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M. JUREVIČIAUS TEISMAS
(Tęsinys)

M. Jurevičius 1980 rugpiūčio
24 d. aktyviai dalyvavo grupi
niuose veiksmuose, kurie buvo
surengti be atitinkamu valdžios
organy leidimo ir kuriais buvo
šiurkščiai pažeista viešoji tvarka,
sukeltas transporto darbo pažeidi
mas Tytuvėnų mieste, kelyje: Ty
tuvėnai — Šiluva ir Šiluvos mies
telyje, t. y., piktnaudžiaudamas
religiniais jausmais, aiškiai ne
klausydamas valdžios atstovu rei
kalavimu nutraukti eiseną, kurs
tė dalyvauti neteisėtoje procesi
joje, davinėjo įvairius nurodymus.
Pareiškus M. Jurevičiui kalti
nimą pagal LTSR BK 199 Str.,
jis kaltu dėl jam inkriminuoja
mų nusikaltimu neprisipažino.
Atsisakydamas duoti bet kokius
detalius ir išsamius parodymus
apie įvykusias eitynes, tik nurodė,
kad procesijoje dalyvavo kaip ei
linis maldininkas.
Nežiūrunt to, kad M. Jurevi
čius neprisipažino kaltu dėl jam
inkriminuojamų nusikaltimų, jo
kaltė pilnai įrodyta: liudytoju
parodymais, išimtais daiktiniais
įrodymais (fotojuostomis ir foto
nuotraukomis), kuriuose užfik
suotas M. Jurevičius procesijų
metu ir kuriuose nedviprasmiš
kai matosi M. Jurevičius, kaip ei
senų organizatorius ir vadovas.
1. M. Jurevičius organizavo ir
vadovavo procesijai 1979 liepos
27 d. iš Meškuičių į "Kryžiaus
kalną".
Šiaulių raj. LDT VK savo pa
žymoje nurodo, kad gauti leidi
mą dėl procesijos į LDT VK nie
kas nesikreipė ir toks leidimas ne
buvo duotas.
Liudytojas E. Žulpa parodė,
kad 1979 liepos 22 d. iš ryto į vi
daus reikalu skyrių pradėjo skam
binti vairuotojai, kurie skundėsi,

kad procesija trukdo eismui. Nu
vykęs į vietą, įsitikino, kad pro
cesija tikrai trukdo eismui. Nuvy
kęs į vietą, įsitikino, kad procesi
ja trukdo transporto darbui, pa
žeidžia viešąją tvarką. Procesijos
organizatorius įspėjo Vykdomojo
komiteto pirmininkas, o taip pat|
ir jis. Tačiau grupiniai veiksmai
nutraukti nebuvo. Kadangi pro
cesija sudarė grėsme saugiam eis
mui, buvo priverstas uždaryti ju
dėjimą tuo keliu, kuriuo vyko ei
sena.

Trūksta pašaro, mažiau mėsos ii pieno

(Tęsinys)
Panaši padėtis h* auginant pa
šarinius
šakniavaisius. Taip pat
Pirmasis sekretorius pripažino
geriau
reikia
auginti kukurūzus,
plenume: „Mes tikėjomės geres
gerinti
visų
pašarų
kokybę, rei
nio grūdų derliaus šiais metais,
kia
padidinti
šiaudų
naudojimo
tačiau visuomeninio sektoriaus
(taip bolševikiškas žargonas va efektyvumą. Reikia žymiai page
dina kolektyvinius ūkius) ūkiuo rinti organinių trasų kaupimą
se vidutiniškai iš kiekvieno hek ir t.t.
Griškevičius susirūpinęs, kad
taro gauta tik po 18 centnerių
„ne
visur kovojama už pieno pre
grūdų, o Telšių, Akmenės, Ma
kingumą,
neleistinai daug jo su
žeikių, Raseinių, Jurbarko, Kel
vartojama
pačiuose ūkiuose. Juk
mės, Širvintų, Šilutės, Igalinos,
Liudytojas V. Plungė parodė,
šiame
penkmetyje
mes turime
Tauragės rajonų ūkiai gavo tik
kad jis fotografavo procesiją iš|
valstybei
per
metus
vidutiniškai
po 12-15 centneriu, šiais metais
Meškuičių į "Kryžiaus kalną'
mažiausias
buvo vasarojų der parduoti Jki 660 tūkstančių tonų
Matė, kaip vadovavo žemo ūgio
gyvulių ir paukščių, arba padi
lius".
vyriškis, pražilusiais plaukais, su
dinti
metinį vidurkį 14 procen
akiniais, apsirengęs juodu kostiu
Toliau žemės ūkio „specia
tų".
Tai
nelengvas uždavinys, pa
mu. Iš V. Plungės paimtos 2 fo
listas" Griškevičius nurodė susi
sakė
Griškevičius.
To turi siekti
tojuostos, iš kurių padarytose fo-'
rinkusiems partijos varovams, ką
tonuotraukose matosi M. Jūrevi Prezidentas Reaganas po dviejų dienų pasitarimų atsisveikino su Jordano karalium Husseinu. Nors nuomonių skir- retkėtų daryti, kad imperijos va partijos rajonų komitetai, kaimo
čius kaip organizatorius vado-! tumai liko, pasitarimai sustiprinę abiejų valstybių draugystę
dų įsakymai daugiau pristatyti partinės ir komjaunimo organi
vas.
mėsos ir pieno būtų įvykdyti. Ne zacijos, žemės ūkio organai, ūkių
visai tinkamai parenkamos javų vadovai ir specialistai.
Liud. L. Lukoševičiūtė paro-!
I
veislės. Vis dar dideli nuostoliai
(Bus daugiau)
dė, kad matė, kaip Meškuičių
nuimant
derlių.
Nemaža
dalis
šventoriuje anksčiau nematytas
kombainų iki derliaus nuėmimo
vyras, žemo ūgio, pražilusiais
pradžios būna neparuošti. Tary
Baigė pasitarimus
plaukais, su akiniais, apsirehgęs
biniai ir ūkiniai organai deramai
tamsios spalvos kostiumu, susirin
Washingtonas. — Jordano ka
nepasirūpino. Daugelis ūkių gau
kusius rikiavo į koloną, davinėjo1
— Palestiniečių vadas Arafa na mažus žolės ir šieno derlius. ralius Husseinas baigė pasitari
nurodymus, paliepimus, mokė ki
tas lankėsi Saudi Arabijoje ir ta Dėl blogos priežiūros, dėl melio mus Washingtone. Jis dar lankys
tus, kaip elgtis eitynių metu
rėsi su karaliumi Khalidu, prin ratorių padaryto broko nemažai kitus miestus ir išvažiuos lapkri
Vokietijai gresia neutralumo nuotaikos
Apylinkės Vykdomojo komiteto)
čio 12. Komunikate, po pasitari
cu Fahdu ir kariuomenės vadu
pirmininkas A. Jozikis jį įspėjo.
Hamburgas. — Vakaru Vokie-, sprendimo ženkluf Pavojingiau- princu Abdullah. Arafatas išva kultūrinių pievų ir ganyklų tapo mų su prez. Reaganu, pabrėžiami
Procesijoje buvo apie 500 žmo tijos krikščioniu demokratu parĮsia yra grandis tarp seno Vokie žiavo prieš atvykstant britu mi- nederlingomis Nepatenkinamai sutarimai, o ne nuomonių skir
auginami ankštiniai javai. Pablo tumai. Prezidentas pareiškė to
niu, priekyje nešė kryžių.
tijos suvažiavime dalyvauja 780 j ČIŲ nacionalizmo ir naujo pači- nisteriui lordui Carringtonui.
gėjo pašarinių lubinų auginimas. liau remias Camp David sutartį,
— Prekybos sekretorius MalIš pateiktu atpažinti asmenų delegatų ir daug svečiu, ]U tarpe fizmo, kuris gali pakenkti Euro
o karalius Husseinas .pasisakė už
M. Jurevičių atpažino, kaip proce apie 500 jaunų žmonių, kurie ga pos gynybai.
colm Bladrige viešėjo Japonijo
li
dalyvauti
debatuose.
Partijos
Nors krikščioniu demokratu je, kur spaudė vyriausybę atšauk
Saudi Arabijos taikos planą. Pa
sijos organizatorių ir vadovą.
Varšuvoje tariasi
vadas Helmut Kohl savo pagrin vadas pareiškė, kad socialistai ti suvaržymus kai kurioms Ame
sitarimai
buvę labai draugiški,
99
Analogiškus parodymus davė| dinėje kalboje palietė Vokietijos
'trys
didieji
Vokietijoje
yra
suskilę
ir
jie
šiuo
nuomonių
skirtumai puikiai ži
rikos prekėms. Japonijos prekyba
liud. G. Juozevičius ir V. Gentis. saugumo ir karinių sąjungų klau
metu
tikriausiai
pralaimėtu
rin
nomi,
tačiau
abu valstybininkai
su Amerika gali siekti 20 bil. dol.
Gdanskas. — Lenkijos "Soli
G. Juozevičius ir V. Gentis taip simus.
kimus,
stebėtojai
nurodo,
kad
ski
svarstę
juos
puikioje
atmosferoje.
perteklių. Kai kurioms Amerikos darumo vadas Walesa trečiadie
pat atpažino M. Jurevičių, kaip
Kohl savo kalboje kritikavo limas jaučiamas ir pačioje krikš prekėms japonai uždeda specia nį išvyko Varšuvon, kur numa
procesijos organizatorių ir vado socialdemokratu neaiškią liniją.
Sovietų kapitonas
čioniu demokratu partijoje ir lius muitus, kas pabrangina kai tytas neįprastas pasitarimas tarp
vą.
Tos partijos pirmininkas, buvęs tuose pačiuose klausimuose: Na nas.
"viršūnių". Susitikime dalyvaus
atsisako kalbėtis
(Bus daugiau)
kancleris Willy Brandt remia vi to politikos, taikos judėjimo, gy
— Iš Vakarų Vokietijos per premjeras br komunistų partijos
durio liniją tarp Amerikos ir So nybos išlaidų ir santykių su So spygliuotu vielų užtvaras į Rytų vadas Jaruzelskis, katalikų Bažny
Stokholmas. —Sovietų povan
vietu Sąjungos. Jis nurodė, kad vietų Sąjunga.
deninio
laivo kapitonas Švedijos
Vokietiją perbėgo nežinomas vy čios primas arkivyskupas Glemp
Washingtonas labai susirūpinęs, Opinijos tyrinėtojai teigia, kad ras. Netoli Liubeco sieną perėjės ir Walesa. Streiką po 23 dienų bai vandenyse atsisakė išvykti iš sa
kad Amerika moralinėje plotmė krikščioniu demokratu partija tik vyras kitoje pusėje užlipo ant gė tekstilės fabriko darbininkės. vo laivo į švedų vedamą apklausi
je lyginama su Sovietu Sąjunga. riausiai laimėtu parlamento rin įkastos minos, kuri sprogo. Jį nu
nėjimą. Vieną kartą jis buvo
Dar
neaišku,
ar
vyriausybė
sutiks
i.,
. 4 _. ^mrar . a l r m , . ^
Visus sąjungininkus įžeidžia pa kimus, jei jie būtu šiandien. Yra sivežė už 30 min.atvykusi Rytų
i •.. x
* «*
Svykęs, tačiau gavęs įsakymą iŠ
žiūra, kuriai vadovauja Egon ženklu, kad nuo socialdemokratų Vokietijos greitosios pagalbos ma
surnokeu
už
nedirbus
^
l
^
^ ^ ^ t r ą
kartą neBahr, vokiečiu nusiginklavimo galėtų atsiskirti laisvieji demokra šina.
pareigų,
jei
nesiliaus
neoficialūs,
VValesa
pagrasino
pasitraukti
i
š
,
^
.
į
^
.
^
^
edų
specialistas, dr Erhard Epler, tai, su kuriais yra sudaryta dabar
karinį laivą. Pranešama,^ kadJ v ne
— Egipto prokuroras jau ap unijos nepatvirtinti streikai.
buvęs
socialdemokratu
kabineto
tinė Vakarų Vokietijos koalicinė kaltino 700 žmonių prezidento New Yorke buvo uždaryta toli įvykio vietos pasirodė nauji
Stokholme daug metų veikė dami dėl jo vadovybės pradėto
bendradarbiavimo ministeris ir kiti socialdemokra vyriausybė.
baltiečių emigrantų įsteigtas Bal- intensyvaus
Sadato nužudymu. Tai fanatiš lenkų "Solidarumo" spaudos at sovietų karo laivai ir plaukioja
tistik Institute, kuris kas du me su sovietintomis Baltijos respub tu vadai. Eppleris dabar vado
kos islamo organizacijos nariai, stovybė, įsisteigusi vos prieš pus tarptautiniuose vandenyse, kur
vauja
vokiečiu
pacifistams.
tai ruošė baltistikos konferenci- likomis. Kaip praneša spauda,
kovoję prieš Sadato režimą ir sie antro mėnesio. Įstaigą rėmė Ame jau buvo keturi laivai. Spėjama,
Ieško
kandidato
Krikščionių
demokratų
vadas
jas. Prieš keletą metų tas insti prieš konferencijos pradžią gat
kę islamo revoliucijos, panašios, rikos Mokytojų federacija. Pra kad sovietai bando švedų nervus.
tutas buvo suvalstybintas ir pasi vėje prie įėjimo į rūmus su plaka Kohl įspėjo, kad Vakarų Vokieti
New Yorkas. — Jungtiniu Tau kaip Irane.
nešama, kad "Solidarumo" vado
Libijos kareiviai
darė švediška įstaiga. Dabar ins tais demonstravo baltiečių grupė jai gresia neutralumo ir naciona tu Saugumo Taryba dar nesusi — Sovietų prezidentas Brežne vybė nusprendė spaudos biurą už
titutas gauna iš švedu lėšų, bet ir kiti, protestuodami prieš šios lizmo mišinys, kuris eventaliai tarė dėl generalinio sekretoriaus. vas atvyks į Vakarų Vokietiją daryti, kaip "dabartinėse sąlygo
išeina iš Čado
nebeteko savarankiškumo. Vyko konferencijos rengėjus, kurie pra gali išardyti Nato sąjungą. Sočiai Kinija svarsto susilaikyti nuo lapkričio 22 d. Jo vizitas prailgin se nepatartiną".
Paryžius. —Prancūzijoje vyks
ginčai pačiu baltiečių emigrantu dėję bendradarbiauti su sovietais demokratai sėja nepasitikėjimo balsavimo, tuo atveju jos remia tas iki 4 dienų, suteikiant daugiau
ta 30 Afrikos valstybių vadų kon
Nuteisė Ecevita
tarpe, kol buvo pasiryžta pasi ir pasidarę KGB patarnautojais. sėklą. Amerikiečiai jau klausia, mas kandidatas,
Tanzanijos laiko poilsiui.
ferencija.
Čado prezidentas pas
Todėl ir ši konferencija būsianti kur Vokietija stovi?
duoti švedu globon.
Ankarai — Turkijos kariuome kelbė, kad Libija nutarė atitrauk
diplomatas Šalim atsiimtu savo
— Sovietų spauda kritikuoja
Kohl nurodė savo kalboje,
švedai greit pradėjo vykdyti sa platforma sovietinei propagan
. j kandidatūrą. Tarp minimu į se- Europos valstybes, kurios pažadė nės teismas nuteisė buvusį prem ti iš Čado savo kariuomenę. Tos
kad
dabar Vokietijoje m a
dai
ir
stengsis
nustelbti
laisvu
už
vo pataikavimo sovietams politi
,
.
, . i
.v I kretoriaus vietą kandidatu yra: jo kareivių Sinajaus taikos prie jerą Bulentą Ecevitą keturiems kariuomenės vadas pulk. Salah
ką. Buvo pasiusti du estai ir vie sienio baltiečių mokslinį darbą.
mėnesiams kalėjimo už propa pareiškė Čado sostinėje gavęs iš
^Įmk^hmhb^WĮ&lPmmm^
Maritijaus, Gvajanos, žiūros kariuomenei.
nas latvis į okupuotos Baltijos
Konferencijoje buvo užsirašę Amerikos įtaką. Todėl vadina Argentinos, Peru, Meksikos dipgandą prieš vyriausybę. Mano pulk. Khadafio įsakymą išvykti iš
valstybes, kad užmegstų bendra dalyvauti su paskaitomis keturi mieji taikos judėjimai priešinasi lomatai ir buvęs Pabėgėlių reika
ma, kad Ecevitas turės atlikti baus Čado per 2 — 3 dienas.
Lordas Carrington
darbiavimo ryšius ir pakviestu lietuviai iš JAV ir Kanados. Rei viskam, ką Amerika pasiūlo. Pat lų komisaras, pakistanietis Aga
mę, nes įstatymai neleidžia ape Afrikos vadai svarsto konferen
kaip svečius į savo konferenci kia manyti, kad dėl aukščiau pa riotai turi kovoti prieš Amerikos Khan.
liuoti dėl karinio teismo bausmės, cijoje Namibijos ir Vakarų Sacha
Saudi Arabijoje
jas Stockholme. Šiuokart okupuo minėtų priežasčių jie nebeatvyko. spaudimą, nors tas spaudimas
jei ji mažesnė kaip 3 metai kalė ros klausimus. Prancūzijos prezi
tu Baltijos kraštų įstaigos palan Iš užsienio lietuvių dalyvavo tik liestu gynybą nuo Sovietu Sąjun Nesutarimai aukštose
Riyadas. — Britanijos užsienio jimo.
dentas pažadėjo Afrikos šalims
kiai atsiliepė į kvietimą, mat čia Marija Alseikaitė - Gimbutienė, gos grėsmės. Dabartinė koalicija
reikalų ministeris lordas Carring
tolimesnę prancūzų ekonominę
valdžios vietose
jau bus santykiaujama nebe su kuri skaitė paskaitą apie senovi pasižymi silpnumu ir vadu stoka,
— Iš Indijos pranešama, kad ir karinę paramą ir pabrėžė, kad
tonas viešėjo Saudi Arabijoje ir
emigrantais, bet su švediška įstai nį simbolizmą lietuvių liaudies kalbėjo Kohl. Iš to nacionalisti
Washingtonas. — Valstybės svarstė Viduriniųjų Rytų taikos Afganistano kovose sukilėliai gavę Prancūzija nesikiš į kitų valsty
ga. I šeštą baltistikos konferenci mene. Ji atvyko tiesiog B Novo nio patriotizmo gimsta neutra departamentas patvirtino, kad klausimus. Kaip žinoma, jis at didelį smūgį Logaro
slėnyje, bių vidaus reikalus, tačiau pil
ją Stockholme šią vasarą buvo sibirsko, kur praleido kelis mėne lumo idėjos.
tarp valstybės sekretoriaus Haigo stovauja visai Bendrajai Europos Paghmano mieste ir Kandaharo dys savo įsipareigojimus, parem
atrasti net 34 atstovai iš Balti sius pagal profesoriaus pasikeiti
Pagrindinis klausimas, kalbėjo ir "Aukšto Baltųjų Rūmu pa Rinkai, kuri Venecijoje paskelbė mieste. Liudininkai pasakoja, tus tarptautinėmis sutartimis.
jos kraštu. Ju tarpe buvo 7 lietu mo planą tarp JAV ir Sovietu Są Kohl, yra: ar Vokietija yra Vaka reigūno" vyksta slapta kova. Spau savo planą. Jame yra daug pana kad laisvės kovotojai Shewaki
viai, kurie skaitė paskaitas: J. Jur jungos.
rų dalis, ar ji nori likti Vakaru da da spėja, kad Haigo kritikas yra šių sprendimų kaip ir Saudi Ara mieste buvo apsupti, nes jie, pa
KALENDORIUS
ginis, J. Gaudrimas, V. Gečas, P.
Anksčiau sovietai stengėsi ig limi, Nato pakto nare? Pavojin nacionalinio saugumo tarybos pir bijos plane. Abu pasisako už Iz sitikėdami savo jėgomis, net ne
Bražėnas, P. Aksamitas, Šidlaus noruoti baltiečių išeivių mokslo giausia būtų tada, jei Sovietų Są min. Richard Allen. Prezidentas raelio pasitraukimą iš arabų teri išstatė sargybinių. Čia žuvo 50 Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė,
kas ir R. Žiugžda. Dar dalyvavo organizacijas ir jas niekinti. Da junga pažvelgtų j mūsų taikos de Reaganas antradienį vėl pabrėžė torijų ir už Palestinos valstybės kovotojų.
Auktumas, Judrė.
iš Izraelio du sovietinės Lietuvos bar pakeitė taktiką: vietoj igno monstracijas ne kaip į taikos spaudai, kad jis pilnai pasitiki įsteigimą. Abu planai numato de
Lapkričio 6 d.: Leonardas, Ed
— Izraelio premjeras Beginąs
auklėtiniai emigrantai A. ir N. ruoti, stengiasi jas infiltruoti, pa trokštančių žmonių nuotaikos, Haigų ir jokių nesutarimų nėra. rybas su palestiniečiaisviną,
Ašvydas, Vi gaudė.
pareiškė, kad jis organizuoja
Stražai. Išskyrus du pirmuosius, statydinti raktinėse pozicijose ko bet laikytų jas silpnybės ir neapsi- įvelti vyrai spaudos gandus pa
Lordas Carringtonas bandys abiejų politinių partijų parlamen Saulė teka 6-26, leidžiasi 4:42.
kiti lietuviams Vakaruose nėra ži laborantus. Yra kita žymiai di
neigia. Kaip žinoma, praeityje gauti Saudi Arabijos pritarimą tarų delegaciją, kuri vyktų j Ame
ORAS
nomi.
desnė išeiviu mokslinė organiza šia Amerikoje kas du metai kon panaši situacija yra buvusi tarp Sinajaus taikos kariuomenei, ku riką ir paaiškintų, kodėl Izraelis
Dėl tokios politikos iš instituto cija: Association for the Advance- ferencijas ir leidžia "Journal of Baltųjų Rūmų patarėjo Brzezins- rion savo dalinius numato at nusistatęs prieš Saudi Arabijos Debesuota, gali lyti, temperatū
pasitraukė eilė narių, protestuo ment of Baltic Studies, kuri ruo- Baltic Studies".
ra dieną 60 L, naktį 45 L
pasiūlytą taikos planą.
kio ir sekretoriaus Vancesiųsti ir britai.

