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ŠIAURĖS JEMENO
SVEČIAI MASKVOJE

M. JUREVIČIAUS TEISMAS
(Tęsinys)
Birželio 26 d. kalbėjo prokuro
ras Bakučionis. Jis nepraleido pro
gos apkaltinti M. Jurevičių daly
vavus nacionalinio pasipriešini
mo judėjime prieš rusu okupaci
ją ir priminė visus šmeižtus, pa
skelbtus sovietinėje spaudoje M.
Jurevičiaus adresu.
Baigdamas
kalbėti, prokuroras pabrėžė, kad
Jurevičius kaltu neprisipažino ir
sakosi grįžęs vėl dalyvausiąs pa
našiose eisenose ir skleisiąs tikė
jimą, todėl jis esąs visuomenei
itin pavojingas nusikaltėlis ir tu
ri būti izoliuotas nuo visuome
nės 3 metus, atliekant bausmę
griežto režimo lageriuose.
Sovietinius teismo pareigėnus
ir prižiūrėtojus teisiamasis taip
apibūdino: "Jūs žiauresni už ca
rizmo laiky prižiūrėtojus. Mano
tėvas, jis pats pasakojo, vieną kar
tą padavė duonos kepalą belais
viams ir prižiūrėtojas leido, o
man vakar duktė norėjo perduo
ti atsigerti ir pavalgyti, nes aš bu
vau labai alkanas, bet j ŪSŲ pri
žiūrėtojai neleido".

žiūrėta ir buvau išteisintas. Ma
ne išleido į laisvę, nes pripažino,
kad tai Stalino klaida. Argi aš,
būdamas 14 metu, galėjau vaikš
čioti su šautuvu ir vadovauti kaž
kokiam būriui?
O dabar, po 30 metų, vėl esu
teisiamas. Teisiamas ne už chuli
ganizmą, ne už žmogžudystę ar
vogimą, o už religiją. Už tai, kad
sakau tiesą jums į akis, kad neat
sisakau savo įsitikinimų.
Vienas žymus žmogus yra pa
sakęs: " U ž 3 min. pasakytos tiesos
galima ir numirti".
"Tačiau kalbėk — nors -treje
tą tiesos minučių.
Po to tegu tave užmuš..." (J.
Jevtušenko) — Red. intarpas).
Aš jums sakau tiesą į akis, val
diški bedieviai, ir už tai kentė
siu 3 metus kalėjime, jeigu ten
manęs nenužudys. Būsiu kartu
su žmogžudžiais ir chuliganais,
nors politiniams kaliniams ture
tų būti atskira kolonija.
Lukiškio kalėjimo kameroje aš
taip pat buvau kalinamas su
žmogžudžiais, kurie labai nu
stebo, kai sužinojo už ką aš kali
namas. Štai ką jie man pasakė, aš
kartoju jų žodžius:
— Tie durniai komunistai visai
išprotėjo!...
Žmogžudžiai mane
užstodavo prieš prižiūrėtoją, kai
aš melsdavausi. Tai dar kartą
įrodo religijos tvirtumą. Gaila,
kad kunigu mažai teisiama. Jie
būdami šiame nusikaltėliu pa
šaulyje skleistu dorybę ir religi
jos šviesą.

Kremlius vilioja arabų šalis

Washingtonas.
— Tuo metu, l sutartis, Amerikos "imperializ
kai Amerikoje vyko debatai dėl mas". Abi šalys pasisakė už Per
ginklų pardavimo Saudi Arabijai, sų įlankos saugumą, už teisę pa
Maskvoje lankėsi Šiaurinio Jeme čioms, be kišimosi iš šalies, tvar
no delegacija. Jemeno Arabų res kyti savo gamtos turtus". Abi ša
publika pasižymėjo sugebėjimais lys stoja prieš užsienio karinių
gauti ginkly iš abiejų didžvals- bazių
steigimą,
branduolinio
tybių: iš Amerikos ir Sovietų Są ginklo dislokavimą. Nutarta rem
jungos. Tai atsilikusi šalis, netu ti tarptautinės konferencijos In
rinti naftos nei kity žemės turtu, dijos vandenyno ir Persų įlankos
tačiau užimanti svarbią startegi- reikalais šaukimą. Konferenciją
nę poziciją Arabų pusiasalyje, tu siūlo Soviety Sąjunga.
rinti ilgą sieną su Saudi Arabija.
