiepijom
svetingumo savo vaikuose, ir
jie dabar dėl to kenčia. Kenčia
tie, kurie atsidūrė už tų jun
ginių nbų, bet taip pat ir tie,
kurie dūsta juose, neradę ten
visų savo poreikių paten
kinimo. Padėkim jiems atplėš
ti tų junginių duris, kad kiek
vienas,
ieškąs
lietuviškos
šilumos, galėtų j juos ateiti ir
Malonus trijų kart j bendravimas pranriškonų vasarvietėje,
pasišildyti AiUm svetingumo
Kennebunkport, Maine. Petras ir Loreta Vainiai su savo vai
ir draugiškumo principu iš es
kučiais u- dr. Leone Gi^;- *icr.

kalais. Iš kairės sėdi Angelė Staškuvienė, Vytau
tas Staškus, dr. Antanas Butkus, Juozas Mikonis,
Bronius Snarskis, Joana Račylienė. Stovi: Linas
Jokūbaitis, Juozas Čyvas, Ona Ralienė ir Jonas
Gudėnas.

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiikais dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis
• 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.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

V2 metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00
—-

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

mų šiandien jau neberasi nes
virš jų išaugęs naujas dan
ta
goraižis.
Šį vakarą Metropolitan ope dzevičiaus, muz. Mykolo Cibo nai sutikdamas, kad moterų
atskiras namas Lietuvių in
roje
"Traviata" be pasaulinių ir eilės kitų. Jų tarpe ir tik prieš reikia klausyti ir joms nu
formacijos tarnybos bei Lietu
žvaigždžių,
tad 4,000 vietų sa kelias savaites mirusios gra sileisti.
vių Religinės šalpos įstai
Šį kartą ir nebeliko vietos ap
goms, o paskutiniu metu dar lėje šonuose matyti ir viena ki žios juodbruvės Elenutės Miklienės,
visuomenininko
Kęsto
rašyti
"Traviatos" spektaklio
išaugęs namukas Kultūros ži ta tuščia vieta. Operos rūmai
Miklo
žmonos.
Toje
trijulėje
Metropolitan
operoje įspū
dinio prižiūrėtojui Simui nuostabiai modernūs ir įdo
Kudirkai ir jo seimai gyventi. mūs. Pirmajame aukšte galeri prieš 30 m. esam praleidę daug džius. Tegu tai lieka kuriam ki
Tad kalne Highland Blvd. įsi jos su žymiųjų dirigentų dai gražių ir linksmų valandų. Ta tam kartui, nes kito pirmadie
kūręs tikras lietuviškas cent- nininkų ir kompozitorių čiau šį kartą žmona, būtinai nio skiltyje trumpų atostogų
relis, nors ir saugojamas piktų originaliais portretais, jų dė panorėjusi pamatyti Manhat kelias ves į Naująją Angliją, o
šunų, kad iš pakalnės, kur yra vėtais rūbais įvairių operų teną, ragino, kad grįžtumėm į stalčiuose yra susikrovę ir ki
iškeitimo traukinio stotis, į lie spektakliuose. Taip iki penk didmiestį- Mus atvežęs akt. V. tos medžiagos šiai skilčiai.
VL. R
tuviškąjį centrelį neįsėlintų ne tojo aukšto balkono tave veda Žukauskas nesipriešino, pil
pageidaujami elementai. O raudonais kilimais nukloti
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
apie įvairius žudymus New laiptai, žirandelių šviesa ir ki
DR.
K.
G.
BALUKAS
tos
atrakcijos.
Ypač
stebina
Yorko laikraščiai rašo kuone
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
kasdien, ypač tomis dienomis, tai, kad didesnę dalį publikos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Ginekologinė Chirurgija
sudaro jauni žmonės. Gal to 6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
kai mes ten svečiavomės.
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Per 30 su viršum metų pasi dėl, kad spektaklis be pasauli Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6 Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus
treč. Sešt 1 2 * i 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
keitė New Yorkas, o ypač nių žvaigždžių, kiek pigesni bi
Priima ligonius pagal susitarimą
lietai.
Taip
pat
publikos
tarpe
Brooklynas. Išvesta daug nau
DR. IRENA KURAS
jų greitkelių, tačiau jie atrodo nemažai kalbančių svetimo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel ofiso HE 4 5849, rez 3 8 8 - 2 2 3 3
mis
kalbomis.
Pavyzdžiui,
kur
palyginus ir siauri, ir duobėti.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
O požeminiai ir iškeitimai mes sėdėjom, eilė jaunų žmo
SPECIALISTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
traukiniai, neduok Dieve. Dau nių kalbėjosi vokiškai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mums gi pakilus į penktąjį
3200 W 8 lst Street
2 4 3 4 West 71$t Street
gumas vagonų senutėliai ir
taip grafitu išrašinėti, kad tuš aukštą ir artėjant prie durų į Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai . Kasdien nuo 10_v,,ryto iki 1 v p p
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
čios vietos niekur nerasi. balkoną, staiga lietuviškai už vai. ryto iki 3 vai. popiet.
kalbina
pažįstamas
veidas,
Brooklyne kai kurie rajonai tie
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 9 8 0 1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
siog visiškai nusiaubti, namai tardamas: "Ko čia provincija
DR. J . MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
stovi be langų, be durų. Tai maišosi?" Atsakėm, kad mes
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTCMETRISTAS
ypač į akis krenta važiuojant ne iš provincijos, o iš pačios
Specialybė vidaus hgos
2 7 0 9 West 51st Street
iškeitimu traukiniu pranciško sostinės. Pažįstamasis vėl pla
2 4 5 4 West 71st Street
Tel - GR 6 2400
nų link. Viename tokių rajonų čiai nusišypsojo, tvirtin Vai pagal susitarimą:
pirmad ir ketv. 1 -4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
per traukinio langą matyti ten damas, kad "jūs turite tik Ken- 7 9: antrad irpehkt 10-4 šeštad 10 3 vai Va! pirmad . antrad . ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p. Tik susitarus
pasilikusi
buvusi
lietuvių nedy centrą, o mes — Lincolno
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
centrą".
Tai
buvo
linksmasis
Angelų Karalienės bažnyčia. Į
Ofs. 742-0255
Namu 584-5527
DR. E. DECKYS
ją mūsų dėmesį atkreipė akt. aktorius Vitalis Žukauskas su
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
V. Žukauskas, buvęs nepa žmona Marija, Metropolitan
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
SPECIALYBE - NERVŲ IR
mainomas vadovas kelionėje operoje, kaip ir kun. dr. K. Buč
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
po New Yorką ir jo apylinkes. mys, turintys nuolatinius bi
Elgirt, III. 60120
.. .
6449 So. Pulaski Road
lietus ir lankąs kuone kiek
Valandos
pagal
susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
vieną jos spektaklį. Susi
METROPOLITAN
Tel. 372-5222. 236-6575
tikimas su Žukauskais bu
OPEROJE
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
Atvykom į "Darbininko" vo ne tik mielas, bet ir naudin
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
......
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gas.
Po
spektaklio
jau
prieš
pu
redakciją pačiu karščiausiu
Ofisai:
Tel - BE 3 5 8 9 3
111 NO WABASH AVE
metu, kai baigiama ruošti sa siaunaktį nebereikėjo keliauti į
Specialybė
Akiu ligos
Brooklyną
pavojingais
trauki
vaitraščio laida. Skuba vyr.
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą ; rb§3
redaktorius kun. dr. K. Buč niais, nes Žukauskai automo
Valandos pagal susitarimą
mys, skuba redaktoriai P. Jur biliu parvežė, parodydami eilę
Ofiso tel. - 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
kus ir L. Žitkevičius. Pamatęs, tų vietų, kur teko vaikščioti
DANTŲ GYDYTOJA
prieš
30
metų.
O
rytojaus
die
DR. JANINA JAKSEVlClUS
kad sugrįžo kun. K. Pugevi8104 & Roberts Road
.,1'.
ną
trumpam
nuvežė
ir
į
pir
JOKSA
čius, skubu apžiūrėti jo įstai
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
mąją
mano
"tėvynę"
JAV
ža
VAIKŲ LIGOS
'Tel. 363-0700
gos, iš kur Lietuvai keliauja
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
šalpa, o laisvajam pasauliui liąją Great Necką, Long Island
valandos pagal susitarimą
±....'
informacija apie įvykius Lie iškišuly, kur anais laikais mes,
būrys
naujųjų
ateivių,
tvarOfs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278
tuvoje. Jaukioje kun. K. PuDR. FRANK PLECKAS " "'
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
*
gevičiaus įstaigoje, šalia dau kėm milijonierių sodus, šukaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS*•*;'
gybės dokumentų, leidinių, yra vom jų šunis ir linksmai gyve
3 8 4 4 West 63rd Street
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir '•«•.'•••
ir kompiuterizuota kartoteka nom. Šį kartą, po 30 m.
trumpai
sustojęs
toje
vietoje,
iš
Valandos pagal susitarimą
"Contact lenses"
- ...»» su 20,000 adresų. Tačiau su
2618 W 71st St. * Tel. 7 3 7 5 1 4 9 ; . , .
kur
kiekvieną
ankstų
rytą
kun. K. Pugevičiaus įstaiga nė
6132 S KedzieAve Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč '
ra kada atidžiai susipažinti, kontraktorius išveždavo mus į
WA 5 2670 arba 489 4441
darbą,
radau
smarkiai
pasi
nes, ką tik naują savaitraščio
DR. LEONAS SEIBUTIS ' "
DR. K. A. JUČAS
laidą užbaigęs, atbėga red. keitusį vaizdą:- buvusiam ap
INKSTŲ. PŪSLĖS'IR
'*"'"
ODOS LIGOS
PR0STAT0
CHIRURGIJA
'
"
kun. dr. K. Bučmys su žinia, leistam didžiuliam darže iš
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 6 3 r d StrOet
— *
Valandos pagal susitarimą
kad gavo bilietus ir reikia sku augusi gėlių krautuvė, naujas
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak; • <•«*»
bėti į Manhatteną, kur Metro šeimininkų gyvenamasis na
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 5 5 4 4 ,
politan opera šį vakarą stato mas, o, mums sustojus, tarp gė
lių
triūsė
buvusi
mano
pirmoji
DR. FERD. VYT. KAUNAS
"Traviatą".
Ofiso tai. 434-2123, namų 448-6195' *
šeimininkė JAV, Amerikos lie
Gydytojas ir Chirurgas
Žviegia, dunda Brooklyno — tuvaitė Stasė Vasiliauskienė,
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. V. TUMASONIS u . !
OF FAMILY PRACTICE
New Yorko vienos linijos po greit mane atpažinusi ir valan
CHIRURGAS
1407 So. 49tn Court. Cicero, m.
žeminis traukinys. Tai ne gra dėlę mielai lietuviškai pasikal
2454 West 71st Street
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt Vai.: pirm., antrad , ketv. ir penktad?2-5*
žūs ir patogūs, be jokio triukš bėjusi.
.
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
mo lekią
Washingtono
Norėjosi
dar
pasivaikščioti
požeminiai traukiniai. Tačiau
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586 3166. namy 381-3772
ir senutėliai vagonai per va prieš 30 m. išbraidytomis gat
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
.
landą nutempia mus į Lincol- vėmis ir takeliais, susitikti ten
2859 W. M St. CMcago
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
no centrą, kur išaugęs moder tebegyvenančius pažįstamus,
478-2112
6745 West63rd Street
Vai pagal susitarimą Pirm., antr.. treč
nus Metropolitan operos, New nors gyvųjų tarpe jau nebėra
Vai : pirm , antr ketv ir penkr
*
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
kpt.
S.
Urbono,
gen.
St.
PunYork City operos ir New Yorko
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą ><».;.
filharmonijos rūmų ansamb
Tel. REliance 51811
DR. K. M. ŽYMANTAS
*T
OrtžIMTl M H H
lis su didžiuliu fontanu prie
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
DR.
S.
T.
CHIRBAN
\[\
Tetaf.
—
857-1280
kyje, kurs vakare tinkamai ap
Lietuvis gydytojas
DANTŲ
GYDYTOJAI
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
šviestas, sudaro labai gražų
3 9 2 5 W«st 59th Street
2654 West 63rd Street
' ' '"*
OfiMs:
vaizdą. Aš Metropolitan ope
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4
700 Nerti
Vai. pagal susitarimą: antr, trečiai , r *"**
roje esu buvęs prieš 30 m. se
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sešt
Vtltndoe ptfal auritatteą
ketvirtad 10 v rytoiki6v vakaro * * r *
uždaryta
nuosiuose jos rūmuose. Tų rūT e l . - 7 7 8 340%