INFILTRAVO BALTŲ
INSTITUTĄ ŠVEDIJOJE

Vokiečių opozicijos
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto

Praeitame Lietuvos vyčių or lietuvių į vyčių organizaciją. Į
ganizacijos seime išrinktos lietuviškus laikraščius bus de
naujos centro valdybos pir dami kvietimai rašytis į vy
masis posėdis buvo spalio 3-čią čius. Tuo tarpu nauja vyčių
Šventos Trejybės parapijos sa kuopa suorganizuota Kenolėje Newarke. Jame buvo per shoje (Wiscon8in). Ji priklau
žvelgta organizacijos dabar sys prie Ilinois - Indiana apytine padėtis ir numatyti darbai g a r d o s . P o s ė d ž i o dieną
ateičiai.
Lietuvos vyčių organizacijoje
Posėdžio dalyviai buvo: pirm. buvo 51 kuopa su 3216 nariais.
— Loreta Stukienė, vicepirm. Į magnetofonines juosteles įra
— Zuzana Bumilis ir Pra šomi pasikalbėjimai su vyres
nas Petrauskas, protokolų sek nio amžiaus vyčiais apie įdo
retorė — Nancy Miro, finansų mius įvykius praeityje ir jų
sekretorė — Ona Marija Kas- veiklą organizacijoje. Bus pra
sel, iždininkas — Alfonsas dėta rinkti medžiaga Lietuvos
Trainya, iždo globėjai — Povi vyčių istorijai, kuri bus išleis
las Binkis ir Jonas Adomėnas, ta 1988 metais, organizacijos
Lietuvos Reikalų komiteto pir 75 metų sukakties proga.
mininkas — dr. Jokūbas StuPosėdyje buvo nutarta
kas, Kultūros komiteto pir neremti sumanymo samdyti
m i n i n k ė — O n a W a r g o , Hanaford Agentūrą, kad ji rū
Spaudos komiteto pirmininkė pintųsi Lietuvos laisvinimo
— Irena Sankutė, „Vyčio" reikalais. Prieita bendros nuo
redaktorė — Aldona Ryan, jau monės, kad tikslingiau bus
nimo koordinatorė — Pranciš tuos pinigus pavesti lietuvių
ka Bumilla, Ritualų komiteto organizacijoms, kurios tą dar
narė — Elena Chesko, Stipen bą jau dirba, kurioms jis yra
dijų komiteto narys — Alber arčiau Širdies ir kurios turi vi
tas JaritU, Atlanto Pakrančių są reikalingą tam darbui in
apygardos pirmininkas *- formaciją.
Laurynas J a n o n i s , Vidurio
Lietuvos vyčių organizaci
centro apygardos pirmininkas jos atstovais prie Amerikos
— Tomas Brūzga, organizaci Lietuvių Tarybos buvo paskir
jos garbės nariai — Kazys Ši- ti: dr. Leonas Kriaučeliūnas,
paila, Ona Mitchell ir Elena dr. Leonardas Šimutis ir Ona
Shields, Šventos Trejybės pa Marija Kassel.
rapijos klebonas — kun. Jonas
Buvo nutarta pasveikinti Po
Š a m u s ir svečiai — Teresė vilą Marcinkų, jo paaukš
Trainienė, Janina Janonienė tinimo į arkivyskupus ir pa
ir Juozapas Ryan.
skyrimo aukštoms pareigoms
Posėdi sveikino 29-tos kuo Vatikano valstybėje proga;
pos dvasios vadas klebonas Vytautą Bielajų, žurnalo „Vil
kun. Šamus ir 29-tos kuopos ties" redaktorių, žurnalo 40
pirmininkas Kazys Šipaila. m. sukakties proga, ir profeso
Palinkėjo susirinkusiems, kad rių Aleksandrą Aleksį, 95-tojo
Dievas padėtų svarstyti or gimtadienio proga.
ganizacijos reikalus. Paskui
Posėdyje buvo pranešta, kad
valdybos nariai ir komitetų apygardų pirmininkais dabar
pirmininkai pranešė apie nu yra: Naujosios Anglijos — Pet
matomą tolimesnę veiklą. Jų ras Bizinkauskas, Atlanto pa
pranešimai buvo apsvarstyti ir krančių — Laurynas Janonis,
veiklos planai patvirtinti.
Vidurio Centro — Tomas Brūz
Bus rūpinamasi atspaus ga, Illinois Indiana — Vincen
dinti jaunųjų veiklos taisykles tas Samaška.
Sekantis centro valdybos poir jų veiklą pagyvinti. Kansas
City lietuviams pasiųsta „Vy sėdia bus kovo 20-tą Cletis", informacinė literatūra ir velande. Po to kitas bus bir
kvietimas stoti į Lietuvos vy želio 12-tą New Jersey, arba
čių organizaciją. „Vytis" bus New Yorke.
Posėdžiui pasibaigus, 29-ta
siuntinėjamas jiems ir toliau,
su tikslu ateityje ten suor vyčių kuopa vaišino jo daly
ganizuoti vyčių kuopą. Bus vius. Vaišėmis rūpinosi Al
daromos p a s t a n g o s visoje binas ir Rožė Žukauskai.
Amerikoje pritraukti daugiau
L. S.
PAKELES
KOPLYTĖLĖ
MASPETHE
Atsimainymo bažnyčioje
Ma8pethe rugsėjo 27-tą mišio
se dalyvavo vyskupas Frances J. Mugavero. Mišias laikė
tos parapijos klebonas kun.
Pranciškus Bulovas. Pamoks
lą pasakė kun. J. Pakalniškis.
Tuojau po mišių vyskupas pa
šventino pakelės koplytėlę; 800
tikinčiųjų stebėjo tą įvykį.
Sveikino Lietuvos generalinis
konsulas Anicetas Simutis,
Kongreso narė Geraldine Ferrara, v a l s t i j o s s e n a t o r i u s
Martinas Knorr ir kiti žymūs
žmonės. Iškilmių metu Artu
ras Nelsonas už tos koplytėlės
suprojektavimą ir pastatymą
buvo paskelbtas amžinu Lie
tuvos vyčių organizacijos na
riu.
Koplytėlė yra 26 pėdų aukš
čio ir sveria vieną toną. 30
mėnesių užtruko 110 vyčių kuo
pai ją padaryti ir pastatyti.
Kai kurios jos dalys, kaip gele
žinis kryžius ir ranka drožinė
tos statulėlės, buvo padarytos
Lietuvoje. Jas daręs dailinin
kas prašė neskelbti jo pavar-

Chicago ir Cook County
Kanadoje(kanadiškaisdol.)....
Kanadoje (U.SA. doL)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
Savaitinis
* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, lestadieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.

Chicagos Lietuvos vyčių choras su vadovu muz. Faustu Strolia.

1

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

Vz 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 grąžina tik iŠ anksto'
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainas
prisiunčiamos gavus prašymą.

jamas muz. Stasio Sližio, ypač
gražiai ir didingai giedojo. Gie
dojimas buvo tikrai įspū
dingas. Kas nėra girdėjęs šio
choro giedojimo, turėtų atvykti tžr
- ^
ir paklausyti šio žibančio dei
mančiuko.
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
Po tokio gražaus giedoji
by
-• q*
mo kyla mintis, būtent, ar ne
MICHAEL
BOUKDEAUX,MJL.,BJ>.
galėtų choras, vadovaujamas
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
muz. Stasio Sližio, surengti
sbipping and handling $8.95.
religinės muzikos koncertą šv.
Užsakymus siųsti:
Antano šventovėje. Žinoma,
DRAUGAS, 4S4S W. 63rd St., Chicago. IL 60629
pageidauti yra lengva, bet
atlikti tą darbą reikia didelio
Illinois gyventojai dar prideda 48 e t valstijos mokesčio.
pasiaukojimo ne tik dirigentui
bet ir chorui. Jei tai galima bū
tų atlikti, reikėtų turėti min
Tel. ofiso ir b u t o : O l y m p i c 2 ^ 4 r S » ' * •
DR. K. S. BALUKAS
tyje tik ateinančių metų gavė
:
Akušerija ir motery ligos
DR. P. KISIELIUS
nią, pvz. Verbų sekmadienį.
Ginekologinė
Chirurgija
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
'.Z?
Gražaus giedojimo žmonės
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 50th Ave.. Cicero
*""
trokšta, nes giedojimas yra
Modical Building). Tel LU 5 - 6 4 4 6
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų*
dvasinis penas. Sakoma: ne
treč. Sėst 12 iki 4 vai popiet
»•••'»>••_;
Jai nsstsilispia. skambinti 374-8004
viena duona žmogus gyvena,
Priima ligonius pagal susitarimą
jam reikia ir dvasinio peno, o
DR. IRENA KURAS
to peno kaip tik ir suteikia reli Tol. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 6 8 - 2 2 3 3
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
ginė muzika. Lauksime gero
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTE
žodžio.
i i.~
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. Musteikis
2 4 3 4 West 7 1 st Street
320OVY S l s t S t r e s t