Šiaurės Jemenas pakvietė prezi
Šiaurinis Jemenas turi sieną ir su dentą Brežnevą apsilankyti su
seniai į Maskvos rankas pateku oficialiu, draugišku vizitu. Kvie
siu Pietiniu Jemenu, kurio agen timas su pasitenkinimu buvo pri
tai nuolat kursto šiaurinio savo imtas. Vizito laikas bus nustaty
kaimyno teritorijoje neramumus, tas vėliau.
Švedijos miestuose jvyko demonstracijos prieš Sovietų Sąjt r_4 kurios povandeninis laivas pažeidė Švedijos teri siunčia teroro grupes. Šiaurinis
Komentatoriai mano, kad šis
torinius vandenis, užplaukė ant seklumos ir turėjo atominių ginklų. Nuotraukoje Stokholmo gyventojai klausosi Jemenas žymus tuo, kad tai vie vizitas yra Kremliaus laimėjimas
sovietų politiką smerkiančių kalbų.
nintelė valstybė, turinti ir sovie ardant Amerikos pastangas suda
tų karinius instruktorius ir —ryti šioje srityje prieš sovietus nu
amerikiečius.
kreiptą koaliciją. Ant Maskvos
Šiaurės Jemeno delegacija buvo meškerės gali pakibti ir nafta tur
neeilinė. Jai vadovavo pats prezi tingas Kuvaitas, kurio ministeris
dentas Ali Abdala Saleh, dalyva Abdulaziz Hussein neseniai lan
vo viceprezidentas Abdel Gani, kėsi Maskvoje jau antrą kartą
premjero pavaduotojas, valstybės šiais metais. Kuvaitas yra vienin
Paskutinis žodis
— Naujoji Graikijos vyriau tarybos du nariai, užsienio reika telė Persy įlankos valstybė, turin
1981 birželio 26 d.
sybė paskyrė 10 naujų amba- lų ministeris, informacijos ir kul ti su Soviety Sąjunga formalius
Gimiau 1927 m. spalio mėn.
Roma. —Spalio 12 d. suėjo do mokslinė preįnija, kuri šiais j sadorių. Washingtonan siunčia- tūros ministeris, mineralinių iš rvšius.
Nepriklausomoje Lietuvoje, Ša
lygiai 50 mėty nuo radijo išradė- Į metais- buvo paskirta amerikie- j ma-s Nicholas Karandreas, da- teklių ministeris, vidaus reikalų
kynos valsčiuje, Mimaičiu kaime,
jo Guglielmo Marconi elektra- j čiu Massachusets Technologijos i kartinis ambasadorius Šveicari- ministeris. Be to, Maskvoje viešė Žada bendradarbiauti
valstiečiu šeimoje. Gyvenimas
jo prezidentūros generalinis se
magnetinių
bangu impulsais įvyk-j Instituto profesoriui Scymor Pap- Į joje.
buvo sunkus, nes nuo pat mažu
kretorius, generalinio štabo virši
dyto
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—
Ženevos
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mės tarnavau pas ūkininkus. Vė
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karo
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ant
Corcovado
kalno
Rio
j
i
srityje
korr^uteriu
'pagal-!migracijom
komitetas
paskelbė,
;
mo
liau, atėjus į valdžią rusams, bu
Varšuva. — Lenkijos darbi
de Janeire apšvietimo. Šios sukak ba, ypač už išradimą specialaus į kad n u o sausio mėnesio 20,500 j štabo planavimo ir organizavivau neteisingai apšmeižtas ir tei
ninkų "Solidarumo" vadas Waties proga Marconi veiksmą pa kompiuterio, padedančio mokyti j lenkų paliko Lenkiją. Daugiau- Į m o viršininkas ir protokolo šesiamas be liudininkų. Man buvo
lesa buvo kritikuojamas unijos
kartojo popiežius Jonas Paulius psichiniai atsilikusius v a k u s .
sia išvažiavo spalio mėn.
fas.
paskirta 25 metai laisvės atėmicentro komitete dėl posėdžio su
II-sis, naktį iš pirmadienio į ant
— Maroko karalius pasalino
(Bus daugiau)
Šiaurės Jemeno delegaciją pri premjeru Jaruzelskiu. Kritikai
mo, o po 6 metu byla buvo perradienį radijo bangomis uždeg
daug rniiusterių, palikdamas tik ėmė ir vaišino pats Brežnevas,
Švedų protestai
kaltino Walesą, kad jis nuolai
damas Kristaus statulos Rio de
premjerą, užsienio ir vidaus rei gynybos ministeris Ustinovas, už
džiauja komunistams ir elgiasi
Stokholmas. — Švedijos sos- kalų ministerius.