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
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Ramybės vieta —

GENEROLUI

DU PASAULIAI
šiandien švenčiama diena, bės vietos kariuomenė neprisi
kurioj susitinka gyvieji ir miru kelia be Dievo valios ir nepri
sieji. Tai ramybės vieta — ka sideda prie darbų, reikalingų
pinės, kur daugybė anksčiau kurti ateitį- Gyvieji turi semtis
iškeliavusių ne savo pasirinki stiprybės iŠ mirusiųjų ne tik
mu, bet dieviška tvarka pagal didvyrių, tautos vadų ar ypa
žmogišką prigimtį ilsisi buvę tingai pasižymėjusių žmonių,
žmonės, dabar tik jų kaulai. bet ir iš kiekvieno eilinio savo
Ramybės vieta mirusiems, artimo ar net tolimesnio, —
susimąstymo — gyviesiems, kiekvienas jų buvo mozaikos
įsižiūrėjimo — į netolimą atei akmenėlis gražiame tautos pa
tį sveikiems ir jauniems, ra veiksle. Tą mozaiką papildo
mybės bukštavimas — senes- gyvieji savo darbu, savo gal tik
akmens pilkumu, bet jie pade
niesiems.
Iš tikrųjų, šioje ramybės vie da išryškinti didvyrius, kurie
toje pasižvalgę į užrašus ant skatina tautą gyventi savu gy
paminklų ar kryželių, daugiau venimu, o paskirus asmenis
rasime janesnių, gal nemaža jaustis atsakingais tautos vai
savo amžininkų, mažiausiai — kais.
Aplankysime tik kapines,
daug vyresnių. Kapinės išlygi
na metus, sulygina praeitį, bet kur ilsisi mūsų artimieji. O tik
mirusiems nieko daugiau ir ne rieji didvyriai, atidavę savo
reikia, kaip gyvųjų prisimini gyvybes už tikėjimą, už vaikų
mo ir maldos, kad jų žmogiš sielas, už tautos idealus ilsisi
koji ir nemirštančioji dalis toli nuo mūsų — vieni Sibiro
jaustų artumą tų, kuriuos my taigose, kur šiaurys jau ir kau
lėjo, augino, globojo ir ligoje ar lus užpustė, kiti kalėjimų kie
muose ar savo pačių tėvynės
senatvėje prižiūrėjo.
Kai einame Vėlinių ar Kapų žemėje. Jų net kapai nėra žmo
puošimo dienomis į kapines, gišku ženklu pažymėti. Apie
kur daugiausia amžinai miega juos šiandien reikia taip pat
tik lietuviai, tai pamatome, pamąstyti, jų auką įvertinti,
koks sunkiai suskaičiuojamas nes jais gyvena krikščionybė ir
miestas ten yra išaugęs. Gy tautos.
vieji išsisklaidė ir kartais už
miršta, kad turi savo artimų
Neaplankysime visų kapi
žmonių, kuriais reiktų rūpin
tis. Mirusieji gi tyli, nes jų žmo nių ir neprisiminsime visų mi
giškosios prigimties gyvoji da rusiųjų vardų. Daugelis jų net
lis laukia prisikėlimo ir naujo nežinomi, nors yra mirę did
gyvenimo, kurį yra pažadėjęs vyriška mirtimi. Bent lietuvių
pats Dievas — žmogaus Kūrė išeivijos Vėlinės turi skirtingą
jas. Gyviesiems dar yra svar prasmę.
būs įvairūs gyvenimo reikalai,
Pirmiausia, tai prisimini
nes tai yra žmogiška. Miru mas ir malda už savuosius, tai
siems telieka tik gyvųjų susi pasiskatinimas sekti jų dar
mąstymas, artimumas, kurių bais, stiprinusiais tautą ir žmo
jie nejaučia kapinėse, bet jau niją. Antra, negalime ir netu
čia savo sielose, nenustoju rime užmiršti, kad ir šiandien
siose būti žmogiškomis.
pavergtoje tėvynėje, Sibire,
Vėlinės nėra tik susigrau kalėjimuose didvyriškai ken
dinimas, paminklo ar kapo ak čia ir miršta tautos dalis, ku
mens papuošimas, kaip kry rios mes jau nepažįstame. Juos
žiaus mirtimi mirusio Kristaus prisiminti su dėkingumo mal
kvepalais patepimas, bet mal da reikia gyvus ar mirusius,
da, išplaukianti iš žmogiškos nes jie ėjo arba eina didvyrių
meilės savo iškeliavusiems keliais, nenusilenkdami blo
broliams ar seserims, tėvams giui ir neišduodami savo ti
ar pažįstamiems. Ir nieko nėra kėjimo ir tautos reikalų.
čia nepaprasto, o tik krikš
Tačiau ne mes skirstome did
čioniškas, žmogiškas, meile vyrius, šventuosius ir papras
nuskaistintas bendravimas su tuosius. Didvyriai ir šventieji
tais, kurių meilės spinduliai patys iškyla savo valios kie
dar tebešviečia gyvųjų šir tumu, savo pasitikėjimu Kū
dyse. ,
rėjo tvarka, leidžiančia nuo
amžių paveldėti tautos cha
rakterį ir dvasinius turtus. Sa
Kapinėse ilsisi savos tautos vo laike ir savo aplinkoje jie
dalis. Kad, kaip graikų legen atiduoda didelę auką tautai,
da pasakoja, prisikeltų kapi kuriai reikia didvyrių, kanki
nėse gulintieji, tautai užtektų nių ir šventųjų. Kai gyvieji,
kariuomenės nugalėti visus laukdami herojizmo, kelia did
priešus, sukurti savo valstybę vyriais iš savo tarpo dar ne
ir sutvirtinti miestus. lietuvių spėjusius net žmogiškų parei
išeivija yra tautos, kuri dar gų atlikti, tai iškelia tik stabus,
kenčia ir kovoja, siekia geres į kuriuos meldžiasi, nors reik
nio gyvenimo ir žadina viltis, tų tik melstis už juos. Stabų
rūpinasi tautiečių ir tautos li garbinimas neturi sutepti Vėli
kimu ir jos laisve, ta dalis, ku nių šventės prasmės, nepai
rioje sutelpa praeitis, dabartis sant, ar tai būtų noras savos
ir ateitis. Kariuomenė, gulinti nuotaikos, savos tautos ar
kapinių ramybėje, jau turi tik asmeniškai patinkamo
praeiti, kuria gyvieji džiaugia mens pataikūniškai puošti did
si arba dėl kurios liūdi, turi da vyrio aureole. Didvyriai išryš
bartį, kurioje negali reikštis kėja tik savo darbais. Jų
darbais, turi ir ateiti, bet ji tik turime ieškoti net šiose valan
vienam Dievui težinoma. Gy dose. Juos ir suras pati tauta.
vieji ir jų vardu tęsia jų darbus Mes tegalime už juos tik mels
savo tautoje ir tautai, savo ap tis, kad jų darbų ir gyvybės au
linkoje ir šeimai, savo išeiviš- ka būtų nauja sėkla tėvynės
kose sąlygose ir žmonijai. Jų dirvonuose.
dabartis reiškia darbus, atlie
Vėlinės turėtų sujungti bent
kamus dabar savo laike ir savo lietuvių tautą, išblaškytą po
aplinkoje, bet jie kuria ir ateitį, pasaulio plotus, į vieną šeimą,
kurią jau toliau tęs papėdinin- kurioje veiktų malda, pa
kai, susideda iš jaunosios kar g a r b a ir s i e k i m a s , k a d
tos, dar nepasiekusios ramy mirusieji gyventų gyvųjų žmo
bės vietos slenksčio.
giškam gyvenime, o gyvieji
jaustų ramybės vietos atodū
Kad tautos kyla ir griūva, at sius tautos, žmoniškumo,
leisdamos vistas mišiniui nau krikščioniškos moralės ir tau
jų žmonių, tai istorija parodo tinio auklėjimo rūpesčiuose.
P. O.
žinomais pavyzdžiais. Ramy-