LA
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draudimo įstaigos vedėjas.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją
ir 1949 m. atvyko į JAV ir
Lapkričio 4 d. sueina 1 metai, apsigyveno Detroite.
kai negailestinga mirtis iš
Priklausė
Lietuvos
mūsų tarpo išrovė visuomenės
Atgimimo
sąjūdžiui,
Detroito
veikėją, Vilniaus krašto taurų
Lietuvių
Organizacijų
centrui,
lietuvį Kazį Veikutį.
Kazys Veikutis gimė 1902 m. Balfui, LB. Buvo Vilniaus
vasario 15 d. Linkmenyse, krašto lietuvių sąjungos Detroi
Švenčionių apskr. Mokėsi to skyr. pirmininku ir sąjungos
Švenčionių gimnazijoje ir pirmininku. Aktyviai reiškėsi
Panevėžio mokytojų semina visuomeninėje veikloje. Ruošė
suvažiavimus, Vilniaus dienos
rijoje.
minėjimus. Stropiai rinko
medžiagą neseniai pasirodžiu
siam veikalui „Rytų Lietuva".
Buvo pakeltas į V.K.L. s-gos
garbės narius. Kol buvo
sveikas, lankė lietuviškus
renginius. Išėjęs į pensiją
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p* ,rsunkiai susirgo širdimi. Buvo
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1 1 6 8 : rezid 2 3 9 2919
TRUMPAI
atsigavęs, bet būdamas vieni
šas, jautėsi prislėgtas. Ypač jį
Dr. Ant. Rudoko kabinetą, p e r ė m ė
Ofs. HE 4-1818: Rez PR 6-9801
Aktoriaus Justino P u s smarkiai pakirto, kai prieš 7
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
metus mirė jo sūnus. Pasitrau dešrio atminimui metinės mi
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Jį!
0PT0METRISTAS
kiant iš Lietuvos, ten liko šios bus aukojamos sekmadie
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
2 7 0 9 West 5 1 s t Street
žmona ir du sūnūs. Visiškai nį, lapkričio 8 d., 10:30 vai.
2 4 5 4 VVest 71st Street
Tel. - GR 6-2400
sveikatai sušlubavus, pasku rytą. Šv. Antano lietuvių baž Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir ( 7 1 - m o s ir C a m p b e l l Ave. k a m p a s ) tines gyvenimo dienas teko nyčioje, Detroite. Po Mišių Lie- 7 9: antrad ir penkt 10 4 seštad 10-3 vai Vai : ptrmad antrad .ketvirtad irrj^ntffab?'^
3 iki 7 v p p Tik susitarus
• __•••>;
leisti senelių namuose. Ligai tuvių namuose bus ^rump^meOfs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 7 4 2 0 2 5 5
Namų 5 8 4 - 5 5 2 7 '
paaštrėjus, buvo nuvežtas į tinių minėjimo akademija.
r?r=r*rt»>DR. E. DECKYS
Southwestern ligoninę, kurioje Justinas PusdeSris, aktorius
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
1980 m. lapkričio 4 d. užbaigė » režisierius, Detroito koSPECIALYBE - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - C H I R U R G I J A ' "
žemiSką kelionę. S.m. lapkričio lonijoje buvo vienas iŠ tų, ku
EMOCINES LIGOS
1185 Dundae Ave.
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
rio
nuveiktų
darbų
neturėtų
Elgin. III. 6 0 1 2 0
_****
4 d. 8 vai. ryto, už jo sielą bus
6449 So. Pulaski Road
pamiršti
nei
suaugę,
nei
jauni
Valandos
pagal
susitarimą.
*J~*'*atlaikytos Sv. Mišios Šv. An
Valandos pagal susitarimą
mas.
Būtų
gražu,
kad
pamal
tano bažnyčioje. Lapkričio 15
Tel. 372-5222. 236-6575 "*'"
A.a. Kazys Veikutis.
dose ir akademijoje atsilan
d.
Woodmere
kapinėse
bus
Nuotr. Vasiliausko.
DR. A. B. GLEVECKAS
Dr. ROMAS PETKUS '!_!_
pašventinta ant jo kapo uždėta kytų visi, su kuriais velionis
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA '
_?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai:
., '-'CJtj
1920 m. lenkų žandarų suim granito lentelė. Mišiomis ir darbavosi žodžio ir vaidybos
Tel. - BE 3-5893
111 NO WABASH AVE. * ? ' J f f t t
tas, apkaltintas Šnipinėjimu. lentelės pašventinimu rūpi meno baruose.
S p e c i a l y b ė A k i u ligos
—SOTSJ
Filmas
„Prezidentas
Pabėgo į Nepriklausomą Lietu nasi Vilniaus krašto lietuviai.
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.
_^»#Antanas
Smetona"
vertas
Valandos
pagal
susitarimą
vą. Baigęs šaulių sąjungos
A.Gr.
pamatyti visiems. Lietuvos
instruktorių kursus, buvo
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
.;
vaizdai ir prezidento gyveni
paskirtas Zarasų-JoniSkio
PAGEIDAUJAMAS
DANTŲ
GYDYTOJA
'~L\C*~mo momentai yra palydimi DR. JANINA JAKSEVlClUS
neutralios zonos partizanų
RELIGINIS
8 1 0 4 S. Roberte Road
JOKSA
garsiniais įrašais. Detroito vi
vadu. Dirbo finansų ministeri1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave".—'
KONCERTAS
VAIKŲ LIGOS
suomenei filmą parūpino Det
Tel. 5 6 3 - 0 7 0 0
~
" ~~" " joje, valstybinio draudimo
6441 S. Pulaski R d .
8tai
e
Valandos pagal susitarimą
roito
Organizacijų
centras.
Fil
Šių metų spalio 18 d. Detroi
dės. Žemė, ant kurios koplytė- i 8°) > Švenčionių apskr.
v a l a n d o s pagal susitarime
te šv. Antano parapijos šven mas bus rodomas lapkričio 8 ir
lė dabar stovi, taip pat buvo , _ - - - — - •
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278
DR. FRANK PLECKAS \—
tovėje buvo ypatinga šventė, 15 dienomis, tuoj po lietuviškų
atvežta iŠ Lietuvos.
DR.
A.
JENKINS
pamaldų
Šv.
Antano
parapi
(Kalba lietuviškai)
->>;A\rkurioje
buvo
prisiminta
ir
pasi
Kai tryliktame amžiuje lie pastatomi nauji kryžiai buvu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
*Ž&3
jos
salėje,
1750
25-ta
g-tvė
ir
W.
melsta
už
kovojančią
ir
ken
tuviai priėmė krikščionybę, pa sių vietoje. Koplytėlės yra
Tikrina
akis.
Pritaiko
akinius;
j
f,.;.-^3
8
4
4
West
63rd
Street
kelės kryžių koplytėlių sta daromos slaptai, rizikuojant čiančią lietuvių tautą, , žuvu Vernor kampas, Detroite.
'Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
S. Sližys
sius ir gyvuosius sūnus ir
tymas Lietuvoje pasidarė labai patekti už tai į kalėjimą.
2618 W 71st St - Tel. 73751*9 : '
6132
S
Kedzie
Ave
Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta t r e č * ' ^ * "
populiarus. Jis rodė žmonių
Amerikos lietuviai brangina dukras. Vyskupas Vincentas
~~
'
'lIKlilo '
WA 5 2670 arba 489-4441
Kančios prislėgtas žmogus
prisirišimą prie tikėjimo. Kry pakelės koplytėles ir supranta Brizgys atnašavo šv. Mišias ir
DR LEONAS SEIBUTIS ~
žių arba koplytėlę pakelėje sta jų reikšmę praeityje ir dabar. pasakė pamokslą, šv. Antano nebesigėdi ašarų.
DR. K. A. JUČAS
I N K S T Ų . P Ū S L Ė S IR
~*&*#
ODOS LIGOS
tydavo, kai mirdavo žmogus, Jie stato jas prie savo bažny parapijos choras, vadovauFr. Bodenstadt
PR0STAT0 CHIRURGIJA.,;-*,!-'
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
kai gimdavo vaikas, kai ūki čių, tuomi parodydami užuo
Valandos pagal susitarimą
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
,.,„
ninkas norėdavo prašyti Die jautą kenčiantiems broliams
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
t
įstaigos
ir
buto
tel
6
5
2
1
3
8
1
vą apsaugoti jo laukus, arba ir Lietuvoje. 110 vyčių kuopa
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . r e z i d . 4 4 8 5 5 4 5
bendrai — pakeleiviui sustoti džiaugiasi, galėjusi prisidėti
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 4 3 4 - 2 1 2 3 , n a m u 448>6M8ir susimąstyti. Koplytėlės dau prie tos tradicijos, pašventin
Gydytojas ir Chirurgas
giausia buvo iŠ medžio. Liau dama savo koplytėlę ir tuo
DIPLOMATE. AMERICAN BOAJtO
DR. V. TUMASONIS
"
OF FAMILY PRACTICE
dies menininkai lenktyniavo, mi pagerbdama atminimą mi
CHIRURGAS
'""*"•
1407 So. 49ttt Court. Cicero. M.
2 4 5 4 West 71st Street
kuris gražiau iSpiaustys Kris rusių už tikėjimą, o taip pat
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2»-5'
taus arba Šventųjų statulėles. prisidėdama prie kovos už lais
ir 6-7 — iš anksto susitarus^«• - - •
Taip pakelės koplytėlės atsi vę ir teisę nevaržomai melstis.
rado visame krašte, o Lietuva
DR. IRENA KYRAS
Ofs. f * 5 8 6 3188: n a m u 381-377? ' '
Petras Juškevičius
buvo vadinama „Kryžių ša
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2U0BA
limi".
^
2659 W. 5 9 St.. Chicage
ŠV. MIŠIOS U 2
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
478-2112
LIETUVOS VYČIUS
Ateistiniam komunizmui pa
8 7 4 5 Weet63rd Street
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr. treč
M
vergus Lietuvą, tūkstančiai
Vai p i r m . antr ketv ir penkt
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai
koplytėlių buvo planingai su
Muz. Fausto Strolios vado
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
naikinta. Pastatyti dabar Lie vaujamas Chicagos Lietuvos
DR. K. M. tYMANTAV ~
tuvoje koplytėlę be specialaus vyčių choras lapkričio 8 d., 5
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. S. T. CHIRBAN
- •
leidimo, kuris retai teduo vai. p.p. giedos Švč. M. Mari
Lietuvis gydytojas
DANTŲ GYDYTOJAI
damas, yra nusikaltimas prieš jos bažnyčioje, 707 Plainfield
3 9 2 5 West 59th Street
2 6 5 4 West 6 3 r d Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4
įstatymus. Koplytėlė dabar vir Rd.„ Darien, IL. Šv. MiSios bus
Detroito LB valdybos ruoštoje vakaronėje — dr.
Vai pagal susitarimą: a n t r , t r e č r a d ^ ^ •
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir Seit
to tvirto Lietuvos žmonių ti atnašaujamos už gyvus ir mi
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro
Kęstutis Keblys ir poetas Kazys Bradflnas.
uždaryta
kėjimo simboliu. Nakties motu rusius Tietuvos vyčius.
Tel. - 7 7 8 - 3 4 0 0
Nuotr. J. U r b o n o
": :
-^1
METAI BE
KAZIO VEIKUČIO

•

•

Tikinčiuosius persekiojant

KNYGA APIE PARTIZANUS IR
OKUPACIJĄ

NĖRA ATOSLŪGIO
Pastaruoju metu iš okupuo
tosios Lietuvos laisvuosius Va
karus pasiekia vis daugiau ži
nių apie religijos persekiojimo
Lietuvoje „atoslūgį". Plačiai
kalbama, kad jau kuris laikas
vyksta komunistinės valdžios
ir tikinčiųjų vadovų pasitari
mai, kurių metu operuojama
vienų ir kitų nuolaidomis, ei
nant dėsniu „Do ut des" (duo
du, kad duotum). Esą, projek
tuojama paskirti naujus
vyskupus toms vyskupijoms,
kurios jų neturi. Taip pat dis
kutuojamas dviejų vyskupų,
maždaug prieš 20 metų oku
pacinės valdžios represuotų ir
nuo savo pareigų nušalintų,
grąžinimo į pareigas klau
simas. Su šiais reikalais bei
gandais rišama ir neseniai įvy
kusi Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų administratoriaus vysk.
L. Povilonio kelionė į Romą.
(Apie ją „Drauge" jau buvo
rašyta).
Ateina ir daugiau gandų,
kad tikintieji jau dabar esą ma
žiau persekiojami ir galį lais
viau melstis savo bažnyčiose.
Kaip iš tiesų yra, daugiau ži
nių suteikia neseniai laisvuo
sius Vakarus pasiekęs „LKB
Kronikos" nr. 49. Pasinau
dosime jos informacijomis, nes
šį leidinį reikia laikyti tikriau
siu informacijos šaltiniu.

niai procesai už 1979 - 1980 m.
religines eisenas iš Tytuvėnų į
Šiluvą. Buvo nuteisti Mečislo
vas Jurevičius — 3 metams ir
inž. Vytautas Vaičiūnas — 2,5
metų laisvės atėmimo patai
sos kolonijose bausmėmis. Ei
lė kunigų buvę valdžios įspėti,
kad šią vasarą neorganizuotų
religinių eisenų į Šiluvą.
Tačiau katalikai ruošėsi vyk
ti į didžiuosius Šiluvos atlai
dus. Kadangi oficialiais įsa
kais nelabai patogu drausti
žmonėms eiti į bažnyčią, buvo
išleistas specialus potvarkis,
pasirašytas Raseinių rajono
LDT vykdomojo komiteto, kad
nuo rugpiūčio 15 ligi 23 d. drau
džiama vykti į Šiluvą „vete
rinariniais sumetimais", nes
Raseinių rajone gyvuliai ser
ga užkrečiamomis ligomis —
kiaulių maru.

*

Pirmuoju rašiniu LKBK pa
teikia okup. Lietuvos religinio
gyvenimo 1981 .VII - IX, taigi
dar neseną apžvalgą. Jo pra
džioje rašoma: „Du Lietuvos
vyskupai — Julijonas Stepo
navičius ir Vincentas Slad
kevičius jau daugiau kaip 20
metų sovietinės valdžios yra
sukliudyti eiti ganytojų parei
gas. Neteisėta vyskupų trem
tis yra didelis krislas sovie
tinio prestižo akyse. Todėl
Maskva, atrodo, nori leisti
abiems vyskupams eiti gany
tojų pareigas, tačiau ta pačia
proga tikisi pravesti į naujus
vyskupus savo kandidatus. Ši
tos sovietinės valdžios pastan
gos ir kelia Lietuvos kuni
g a m s ir t i k i n t i e s i e m s
didžiausią susirūpinimą". Šia
proga LKBK skelbia Lietuvos
kunigų bei tikinčiųjų laišką po
piežiui Jonui Pauliui II-jam,
kuiame, be ko kita, rašoma:,,...
Iš tikrųjų baisu, kad Lenkų
tauta neteko 6 milijonų savo
vaikų — žuvo kas penktas pi
lietis. Mūsų maža tauta neteko
600,000 — kas ketvirtas žmo
gus paaukojo savo gyvybę už
Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę. To
dėl Lietuvos katalikai yra užsi
tarnavę teise klausti: ar ilgai
Maskva rinks kandidatus į
vyskupus? Mes norime vysku
pų, kurie turėtų gyvą tikėjimą
ir didelę meilę, kurie sugebėtų
vadovauti dvasiniam tikinčių
jų atgimimui. Mums nereikia
valdiškų vyskupų. Šventasis
Tėve, nuraminkite Lietuvą ir
paskirkite tik didžios dvasios
vyskupus".
Kaip žinome, okup. Lietuvos
kunigai nėra visi vienos nuo
monės dėl dvasininkų ir tikin
čiųjų laikysenos okupacinės
valdžios atžvilgiu. Viena jų da
lis yra aktyvus ir veda griežtą
pasipriešinimą bei kovą prieš
religijos persekiojimą („kro
nikiniai" kunigai), kita dalis
neveda griežtesnės pasiprie
šinimo akcijos ir esą linkę
stengus „sugyventi" su sovie
tiniais pareigūnais.
Pastaruoju metu, kaip rašo
LKBK, „labai suaktyvėjo reak
cija prieš aktyvius kunigus,
siekiant juos sukompromituoti
kunigų ir tikinčiosios liaudies
akyse. (...) Aktyvistų kunigų
diskreditavimu galbūt ruošia
mas kelias būsimoms represi
joms".
O represijos prieš tikinčiuo
sius ir Bažnyčią tebesitęsia.
LKBK vėl pateikia visą eilę
naujų persekiojimo faktų.dtai
1981.VI.25.26 įvyko du teismi