Janeire Šviesas. Šventasis Tėvas
sienio reikalų — Gromyko ir kiti lyg diktatorius.
Unijų centro
šia proga pasakė kalbą, kurią te- Į tinėje įvyko demonstracija prieš — Daugkartinio naudojimo aukšti Kremliaus pareigūnai.
radikalai
buvo
pasiūlę
skelbti
levizija per satelitą perdavė į visą', Sovietų Sąjungą, kurios povan- erdvėlaivis "Columbia" gali praBrežnevas savo kalboje pabrėžė,
streiką,
jei
vyriausybė
toliau
pasaulį. Apskaičiuojama, kad sta-; deninis laivas šnipinėjo Švedijos I ^ėti savo kelionę ateinantį ket- jog Sovietų Sąjunga Artimuosiuo
nesiskaitys s u "Solidarumu".
tulos šviesų uždegimą sekė ir Po-, pakrantėse i r turėjo branduolį- j v irtadienį.
se Rytuose nori tvirtos taikos ir
piežiaus kalbos per televiziją j n j ų ginklų. Švedų opozicijos į
Egipto p r o k u r a t ū r a skel- gerų santykių su visomis šio rajo Po nuosaikiųjų unijos vadų pra
klausėsi apie miliardą žmonių j v a d a s . buvęs premjeras Palme bia^ kad a t e n t a t e prieš prezi- no valstybėmis. Derybose ir jų šymų i r įrodinėjimų, pagaliau
Dvarininkai ir biznieriai priešinasi chuntai
įvairiuose kraštuose. Šventasis Tė- \ p a s a k ė kalbą, kurioje reikalavo. d e n t ą Sadatą dalyvavo penkių bendrame komunikate sakoma, buvo priimta rezoliucija, kuri
organizacijų
vadai, kad buvo pasikeista nuomonė žada padaryti nuolaidų ir ieškoti
San Salvador. — JAV valsty čiau ją nomuodavo iš dvarinin vas savo žodyje prisiminęs prieš k a d s o v i e t a i išgabentų iš Balti-i teroristų
bės departamentas priėjo išva kų ir ją dirbdavo. Daugelyje pro 50 metų Marconi įvykdytą moks- j j ^ j ^ ^ g ^ o atomo užtaisais; ^er.H'dami už pravestus suirni- mis dėl santykių plėtojimo pers kompromisų Lenkijos naudai.
Varšuvoje kalbama, kad ar
pektyvų. Santykiai bus stiprinami,
laivas. R u s a i mėgs- j n ėjimus.
dos, kad Salvadoro padėtis nė vincijų savininkų samdytos gau linį eksperimentą, jį apibūdino IgįMĘ**
kivyskupas
Glemp įtikinęs Wanes
jie
buvo
abiems
naudingi
nuo
kiek nepagerėjo po Amerikos jos naujuosius savininkus žudo, kaip mokslo ^dovaną tikėjimui,Į u vadinti Baltijos j ū r ą "taikosj _ Irano kurdų demokratinės,
lesa
nusileisti
Jaruzelskiui ir
drauge
išreikšdamas
viltį,
kad
ginklų ir karinių patarėjų pasiun baugina, tuo sustabdydami re
j ū r a " . Jei jie nori. k a d mes ti- partijos vadas oficialiai prisi-1 pat 1964 m. kovo 21 dienos draumokslinė
pažanga,
kurioje
atsi
ieškoti
susitarimų,
negilinant
timo. Karinėje padėtyje pripažįs formos įvedimą visame krašte.