Patį Dievą mistikai vadina
amžinąja jaunyste. Jis yra
nekintamas ir, būdamas
absoliučiai tobulas, yra
nesenstąs. Todėl ir amžinatvė
yra tikriausia jaunystė. Ji yra
amžinas visų dvasios pajėgų
žydėjimas.
St. Šalkausku

Kieno sielos dar nepalietė
blaiviojo džiaugsmo virtis, šir
dies nekaitino skaidriųjų
svajonių ir pasiaukojančios
meilės ugnis, tas dar nebuvo
jaunas, tas dar nealsavo
gyvenimo pavasariu.
Vildžiūno*

S. RAŠTIKIUI — 85 METAI AM2IAUS
J. DAINAUSKAS

dirbo fizinį darbą. 1955-1968
m. Raštikis dėstė lietuvių ir kit
kalbas JAV kariuomenės
kalbų mokykloje, Kalifor
nijoje. Be kalbų dėstymo,
skaitė daug paskaitų karinė
mis temomis JAV kariams.

jis slapstėsi Lietuvoje, o vėliau
gėms, Raštikis vadovavo pabėgo į Vokietiją. Keršydami
kariuomenei
neramiausiu bolševikai suėmė jo žmoną Ele
„ginkluotosios taikos" metu, ną, kalindami ją Kauno kalėji
siekdamas, kad Lietuvos me iki 1941.VI.23. Ją jie buvo
Apdovanotas
Vyčio
kariuomenė Lietuvos pilie pasiruošę išvežti į Kazachsta
č i a m s būtų s ą m o n i n g o ną. Buvo suimti ir ištremti į Kryžiaus ordinu su kardais ir
patriotiškumo mokykla. Pert Sibirą 3 mažametės Raštikiu kitais Lietuvos, Latvijos, Esti
varkė kariuomenės mobili dukrelės (11, 4 ir 1 metų jos, Suomijos, Lenkijos, Švedi
zaciją decentralizacijos princi amžiaus) ir visi jo artimiau jos, Prancūzijos, Anglijos or
pu. Sutvarkė operacinius sieji giminės ir tėvai, broliai, dinais bei medaliais. 1939 m.
planus karo metui. Paruošė seserys bei jų šeimos ir žmonos Lietuvoje visuomenės buvo
apdovanotas sidabriniu kardu.
vyriausybės priimtąjį karių giminės.
t a r n y b o s į s t a t y m ą . Vėl
1941 m. birželio mėn. sukili
Spaudoje pradėjo rašinėti
suorganizavo
a n k s č i a u mui prasidėjus Raštikis buvo
1921
metais. Bendradarbiavo
išformuotus 3-jį pėst., 6-jį pėst., pakviestas Lietuvos laikino
Karo
Archyve, Mūsų Žinyne,
I-jį artilerijos ir 3-jį dragūnų sios vyriausybės krašto apsau
Karde,
Karyje, Trimite, Lietu
pulkus. Pertvarkė ir sustiprino gos ministerių. Likvidavę
vos
Archyve,
Drauge, Dirvoje,
Lietuvos Šaulių sąjungą. laikinąją vyriausybę vokiečiai
Tėvynės
Sarge,
Tėviškės Žibu
Sustiprino kariuomenės moky siūlė gen. Raštikiui būti jų
riuose,
Aiduose
ir
kt, o taip pat
mą ir karių drausmę bei numatytos tarybos pirmi
ir
Lietuvių
Enciklopedijoje.
moralę.
ninku, vokiečių generalinio
Rašė ir amerikiečių spaudoje.
komisaro pirmuoju generaliniu
Su karinėmis misijomis tarėju, o vėliau lietuvių S S Atskirai išspausdino: Lietu
lankėsi Latvijoje, Estijoje, legiono vadu, bet Raštikis tuos vos karo istorijos paskaitas,
Tarpininkų tarnybą, Atsimi
Lenkijoje, Vokietijoje, Prancū pasiūlymus atsisakė priimti.
nimų tris tomus (4-tas baigia
zijoje, Anglijoje ir Sovietų
1944 m. vasarą Raštikis su mas spausdinti), 5 karinius
Rusijoje. 1938 m., be savo
(US
Defense
tiesioginių pareigų, kun. V. žmona pasitraukė į Vokietiją, vadovėlius
Language
Instituto
išleistus)
ir
Mirono ministerių kabinete kur pradžioje abu dirbo fizinį
kt.
Gen.
S.
Raštikis
su
žmona
dar ėjo ir krašto apsaugos darbą. Parašė Lietuvos Raudo
ministerio pareigas. 1940 m. nojo KryžiausRegensburgo ir Elena gyvena Kalifornijoje.
Generolas Stasys Raštikis — Jubiliatas
sausio mėn. pradžioje atleis Scheinfeldo skyrių istorijos
Pergyvenimai, o ypač
tas
iš kariuomenės vado parei apžvalgas ir skaitė daug
Vienas žymiausių nepri vėliau buvo laikomas Tūlos
Nepriklausomybės
kovų metu
paskaitų įvairiose lietuvių
klausomos Lietuvos karių, koncentracijos stovykloje ir gų, o 1940.IV.23 — paleistas į stovyklose. Bolševikai, šanta ..įgyti" dideli sužeidimai labai
divizijos generolas Stasys Maskvos kalėjimuose. 1921 m. atsargą. Tačiau 1940.VI.7, t y . žuodami išvežtųjų į Sibirą atsiliepia ir silpnina sveikatą.
Kremliaus
Raštikis yra gimęs 1896 m. pavasarį per kalinių apsikei savaitę prieš
ultimatumą,
vėl
grįžo į dukrelių laiškais, bandė Rašti- Užtat pirmutinis garbingam
rugsėjo 13 d. Kuršėnuose, tad timus tarp Lietuvos ir Rusijos
kius įtaigoti grįžti į Lietuvą. jubiliatui linkėjimas: sveika
jau įžengė į 86-sius savo grįžo į Lietuvą. Trumpai kariuomenę ir buvo paskirtas 1948 m. anglų zonoje buvo tos, sveikatos ir dar kartą
gyvenimo metus. Jo tėvai ir pasigydęs Karo ligoninėje, Karo mokyklos viršininku. suimtas iš okupuotos Lietuvos sveikatos, prašant Aukščiau
seneliai buvo tikri žemaičiai, grįžo tarnauti kariuomenėje. Sovietų Rusijos ultimatumo atsiųstas NKVD agentas, siojo, kad dar ilgam leistų tam
tačiau 1901 m., tėvams persikė 1923 m. buvo perkeltas į metu buvo pasiūlytas Lietu kuris tardomas parodė, jog jis dideliam Lietuvos kariui būti
lus į Dūkštą, Vilniaus krašte, vyriausiąjį štabą, kur 1926- vos ministerių pirmininku, bet buvo gavęs iš rusų NKVD tarp mūsų tarpe ir savo gyvenimo
Stasys, jo paties žodžiais, perė 1930 metais buvo II-jo skyriaus Maskvai pasipriešinus, tų kitų pavedimą Scheinfelde praeitu keliu liudyti Lietuvos
mė iš dukštiečių kalbą bei viršininkas, aktyviai įsijung pareigų jam neteko eiti.
nužudyti generolą Raštikį.
nepriklausomo
gyvenimo
papročius ir tapo tikru vilnie damas į Kauno šaulių veiklą.
Sovietų Rusijai okupavus
laimėjimus
ir okupantų*
era.
Lietuvą, gen. Raštikis visą
1949 m. Raštikiai persikėlė į
padarytas ir daromas Lietu
Būdamas Kaune Raštikis laiką buvo sekamas; pradžioje JAV, kur 1949-1950 m. abudu vai skriaudas.
Baigęs 1914 m. Zarasų visą laiką mokėsi. Brandos
progimnaziją, 1915 m. įstojo į atestatą gavo Marijampolės
Rygiškio Jono gimnazijoje.
rusų kariuomenę ir,
mokomąją kuopą, puskari 1929 m. baigė Lietuvos univer
ninkiu dalyvavo I-jo pasauli sitete veterinarijos mokslus.
nio karo metu kautynėse pietų
Išlaikęs
konkursinius
Lietuvoje, Galicijoje, Bukovi
egzaminus, buvo išsiųstas
noje, Rumunijoje ir Kaukaze
studijuoti į Vokietijos generali
(rusų-turkų fronte). 1917 m.
nio štabo akademiją, kurią
baigė Tifhso karo mokyklą ir
baigė 1932 m. vasarą. Buvo
liko Kaukazo fronte iki karo
paskirtas 5-jo pėst. pulko vado
pabaigos.
padėjėju ir kartu lektorium
Karo mokykloje bei Aukštuose
1918 m. pavasarį grįžo į
karininkų kursuose. 1933-34 m.
Lietuvą. Tų pat metų rudenį
vadovavo 5 pėst pulkui 1934
buvo priimtas į Kauno kunigų