nių, bet toks giedojimas dėl versti t anglų kalbą, kur rin
įvairių priežasčių bažnyčiose koje žydų įtaka plati. Vienur
nebūtų įmanomas. Kitur kny kitur ir kalbos atžvilgiu ne
goje vėl aprašoma, kaip ko taip.
munistų daliniai, bemedžio
Dail Petro Aleksos sukurtas
Rašytojas Anatolijus Kai
nusistatymas
aptariamas:
dami
partizanus,
per
30
dienų
knygai
viršelis, atrodo, yra
f
y
p
Z
A
S
PRl
NSKIS
f
rys iš savo pavardės lyg turėtų
„Žūtbūtinė kova — verta ir nusausina upės kilpą (208 p.) taiklus. Reikia pagerbti išei
Simfoninė prasminga, o prasmingoj ko ar net nukasa kalną (211 p.). vijos lietuvių šaulių sąjungą,
būti pasinešęs į kairesnę pusę, bardavimas.
bet iš tikrųjų jis yra daugiau muzika. Ne patrankos dunda, voj mirties nėra. Didesnės idė Tai labai neįtikinantieji knygos kuri šį ir eilę kitų veikalų yra
konservatyvus dešinys. Tai o būgnų maršai trenkia".
jos už Dievą ir tėvynę žmogus epizodai, nebent pateisinami išleidusi. Gal ta jų meilė lie
daugelio talentų žmogus. Jis Apibūdindamas kaimo mo neturi" (92 p.). „Dievas ir tėvy autoriaus linkimu į kokį siur tuviškai kūrybai išplaukia iš
pedagogas, buvęs Šaulių gimn. ters Apolonijos Kančią, auto nė šiandien apsprendžia mū realizmą.
šaulių kūrėjo VI. Putvinskio
direktorius, visuomeninin rius rašo: „Pasiimk jos skundą sų veiksmus ir rytojaus prog
Veikale gal net nepropor dvasios, kuris, gimus jų šeimo
kas, savu laiku buvęs pava ir nešk lyg žariją delne" (34 ramą". „Komunizmas namus cingai daug vaizduojamas žy je kūdikiui, prabilęs: „Nuo da
sarininkų centro valdybos rei P8l.). Atbundančią enka paverčia griuvėsiais, o gyveni dų pasaulis. Galbūt autorius į bar mūsų kūdikis lopšy neturi
kalų vedėjas. Jis sportininkas, vedisto Gordono sąžinę jis ap mą užpila mirtį nešančia la tą pusę pasinešė, turėdamas girdėti kitokių žodžių, kaip
bent gi yra buvęs Pavasario taria: „Jo sąžinėje kildavo bai va" (103 p.). Mirties akivaiz minty galimybes knygą iš lietuviškus".
vyrų sąjungos sporto vadovas. sios smėlio pūgos, jos doje partizanas Algirdas savo
Jis laikraštininkas, poetas, iš prižerdavo ausis ir akis sauso kovą apibūdina viltinga min
leidęs kelis eilėraščių ir poemų purvo" (135 p.). Arba apie par timi: „Dievas nėra pralai
rinkinius (Blaškomi lapai, tizanus taria: „Miško brolių le mėjęs nė vienų kautynių"
Auksinė sėja). Jis dramatur genda neieškoma. Ji stovi už (29p.). Okupanto priespauda
gas, pradėjęs nuo vaidinimų kalbos palytėjimo" (201 p.). taikliai nusakoma trumpais
„Nėra Sov. Sąjungoje likimo bausti savo pavaldinius, gerai
vaikams, sukūręs per 20 dra Enkavedistą Arkadovą apibū žodžiais: „Savo namuose esi be labiau neįtikimo kaip sovietų suprasdami, kad į tikrąsias
mų, libretų operetei, operai* jo dina: Jis „yra toks kvailys, ku namų" (93 p.).
žemės ūkio statytojo", rašo priežastis dėl jų darbų plano
draminiai veikalai buvo vai riam užtenka proto laikyti sa
Šalia šių maloniai dėmesį at „Rysskaja Mysl" laikraštyje neįvykdymo vis tiek nebus atsi
dinti keliuose kontinentuose, ve išmintingu" (229 p.). kreipiančių dalykų, galima IX - 10 d. nr.
žvelgta.
yra išverstų į latvių kalbą, yra Partizanas Algirdas savo ko rasti ir vietų, dėl kurių tektų su
Praeitais metais vien 2įtoAš atsimenu atsitikimą, kur
premijuotų.
vos sąjūdį aptaria: „Mes ne abejoti. Pvz. kunigas savo buvau liudininkas. Pamask- miro rajone krito 19,000 gal
A. Kairys yra ir beletristas. faktų registruotojai ir ne la mokslo draugui, komunistu vio raikomo partijos biuro po vijų. Jie nugaišo, nes turėjo žieJo romanas „Po Damoklo kar vonų rinkėjai. Mes — laikas be virtusiam Gordonui paskolina sėdyje svarstė kolūkių ir vals moti
neatremontuotose
du" yra laimėjęs ,,Draugo" pre dabarties".
sutaną slapstytis. Komunistai tybinių ūkių gyvulių patalpų patalpose. Statistika Sov.
miją, išverstas į anglų kalbą, o
Kai kurie Kairio šioje kny palaiko jį tikru kunigu ir per žiemai statybos darbų eigą. Sąjungoje apie gyvulių kri
neseniai išėjo ir jo antroji da goje vartojami posakiai pri šauna. Kunigas dabar įninka Planas, kaip tai dažnai yra, de timą viešai neskelbiama.
lis. Iš viso jo išspausdintų vei lygsta aforizmams. Pvz. kuni jį gelbėti, kitaip „sąžinė bus gė, nes artėjo ruduo, o staty Mėginsime tai padaryti,-rašo
kalų jau netoli pusės kapos.
gas sako komunistui: „Tu pasmerkta viso gyvenimo kan tojai vos įpusėjo, su užplanuo „Russkaja Mysl".-Jei ir dukart
Didi publikos dalis jo vei neapykantą ir kerštą laikai sa čiai". Betgi kunigas nieko ne tais darbais.
sumažinsime 2itomiro rajono
kalais domisi. Kai kurie litera vo gyvenimo tikslu. Tai kri buvo padaręs, dėl ko sąžinė jį
— Kada raportuosite apie nugaišusių gyvulių skaičių ir
tūros specialistai turi savų minalas, ne politika" (29p.). galėtų kankinti visą gyveni plano įvykdymą? — paklausė padauginsime tą skaičių iš
priekaištų, bet Kairys savo kū Arba kitame puslapy skai mą. Arba šiame veikale rašo pirmasis sekretorius kolūkių 120, tiek dabar rajonų šalyje,
rybos keliu žygiuoja pirmyn tome: „Tas žavi, kas išlieka, ma, kad bažnyčioje giedama statybų organizacijos vedėją. tai gausime kiek ir sumažintą
tvirtu žingsniu. Jo kūryba ryš kas uždega ateinančias kartas „šventieji partizanai, melski
— Taip, drauge sekretoriau, gyvulių kritimo skaičių visoje
kiai patriotinė. Komedijose naujiems, nepaprastiems žy tės už mus". Tikime, kad tarp kaip aš galiu dirbti, jei iki šiol Sov. Sąjungoje — 1,200,000
plaka žmonių ydas. Veikalai giams" (47 p.). Partizanų partizanų buvo šventų žmo gavau tik 20% reikiamo cemen galvų. Tačiau kodėl Zitomiro ir
švarūs. Pigiais nuslydimais
to? Piautinės miško medžia kitų žemės ūkio rajonų sta
nesiekia laimėti prielankaus
gos jau tris savaites negaunu. tybininkai taip blogai dirba?
skaitytojų susidomėjimo. Jo
Darbininkai stovinėja, ban Kodėl metai iš metų iki žiemos
knygose respektas religijai.
kas grasina sustabdyti finan neišpildomi gyvulininkystės ūVeikalo formai jis neaukoja
kių pastatų statybų darbai?
savimą...
nei patriotinės, nei religinės,
— O kodėl pas jus tiek daug Nejaugi statybų organizato
nei moralinės tiesos.
pravaikštų? — apie ką kitą gal riai nesugeba ar nenori dirbti?
Antrame „Po Damoklo kar
vodamas klausia sekretorius. Tokius klausimus gali statyti
du" tome charakteriai gyvi —
— Ištvirkę,-ir lyg su savimi tik naivūs žmonės. Ar gali tu
ne kokie sausi kurios nors idė
kalbėdamas, tarė antrasis sek rėti lemiamą reikšmę asmeniš
kos vieno ar kito statybos tres
jos nešėjai. Istorines tiesas
retorius.
apie Lietuvos okupaciją, trė
— Tai ir nubausime,-tarė pir to vedėjo ypatybės prie sąlygų
mimus, partizanų veiksmus
masis. —Yra pasiūlymas pa visuotinio statybinių medžia
perteikia beletristine forma.
reikšti draugui papeikimą, įra gų trūkumo, kurį jaučia visos:
Stengiasi psichologiškai pa
šant į įskaitos knygelę, ir kolūkio organizacijos? Kodėl
grįsti aprašomus veiksmus.
įspėti, kad, jeigu iki spalio pir trūksta ir nepristatoma staty
Vietomis ryškus ryšys su liau
mos dienos gyvulininkystės binė medžiaga? Reikalas tas,
dies kūryba, pvz. šiame tome
fermose visi remontai nebus kad, kur šalyje statomos mil
aprašant, kaip Apolonija nu
baigti, bus iškeltas klausimas žiniškos elektros jėgainės ir ki
skęsta skalbdama rūbus, au
apie statytojų priklausomybę ti didžiuliai fabrikai, žemės ūtorius prabyla beveik raudų sti
partijai. Už vadinamas objek kio statybininkai vis lieka šio
liumi. Autorius savo veikale
tyvias priežastis mes niekam didžiojo pasaulio posūniai
Palyginus su šiomis statybo
nori pasakyti, kad su Apoloni
slėptis neleisime.
mis,
kuklios Žitomiro ar Volog
jos mirtimi pasibaigia tradici
Tokios scenos būdingos
dos
karvidės
lieka mažareikš
nės Lietuvos istorinis periodas
vidurvasaryje. Tada visuose
miais
objektais,
kurioms
ir prasideda naujo gyvenimo
3000 žemės ūkio srityse par
statybinė
medžiaga
—
kas lie
era.
tijos biuruose išklausoma sta
ka
nuo
didžiųjų
statybų.
Ta
A. Kairys įsijaučia net ir į
tybininkų ataskaitiniai pra
čiau
gyvulininkystė
Sov.
svetimesnio charakterio psi
nešimai Ir labai dažnai
chologiją, pvz. vietelė, kaip žy
įvyksta toks pat kurčiųjų pasi Sąjungoje pergyvena rimtą
das Gordonas Berlyno paėmi
kalbėjimas, kokį tik ką minė krizę. Šalyje trūksta mėsos,
mą lygina su Jeruzalės
jau. Prityrę kolūkių statybų or pieno produktų ir sunku tikė
išgriovimu. Autorius įstengia
ganizacijų vedėjai paprastai tis sulaukti iš karvių produk
megzti gyvus dialogus ir pa
su partijos vadovybe ir nemė cijos pagerėjimo, kol apie jas
naudoti vaizdų stilių. Pvz.
gina ginčytis. Jie pripažįsta bus rūpinamasi taip, kaip Žito
enkavedistų pulkininkas Gor
savo klaidas, ramiai prisiima miro rajone.
donas, išgirdęs apie karo pra
uždėtas baudas ir prižada nu
-r.
Rašyt. Anatolijus Kairys
džią, džiaugiasi: „Tai ne bom-

Karantinas apsupo Šiluvą iš
visų pusių. Buvo sutraukta
daug policinių pajėgų — mili
cijos, KGB agentų saugoti ke
lius, kad minėtu laiku tikin
tieji nevyktų į Šiluvą. LKBK
pateikia daugybę faktų, iš ku
rių matyti, kaip buvo žiauriai
elgiamasi su vykstančiais
tikinčiaisiais. Geležinkelių, au
tobusų, automobilių, ir kitų
susisiekimo priemonių vy
kimas Šiluvos krytimi buvo
sustabdytas. Traukiniai, kurie
važiavo, Šiluvoje ir gretimos
stotyse nestojo. Šiaulių rajone
stovėjo paruošti malūnspar
niai. Autoinspekcijos parei
gūnai buvo sutraukti net iš
Latvijos ir Gudijos. Buvę už
blokuoti ir visi keliai į Kryžių
kalną prie Meškuičių. VIII.23
Šiluvoje buvę daugiau unifor
muotų bolševikų pareigūnų,
kaip civilių gyventojų. Tikin
čiųjų tačiau susirinko, kad ir
ne tiek daug, kaip kitais me
tais. Iš tiesų jokios „kiaulių
maro" ar kitos užkrečiamos li
gos nebuvo. Kiauliškai elgėsi
tik valddžios pareigūnai.

LKBK pateikia ir daugiau
įdomių informacijų. Aprašo
ma, kaip prie Molėtų buvo
suimtas ir žiauriai tardytas
kun. R Černiauskas, kaip bu
vo suimta ir tardyta eilė lietu
vių vyrų, moterų ir merginų už
įvairius religinius pasireiški
mus.

Toje pačioje „Kronikoje" vėl
pateikiama eilė faktų apie švč.
Sakramento išniekinimą Vi
duklės, Pažėrų, Pagramančio,
K. Naumiesčio bažnyčiose. Vi
si šie organizuoti „apiplė
šimai" įvyko poros mėnesių
laikotarpyje. Tikintieji dėl to
griežtai protestavo.
įdomus yra tikinčiųjų pa
reiškimas komunistų partijos I
sekretoriui P. Griškevičiui
kunigų seminarijos reikalu,
kur reikalaujama nebepersekioti šios mokslo institucijos,
kad į ją galėtų įstoti visi norin
tieji tapti kunigais. Po šiuo pa
reiškimu pasirašė toks tikin
čiųjų skaičius: šakiuose -1459,
Griškabūdyje - 676, Kybartuo
se -1817, K. Naumiestyje - 922,
Sasnavoje - 288, Patilčiuose 105, Kaune - 2816, Alvite - 979.
(Pasirašiusiųjų sąrašas nepil
nas).

Rašinyje „Teroras prieš
kunigus" iškeliamos okup. Lie
tuvoje nužudytų kunigų kaikurios aplinkybės ir atme
tamas sovietų tvirtinimas, kad
„nusikaltėlius į klebonijas
traukia kunigų turtai". Į tai
LKBK atsako: „... ir vienu
ir kitu atveju nusikaltėliams
rūpėjo ne pinigai, nes jie bu
vo nepaliesti".
Dar yra LKB Kronikoje pa
skelbta nemaža žinių apie
tikinčiųjų moksleivių per
sekiojimą, apie įvairius netei
sėtus veiksmus tikinčiųjų at
žvilgiu. Iš to visko matyti, kad
ok. Lietuvoje nėra tikinčiųjų
persekiojimo
„atoslūgio".
LKBK tai patvirtina daugybe
nesenų faktų.

b. kv.

SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKIO
LIKIMAS

vininkas jai talkininkauja, atliekamą laiką iškeičia į
žuvavimą ir kūrybą.
„Taip, žuvauti aš aistringai mėgsta". Jam nėra
svetima
pažiūra „menas dėl meno". Jam artima pažiūDASAJTIS
ra „iuvavimas dėl žuvavimo". Bet jau pradeda atsi" Dar nepriklausomoje Lietuvoje esant, teko b o 8 t i - P / i ^ ^ a v a u per šešiolika metų. Kodėl mėgstu
paskaityti nepažįstamo Amerikos lietuvio rašytojo A S******7 G*l **<* tingio ką kitą dirbti ar gal todėl,
Tūlio pikantišku vardu knygą: „Aš bučiavau tavo **** e * u ^įį**
J°* ^ i e v a a Alachas neįskaito į
0
žmoną". Nustebau. Dingtelėjo mintis: „Būtų įdomu t^ **** amžių praleistų dienų žuvaujant. Jei taip,
pamatyti tos knygos autorių". Pagalvojau, kad tai ^ ^ gyvensiu šešiolika metų ilgiau, negu buvo man
negalimas dalykas. Jis toli už vandenyno. O aš 8 ^ irta - 2uvavimas yra žaidimas. Tuo laiku galėjau
nesiruošiau palikti savo krašto.
parašyti kelis romanus. Bet nežinau, ar jie būtų amePerilgu būtų pasakoti, kas ten buvo, kas atsitiko. ** m a n didesnį džiaugsmą negu pagauta žuvis",
Bet 1954 m. pavasarį ai atsidūriau Tampoje, Flori- ( A T - l a i s kas, 1963).
Mano
doje. Vietinių lietuvių klubo susirinkime susipažinau
I*****, kuriuo kreipiausi į A.T. ir prašiau
8Uteikti
su seniai ieškomu rašytoju Antanu Tūliu. Netrukus
duomenų apie savo gyvenimą ir kūrybą,
patekau į jų turimą motelį „Gay Surf' St Petersburge. 8 u d r u m 8 t « J« nuotaikas, nes jis atsakė: „Mielas
daktare, gal būtų geriau tylėti apie 65 m. sukaktį, nes
Gaivi bangų lūžtis yra netoli Meksikos įlankos. to amžiaus sulaukęs žmogus jau yra išmetamas iš
Vėjingomis dienomis girdimas bangų lūžimas. Jis šTyenimo, numestas į laužą, kaip sudaužyta mašina,
nėra taip dūsaujančiai ošiantis, kaip Palangoje, nes P a l i ^as sėdėti ir laukti ateinančios giltinės. Man jau
čia neaidi Jūratės raudos.
peršti širdį liūdesys, kad ir aš pagaliau esu pasmerkSaulėtomia dienomis matomas akinantis, ak- tas tem likimui". Bet po ilgesnių imtynių susitarėme,
vamarinės spalvos, nusidriekęs į begalybę vandens J o sutikimą nulėmė pagarba .Aidams" ir jo redakveidrodis. Ramus. Jo sapnuojantį paviršių U)nm A - Vaičiulaičiui
retkarčiais sudrumsčia, dienos rūpesčius užmiršęs
Sukaktuvininkas yra gimęs 1898 m. balandžio 6
nardantis delfinas, į paviršių iššokusi ir šviesos išsi- d Šeduvoje, Lietuvoje Jis mano, kad jo tėvas buvo iš
gandusi žuvis ar plačiai perveriančiomis akimis ka žinkur atsikėlęs į Šeduvą. Tėvas teturėjo tik grytelę
sidabrinių žuvų pulkų krypiavimas. Tik prazvim- i r daržą, nors vadinosi Tulevičium, buvo plikbajoris ir
biantys autovežimai nutraukia besimezgantį svajų laisvai vartojo lenkų ir rusų kalbas. Jis buvo
kamuolį.
neraštingas, bernu tarnavo aplinkiniuose sodžiuose
Savo „Gaivios lūžties" pastogėje Faustina ir ir Šeduvoje. Vedė našlę-Valantinienę, kurios mergauAntanas Tūliai gyvena ramiai, kiek užsidariusiai jau tinė pavardė buvo Marcijona Plungytė, kilusi iš
šešiolika metų. Priglaudžia ir globoja atvykstančius didelio ūkio netolimame Baukų kaime. Ji turėjo Sėduiš siaurės Floridos saulės ir žavingų pajūrių mylė- voje tris „šniūrus" žemės, trijuose laukuose po vieną
tojus. Tai jų duoninis šaltinis. Daugumą ūkinių ..Šniūrą". AT. neilgai gyveno Baukuose, motinos
| problemų, atrodo, tvarko Tulienė, o mūsų sukaktu- tėviškėje. Bet jie giliai įsmigo į jo atmintį- Novelėje

ANTANAS TULYS

„Paskutinis pasimatymas", atsilankius ir trumpam
laikui į gimtinę, jį užgožė gaivinantys vaikystės prisiminimai. „Baukų sodžiaus neradau. Jis buvo išsikėęs į viensėdžius. Kai brolis Kazys parodė vietą, kur
tada stovėjo Cepulio malūnas ir buvo sodžiaus pradžia, o prieš mane lingavo tik tirštų javų laukas iš
abiejų pusių iki pat kelio, aš gyvai išgirdau Cepulio
kieme šunį lojant, tą didelį Saliamoną, kurį palikau
išvažiuodamas. Kaip gyvas atsistojo prieš mano akis
Baukų sodžius. Išgirdau kitus šunis lojant ir žinojau,
kieno kieme koks šunelis loja. Mačiau kiemus,
skiedrynus ir anų dienų žmones. Abejose kelio pusėse
gūžojo šiaudiniai stogai, ant jų žirgeliai, žali samanų
kupstai. Žaliavo sodai. Mačiau gryčias, gryčią paskui
gryčią, daržines, kūtes, klojimus, klėtis,
„Bėgo dienos. Saulė tekėjo, saulė leidosi, sezonas i
sekė sezoną, darbymetis darbymetį. Piemenys įvarė
bandą į ūlyčią: karvės baubdamos, avelės bliaudamos lindo į savo kiemus. Mačiau žiemos vakarą —
savo tėvą ir kitus teis ūsuočius prie sudilusios kortų
kaladės. Maciau patį save žaidžiantį palentą, mušantį ripkę. Taip be galo, be tvarkos vaizdas paskui vaizdą, tūkstančiai visokių sodžiaus atsitikimėlių mirksėjo.
„Atsišaukė kalbos, pasakos, dainos. O tuo tarpu
žaliavo kviečiai, rugiai, tarp jų įsimaišęs žirnis, iki
pat kelio toje vietoje, kur palikau Baukų sodžių",
(Tūzų klubas, psl. 57).
Sunku palikti gimtinę. „Savo širdį raminau
įsikalbėdamas, kad mane čia riša tik voratinklio siūlas — vaikystės atsiminimai, žinia, jog čia esu
gimęs... Jaučiau, kad išeinu, vėl išeinu iš savo tėviškės. Likau vienas. Tylu, glūdų. Miške karveliai
burkuoja, ilgėjimąsi kelia. Nusiaviau kojas. Norėjau
dar kartą basas pavaikščioti ant Lietuvos žemės...
Gal tai bus paskutinis kartas" (T.K1. psl. 85-86).
(Bus daugiau)

gramai, atsivėrė siena. Salėje šo kės po KLB tarybos suvažiavimo
kiams susirinkę buvo per 1500 lie spalio 30 d Londone, Ontario.
tuvių.
Gabija

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 5 d.

CLASSIFIED ADS

Pamaldos katedroje

M13CELLANBOUS

Salia atskirų evangelikų pamal
dų, Sv. Mykolo katedroje vyko
katalikų pamaldos, kuriose pa
mokslą sakė iš Ottawos atvkyęs
popiežiaus delegatas 'Kanadai An
gelo Palmas. Įspūdingą giedoji
mą atliko solistai: H. Ražaitis, J.
Striubiškienė, A. Simanavičius ir
D. Viskontienė. Jungtiniam pa
rapijų chorui dirigavo sol. V. Verikaitis ir akompanavo Jonas G o vedas. Katedra buvo sausakimša
ir manoma, kad dalyvavo arti
2000 žmonių.

Sodžiaus gyvenimas tiesiog bai
sus savo tuštumu. Vasaros dar
bai, prarydami visą žmonių lai
ką, pavergdami jų akis ir ausis,
bepalieka nepalydėtą jų vaizduo
tę. Tiesa, daugumos sunkiai dir
bančiu žmonių taip sustingsta vi
si kūno sąnariai, jog tarytum ir
jų smegenys kiaušuose sustingsta.
Ką jau bekalbėti apie vaizduotę,
kad ir paprastieji jausmai sunkiai
beįvairuoja. Vis dėlto iš tūkstan
čio ar daugiau sodiečių randasi po
vieną antrą žmogų tokiuo sielos
įtaisymu, kurs nesiliauja dirbęs ir
kūno varguose. Kas gi be jų bū
tų mums pridainavę tiek tūkstan
čių dainų, prisekę tiek pasakų, da
vę tiek priežodžių, patarlių, pertarmių, tiek palyginimų su visais
pačiais smulkiausiais gamtos da
lykais: visa to, ką mes vadiname
liaudies kūryba, jos kultūros
reiškimu?

Koncertas

Koncertas vėl sutraukė tūks
tantinę masę. Nuotaiką sudarė
"Lietuva brangi" akordai, kurie
palydėjo skaidrių montažą apie
metų laikus ir Lietuvos vaizdus.
Programoje dalyvavo jungtinis
choras: Toronto, Montrealio, H a 
miltono vyrų ir moterų chorai.
Kanados lietuvių dailininkų parodos organizatoriai Lietuvių dienų proga, Iš kairės: skulpt. J. Bakys, Aid. Jankai- Tautinių šokių
programą taip
Nuotr. Tarvydo
tienė ir skulpt. Z. Docienė (nėra dail. A. Verterytės).
pat didžia dalimi atliko jungti
nės Hamiltono, Toronto, Mont
tarimui
lituanistinių
mokyklų realio ir L o n d o n o grupės.
ateities klausimais. Iškelti šie rū
Žmogaus teisių akcija
pesčiai: kodėl tėvai vaikus siun
Žmogaus teisių komitetas, vei
čia į šeštadienines mokyklas? ko
PLB ir KLB posėdžiauja
Spalio 9 —11 A, 19&1 m., T o 
jie iš tų mokyklų tikisi? ar tai re kiąs prie KLB valdybos, šių dienų
ronte sėkmingai praėjo X X V I - t o Į Lietuviu dienas buvo atvykęs alistiška? kaip įjungti tėvus į pa proga išspausdino laiškelius ant
sios Kanados Lietuviu dienos. iš Chicagos PLB pirmininkas V y 
mokų ruošą? kaip įjungti tėvus į kortelių, taikomus Kanados ir So
•Kaip užbaigiamajame žodyje iš tautas Kamantas. Ta proga ap
pačios mokyklos darbus? kas keis vietų vyriausybėms. Laiško tiks
sireiškė Lietuvos .konsulas dr. tarta eilė svarbių veiksmo reika
Jadvygos
tina programose? ar vertėtų su las iškelti viešumon
Zmuidzinas: "Tai buvo dainos, lingu rūpesčiu: Skuodžio ir Ga daryti programą tuo metu, kai Stanelytės bylą. Išdalinta ir su
dailės, žodžio ir šokio vaivorykš jausko bylu reikajlai, akcija Sei- vaikai mokomi klasėse, kad tėvai rinkta per 3,000 kortelių per visus
tė'"
į n ų katedros reikalu, "Pasaulio padidintų savo žinias ir daugiau Lietuvių dienų įvykius.
Penktadienio vakare Lietuvių j Lietuvio" prenumeratų padidini- pajėgtų vaikams padėti? Pasisa
dienos prasidėjo žodine išraiška , mas; talkininkų ir mokytoju V a - kyta, kad atėjęs laikas lietuvių
Trumpai apžvelgėme Kanados
Literatūros vakare. Savo pergyve-: sario 16 gimnazijai
parūpini-1 ^
^
^
^
Lietuvių d i e n ų įvykius. Kur bus
m o k
nunus kaip redaktore leidykloje , mas. Lietuvių Informacijos cent : | ^
į ^
sunki
k a d sekančios Lietuvių dienos, paaišir bandymus kurybis.<ai issireiKS-; ro rėmimas ir V Pasaulio Lietu- r d k a l i n ^ d a u ^ a u
^ 1 . ^
- g i sovietinėje sistemoje pasakojo | v i ų Jaunimo kongresas.
priemonių - plokštelių, knyge-

SPALVINGOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

INCOME

illlllllllllltlllllllllllllllillllllUII!IIIIIIIIUI

4259 S. Mapletvood, tel. 254-7459
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ UkvUUmai, pildomi
PILIETYBfiS PRAŠYMAI Ir
iitokU blankai.

| CHRISTIAN BROS.
1
BRANDY

sąjungos suvažiavimas

$$1049

SOUTHERN
COMFORT

SC99

AMARETTO
DI SARONO

12
$ 4S
10

100 Proof

1 MARTELL
1 3 Star VS Cognac

LEROUX
BRANDY
Aprtcot or Blackbery

25.4 oz.

| HENNESY
|
VS Cognac

$1029

6
S099
8
$C39
5
SJI39
4

25.4 oz.

25.4 oz.

Ankstyvą rytą po sėkmingai
pasisekusiu jaunimo šokiu "Ke
purinė", kurioje dalyvavo dau
giau kaip 400 jaunimo, dalis jau
nimo (apie 50) pradėjo rimtą
darbą. Padaryti KLJS ir KLJS val
dybų pranešimai, kalbėta apie
1983 metais Siaurės Amerikoje
vykstantį V Pasaulio Lietuvių
Jaunimo kongresą, kurio pusė
vyksta Kanadoje. Išrinkta nauja ! S

SC59

25.4 oz.

Liter — 33.8 oz

| COURVOISIER
|
VS Cognac

-

>LEROUX
ROCK&RYE

25.4 oz.

J$439

25.4 oz.
25.4 oz.

4

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iŠ mūsų sandelio.
COSMOS PABCELfi EXFRE88
2501 W. «9th SU Chicago, U. 00929

VS Cognac

13
S1H29
10

PAUL MASSON
BRANDY

WOLFSCHMIDT
VODKA

t

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzle Ave. — 778-22SS
siiiniHHiiiiiiiiiiiimmiiiiumumiisiiim
Arti 7S-Ooa ir Campbell — 2-jų butų

Pragiedruliai)

Arti 71-os ir Frandsco — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
Be to tarime gerų rezidencinių Ir pajamlnių nuo 5 iki 40 butu.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
TeL — 925-2737
Vytautas Valantinas

Skambinkit teL 436-7878
SIMAITIS

REALTY

iiiiiiiiiiiimnHiumiiuuiiimiuiiiiiiniiHi

2951 W e s t 6Srd Stase*

'VUOME'

BEVERLY SHORES, INDIANA
Lake Michigan community. Executive
retreat home. Secluded wooded area.
Custom built Mediterranean split-level:
Balcony, Bruce hardwood floors, fireplace, slate entrance porch, ceramic
tile foyer. Fully landscaped. 13 H %
interest available. Call 219—874-6065

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radk programa
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN.
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos
Ir Magdutes pasaka. Sią programą
veda Steponas ir Valentina Minkai
Bizno reikalais kreiptis j Baltic Flo
rists — gilių bei dovanų krautuvę.
502 E. Broadway. So. Boston, Mass
02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuvišku kny

Spalvotos ir paprasto*. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I N AS TV
2346 W. 68 S t , teL 776-1486
iiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiii
iMiMiiiiiiiriiiiiiuiHiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

HELP

WA N T E D

INTERNATIONAL COMPANY
In Loop area reąuires
VENTILATOR OR WIG MAKER
For immediate consideration
call Mike Lasky at

• 7 7 - 0 1 71,

^

P LU M B l N G
Licensed, Bonded, Insursd
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass biocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

DĖMESIO
l'ACKAGE EXFBE8S AOKUCY
MARMA NOREIKUarS

SIUNTIMUI 1 LIETUV4

Labai pageidaujamo* g%TOm rtUits
prekta. Maistas U Europos samdllis
S E R A P I N A S — 636-2960
2008 W. 0»th St, Chloaco. UL S9SSS
TeL 125-2787
HIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIUUlUUUiUUUIlUIII

M OVI N G

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

SfiRfiNAS perkrauato baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauds.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA Visatinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Telef. — WA 5-8063
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias risiIIIIIIIIKIIlilUilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlItlIlIlHIII tinas korteles.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais
Būsite patenkinti mūsų patarnavV
mu.