m. pavasarį buvo paskirtas IIIseminariją, tačiau joje tik
sios pėst divizijos Šiauliuose
trumpai tebuvo, nes 1919 m.
štabo viršininku, o tų pat metų
pradžioje stojo savanoriu į
pabaigoje buvo paskirtas
Lietuvos kariuomenę, į atskirą
Vyriausiojo štabo viršininku.
Vilniaus batalioną. Dalyvavo,
Paruošė platų kariuomenės
kaip karininkas, kautynėse su
sustiprinimo ir reformos bei
lenkais ir bolševikais prie
apginklavimo planą ir naują
Žiežmarių, Vievio, KietaLietuvos kariuomenės vyriau
viškio, Dusetų, Avilių, Zarasų
sios vadovybės įstatymą, kurie
bei šventės ežerų tarpekliuose,
buvo vyriausybės ir Valstybės
o taip pat ir prie Daugpilio.
gynimo tarnybos patvirtinti.
Kautynėse su bolševikais buvo
du kartus sužeistas. Antrą
1935.1.1 buvo paskirtas
Piliečiai, kurie remia Ed. J. Derwinakio kan K. Laukaitis, dr L. Kriauceliūnas, Irena Kriaukartą sunkiai sužeistas pateko Lietuvos kariuomenės vadu.
didatūrą,
buvo spalio 21 d. susirinkę Niko's resto čeliūnienė, kongr. Edw. J. Derwinski, A. Rudis, A.
į bolševikų nelaisvę. Ilgą laiką Vis labiau besiniaukiant
rane
draugiškam
pokalbiui. Čia kongr. Derwins- Milūnas ir A. Regis.
išgulėjęs įvairiose ligoninėse, tarptautinės politikos padan
ki su lietuviais. I* kairės: J. Talandis, Talandienė,
Nuotr. R. Putzler
Tikrai ji negalėjo nei kitaip elgtis, nei galvoti.
Meilė pagavo, pavergė ją, supynė į savo auksinį
tinklą, apgobė ją laime, sugrąžino džiaugsmą,
ištirpdė, išnaikino praeiti ir apšvietė jos ateities kelią
tokia nuostabia šviesa, jog visa jos siela tarsi tirpte
V. ŪSELIENĖ
V
,
ištirpo ir paskendo joje.
Jonas buvo jos mintyse, sapnuose, jos širdyje ir
sieloje.
Jo žvilgsnis, rankos prisilietimas, apkabini
Miegamojo prieblandoj ji mato savo vyro galvą
mas
ir
pabučiavimas
perkeldavo ją į tokio dvasinio
įdubusią pagalvin. Jis guli vis dar nusisukęs į sieną.
susižavėjimo
bei
laimės
lygį, apie kurį ji niekad nei
Jonei gailestis suspaudžia širdį. Kodėl, kodėl, toks
įsivaizduoti
nebūtų
galėjusi.
Užteko jausti jį šalia
geras mielas žmogus, jos vyras ir jai artimiausias
pasaulyje žmogus, čia pat būdamas negali apginti jos savęs sėdintį ar einantį, h* pasaulis švietė, lyg spindin
nuo to keisto jausmo, kuris net dabar, po tiek metų, ti visomis laimės spalvomis vaivorykštė... Visa kita
užtvindo jos širdį skaudžiu ilgesiu... Kodėl tie atmini dingo tarsi migloje... Liko tik viena realybė — tai jos
mai, kaip jūros milžiniška banga užtvindo ją, apgau didžioji meilė!
bia, paskandina...
O vasara tais metais buvo nuostabiai graži. Retai
lijo. Dienos skendo saulės šviesoj, suposi švelnaus
Ir vėl sugrįžta ta vasara...
Nuo tos pirmos susitikimo dienos Jonės gyveni vėjo nešamos, svaigino kvapų neišmatuotoj jūroj.
mas pasikeitė. Leitenantas Jonas vis dažniau ir Pievos žydėjo, o miškas skambėjo paukščių balsais, lyg
dažniau lankėsi knygyne. Paskui pasibaigus darbo šimtastygės kanklės. Kartu — žingsnis į žingsnį,
valandoms, juodu sėdėdavo kartu stovyklos sodelyje ranka į ranką juodu eidavo pasivaikščioti į laukus ar į
arba išeidavo į mišką pasivaikščioti. Jonė vis rečiau mišką. Niekad juodviem netrūko kalbos. Jis tiek
ir rečiau susitikdavo su Jurgiu. Bet Jurgis neprie daug galėjo pasakoti apie tą nuostabų naująjį pasau
kaištavo. Tik pasitraukė ramiai ir sekė, kaip jo laimė lį — Ameriką, kuris ir jos laukė ateityje. Ji turėjo taip
dužo ir skilo žeisdama jį iki pat sielos gelmių... Ir pat daug ką jam papasakoti. Ir kai Jono akys žvelgė į
vieną vakarą, kai jis rado ją sėdinčią vieną ant ją guosdamos ir rimtai sekdamos kiekvieną jos lūpų
suoliuko po žydinčiu alyvų krūmu, ji žiūrėdama jam suvirpėjimą, išliejo ji visą savo pergyventą vargą,
tiesiai į airis tuo švelniu draugišku ir užuojautos skurdą, ilgesį ir, atrodė jai, jog visa nuslinko kažkur į
pilnu, bet karta tokiu svetimu ir jam nepažįstamu praeitį, dingo ir liko tik kaip atminimas, o ne deginan
žvilgsniu rimtai tarė: — Jurgi, man labai gaila, bet aš ti žaizda. Ir Jonė vis rečiau ir rečiau tekalbėjo apie
čia laukiu ne tavęs. Jonas tuoj ateis. Norėčiau tik tau praeitį- Nekalbėjo juodu nei apie vedybas. Tai buvo
pasakyti, kad jis man išrūpins afidevitą. Dabar man savaime aišku. Jeigu du žmonės taip labai myli
būtų nepatogu priimti iš tavęs tokią didele paslaugą. vienas kitą... Be to, jis tiek daug kalbėjo apie ateitį,
Jurgi, tu turi mane suprasti! — Ir pridūrė šiltu jautriu apie važiavimą kartu į Ameriką... Jo žodžiai, jo
balsu: — Nenvk Jurseri. ai Mtsm n^ralin.
Žviljrsnis. net jo iudesiai, nekalbant net apie pabu
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čiavimus, svaigino ją, o taip pat ir jį (ji buvo tuo tikra)
su tokia jėga, tokia nenugalima jėga... Juodviejų
laimė buvo tokia tobula, jog tuo momentu Jonė
daugiau nieko ir netroško, nieko nenorėjo. Tik būti su
juo kartu...
Tačiau Jonės laimės vasara buvo labai trumpa.
Vieną dieną, pabaigoj rugpjūčio, Jonas, atėjęs pas
Jonę, apsikabinės ir priglaudęs ją karštai prie savęs,
su liūdesiu pareiškė:
— Brangioji, mane iškelia į Augsburgą. — Ir
pamatęs jos išgąstį, pridūrė: — širduk, (jis ją taip
buvo pradėjęs pastaruoju laiku vadinti), gal neil
gam... Aš tau rašysiu kasdien. 0 paskui, abu į AmerikąBet iš Augsburgo ji tesulaukė tik dviejų laiškų.
Tiesa, jie buvo ilgi, mieli, pilni meilės žodžių ir įtikinė
jimų, jog „greitai mudu vėl būsiva kartu ir jau niekad
nesiskirsi va". Jonė tuos laiškus skaitė po daugelį
kartų ir visur juos nešiojosi su savim, kaip kokius
talismanus. Deja, po antro laiško sekė tyla. Praėjo
savaitė, dvi, trys.. Nerimas Jonės širdy vis didėjo. Ji
išbalo, susibaigė. Bet niekas ir nieku negalėjo jai
padėti. Ji bandė jam rašyti, maldauti atsakymo.
Antras jos laiškas sugrįžo — „Nerasta adresato". Ji
nedrįso su nieku apie tai kalbėti ar kur nors teirautis.
Dienos slinko paskendę neviltyje. Greitai atrodė, jog
skausmas ir nusivylimas pasiekė pačias jos sielos
gelmes. Tačiau jos laukė dar didesnis smūgis.
Vieną dieną vėl stovyklos vedėjas atvedė į knygy
ną amerikoną kareivį, šį kartą tikrą amerikietį.
Supažindinęs su Jone, jis priminė buvusį stovyklos
globėją Joną Peters ir staiga amerikietis pareiškė:
(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 2 d.