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

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumi}
Tel. 3 7 6 . 1882 arba 376-5996
llllllllllllllliuuilllllllllllllllllllilllllllllll
10% — 30% — SO% pagtoii mokėsit
ui apdraudė nuo usnies ir automo
bilio

ciiHiinitiiHHinniiieuuiintffiKiiiiuiiis;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FRANK

ZAP0LIS

32081/2 West 95th Street
Telef. GA 4-8654
lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllimillllll

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINI SANTRAUKA

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES
•
Visuose Metuviikuose namuos*
turėtų būti lietuviSka vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavuke ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavuke.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, ksd Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų faunuose.

Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA

Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
Iileido 1979 m. "Dirvos" B-ves ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
Vytalls Matulaitis
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai:
lius
Dundzilai.
Lietuvos geografijos pratimai
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
DRAUGAS, 4545 W. 6SM St..
paruošti lietuvių mokyklų aukš mažiesiems, pagal amerikiečių lei
Chicago, IL 60629
tesniems skyriams. Pratimus dyklų metodus.
parenka mokytojai pagal reika
Kaina su persiuntimu $1.60
lingą temą.
Pratimai tinkami
R e m s i t e tuos biznierius, kn
naudotis ir nelankantiems lietu
viškų mokyklų.
I n e skelbiasi dien "Drmusje"

KUR BĖGA SESUPE

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu,

Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Didelio formato. Kai
na s u persiuntimu $3.85.
I
Užsakymus siųsti:

KLJS valdyba su pirmininke Zi- | _ „
nyjTs^
A^rrTlNJ
DRAUGAS, m5
W. 6Srd SL,
ta Bersėnaite. Jos vadovaujamai E K.fcIVl I
M A K Y liN
Chicago, IU. 60629
valdybai teks išrinkti ir paruoš- E
iiiiiiiiHiiiiiiiirrniiniiiiiiiimiiiiiiuiiiiiii
ti Kanados atstovus į kongresą Į S
Liter — 33.8 oz.
25.4
oz.
ir prisidėti prie kongreso dalies Į S ^ ^
iiuiimiuimiitiiiiiimmiiimiiiiiiiuiiiiiii
Kanadoje: Studijų dienu T r e n t | | A O . R A T T J I TD A T T
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
universitete, Peterborough mies- [ a r \ o D / \ . v ^ , r l
LvK/VLl
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
te (maždaug valandą kelio n u o 5
German Brandy
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Toronto) ir uždarymo Montrea- f S
siems prieinamos.
59.2 oz.
25.4 oz.
lyje.
^IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIlHllllliniHIIIIIIIIMIUIIIIIIIMIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIlIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIiniinillllllllMIIMIIIlMIlII^ iiiiiimiiiiiiiHmmmmmiiiimmimnia

$1099

Vertimai

imumiiiiiiiiiiHiinuiHimiiiiuiiimiHnii medinis. Tik $38,500.

Mažvydas 1547 m. prabilo:
„Lietuvninkumpi ir žemaičiumpi". Iš viso iki 1939 metų karo
pabaigos išėjo per 41,000 lietu
viškų knygų.

25.4 oz

Liter — 33.8 oz.

1 MARTELL
1 3 Star VS Cognac

Kanados lietuvių į a u n i m o

5
98
13

SEAGRAM'S
Canadian VO

d.

TELEVIZIJOS

• • •a

Tm

BELL REALTORS

INCOME TAX SERVICE
NOTA.RY PUBLIC

Tel — RE 7-5168

4555 West 63rd Street
DISCOUNT WINES & LIQUORS
Prices effective thru Saturday, Nov. 14th
Make Us Your Brendy & Cognac Headquarters
• • •

Notariatas —

M. A. $ I M K U S

KILIMUS IR B A L D U S
Tauta gausėja, kada žmonėms
Plauname ir vaškuojame
gimsta daugiau vaikų, bet gyvėvisų rūšių grindis.
ja — šviesėja, žmonėms taurėBUBNYS
jant, o tam reikšmingi yra są
moningo rašytojo, galingo meni
ninko kūriniai.
• •-•• • • » • • • > m t n a į į • • • • •» • • •
Vydūnas IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIII

I

Shop -N-Bag Food Center

B U T Ų NUOMAVIMAS

Draudimas — Valdymą*
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenuc,
N a m ų pirkimas — Pardavimas
Chkago, UI. 60632, tol. 927-5M*

lių ir t. t.
Aušra Jurašienė. Sako, atvykusi į;
Vaikų sporto šventė ir
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS
vakarus išsivežė: 1) nusistatymą:
„mg^įs
sporto
10 dlanų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas,
Dailės paroda
prieš bet kokį draudimą, 2) s*ep- i
Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais i i New Yorko:
tiška galvojimą kritikai, 3) aler- i Pirmą kartą į Lietuvių dienas
Visą savaitę prieš Lietuvių die
balandiio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14,
giją siaubo literatūrai ir 4) pagar-; stengtasi aktyviai įjungti vaidus,
nas Toronto miesto rotušėje vyko
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7.
f bą tikrai literatūrai.
i sumosiant specialiai ^ v a d a m s
18 dailininkų meno paroda. Ati
15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva ir Roma.
sporto šventę. Joje, jokio yp'atindaryme dalyvavo per 100 ir kal
Išvykstama
pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
Savo kūrybos apysaką p a v a a m - : g Q p a s i r u o š i m o
nereikalaujant,
bėjo senatorė N e i m a n iš Ottalio
28,
rugpiūčio
30, rugsėjo 20.
tą "Dainos gimimas" iš veika.o | ^ ^ d a I y v a u t i n u 0 5 _ 18 m.
vos. Taip pat sveikino KLB pir
15
dienų
kelionė:
Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga.
"Muzika įžengiant į neregėtus j a m ž i a u s į j ė g i m 0 j š o k i m 0 ir m e mininkė Joną Kuraitė.'
Išvykstama šeštadieniais iš New Yorko: birželio 12, liepos
miestus" skaitė rašytojas Algir- j t i m Q rungtynėse_
Vyresnieji spor31, rugpiūčio 7.
das Landsbergis. Savo v a i z d z i u : tininkai surengė krepšinio rungBanketas ir šokiai
Jonas Adomėnas, vadovas
- perdavimu ir humoristiniu nusi- t y n g s t a r p H a r n i l t 0 n o ir Toronto
Iškilmingoji
Lietuvių
dienų
da
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD.
teikimu Landsbergiui pavyxo per- j k l u b u >
lis buvo banketas su programa,
NEW YORK, N.Y. 10017
duoti sovietinio "angelo sargo"
KLB švietimoo reikalais
galvoseną, sekant choristus tarp
TEL. 212 986-1500
kurią atliko Nerija Linkevičiūtė
posėdis su tėvais
tautiniame dainų ir šokių festi
ir Algirdas Landsbergis. Dalyvavo
RAŠYKITE DEL NEAPMOKAMOS BROŠICROS
valyje, Valijos krašte, Didžiojoje
Šeštadienio popietė skirta pasi-iper 350 svečių. Pasibaigus proBritanijoje. Dr. Rimvydas Šilba
joris pateikė analizę "tremties" ^llMllfllllltllflMttlflMlll»S«UilHIIIIIlllllllHIIIIII11IlllllllllIIIlllllllIfltlllllllIlllllllllItItIHIIIllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllEJ=
HIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII1IIIIII
ir "tremtinio" sąvokų šiandieni
niame rašytojuje.
I s
Toliau kalbėjo T o m a s V e n c - s
lova, kuris teigė, atvykęs į V a - S
karus, pradėjęs rašyti prozą ir ta- S
pęs esejistu vietoj poeto, nes V a - £
karuose laisvai gali išreikšti sa- j £
vo mintis. Nebereikalinga slėpti į s
po alegorijomis. Taip pat kalbėjo
apie disidentus, kurie sovietuose
laikomi sergantys, nesilaiką vi
suomenei nustatytų normų. T a 
čiau jie yra vieninteliai norma
lūs žmonės, nes gyvena sergan
čioje visuomenėje. Lenkija tačiau
pasirodė kaip sveikų žmonių vi
suomenė, kuri, tapusi sveika, ne
betinka sergančioje Sovietų Są
jungoje. Taigi Lenkija tapusi ge
riausia viltim, nes milijonai atsisakė sirgti. Tuo ir baigėsi litera 5
tūros vakaras. Dalyvavo arti 3 5 0 .
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The struggke for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
U ž s a k y m u s siųsti:
MICHAEL
BOURDEAUX,
MJL., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handling $8.95.
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DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijoj mokesčio.
"V

s

Korp! Neo-Lifhuania suvėlavimas

LST korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus metiniame susirinkime lapkričio 1 d Liet. Taut. namuose. Į senjorus
ir filisterius pakelti junjorai iš kairės: Kęstutis Pocius, 2ivilė Endrijonienė, Vytautas Dargis, Jonjorų tėvūnas Vy
tas I-\oplys, magistrė Marytė Dulskytė, Darius Balčeris, Paulius Deveikis, Gintaras Dargis ir Vytautas Liškūnas.
Korporacijos spalvos pakeltiesiems bus uždėtos šeštadienį, lapkričio 7 d. iškilmingo posėdžio metu.
«
Nuotr. V.A. Račkausko

AFRIKOS MAROKAS

Aistros yra arkliai gyvenimo
vežime; bet mes tik tada gerai
važiuojame, kai protas laiko va
džias.
K. ]. Weber

Prancūzų rašytojas Sent — krikščionybę, lotynu kultūrą bei
Egziuperi, gerai pažinojęs Šiaurės stabmeldystę ir mielai priėmė
Afriką, apie Maroką rašė, esą, jiems suprantamesnę "šventąją
šis kraštas iš oro primena nuos knygą" — koraną bei arabų
tabaus grožio margą paukštę, at raštą. Tanko vadovaujami berbe
sitūpusią Atlanto vandenyno pa rai 711 — 720 m. tnet nukaria
krantėje. Dabar daugybė turistu vo Ispaniją, Portugaliją, Šiaurės
lankydami įsitikino, kad Maro Afriką iki pat Tuniso ir tapo ak PRAŠOME!
kas yra labai margas ir kontras tyviais islamo skelbėjais nuka
Pagal savo išgales aukoti TAU
tingas kraštas. Iš rytų supa Sa riautoje šalyje.
TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk
charos smėlynai su išdžiūvusiais
dyti, Lietuvos Laisves Iždui — lais
/. Mškns vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kal
sūriais ežerais ir paslaptingais mi
bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
ražais, iš vakaru rausvos uolie
dijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą
nos prie vandenyno, krantus ska
finansuoti
ir politiniams kaliniams gel
Įvairių esama dailininkų. Kai
lauja ramios ir gaivios Atlanto
bėti.
kurie, "pieSa" arba "tapo" ne
bangos.
Kalnų viršūnės, viršijančios paprastu bOdu: šaudo į dažų Nepamirškite tam tikrą procentą ir
3 — 4 km aukštį, žėri baltapū butelius, vildamiesi, kad jie išsilies savo testamente įrašyti: not-for-profit,
kiais sniegynais, o'netoliese upių į į nepakartojamus ^devrus, dro- tax eocempt corporation — Litbuanian
drėkinamose žemumose klesti bėmis vedžioja šunis, "kurdami National Foundation, P.O. Box 21073,
datulių palmės bei apelsinų plan nesitikėtą jų pėdų rezginį. Žinia, Woodhaven, NY 11421.
tacijos. Skrendant pajūrio lygu dauguma darbuojasi įprastomis
ma, po lėktuvo sparnais gan greit priemonėmis, savo rankomis...
kaitaliojasi derlingi juodžemių
ploteliai su plytinės spalvos rau
donžemiais, ryškiai žali subtropi
kų augmenijos lopeliai su liūd
nais, per vasaros sausmečius iš
degusiais stepių laukais.
Viduržemio ir Šiaurės vakarų
Afrikos klimatas — visą vasarą
V * Ur A
šilta, giedra ir sausa. Pajūrį gai
vina šaltoji Kanarų srovė — čia
A. A.
palyginant nekaršta, vasarą 20
ALEKSAS MARCIJONAS
— 23 1. C temperatūra, tačiau kri
Gyveno 5718 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
tūlių ne daugiau kaip 10 mm
More lapkričio 2 d., 1981 m., 5 vai. p.p„ sulaukęs brandaus amž.
per mėnesį. Šiuo laikotarpiu gy
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte. Amerikoje išgyveno 32 metus.
ventojai augalus turi laistyti,
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Bartkute), 2 sesers
nors daugely vietų gerai įsišak
dukterys: Vltalina Ptnkauski su seimą, gyv. Minneapolis, Minnesota,
ir Norbertą Zikanowski su Seimą, gyv. Vokietijoje, švogerka Alek
niję citrininiai augalai, o juo la
sandra Dapkus su vyru Jonu, gyv. Hartford, Coim., ir kiti gimines,
biau alyvmedžiai gerai pakenčia
draugai ir pažįstami.
sausąjį klimato periodą, maitin
Priklausė Marąuette Parko Namų Savininkų dr-jai ir Chicagos
damiesi gruntiniais vandenimis.
skyr. Vilniečių sąjungai.
Tyrinėtojus labai stebina neretai
Kūną* bus pašarvotas ketvirtai nuo 6 iki 9 vaL vak. ir penktad.
augančios eukaliptų giraitės, ku
nuo 2 iki 9 v. vak. Petro Bieliūno koplyčioj, 4348 S. California Ave.
rios kitose šalyse auga daugiau
Laidotuves {vyks Seštad., lapkričio 7 dieną. 15 koplyčios 9 vai
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
sia tik drėgnuose subtropikuose.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
Mokslininkų tyrimai įrodo, kad
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Maroke yra požeminių vande
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
nų, kurie kitados, matyt, ir Sa
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
charą gaivino. Bet tolstant nuo
NuHudus 2MONA.
Atlanto Sacharos link, vasaros
Laid. direkt Petras Bieliūnas — Tel. LA 3-3572.
darosi karštesnės ir dar sauses
nės, o steninis kraštovaizdis pa
mažu pereina į dykuminį.
Rudenį ir žiemą, kai dažnesni
lietus, gamta gerokai atsigauna
sužaliuoja, baigia galutinai nu
nokti apelsinai ir mandarinai
Žiemos vidury pajūrio lygumose
oro temperatūra nukrinta že
A. A.
miau 12 — 14 laipsnių C Šalčių
esti tik kalnuose ir dykumose.
JURGIS LORENCAS
Pažymėtina, kad Maroko že
mėje gyvenama nuo seniausių
Gimęs Raseiniuose. Mirė Crown Point, Indiana, su
laikų. Gyventojų pagrindą su
laukęs 77 m. amžiaus.
daro berberai, kurie atsirado isto
rinio laikotarpio pradžioje. Tai
Pasiliko nuliūdime sesuo Halina Plaušinaitienė su
europietiškasis pietų tipas, kuris
vyru Antanu, seserėčia Daina Plausmaityte, seserėnas
nuo VIII a. smarkiai buvo arabi
Gintaras Rėklaitis su žmona Janina ir šeima.
zuotas. Jo atstovai daugiausia
tamsiaplaukiai,
šviesiaplaukių
Pašarvotas Budeikio koplyčioje, 4330 South Califor
ir rudaplaukių nedaug. Pasi
taiko šiek tiek negrų atkeliavu
nia Avenue, Chicago, Dlinois. Budynės bus ketvirtadieni
sių čia iš Sudano, žydų ir kolo
7-tą valandą vakaro. Penktadienį, lapkričio 6-tą d., 10
nijiniais laikais nemaža atsiradu
vai- ryto bus lydimas j Lietuvių Tautines kapines.
sių prancūzų ir ispanų. Dabar
Maroke virš 15 milijonų gyven
tojų.
Be to tenka pažymėti, kad Ma
roke senovėje vyravo gausi stab
Brangiam sūnui
meldystė — šaltinių, medžiu,
olų ir vėjo stebuklingų dvasių
A. f A. ALBINUI STULGAI
gilus garbinimas. Nors kai kur*
ypač pietuose, buvo krikščioniš
mirus,
kų ir žydų tikybos genčių. Ta
tęvos PETRĄ ir JUZEFĄ, seserį DANUTĘ ir bročiau VIII a. pradžioje čia pasiro
H LOUI£ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaufiiame ir
dę arabai nepaprastai stebėtinai
kartu liūdime.
greitai arabizavo ir islamizavo
ALDONA IR ANTANAS LAURINAIČIAI
'berberus, kurie arabus sutiko kaip
MARCELĖ KNATAITIENĖ
išvaduotojus
iš
bizantiškojo
jungo. Berberai gan greit užmiršo
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minėjime. Šventės metu pakeltie valdybą sudaro: pirm. Cezaris
nų išvykas. Stovyklų metu buvo
siems senjorams, spalvingų cere Modestas, vicepirm. Jolita Kriausaukiami kas du metai korpomonijų metu, bus uždėtos spal čeliūnaitė, vicepirm. Jonas Bertu
rantu suvažiavimai, kurių metu
lis, sekretorius Audrius Regis ir
vos.
išklausoma vadovybės praneši
Visi
kviečiami
dalyvauti. iždininkas Petras Bučas.
mai ir išrenkama nauja vyr. val
Korpl Neo — Lithuania vyr.
(aj)
dyba.
Šiais metais suvažiavimas jun
giamas su Korp! Neo — Lithua
A. f A. JUOZUI ČEPAIČIUI
nia 59-nių metų veiklos minėji
amžinybėn iškeliavus, brangiuosius — seseris ELENUTE
mo, kuris įvyks lapkr. 7 d. Taut
TAUGLNIENĘ
su vyru ANTANU ir šeima, PETRONĖLĘ
namuose (6422 So. Kedzie Ave.)
GUDAJTIENE su vyru ANTANU ir šeima, ONUTĘ DTJMChicagoje. Pasimeldus 10 vai.
ČIUVEENE su vyru ANTANU ir kitus gimines nuošir
tėvų jėzuitų koplyčioje, pagerbus
džiai užjaučiame skausmo valandoje ir su jais liūdime.
žuvusius už Lietuvos laisvę ir mi
rusius korporantus, padedant gė
GENĖ IR VIKTORAS BACINSKAI
lių puokštę prie Laisvės pamink
LAIMA IR JONAS ŠALČIAI SU ŠEIMA
lo, 12 vai. Liet. Tautiniuose na
muose pradedamas suvažiavimas.
Darbotvarkėje numatyta iškil
minga sueiga, darbo posėdžiai,
kurių metu bus padaryti praneši
A. A. TEODORA JAKUBAITIS
mai ir išrinkta vyriausioji valdy
LINGYTE
ba.
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė lapkričio 3 d., 1981 m., 7:05 vai. vak., sulukus 89 m. am
Po suvažiavimo visi dalyviai
žiaus.
pasilieka Korp! Neo — Lithuania
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Linkuvos valse. Ameriko
Chicagos skyriaus ruošiamame
je išgyveno 32 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers duktė ir jos sūnus, bei
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Saulių Sąjungai, Pensininkų klubui ir Lietuvos
Dukterų draugijai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vai. p.p. Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 7 d. Is koplyčios 9 vai
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
JUOZAS ČEPAITIS
Nuliūdę: GIMINĖS
Gyveno Windsor, Kanadoje.
Mare lapkričio 2 d., 1981 m., sulaukęs pusšs amžiaus.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, tel. 476-2345.

Lietuvių studentų tautininkų
korporacija Neo — Lithuania
žengianti į 60-tuosius veiklos me
tus, tebėra gyva ir veikli. įsikūrė
1922 m. Lietuvos universitete,
Kaune, veikė studentų, mokslei
vių ir kaimo jaunimo tarpe, bet
komunistinės rusų okupacijos lik
viduota, o karai baigiantis, gy
vieji likę nariai, pasklido visame
plačiajame pasaulyje. Amerikoje
veiklą atgaivino 1950 m. ir pir
mąjį tautinių korporacijų suvažia
vimą sušaukė 1955 m. Toronte,
Kanadoje Siame suvažiavime su
sijungė filijos su neolituanais ir
vėl pradėjo veikti bendru Neo —
Lithuania vardu.
Pradžioje prieauglis buvo dide
lis ir Korp! Neo — Lthuania ati
darė savo skyrius didesnėse lie
tuvių apgyventose vietovėse: To
ronte, New Yorke, Bostone, Philadelphijoje, Clevelande, Detroi
te, Los Angeles. Pradėta ruošti
stovyklos — studijų savaitės, ku
rios vėliau susitraukė į 2 — 3 die
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Gim6 Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Petrė Gudaitiene, Ona
Dumčienė ir Elena Tauginienė, švogeriai Antanas Gudaitis, Antanas
Dumčius ir Antanas Tauginas. 6 seserų vaikai, kiti giminės, draugai
ir pažįstami. ,
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, Vasaitis - Butkus koplyčioje,
1446 South 50 Avenue, Cicero, Illinois.
Lankymo valandos nuo 2 iki 9 valandos vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 7 dieną. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje tvyks
gedulingos pamaldos už mirusio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti a a. Juozo Čepaičio laidotuvėse.
Nuliūdę Seserys, švogeriai, seserų vaikai ir kiti giminia.
Laidotuvių direkt Butkus — Telef. 652-1003.

A. t A. DR. BRONEI ZELBIENEI
mirus,
jos seserį GENUTĘ FUNISKIENE bei kitus ftfmines,
draugus ir pažįstamus giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.
St. Petersburgo Sv. Kazimiero Misijos
Moterų Vienetas
Muz. P. Armonas, vadovas
S. STEPONKIBNĖ
O. ARMON1ENĖ
BURBONIENĖ
B. BALNIENĖ
J. MARDOSIENĖ
E. KRASAUSKIENĖ
S\ VAŠKIENĖ
V. KRIAUČIŪNIENĖ
M.
VIRBICKIENĖ
S. RACINSKIENĖ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 S o . California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. f A. ALBINUI STULGAI
per anksti amžinybėn iškeliavus,
jo tėvams JOSEFTNAI ir PETRUI STULGAMS, BRO
LIUI ir SESERIAI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
ir kartu liūdime.
Chicagos Lietuvių žuvautojų - Medžiotojų
Klubo Valdyba ir Nariai

Mielai sesei
A, f A. MARYTEI KALINAUSKIENEI
iškeliavus į amžinybe, skautiškos idėjos bro
lius Toronte: jos vyre Leoną, sunūs Gedi
mine su žmona, Rimą ir Arūnę užjaučiame
ir kartu liūdime.
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA

A . f A.
ZENONUI PRATKELIUI mirus,
žmoną T rELEN MARIE ir vaikučius, motiną MA
RIJĄ PRATKELIENĘ, seserį IRENĄ su vyru, mo
čiute ELENĄ DUBAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime
KOVŲ IR RESKEVICIŲ ŠEIMOS
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X I i t o a m c o s futbolo klubo
tradicinis vakaras su šokiais
x Kun. Viktoras Dabučis, 147 numatomas lapkričio 28 d. 7 vai.
\ Montgomery Place, Paterson, N. vak. Šaulių namuose.
AREŠTAVO JTARIAMUS
ILLINOIS CENTRAS
i J. 07501, "Lietuvos bažnyčių"
X Runas Vaitkus, Steam
knygų autoriaus paprašytas,
Chicagoje, Clark ir Randolph
Policija areštavo vakarinėje
Boat Village, Colo., per soL Algį
sutiko būti ryšininku tarp išei
gatvių
sankryžoje,
statomas
Il
Chicagoje
gyvenantį David FayGrigą, kuris neseniai jį aplankė,
vijoje esančių Kauno arkivysku
linois
valstybinių
įstaigų
cent
son,
20
m.,
ir jo merginą Karen
užsiprenumeravo vieneriems me
pijos kunigų ir autoriaus, padėti
ras, kuris kainuos apie ISO mil. Brandon, 17 m. Jie buvo paste
tams "Draugą", n e s pasiilgęs
jam rinkti reikalingą medžiagą
dol. Jį užbaigti numatoma 1964 bėti kartu buvę su Nicole Lee,
lietuviškų žinių i š lietuviško gy
"Draugo" atkarpoje vakar bei nuotraukas, o taip pat pagelj m. Vien už vietą užmokėta 20 13 m., prieš pat jos nužudymą.
venimo. R. Vaitkus yra čikabaigėme spausdinti V. ūselienės \ bėti Bibliotekos leidyklai telkti
• mil. dol., už nugriovimą ten bu- Įtariama, kad ta moksleivė bu
giškis ir ilgus metus buvo savi
novelę "Laiškas", šiandien pra reikalingas lėšas, kurios reika- ninkas "Play house" Marąuet! vusio Sherman viešbučio užmo vo nužudyta, nes nesutiko įsi
dedame spausdinti Dasaičio stu- lingcs serijinio veikalo — UI te Parko lietuvių kolonijoje.
kėta 4 mil. dol. žemių iškasi- velti į gatvės merginos gyve
dijėlę apie rašyt. A. Tūlį — "An tomo — Kauno arkivyskupijos Šiuo metu R. Vaitkus vadovau
• mas ir sustatymas rėmų pama- nimą.
tanas Tulys". Studija nebus lei spaudos darbams, šiuo reikalu ja kilimų valymo prekybai.
f tams lieti — 6,8 mil dol. Vidaus
ATLEIS 300
džiama atskira knyga, tai pra jis jau išsiuntinėjo laiškus ir
dekoravimui ir baldams teks iš
specialias
anketas.
X
Kazimierui
Vaitkevičiui,
šome sekti atkarpoje.
Chicagos miesto Human Ser
leisti 25 mil. dol.
vienam i š "Draugo" spaustuvės
vices departmentas, federalinei
x Emine B. Prose, aktyvi
X Prel. Ladas Tulaba, svečias
SUKČIAI TEISME
linotipininkų, lapkričio 3 d. su
vyriausybei susiaurinus para
iš Romos, lietuvių gv. Kazimie-1 ALRK moterų sąjungos veikė- ėjo 75-ri metai amžiaus. Sukak
Chicagoje patraukti teisman mą, uždarys 12 savo įstaigų įvai
ro kolegijos rektorius, sekma-; ja, yra viena iš organizatorių tuvininką pasveikino redakcija,
S
žmonės, kurie apgaulingai no riose miesto dalyse ir atleis'300
dienį pašventinęs šv. Kazimiero | rengti Balfo pirmininkei Marijai administracija ir spaustuvės per
rėjo gauti pinigų iš automobilių tarnautojų. Tas departamentas
lietuvių kapinėse savo pusbrolio I Rudienei pagerbimo vakarą. Tą sonalas, linkėdami dar ilgai dar
apdraudų bendrovių.
stengiasi padėti pagalbos reika
a. a. Juozo Tulabos ir pusseserės i vakarą ALRK moterų sąjunga buotis. Tenka pastebėti, kad
:
lingiems.
vyro a. a. dail. Juozo Pautie- M. Rudienei įteiks labiausiai pa- jam šį mėnesį taip pat sukanka
PELNAS PAAUGO
niaus paminklą, aplankęs dauge sižymėjusios moters žymenį.
60 metų, kai dirba spaustuvi
MIRTIS SUSIDŪRIME
Finansiniuose sluoksniuose
lį artimųjų, trečiadienį, lapkri
x Kauno "Aušros" berniukų ninku. K. Vaitkevičius nepri
skelbiama, kad, nežiūrint eko
Esant aplytam keliui, susidū
čio 4 d. lėktuvu išskrido į Los ir mergaičių gimnazijų buv. mo klausomoje
Lietuvoje
dirbo
nomiškai
sunkaus
laikmečio,
rė automobiliai prie 1100 ir So.
Angeles, Calif., kur sekmadienį kinių ir mokytojų suvažiavimas "Varpo" spaustuvėje linotipi
Chicagos
firmų
pelnas
trečiame
Cicero
Ave., Chicagoje. Užmuš
dalyvaus iškilmėse ir aplankys: rengiamas ateinančių metų ge ninku, o vėliau kaip technikinis
šių
metų
ketvirty
paaugo
20%.
ta
Vanessa
Harrison, 26 m., o
savo artimuosius bei kolegijos gužės 28-30 d. Chicagoje. Nu spaustuvės vedėjas.
Lori
Slaughter,
20 m., pateko
rėmėjus. Iš ten grįš į Philadel- matoma surengti aušrokų daili
RYŽTINGI POLICININKAI
ligoninėn su sulaužyta koja.
X Jonas Vaitkus, apie kurio
phiją ir vėliau vyks dar į Wa- ninkų ir gimnazijos visų laidų
Iš
degančio
namo
Chicagos
sužeidimą
skelbėme,
mums
ra
shingtoną, D. C.
nuotraukų parodą, šeštadienį
MILIJONAS BUTŲ
pietuose du policininkai išgelbė
šo: "Nuoširdžiai dėkoju visiems,
bus
banketas,
sekmadienį
pa
X Albinas Dzirvonas, ilgame
Chicagoje yra 1,1 milijono
kurie savo maldomis ir geriau Los Angeles Dramos sambūrio režisierė Dalila Mackialienė ir A. Škėmos jo 2 metų berniuką, 4 kitus žmo
tis Balfo veikėjas, ėjęs įvairias j maldos ir akademija. Bus prones, katę ir paukštelį. Tačiau butų, kuriuose gyvena apie trys
siais linkėjimais lydėjo mano ir dramos "2ivilės" 2ivile — Sigutė Mikutaityte-Peterson.
atsakingas pareigas, paskutinia- i ga pabendrauti su buvusiais
poUcininkas David Evans buvo milijonai žmonių. Chicagoje pla
Vuotr P. Maletos
mano šeimą patirtos nelaimės
me seime išrinktas vyr. valdy draugais. Suvažiavimo komite metu. Ačiū Dievui, išleistas iš
dūmų pritroškintas iki sąmonės nuojama įvesti kabelinę televi
bos vicepirmininku ir eis spau tą sudaro: V. Adamkus, H. Bag ligoninės, sveikstu dabar namuo
netekimo, o policininkas Richard ziją ir svarstoma, ar nereikėtų
donienė, K. Leonaitienė, A. Lidos koordinatoriaus pareigas.
Turrise, ranka išmuŠdamas lan net dviejų tokių sistemų, kai
, kanderienė, T. Kuraitienė, K se ir su kiekviena diena atgau
gą, persipiovė savo kumštį.
yra tiek daug žmonių.
x Pranešama, kad naujosios; j ^ ^ į ^ ^ ^ Mažeikienė, K. nu vis daugiau jėgų. Jonas
tautinių šokių grupės registraci Miklius, A Skrupskelienė, J. Vaitkus".
AREŠTAVO LOŠĖJUS
TIRS PSICHIATRAI
ja bus penktadienį, lapkričio 6 j Vasaitis. V. Vijeikis, A Visockis
JULIJOS
šVABAITfcS
x Birutė Jasaitienė, aktyvi
giliai įaugusi Vėlinių diena —
Ulinois protinės sveikatos va
Areštuoti penki lošėjai 535 N.
d., nuo 7 iki 9 vai. vak. Jauni ir K Žalnieraitis.
Informaci visuomenininke ir daugelio kul
prisiminti malda savo miru Michigan Ave., Chicagoje, įsivė dovas dr. I. Pavkovich paskyrė
KNYGOS SlTITKTUVftS
mo centro mažojoj salėj. Dėl joms kreiptis: Kęstutis Miklius, tūrinių komisijų narė, Balfo sei
siuosius. Tą gražią ir prasmin lę į nelegalius azartinius loši du psichiatrus, kad ištirtų spau
smulkesnių informacijų kreiptis 4048 W. 91 Place, Oak Lawn, me didele balsų dauguma buvo
Veiklusis Jaunimo centro mo gą tradiciją Chicagoje prieš ke
mus. Policija konfiskavo 2,300 doje keliamus faktus apie ne
į Svajonę Kerelytę tel. 257-2558 UI. 60452, tei. 312 — 636-8938. išrinkta direktore ir paskirta į terų klubas Chicagoje praėjusį
liolika metų atgaivino LB pa dol. ir 500,000 dolerių reiškian tvarką psichiatrinėse ligoninėse,
arba į Rūtą Valavičiūtę telef.
spaudos komisija. Džiugu, kad, penktadienį (spalio mėn. 30 d.) sauliečių komitetas ir Šv. Kazi
kur esą per daug mirčių, skriau
čių lošimų ženklelius.
x Beveriy Shores kai kurie
581-0673.
vienam stulpui išgriuvus, kitas įprastoje
kultūrinėms vakaro miero lietuvių kapinių sklypų
dimų,
grubaus elgesio.
lietuviai, kurie kreipėsi į sena
PASKOLOS N AMAMS
X Juozas B. Laučka, Ateiti torių Richard G. Lugar, prašy stoja jo vieton. A . a Jonas Ja nėms kavinėje surengė Julijos savininkų draugija š i ų metų
PREMIJOS MOKSLININKAMS
ninkų federacijos vadas, kartu dami padėti Vytautui Skuodžiui, saitis buvo ilgametis Balfo di Švabaitės naujos poezijos kny mirusiųjų prisiminimas — Vėli
Chicagos miesto tarybos fi
su žmona lapkričio 3 d. aplan kankinamam Rusijos lageriuose, rektorius ir kitų organizacijų gos "ViMes ledinė valtis" s u  nių išMlmės vyko lapkričio 1 d. nansų komitetas patvirtino pla
Dr. Ethel Shanas, medicinos
kė "Draugo" redakciją ir pa gavo atsakymus, jog jis rūpina veikėjas. Dabar jo vietą užima tiktuves. Poezijai atvirų širdžių Šv. Kazimiero lietuvh] kapinėse, ną užtraukti 25 mil. doL pasko socialogė Illinois universitete,
prisirinko kone pilna kavinė. kur iškilmingos apeigos buvo
informavo apie ateitininkų pla si Lietuvos nepriklausomybės jo žmona Birutė Jasaitienė.
lą, kad paskiau pigesnėmis pa drauge su kitų mokslininkų gru
Moterų klubo pirmininkė Salo atliktos prie šių kapinių steigė
nus, padiskutavo bendros veik atgavimu bei žmogaus teisėmis.
lūkanomis būtų galima skolinti pe apdovanota Gerontologijos
x Birutė VaHukaitis bus pa mėja Endrijonienė trumpu žo
los ir informacijos
reikalus. Taip pat pridėjo nuorašą laiško,
jams atminti paminklo.
draugijos premija 20,000 dol. už
norintiems namus remontuoti.
gerbta lapkričio 12 d. gailestin džiu atidarė vakaronę, pakviesPenktadienį jis kartu su žmona kurį jis gavo iš Valstybės detyrimus senų žmonių sveikatin
gųjų seserų, lankančių ligonius dama dr. Stankus - Saulaitę api
Jausmingą , žmogaus gyveni
BRANGS VEDYBOS
išvyksta į Clevelandą, kur da
gumo reikalų.
_^„. ,
j partamento Vytauto Skuodžio namuose, sąjungos savo 2 0 metų būdinti Julijos švabaitės poezi
mo prasme primenantį žodį tarė
lyvaus Vyriausiojo Lietuvos Iš
Nuo
sausio
1
d.
Cook
apskri
į reikalu.
ištikimos tarnybos
sukakties ją aplamai ir pastarąją jos kny
kun. J. Juozevičius ir po to at
laisvinimo Komiteto seime, o po
ty vedybų leidimas pabrangs 10 miHnimiiiiiHiiiMiimiiiiiiurmimnn
proga specialiu žymeniu, š i s žy gą
išskirtiniau.
literatūros
X
"lietuvių
mitinės
būtybės"
kalbėjo specialias maldas miru
to grįš namo į Bethesdą, Md.
dol. Bus imama po 25 dol. už
muo įkurtas pagerbti ilgametei mokslų daktarė, kalbėdama apie
Advokatas
siųjų atminimui.
; Moterų Dailininkių Organizacišios
sąjungos
pirmininkei,
jau
vadinamą
"leidimą''.
Padidintu
X Minint pirmąsias metines ; jos rengiama paroda, IV Mokslo
Julijos švabaitės kūrybą, paieš
GINTARAS P. ČEPĖNAS
nuo mylimo brolio a. a. muz. My ir Kūrybos simpoziumo proga, mirusiai, Mary S. Stack, buvu kojo tų dalykų, kurie mūsų poe LB Pasauliečių komiteto pir mokesčiu norima sudaryti fondą
2649 W. 63rd Street
kolo Cibo mirties šv. Mišios už atsidarys penktadienį, lapkričio siai pirmininke nuo 1955 iki zijos raidoje būtų labiau švabai- mininkas Algis Regis tarė žodį padėti nusikaltimų aukoms.
Chicago, m. 60829
jo vėlę bus atnašaujamos š. m. 20 d., 7:30 vai. vak. Čiurlionio 1974 m. Organizacija įsteigta tiški. O tai ankstesniuos linki pasauliečių vardu, prisiminda
TeL 776-5162
lapkričio 8 d., sekmadienį, 7:30 Galerijoje, Jaunimo centre. Pa 1889 m. Distriktas, kuriame niuos buvo australiškoji tema, mas Joną Jasaitį, Joną Vaičiū
Kasdien
9—6 vai. vak.
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. roda tęsis per simpoziumą ir už dirba Birutė Valiukaitis, apima tėvui skirtieji jos eilėraščių ną, šaulių moterų vadę Stasę
Seštad. 9—12 vaj.
Giminės, draugai ir pažįstami sidarys lapkričio 29 d. Visuo- Chicagos pietinę dalį, Oak Lawn, pluoštai ir supoetintos kasdieni Cecevičienę ir kitus, kurie yra
Homewood
ir
Evergreen
Park.
ir
pagal susitarimą
prašomi dalyvauti pamaldose ir m e n ė y ^ krečiama dalyvauti
nės moters buities detales. vadovavę šioms iškilmėms anks
tMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
prisiminti velionį savo maldose, Į P a r o d a fm
gegt^^
Pastarasis, trečiasis jos eilėraš tyvesniais metais. Algis BaraLapkričio 5 d.
atkJara
X Adolfas Trinka iš Adelai
kauskas
ir
šukytė
mirusiųjų
at
čių rinkinys asmeniškuosius rū
Brolis Juozas su šeima I i r sekmadienį nuo 11 vai. ryto
dės, Australijos, spalio 25 d. at
1605 m. atidengtas vadinama
pesčius labiau subendrina, poe minimui prie paminklo padėjo
((pr.). jįkį g v a j vakaro. Pirmadienį ir
skrido Chicagon aplankyti savo
sis "Parako sąmokslas", kuriuo Advokatas JONAS GRUMTIS
X Red. Br. Kviklys kalbės iš | antradienį uždaryta. Trečiadienį pusseserės Reginos Andrijaus tiniu žodžiu pristatydamas juos vainiką.
6247 So. Kedzle Avenne
planuota susprogdinti Britanijos
politinio - idėjinio žvilgsnio Po , 6 vai. vakaro bus vėl atidaryta kienės, jos vyro Vlado ir dukros I k a i P rnūsų visų ir mūsų tautos
Chicago, Illinois 60629
parlamentą.
Pasauliečių komiteto pirminin
Damoklo Kardu" LT dalies sutik- «* tęsis per visą simpoziumą.
likimą.
Tel. — 7764700
Loretos. Svečias Chicagoje vie
1950 m. generolas Douglas
kas Algis Regis ir šv. Kazimie
tuvėse. lapkričio 15 d, 5 v. v.
(pr.). ši pirmą kartą. Reginos ir Vla
ro lietuvių kapinių sklypų savi Mac Arthur pranešė, kad Kini Darbo yal. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Po pluoštą naujosios knygos
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
X Chicagos A u k š t ttt. mokyk do Andrijauskų svetingai glo eilėraščių paskaitė Rasa Kamin ninkų draugijos pirmininkė L. jos komunistai telkiasi Siaurės
šia šaulių sąjunga.
(pr.).
bojamas,
aplankė
senus
pažįsta
Korėjoje.
Giedraitienė
uždegė
Vėlinių
žva
los tradicinis vakaras - balus
skaitė ir Daiva Markelytė. Pati
1062 m. Saudi Arabija nu
x Lietuvių Fondo Kredito bus lapkričio 14 d., 7:30 v. vak. mus Elitą ir dr. Harį Benderius, poetė Julija švabaitė paskaitė kę, kurią pašventino kun. J.
Algį
ir
Jadvygą
Reivyelus
ir
Juozevičius.
Žvakė
simbolizuo
traukė
santykius su Jungtine .niiiiiifiiiiittiiiiiimniiitimiiiimimiiiiii
kooperatyvas atidarytas kiek- Jaunimo centre. Mokinių atliekelis eilėraščius iš ankstesniųjų
vieną trečiadieni nuo 12 iki 6 karna programa, puiki vakarie- kitus pažįstamus. Adolfas Trin savo rinkinių ir didesnį pluoštą ja mūsų kraštą ir tvirtą tikėji Arabų Respublika.
Kelias j altoriaus garbe
1970 m. Vatikanas reformavo
vai vak. Liet. Fondo patalpose nė, laimėjimai, šokiai, kuriems ka aplankė Kanadoje savo pus iš naujausios knygos, juos įdo mą Dievu, meilę ir pagarbą mi
J. VAIŠNORA, MIC
— tel 925-^H97. Sekmadieni; gros "Vyties" orkestras. Auka brolį B. Trinką, tetą Bronę Ke- miai paįvairindama savais ko rusiems, kurių palaikai ilsisi iš mišias.
blaškyti po visą pasaulį.
1971 m. Nbcono vyriausybė
Ark. Jurgio Matulaičio beati
Jaunimo centre nuo 10 iki 1 vai. 15 dol. asmeniui Stalus ar pa- rulienę ir kitus artimuosius. mentarais.
pranešė,
kad
Sovietų
Sąjungai
Iš
Chicagos
spalio
29
d.
išskrido
fikacijos
bylos apžvalga. Gene
Už einamas sąskaitas mokame vieniuis bilietus užsisakyti pas
Trumpas
minėjimas
baigtas
bus
parduodama
už
136
milijo
į
Vancouverį,
Kanadoj,
trum
ralines
Postuliacijos
leidinys
Knygos sutiktuvių proga poe10%. Turime 30 dienų, vienų! Ireną Meilienę tel. 436^8774
visiems
sugiedojus
Marija,
Ma
nus
dol.
grūdų.
pam
poilsiui,
o
po
to
grįžta
atj
i
buvo
įteiktos
gėlės
~šefeios
1909
m.
te
metų. ir "AB Savers Certifica- (vakarais) arba Genę Miglinierija ir Lietuvos himną. Iškilmių
1979 m. Irano militaristai
Kaina su persiuntimu $1.00.
tes". Mokama aukščiausius fed. į nę teL PR 6-1083 (dieną), (pr.). gal į Australiją. Adolfas Trin vardu ir ateitininkų meno drau
metu
prie paminklo garbės sar užėmė britų ambasadą Tehe
ka yra elektrikas, Adelaidėje gijos "Šatrijos" vardu. Vaka
Gaunama DRAUGE.
valdžios .eidžiamus procentus.
,
-.
x Neprt girdui tiema — N e - gražiai įsikūręs, augina šeimą, ronės dalyvių parankumui čia gybą ėjo Vytauto didžiojo šau rane.
iiiimiiiiiiiiiunimiiimimtiiiiiiiiiiiififv
' mokamai klausa patikrinama reiškiasi visuomeninėje veikloje. pat buvo ir rinkinį išleidusios lių rinktinės šauliai ir šaulės,
x BaJtlc HonnmerttH, Inc.. trečiadieniais ir penktadieniais
"Ateities" leidyklos knygų sta vadovaujant rinktinės pirminin ^iiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiininĮE
X
Vanda
BaJutienė,
gyv.
VaS
2621 W 71 Street, tel. 476-2882, D ū 0 1 0 v. r. iki 4 vai. popiet,
las. Daugelis tad ir įsigijo nau kui Vladui Isganaičiui. Iškilmėm s
iencia,
Venecueloj,
nuoširdi
vadovavo
Lietuvių
žurnalistiĮ
5
DR.
ANTANA8
KUČAS
=
sav. Leonidą Kazenienė. Visų šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.
jąją Julijos švabaitės knygą
"Draugo"
skaitytoja
ir
rėmėja,
rūšių paminklai prieinamiausio- adresas: 3042 West 63rd St.,
"Vilties ledinė valtis", kurią au sąjungos centro vaidybos pirmi
per
savo
giminaitį
aktorių
Julių
rrua kainomis ir sąlygomis At- chicago, Illinois. TeL 776-8189.
torė mielai poezijos bičiuliams ninkas Jurgis Janušaitis, kuris
Balutį,
Cicero,
BĮ.,
pratęsė
darą 1 0 - 6 vai
(sk.). j p ar d U odami ir taisomi visų flrčia pat autografavo. Vakaro išreiškė padėką kun. Juozui
, Draugo" prenumeratą ir pridė
x JH 8KILANTMRIŲ tau tik! ""J klausos aparatai. Baterijos
nės programai pasibaigus, visi Juozevičiui už atliktas maldas,
jo didesnę auką. V. Balutienę
Gyvosios krikščionybės apaštalas
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! už pusę kainos. Zenith firmos
dar turėjo gražios progos pa Vytauto didžiojo šaulių rinkti
skelbiame garbės prenumeratonei
ir
jos
pirrruhinkui
VI.
Isga
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORft
— INTERNATIONAL MEAT ausiniai aparatai. Robert Stensbendrauti prie kavos puodelio ir
re, o už lietlviško dienraščio rė
MARKET Mediiokjnės dešre- land & Associates. 950 Lake
išradingų moterų parengtų ska naičiui už įspūdingą garbės sar |
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 1
mimą ir jo vertinimą tariame
gybą ir visiems iškilmių daly
lės, kumpiai, aviena, veršiena. St, Oak Park, 111. Atdara tik
nėstų.
«
kz.
s
Dievo
Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vienuo- f
ačiū.
viams už gausų dalyvavimą ir
dešros ir t. t 2913 West 88rd pirmad., ketvirtad. ir šeitad.
|
lišką
veiklą
ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- 1
šių tradicijų palaikymą.
VĖLINTŲ feKILMtS
St., Chicago, m. 60629. Tetef. Tel. 848-7125.
(sk.)
x Juozas Aalčiūnaa, Palos
5 cionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos i
4*6-4*37
(ak)
X NAMAMS PIRKTI PA Hts., m., skautų ir kitų lietuviš AV. KAZIMIERO KAPINĖSE
|
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti \
P o iškilmių nuo pašventintos
x RHlcaHngss partneris dėl SKOLOS duodamos mažais mė kų organizacijų
darbuotojas,
s
Sv.
Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
|
Vėlinių išvakarių dieną 6v. žvakės prisidegę savas žvakes
condominium. kuris duos 3.000 nesiniais įmoksimais ir priei pratęsdamas prenumeratą, at
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. §
Kazimiero lietuvių kapinėse nuo daugelis dalyvių lankė savo my =
dol 'tax shelter" ir sutaupys namais nuošimčiais. Kreipkitės į siuntė ir 20 dol. dienraščio pa
limų ir brangių asmenų kapus, i
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
s
apie 1500 dol. taksų per metus. Mutual Federal SavmgB. 2212 ramai. J. šalčiūną skelbiame į a u £ a l <*u medžių krenta pageltę juos puošė gėlių vainikais, deDRAUGAS, 45Ą5 W. 6Srd St^ Chicago, IL 606t9
Vacys, 436-9667; vakarais — jWest Cermak Road. — Telef. garbės prenumeratorium, o už | lapai,
gančiomis žvakėmis ir mirusiuo i
?
s
769-6259.
( s k ) . VI7-TU7.
(ik.). auką tariame nuoširdų ačiū.
' Į mūsų tautos tradicijas sius prisiminė malda.
JR.

CHICAGOS ŽINIOS

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

|

ARKIV. JURGIS MATULAITIS
MATULEVIČIUS
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