CLASSIFIED ADS

RENGINIAI CHICAGOJE
1982 M E T A I S
Moterų re-1
Lapkričio 6-8 d.
kolekcijos Cenacle vienuolyno I ~
. „. _
_ _ _
~*<. i ~ l
T>
, «'n
•
Sausio 24 d. — Sol. Ginos
patalpose, Beverly Hills rajone.
!A ,
. . .
-..,..,
J
'
! Capkauskienes rečitalis Jaunimo
Lapkričio H
Anglijos į centre. Rengia plokštelei išleis- Britanijos Lietuvių klubo ba ti komitetas.
l i u s Jaunimo centro didžiojoje
Sausio 30 d. — V y t D. Šaulių
salėje.
rinktinės taut. šokių g r u p ė s
— Lietuvių fondo banketas "Vytis" penkerių m e t ų sukaktu
Oak Lawn Tower Inn.
vinis balius Jaunimo centre.
Vasario 6 d. — Kr. Donelaičio
Lapkričio 8 d
— Marijonų
bendradarbių žaidimų popietė lit. mokyklų ž i e m o s balius l i e 
marijonų vienuolyne prie "Drau- tuvių tautiniuose namuose.
go .
Vasario 14 d. — Lietuvos N e 
— Balfo pirmininkės M. Ru priklausomybės minėjimas Ma
dienės pagerbimas Lietuvių tau rijos aukšt. mokyklos auditori
tiniuose namuose. Ruošia ALRK joje. Rengia Chicagos Lietuvių
moterų sąjunga.
taryba.
— Chicagos Lietuvių styginio
Vasario 28 d. — "Margučio"
ansamblio koncertas Jaunimo koncertas 3 vai. p. p. Jaunimo
centro didž. salėje.
centre. Programoje smuikininLapkričio 13 d. — Gage Par-! T~T„
' . . 1 » . *' ~
***? u u j * u.
vTog
.k a i A s t i s v j į g ^ ^ Baniai.
Batandfto 18 ^d. — "Laiškų
k o L B apylinkės vakarone solietuviams" koncertas - v a k a 
cialiniais reikalais Jaunimo cen
rienė Jaunimo centro didž. s a 
t r o kavinėje.
lėje.
Lapkričio 14 d. — Chicagos
Aukšt. lit. mokyklos balius Jau
Kovo 6, 7 ir 13 d. — Lietunimo Brighton
centro didž.
salėje.
Parko LB ban-1 vių operos "Der Freischuetz"

M1SCELLANSOUS

HELP

W A N T ED

SB«^BBM«BSS*«BB^NBSSM«B»>*«B*a*B4BS««aVaM«aVaW«BaSSJSaBa««B

— — — Į j f

INTERNATIONAL COMPANY

SIUNTINIAI j LIETUVA
ir kitus kraštus

In Loop area requires
VENTD-ATOR OR WIG MAKER

NEDZINSKAS, 4099 Archer Avtou*.
Chicago, BĮ. 90432. UL 927-5900

For immediate consideration
call Mike Lasky at
9 7 7 - 9 1 T 1

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiui

M. A. i I M K U S
B E A L

INCOME TAX
SERVICE
NOTAKT PUBLIC

E S T A T I

Ard 73-čk» ir CmĘĘ*tĖ — 2-JU butų
medinis. Tik $38,500.
Taip pat d a r o m i
VERTIMAI.
GIMINIŲ U k r U t i m a l , pildomi
Arti 71-os ir Fraadsco — 2-jų butų
P I L I E T Y B E S P R A J T M A I tr
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
i.miinmmmnmnmiimiiuuimiiimuii Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
lllllllilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Be to tarime gerų rezidencinių ir pa{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai jaminhj nuo S iki 40 batų.
iŠ mūsų sandėlio.
Skambinkit teL 496-7878
00SMOS FARCEL6 EXPHE88
SIMAITIS
REAL.TT
2501 W. C*h S t , CbJcago, tt. 90929
42S9 S. Maptavrood, tcL 254-7490

Ciurlionio ansamblis po koncerto, įvykusio Clevelande spalio 17 d., skirto muz. J. Žilevičiui pagerbti. Priekyje iš
kaires: V. Plečkaitis, Dr. L. Simutis, Jr., O. Mikulskienė, R. Babickas ir A. Mikulskis.
Nuotr. J. Garlos

2951 W e s t 63rd

SIUNTINIAI f UETUV4

StrMt

TeL —

TAIKOS T E M A

A R E Š T A V O MOČIUTĘ

Jaunimo centro kavinėje. Ren
g i a SF Chicagos skyrius.
Septynerių
metų
mergaitės
Taika, žmogui patikėta D i e v o
Balandžio 25 d. — "Skautoradovana, — tai tema, kurią po D e n i c e G o n z a l e s močiutė K. D e
m a " Jaunimo centre. Rengia piežius Jonas Paulius II-sis pa
L e s s a r e š t u o t a , k a i ji p a s i r o d ė
k e t a s šaulių namuose.
į (Laisvės
Šaulys)
(Vėberio) Chicagos Skautininkų,-kių Ra rinko ateinančiai X-jai Pasauli C o o k a p e k r . apylinkės t e i s m e s u
movė.
— Vidos Kazlauskaitės for-1 spektakliai.
nei taikos dienai, 1982 m. saia»io s a v o liudijimu. Ji buvo apkalGegužės 8 d. — "Grandinėlės" 1 d. Parinktąja t e m a n o r i m a
Kovo 28 d, — Putnamo s e s e tepijono rečitalis D e Paul uni
tinta išvogusi savo
dukraitę,
lių rėmėjų vakarienė Jaunimo koncertas Marijos aukšt.
mo- ypatingai pabrėžti D i e v o veiki- į N u s t a t y t a , k a d t a 6 6 m. m o t e r i s
versitete, 804 West Belden.
kyklos salėje. Rengia P L J S mą žmogaus gyvenime. T i k t a i i g a l i b ū t i paleista iki t e i s m o , jei
Lapkričio 15 d. — D. Stan- centro didžiojoje salėje.
— Skautybės fondo pobūvis t Ryšių centras.
kaitytės ir A Grigo koncer
tikėjimo šviesoje ž m o g u s , s u  p a r ū p i n s 10,000 d o l u ž s t a t o .
t a s Jaunimo centro didž. salėje.
prasdamas s a v o a n t g a m t i n ę pa
Rengia Skautybės fondas.
skirtį, pajėgiar pats s a v e ir k i t u s
— Liet. istorikų draugijos
pilnai pažinti ir nuosekliai
iš
renginys Jaunimo centro ma
S 0 P H I E BARČUS
ugdyti tarpusavio s o l i d a r u m o
žojoje salėje.
dvasią, kuri sudaro e s m i n ę s ą 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
— K. Donelaičio lituanistinių
lygą žmonijos pažangai t i e s o j e ,
Visos programos iš WDPA
Kai ištekėjo karalienė Elžbie teisingume, visuotinėje meilėje Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
mokyklų Madų paroda Lietuvių
Kaip tai gali būti, kad smarag
dų papuošalų rinkinys dingtų be ta, tu smaragdu nebebuvo, bet bu ir laisvėje.
Bažnyčia nesiliau penktadienio perduodama nuo 4 vai.
Tautiniuose namuose.
— A. Kairio knygos "Po Da pėdsaky ir jų teisėtas savininkas, v o kalbama, kad Windsoro her ja priminusi krikščionims, k a d p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
moklo kardu" n dalies sutiktu Didžiosios Britanijos karališkieji cogas, susibaręs su savo šeima, visi žmonės, kaip D i e v o vaikai, stotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
rūmai, dėl to mažai jaudintųsi? tuos smaragdus skaitė savo as yra vienodos prigimties ir o r u 
v ė s Jaunimo centro kavinėje.
Telef. 4S4-2413
Lapkričio 30 d. — Filmo "Sta Ar tai šeimos paslaptis, kad 240 menine nuosavybe ir nepripažįs mo ir todėl jie turi g y v e n t i k a i p
1490 AM
sys
Barzdukas" pristatymas milijonu vertės (60 mil. dol.) ta ankstyvesnių tradicijų. Kai broliai, žemiškoji t a i k a y r a ar
7159 S. MAPLKVVOOD A VE.
smaragdai jau kelis dešimtme Windsoro hercogas mirė iš Bu timo meilės vaisius, y r a K r i s 
CHICAGO. IIX. 60629
Jaunimo centro kavinėje.
— Vakaronė — garsinis fil čius yra dingę? Sis senas faktas ckinghamo rūmų į Paryžių važi taus skelbiamos t a i k o s a t s p i n 
m a s iš a. ta. Stasio Barzduko prisimintas sąryšy su princo Char nėjo įvairūs įgaliotiniai, bet VVin- dys.
gyvenimo. Rengia L B Vid. Vak. les vedybomis. Pagal šeimos tra dsoro hercogienė nesutiko paro
tlllllHllllllllllllllllllIllllMIIIIIMMJlllllHIP
apygarda Jaunimo centro kavi diciją jis turėtų tas šeimos bran dyti savo brangenybių dėžutės.
genybes dovanoti Lady Dianai Buvo gandų, kad 1947 m. tas :i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintti
nėje.
Lapkričio 20-29 d. _ Lietuvių kaip vestuvinę dovaną. Tai pa brangenybes pavogė, kai herco
gas ir hercogienė atostogavo.
dailininkų meno paroda Čiurlio veldėjimas karalinės Aleksandros,
kuri tą papuošalą paskyrė nešio1978 m. Prancūzijos spaudoje
nio galerijoje Jaunimo centre.
sujaudino Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
Lapkričio 21 d. — Brighton ti kiekvienai naujai Didžiosios pasirodė žinia, kuri
rūmus: 84 metu New Jersey, New York ir Connecticut
P a r k o Lietuvių namų savininkų ! Britanijos karalienei. Tiesa, ju Buckinghamo
lietuviams!
t
draugijos banketas Saulių na-! ieškoma, bet be triukšmo, nes ka- hercogienė savo brangenybes pa
dėkodama
Kas šeštadieni iŠ W E V D Stoties
Isinėjimas į praeitį, nežinoma ką liksianti Prancūzijai,
m u o s e
New Vorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro,
už
vaišingumą,
kuriuo
iji
tiek
mė
97.9 meg. FM. Taippat klauaykitSs
- A. a. Aloyzo Barono mir- S a l i * š k e l t i a i k š t e n ;
"Music of Lithuania" programos kas
Vienas
t i e s metiniu paminėjimas.
Buckinghamo rūmų at- ty naudojosi. Turtas vertinamas trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai.
650 mil. frankų (16.2 mil. d o l ) . vakaro, iš Setor. Hali Universiteto sto
Lapkričio 32 d. _
Kultūrmė^0rasPasak1ebritufaudoie:,Me?
ties. 89.5 FM. (WSOU)
popietė Saulių namuose. Ruo- \ n**™™,
• * tie brangakmeniai Pagal kitą žinią jos palikimas tekDirekt. DR. JOKCBAS STUKAS
yra.Mes nežinome, kas su jais at- siąs princui Charliui, nes jis vie
š i a L. D. K Birutės draugija.
234 SunUt Drive
nintelis iš šeimos buvęs jai pa
Lapkričto 2 5 ^ 2 9 d. l^Moks-1 s i t . i k ° ' i r m e f n T e ž i n o m f; k a s «•
lankus.
VVatchung,
N. J. §7000
1
lo ir kūrybos simpoziumas Jau jais dar atsitiks. Ir negalime duo
Kaip ten bebūtų, tik hercogieTeL — (201) 753-56M
ti daugiau jokiu paaiškinimų'
nimo centre.
XX amžiaus madona (paveikslas)
Visai galimas dalykas, kad tos I nes mirtis galės Didžiosios BritanM
• <!>iii!iiiiiiiiii!iimiimiiiiiiimiiiiuiiiir apdovanotas aukščiausia premija
Lapkričio 26-28 d. — Lietubangenybės yra pas VVindsoro j jos karališkiems rūmams atsakyti
tarptautiniame madonų meno festi
U
, « T T»o l t T i m
.JT^T hercogienę, bet jos advokatas apie smaragdų
klausimą, ar ji juos turi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
6
'""iHiimmiiiiunmiimimimiiiimtiiii National Award Amerikos dailinin
jungos (PLIAS-ALIAS) X I V
"
'
tai pareiškė: "Aš nieko nežinau, j Įvairios hercogienės kilmingos
MIESTfc kų profesinėje sąjungoje New Yorsuvažiavimas Jaunimo centre.
Aš esu advokatas, o ne brange-i' viešnios sako, kad atsimena, kad DAUGYBE UBTUVOS
UH aprašoma dr. J VaKnoros, Mlf ke. Tai puošni dail. POVILO PUZIGruodžio 4 d. — Religinė va nybių
Vallis Simpson nešiojo smarag •fnvRBjeNO monografija, kuri yra didelio
karonė Jaunimo centro kavinėje.
Pagal rūmų žinias, tie smarag dus ant kaklo, kai eidavo į operą.
formato ir talpina 28 spalvotas re
Gruodžio 5 d. — Marąuette dai paskutinį kartą buvo matyti Ji švytėjo smaragdais ir kiekvie
"MARIJOS GARBINIMAS produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
P a r k o mokyklos tradicinis ba ant karalienės Mary kaklo prieš nas žinojo, kad tai ženklas, jog
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
LIETUVOJE"
lius mokyklos salėje.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
pusšimtį mėty. Ji gavo juos iš ka hercogas buvo nutaręs vesti Simp
Gruodžio 6 d. — Jaunimo cen ralienės Aleksandros, Edvardo II son ir padaryti ją karaliene".
Knyga yra tik teologinė ji dėl u*, progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
t r o tradicinė vakarienė didž. I žmonos, ir buvo numatyta, kad
Yra dar ir kitas variantas. Pa miy vletovly apraSymo ir dėl w*
gausios
istorinės
medžiagos
tinka
pa
salėje.
Gaunama DRAUGE. 4545 VV. 63rd
tas brangenybes paveldės būsimo- gal Mkhael Pye "The King over įskaityti kiekvienam lietuviui. !**•
— Muzikos koncertas Tėviš-1 ,-j karalienė.
the Water" knygą tie smaragdai dominčiam Lietuvos istorija ar vs*» St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
k ė s bažnyčioje.
Galimas dalykas,_ kad tas bran- buvo paslėpti seife Paryžiuje ir .ovemls Knyga didelio formato, l-r prideda $1.50 valstijos mokesfio.
Groodžio 8 d. - 40-ji Lietu- ; genybes karalienė Mary atidavė Winston Churehill per Amerikos psl. — kaina $3.85. Galin:a ją jsigyti iHIIIIMIMItflIftlIlIlIUUIlIlllIUUIIIIIIIIIIK
vių diena Mokslo ir pramonės | s a v 0 sūnui, Windsoro hercogui. ambasadorių Paryžiuje mokėda 'Drauge".
(
P L A T I N K I T E "DRAUGĄ".
Jis buvo sosto paveldėtojas ir t u - | v o už juos nuomą. Tad yra gali- fiMiiiimiiiiiiiuinniiiiimiuiiimiiiiimi
muziejuje.
Gruodžio 11 d. — Skautinin rėjo būti būsimas karalius, taigi mybė, kad naciai per karą tą sei
^iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^
kų,-kių Ramovės rengiama va jas turėjo įteikti savo sužadėtinei. fą atidarė ir tada maža vilties, |
karonė Jaunimo centro kavi Per laiką yra buvę gandu, kurie kad gražiausia pasauly smarag
tvirtino, kad VVindsoro hercogie du kolekcija dar kada nors išvys
nėje.
Gruodžio 12 d. — Pedagogi nė —amerikietė Vallis Simpson I dienos šviesą,
T.
nio lituanistikos instituto absol su jomis pasipuošdavo Paryžiuje, j
ventų vakaras Jaunimo centro
didž. salėje.
Gruodžio 13 d. — Lietuvos
gen. konsulo a. a. dr. P. Daužvardžio 10 metų mirties minėji
m a s — akademija Jaunimo cen
Opso P r i d a y ereninga, , 5 P. M. t o 8 P. M.
t r o didž. salėje.
Gruodžio 31 d. — Naujųjų
Instead of T h u r s d a y eve&ings
m e t ų sutikimas jaunimui Jau
nimo centro mažojoje salėje.
Rengia P U S Valdyba,
— Chicagos Lietuvių operos
rengiamas Naujųjų metų suti
kimas Jaunimo centro didžiojo
je saloje.
— "Dainavos" ansamblio Nau
JAV LB tarybos prezidiumas sesijos metu Bostone. IS kairės: Romualdas
jųjų metų sutikimas Jaunimo Veitas, pirm. Vytautas Izbickas, Vaiva Vebraitė-Gustienė ir Česlovas
centro kavinėje
Mickūnas.
TUlIlIlIlUUIimiiffliiL

KAS NEŠIOJA NE SAVO 240 MILIJONŲ
VERTES SMARAGDUS

9*5-2787
NORTH RTVERSIDE, ILLINOIS
Vytautas Valantinas 2-jų miegamų mūr. "raised ranch" na
IHMHIIlHHIIlHIllHimiUmtltmMilIlIlIIIII mas. Labai tinkama vieta pensininkų
porai. Centr. oro vėsinimas. Pilnas
rūsys. 2 maš. garažas. $68,500.
Skambint 442-8199
KILIMUS m B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
visų rflUų grindis.
D Ė M E S I O
BUBNYS

"VTL'OME"
Tel — RE 7-5168

«-»••-»•••

64th and So. Western Avenue

| Milą iMk -

M I I SMth W«sftjni

"Drauge"

M I G L I N A S TV

Apsilankykite į "Draugo" adnainistraciją i B pasižiūrMrite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar d r a u g a m *

2346 W. 69 St., tel. 776-1486
IMIIHIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUlUlIUIII
tllllllillIlinilMIUMItlIlIlIlIlIlIHIHIMIIIHl

P L U M Bl NG
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.
SERAPINAS —

!

636-2960

Dienraščio " D r a u g o " admi
nistracijoje galima pasirinkti į.
vairių liaudies m e n o d a r b ų : m e 
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
•Draugo" a d r e s a s : 4 5 4 5 West
6Srd 8 t , Chk«KO. m . 60688.
IlilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIllIlHIIIIIIIIlIlIlIM
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VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

MOVTNTG"

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
?riimame MASTER CHARGE ir VISA
Vizitinių kortelių naudojimas
Telef. — WA 5-806S
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
.llll 'HllilIlIlIMIIIIIIIiltlIlIlIliilIlIlIlIlII mų atstovams turėti grasias
tines korteles.
f W ^1

A. V I L I M A S
M O V I NG

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
T e l 3 7 6 . 1882 arba

10% — 20% — 30%> pi«iaa mokSatt
ui spdrauds nuo ugniea ir aotomobUlo

FRANK

ZAPOLIS

3208y 2 West 8 5 t h Street
Telef. G A 4 4 6 5 4
» - M I —

•••

i»

i
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-n-

yra
pla
luo
vizi

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu

878-5896
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LIETUVOS ISTORIJOS

VAIZDINE SANTRAUKA
Sudarė
V m u S L . DTJNDZILA
Uleido 1970 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Aatanae, Tomas ir T
liūs Dundzilai.
Sis leidinėlia pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siųsti DRAUGO

adresu.
imimHiiiiimmmiiitMitiHHHtiHintiHi

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VEUAVELES
Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryd gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavuke.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų ramiuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Dlinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t ,
Chicago, IL 89828
ĮMĮ—Įm^ĮMĮMTMĮ—

SS3S55BSCS

Remsite tuos biznierius,
rfe skelbiasi dfem " D r a u s V

D t M E S I O
^

L A N D OF

CROSSES

The struggke f o r religtous freedom in Lithuania, 1 9 3 8 - 1978
by
Užsakymus siusti:
MICHAEL
BOURDBAŪX>
MA,
B.D.
Printed i n England 1979, 3 3 9 psges. Price — including
shipping a n d htndling 88.95.
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Liaudies menas ir kitkas

TELEVIZIJOS

I MARQUETTE NATIONAL BANK
i
§

i

•

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

17 Drive-in Tellers 1
Open 6 dcrys a week
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Lietuvos afsiminimai

I

• * • »

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629
^

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

t
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SUVAŽINĖJO JAUNUOLI
DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 2 d.
Vienas jaunuolis spalio 26 d.
Sargų" grupę,
buvo suvažinėtas Chicagos grei SAVANORIAI PATRUUAI InvnfAngeių
tojo susisiekimo traukinio. Jis Chicagoje jau susidarė 40 sa- i pradėjo patruliuoti miesto trau- .
buvo tarp grupės jaunuolių, ku vanorių, kurie, įsijungę į vadi- i kinius ir stočių platformose.
Cambridge, Mass,
rie |lipo j traukini neužsimokėje,
ėjo iš vieno vagono į kitą ir vie
PALAIDOTA TERESĖ
nas jų paslydęs nukrito po rie
ANELIAUSKIENĖ
dančiu traukiniu,
AfA.
Spalių 19 dieną buvo palaido
ŽUVO GAISRE
ta Teresė Aneliausžaenė. Gedu
MARIANNE WANAGAT
Spalio 26 d. žuvo du savano
lingas šv. Mišias atnašavo kuni
Gyveno 6653 South Talman Avenue, Chicago, Illinois.
gas V. Valkavičius, West Cro- riai ugniagesiai. J. Srejma, 23
Mirė spalio mėn. 30 d., 1981 m., 7:30 valandą vakaro, sulauku
ton klebonas. iKoncelebrantas bu m., ir G. Mihalek, 21 m. Jie bu
si
62
m. amžiaus.
vo
mirtinai
užtrofikinti
dujų
ir
vo Nekalto Prasidėjimo lietuvių
garų,
gesinant
Key
West
resto
Gimė
Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 10 metų.
parapijos klebonas kun. S. Sauraną,
La
Grange
priemiesty.
lėnas. Velionė ilsisi žymiose
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Renate Kushnir, 2 anūkės
Debbie
ir Cheryl, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Mount Awborn kapinėse, kur
ATLEIDO 75%
Kūnas
pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th
palaidota daug žymiu JAV rašy
Goldblatt bendrovė, kovoda
Street.
Laidotuvės
įvyks pirmadienį, lapkričio 2 dieną. Iš koply
tojų ir veikėjų.
ma su nuostoliais, atleido apie
čios 10 vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gi
Teresė Anelaauskienė ilgus me tris ketvirtadalius savo stabo
mimo parapijos bažnyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
tus priklausė Katalikių Moterų narių.
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Fotografijos meno paroda Jaunimo centre atidaryta spalio 25 d. Meno mėgėjai apžiūrinėja parodos eksponatus, ypač sąjungai ir yra buvusi valdybos
GRA2LNS KYŠIUS
gavusius premijas.
Nuotr. P. Mąjetos narė. Maloni ir tyli, Teresė už
Nuoširdžiai k\iečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Buvęs Brookfieldo preziden
augino lietuvišką šeimą — Mary
dalyvauti šiose laidotuvėse.
tę, Onutę ir sūnų Antaną. Gilia tas J. HoUinger, sutiko į mieste
Nuliūdę: Duktė ir anūkės.
KANADIETĖS KARO MOKYKLOSE
me nuliūdime liko jos vyras Juo lio kasą įnešti 6000 dol., grąžin
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs —
zas, dukterys M. Jozaitienė, O. damas kyšiais paimtus pinigus.
!
Mokės
po
100
dol.
per
mėnesį.
Telefonas 737-1213.
Šiais metais moterys vis labiau, tės, pereidami kolegijos aikštę, manyti, kad dalis tu pinigu eina Maila ir sūnus A. Aneliauskas,
ir labiau veržiasi į vyriškas profe-1 privalo bėgti. Tai tradicija nuo ikadeto išlaikymui, o kiti —kade- jos sesuo Elena Paliulienė ir trys
WELLS Į NEW YORKA
sijas, norėdamos susilyginti su! 1876 metų. Pirmo kurso kadetai to kišenpinigiai. Lakūnų ir bend- vaikaičiai.
E. V.
Harold Wells, 22 m., buvęs čivyrais. Vargu jos susilygins su! fizinio lavinimo turi daugiau, ne- i rai kadetų, kurie gauna ir profesi
kagietis, kaltinamas užpuolęs ir
vyrais, nes ne visos profesijos jas j gu vyresniųjų kursu kadetai. Jieį nį paruošimą, 270 dol. į mėnesį
sužeidęs 27-niais kūne išrėžtais
vilioja- Jos nedirba kasyklose, Į keliasi 5 vai. 30 min. rytiniam J neužtenka, valstybė turi dar priŠLYKŠTŪS
A. f A. ZENONUI PRATKELIUI
kryžiais vienuolę, iš Chicagos
sunkiosios pramonės fabrikuose, I kelių myliu bėgimui. Devynioio- Į dėti nors ir tuos 520 ar 565 dol. į
PELNAGATJDZIAI
grąžintas į New Yorką, kur jis
mažai JŲ dirba miškuose. Miš-! likametė Dorothy Hector. kuri! mėnesį moka valstybė. Kadetas
mirus,
Maple Parko priemiesty poli papildęs nusikaltimą.
įkuose jos daugiausia dirba kaip ima inžinerijos kursą, nepaten- i lakūnas per mėnesį praskraido
jo motinai MARIJAI PRATKELIENEI, žmonai HELEN
TIRIA MERE
mašinų operatorės. Paskutiniu | kinta sunkia mankšta: purvas, j benzino už daugiau, negu 270 cija areštavo David Kurcmer,
su vaikais, seseriai IRENAI su vyru ir močiutei ELE
Federalinis! tarnautojai tiria
metu jos pradėjo veržtis į polici- į molis, virvė, perlipimas per aukš- j dol. Baigus kolegiją, graduantai 38 m., ir jo žmoną Gail, 36 m.,
NAI DUBAUSKEENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą
susekę,
kad
jie
pornografiniams
merės raštinę, tikrindami, ar
ją ir karinę sritį. Karinėje srityje tą tvorą ir 1.1. Kadetės privalo iš- j privalo lcariuomenėje atitarnauti
ir kartu liūdime.
paveikslams panaudojo savo tikrai daromas spaudimas į tar
jos dirbo ir anksčiau kaip slau mokti vartoti šautuvą, pistoletą, nemažiau kaip 4 metus.
dvi mergaites 4 ir 8 m. amžiaus, nautojus, kad jie pirktų tikėtus
gės, mašininkės ir pan. Dabar kulkosvaidį, bet dauguma jų ne
LIUCINA IR JURGIS GRIGALAUSKAI
sūnų 9 m. ir dar apie 50 vaikų, į parengimus, kur telkiamos lė
Kai
kur
kadetės
nenusilei
jos pradėjo veržtis į kariuome mėgsta kautynių rikiuotės —
šos naujam merės perrinkimui.
nės vadovaujamus postus, o tam manevravimo. Tiesa, kai kurių džia kadetams. Poligone iš 4 pa- jaunesnių kaip 10 metų.
reikia baigti karo mokyklą —ko specialybė duos joms galimybes įžymėjusių kadetų, dvi buvo ka
legiją.
buti užfrontėje. Betgi karo mo- d e t ė s - Poligone atliekami manevkyklos ruošia karininkus, kauty- rai, žemėlapių praktika, topografi
Brangiam sūnui
1979 m. Kanados karo ministe- nių bei vėliau mūšių vadus.
J*os
praktika, pionierių praktika,
ris B. Danson patvarkė, kad į Ka
žygiai. Tenka išlieti prakaito, per
A. f A. ZENONUI PRATKELIUI
nados dvi karo kolegijas galėtu įs
Pirmo kurso kadetai į mėnesį n e š t i p u r v o > du ifc iu i r Atokių pototi 53 jaunuolės, kuriu 32 į Royal gauna 520 dolerių, kurių grynais likono sunkumų. Poligone kademirus,
Military College Kingstone, Ont gauna 250 dol- Vėliau alga paky- tai gyvena palapinėse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
neišmatuojamo
skausmo
prislėgtą
motiną,
mūsų
mielą
ir 21 į College Militaire Royal
J. VaZeliūnas
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
MARIJĄ PRATKELLENE, žmoną HELEN, seserį IRE
St- Jean, Quebec. Kitais metais la iki 565 dol į mėnesį. Reikia
NĄ ir kitus GIMINES, nuoširdžiai užjaučiame ir kar
kanadiečių skaičius į tas kolegiTRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
tu liūdime. —
jas"&rvb sumažintas net iki 34.

Mūsų kolonijose

EUDEIKIS

LOTOSAS - BŪDINGAS IR PUOŠNUS AUGALAS

1979 m. į Royal Military Col
lege Kingstone buvo įstojusios
32 jaunuolės 18 — 20 metų am
Prieš penkiasdešimt metų ja vienių, 1 5 cm ilgio riešutėlių.
žiaus, bet netrukus dvi iš tos ko
legijos pasitraukė: viena dėl svei ponų spauda pranešė apie ne Kai mezginė nusvyra ir nudžiūskatos, o kita — dėl mokslo reika- girdėtą seklų gyvybingumą. Mat ta, iš jos riešutėliai subyra į
japonams pavyko sudaiginti vanden|.
sėklas, rastas durpėse, išdžiuvu
Pastaraisiais metais lotosas
Kadečių mokymo programa sio ežero dugne Pietų Mandžiū- gana plačiai išplitęs Indijoje,
yra tokia pat kaip. ir kadetų, nors rijoje. Buvo manyta, kad jų Indonezijoje, Indokinijoje, Piet
yra ir skirtingumų. Tuos skirtin amžius siekia 1000 metų, bet ryčių (Kinijoje, Pietų Japonijo
gumus Kanada pasiskolino iš patikslinus, jis sumažėjo iki 100. je, Korėjoje, Australijoje ir ki
JAV, West Point karo akademi
Anglijoj remontuojant Britų tur. Pažymėtina, kad jis gimi
jos, N- Y-, kurioje praeitais me muziejų, netyčia sudrėko 237 ningas Lietuvos ežeruose au
tais baigė ir keletas moterų kari metus saugotos sekios, kurios gančioms lelijoms.
ninkų.
Indijos lotosas pelnė žmonių
taip pat sudygo. Tai buvo Indi
meilę
pirmiausia grožiu. Labai
jos
lotoso
sėklos.
Lotoso,
kurį
Kadetės gyvena po dvi kamba
gražiai
puošia natūralius ir dirb
jau
kelis
tūkstančius
metų
au
ryje ir tame pat aukšte su kade
tinius
vandens
baseinus, jo nely
tais, tik skirtingos prausyklos, o gina ir labai gerbia Indijos,
koridoriuje visi privalo būti bent Japonijos, Kinijos ir Egipto gy gus lapų žalumas ir gausus žie
dai, o žydi jie porą trejetą mė
su maudymosi kostiumu. Jau ir ventojai
nesių Todėl daug kur augina
pirmo kurso kadetėms — kade
Lotoso aprašymų ir piešinių
tams leidžiama flirtuoti .(dating) gausu senuose kinų ir indų ras mas miestų ir šventyklų deko
savakursių tarpe. Bet kolegijoje tuose. Lotosą, auginamą seno ravimui. Indijos ir Asirijos ar
keturių metų kurse tiek daug rei vės Egipte ir Graikijoje aprašė chitektai naudodavo lotoso la
kia mokytis, kad apie flirtą tenka Į Heroįotas ir Teofrastas. Indi- pų pumpurų ir žiedų motyvus
pamiršti. Kadetas ir kadete gali - ^ l o t o s a g g a v o lotynišką pa savo kūryboje.
Žmones lotosą augino ir teebstudijuoti viename kambaryje, -adinimą - Nelumbo nusifera.
augina ne vien dėl puošnių žie
bet kambario durys privalo būti
Lotosas tai gana stambus dų.
Visas lotoso dalis labai
atdaros.
daugiametis vandens augalas su vertina rytietiškoji medicina
Kadetės, būsimos lakūnės, pa storu gumbuotu šakniastiebiu. Pavyzdžiui, kinų medicinoje jis
skirtos po 4 į eskadrilę. Tą avia Pirmieji lotoso lapai yra smul yra vienas iš 966 pagrindinių
cijos grupę sudaro 8 eskadrilės. kūs, jie būna po vandeniu, kiti medikamentų vartojamas be
Septynioms eskadrilėms vadovau — ilgakočiai, apskriti iki 80 veik 4000 metų. Iš jo gaunami
ja vyrai karininkai, o 8-jai eskad centimetrų skersmens lapai, prie antitoksinai, diuretiniai, nervus
rilei — moteris kpt. Lise Berthi- kotelio prisegti ties viduriu — stiprinantys ir priešreurnatiniai
aume, kuri yra kadečių kaip ir plūduriuoja vandens pavirčhrje, bei kitokie vaistai.
motina — auklėtoja. Kolegijos dar kiti — iškilę virš vandens.
Be to, lotoso šakniastiebiai
pirmoje pagalboje dirba moteris, Vandens lašai ritinėjasi vaš ir riešutėliai gerai tinka mais
aprūpinimo karininkas taip pat kuotu lapo paviršiumi lyg kris tui ir gyvulių pašarui. Juose
moteris, o yra keletas moterų ir talo rutulėliai, tarsi didelė žai yra 43-62% krakmolo, 2-3%
puskarinirikų
laipsniais- Toje žaruojanti
ašara susitelkia cukraus, 1-2.3% riebalų, vitami
aviacijos grupėje — 628 kadetai. įgaubtame lapo viduryje. Kai
nu B, C 165% proteinų. Ypač
oras atšyla iki 28-30 laipsnių
Kaip sako tos kolegijos virši C, iš vandens ant storų tvirtų skanūs pakepti riešutėliai, pri
ninkas brig. gen. J. Stewart, ku kotų pasidaro žiedpumpuriai. mena valgomųjų kaštonų vai
sius. Iš lotoso, šakniastiebių
ris pats tą mokyklą baigė 1953 m.,
Jie
iškyla
6
0
8
0
cm
virš
vanverdame* sriubos ir kiti skanuį kolegiją stoja vyriško būdo mo
dena
ir
prasiskleidžia
puikus
terys, bet jos nenustoja savo mo
mynai
rausvi iki 25 cm skersmens žie
teriškumoLotosas — labai senas žemės
dai. Kiekvienas žiedas žydi augalas. Bent dešimties lotoso
Kadetės gali dėvėti kelnes ar si 5—7 dienas, kas dieną vis la
jonus kaip darbo drabužius. Šiaip biau blykčiodamas ir numesda- rūšių suakmenėjusių likučiu
gi viskas tas pat, kaip ir kadetams. mas išorinius lapelius. Tuo pat mokslininkai paleontologai ran
Jos savo viršininką vadina "Sir" metu ima augti mėsinga mez da kreidos periodo (mezozojau*
ir neturi pirmenybių, kad joms ginė. Per 5—6 savaites ji už eros) sluoksniuose.
kas iš vyrų atidarytų duris, kol jos auga iki 5 cm. aukščio ir 10 cm
yra kolegijoje. Visi kadetai varto skersmens ir įgyja savitą formą
— Mama, aš jau didelis ir ga
ja dvi kalbas: angly ir prancūzų. — puriame audinyje koncentriš- lėčiau vairuoti autobusą, tik dū
Pirmo kurso kadetai — kade- kais ratais išsidėstė 10-30 pa-' rų nemokėčiau atidaryti.
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STEFANIJA IR VYTAUTAS MACKEVIČIAI
SALOMĖJA IR JUOZAS SKAUDŽIAI
JADVYGA POVILAITIBNĖ
Omaha, Nebrasha

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c i g o
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYTI

Širdgėlos valandą,

A. + A.
SOFIJAI JASAITIENEI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą p.p. Dr. g r . JASAICIŲ, Dr- K. VALIŪNŲ ir J. BOBELTŲ ŠEIMOMS,
jų giminėms ir artimiesiems.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

BALYS VITKUS ir PETRAS 8PĖTYLA

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO LITUAN1CA AVE

Liūdinčius, mūsų mielą draugijos narę
JUZEFĄ ir PETRĄ STULGUS,
mylimam sūnui a. f a. Albinui mirus,
nuoširdžiai užjaučia
UBTUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

Tel Y A r d s 7-1138-30

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2424 W. bOth STREET
11028 Southvvest Highvvay, Palos H

Tel REpubhc
III

Tel

-1213

974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CALIFORNIA AVE

Tel

L A f a v e t t e 3-3572

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

A.fA.
POVILUI SIRGfiDUI mirus,
jo žmonai VERONIKAI, dukrai JUDITAI, sūnums
ALFREDUI. ALGIUI ALKIUI ir kitiems ARTIMIE
SIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.
BIRUTĖ IR ALGIS VAUUKAICIAI

Tel YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144© SO SOth A V E . C I C E R O , I L L

Tel Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Cordon Funeral Home
720 S HALSTED STREET

Tel 226-1344

•
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x Vytauto D. šaunu rinktinė
išleido knygą "Kryželiai Arkti
^^" Vs<%
koje". Tai labai vertingas ir
i j įdomus veikalas, parašytas M.
, j Mielienės. Su knyga visuomei nė supažmdinimas vyks šaulių
| namuose lapkričio B d., 2 vai.
Visuomenė kviečiama gausiai
1
dalyvauti. Įėjimas laisvas. Po
X Prel. dr. Ladas Tulaba, š
Kazimiero lietuvių kolegijos Re to pasivaisinsime bendrais už
moję rektorius, aplankęs ki kandžiais u* kavute.
k u r i a s lietuvių gyvenvietes ryt
X A. a. Marija Vanagienė po
niame pakraštyje,
dalyvavę sunkios ligos mirė spalio 30 d.,
Balfo seime, spalio 31 d., šešte penktadienį, šv. Kryžiaus ligo
•^M- $?~
dienio vakare, atvyko j Chics ninėje. Bus pašarvotas S. Leka
gą, kur žada aplankyti įvairia vičiaus laidojimo koplyčioje MarDr. Petrui Atkočiūnui šv. Vardo, Vyčių ir kt. c •ganizacijų veikėjui, prieš 40 metų drauge
lietuviškas įstaigas, susitikti si ąuette Parke.
Zicero įsteigusiam Altos skyrių, sukako 86 met i amžiaus, šia proga jam pagerbti sv. Ani
va pažįstamus ir kolegijos remi
suruoštas pobūvis, kuriame jis buvo išrinktas A tos Cicero skyriaus valdybos garbės pirmi
X Inž. Kazunleras Pocius su- :os pirm. dr. K. Šidlauskas, dr. P. Atkočiūnas, 1 un. B. Rutkauskas ir tavtinės s-gos Cicere
jus.
Apsistojęs marijonų vkh
j negalavo ir yra nuolatinėje stovi: Dubauskienė, Palioniapė, Repšienė, dr. 1 lotušienė, Pranskevičienė, Tautkienė ir J<UŠ:
nuolyne prie "Draugo".
Į gydytoju priežiūroje.
Visados I
X "Draugo" romano trisd* ' j buvęs aktyvus visuomeninėje j
šimt pirmajam konkursui gai " j veikloje ir dabar nuo užsiimtų
t a s naujas kūrinys, pasirašyta 1Į pareigų neatsisako. Būdamas
Ignis Fatuus slapyvardžiu. Ši \ Balfo Beverly Shores vicepirmi
savaitę jau siunčiami gautie; i ninkas, pradėjęs vesti aukų va
kūriniai komisijai, kuri šieme jų, energingai tęsia toliau. Kai
yra Clevelande.
negali nuvažiuoti automobiliu,
yra la <ai dėkingi, kad lietuviuMABOUETTE PARKO
LIETI
.
į
aukotojai,
paraginti
ar
neparaLITUANISTIX£
MOKYKLA
kai
t
u
L
galimybę
kiekvieną
dieX Mariją Rudienę, Balfo pii
Sną lan cyti lietuviškas pamokas.
mininkę, už jos atliktą dide į j ginti, atsiunčia Balfo auką.
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