kėtume jų žodžiais, n ė r a kito j jungė prie opozicijos prieš Ira-' gystės sutarties Pareiškime patama pusiausvyra tarp vyriausy Prieš reformą kovoja Nepriklau spindi pagal Dievo paveikslą su kelio, kaip išgabenti atominius Į n 0 vyriausybę. Kurdų partijos smerkiamas Izraelis, Camp David konfliktų. Arkivyskupas ketvir
tadienį vėl išvyko j Romą pasi
bės jėgų ir prokomunistinių suki- somų Medvilnės Augintojų sąjun kurto žmogaus sugebėjimas daly ginklus,
kalbėjo
socialistas sekretorius atsiuntė į Paryžių
vauti
dieviškajame
pasaulio
kū
matyti su popiežium Jonu Pau
lėlių,kurie remiami Nikaragvos ir ga. Daug plotų nebuvo apsėti,
Palme.
raštą buvusiam prezidentui Bani
Daugiau
bedarbių
rimo
vyksme,
visada
tarnautų
lium n-ju.
Kubos-Departamente ir Pentago nes savininkai bijojo, kad žemė
Danijos
premjeras
A n k a r , Sadrui.
žmogui, žmogaus orumo iškėli
Washingtonas.
—
Bedarbių
no sluoksniuose susidarė nuomo bus atimta.
Joergensen irgi pabrėžė savoj — Valstybės departamentas
Miami mieste
nė,kad reikia ką nors daryti,kad j Nors vyresnieji karininkai, kar mui, gilesniam žmonių tarpusa pareiškime, kad sovietų kalbos į paneigė, kad numatoma padidin- nuošimtis Amerikoje spalio mė
nesugriūtų Salvadoro vyriausybė tu su Duarte priklausą valdan vio susitarimui ir tautų santar apie taiką, jų reikalavimai su-I ti Salvadoru! karinę paramą a r nesi paaugo ir siekia 8 nuoš.
daug žmogžudžių
su prezidentu Jose Napoleon Du- Į čiai chuntai, pritarė valdžios pla vei. Popiežiui baigus kalbėti per mažinti branduoline ginkluotę Į kad planuojama imtis karinių Bedarbių y r a 8,520,000, — be
Washingtonas. — FBI statis
nams, daug jaunesnių karininkų, televiziją, Brazilijos sostinėje bu nesiderina su jų veiksmais. F a k - į žygių prieš Kubą a r Nikaragvą. veik milijonu daugiau negu bu
arte.
tikos
žiniomis, Amerikos did
vo
įteikta
septintoji
Marconi
vart a s , kad sovietų
povandeninis, _ -^ , j , | U ^ redaktorių ir vo liepos mėn. Juodųjų pilie miestis, kur įvyksta daugiausia
Sakoma, kad didžiausia grės kilusių iš dvarininkų šeimų, re
laivas plakioja Baltijos jūroje • l a i k r a 5 č i u l e i d ė i ų gnipė iš JAV čių tarpe bedarbių yra 16.7 žmogžudysčių, yra Miami. Flomė vyriausybei kyla iš konserva formai priešinasi. Opozicija sklei
džia
gandus
apie
greitą
valdžios
Ustinovo
kalba
su atominėmis torpedomis mazt- j J r p ^ ^ ^ o g vyksta į Ni nuoš. Apie 5 milijonai ameri ] ridoj. Pernai šiame mieste vie
tyviųjų biznierių, o ne iš komu
pasikeitimą,
apie
senos
tvarkos
uždaryto kiečių dirba t i k dalini laiką.
nistų pusės. Turtingieji žemės sa
del t m
Maskva. — Sovietų Sąjunga n a pasitikėjimą sovietų vyriau- k a r a ? v a tAriia
nam 100,000 gyventojų
teko
sugrąžinimą,
todėl
žemdirbiai
vininkai ir pramonės sektoriaus
G r u p e i Ekonominių vyriausybės patarėsavo spalio revoliucijos šventės svbės pareiškimais, p a s a k ė da- ( < I ^ p ^ , , l a i k r a ž č i
; 32.7 žmogžudystės. P o Miami
turtuoliai siekia vyriausybę pa- dažnai bijo perimti jiems duoda- proga paskelbė gynybos minis- rm nrmiiprM
1 „
•, • ±1 n- _i J" tarybos narys Jerry Jordan • daugiausia
nužudymų
buvo
J
vadovauja amerikietis Charles pasakė,
. /V
kad. per ateinančius
» . —»
mė
keisti, nes nuo 1979 m. spalio mą žemę, kad paskui nebūtų iš terio maršalo Ustinovo kalbą. nų premjeras.
t .
j
Houstone,
Los
Angeles.
New
Madrido Europos S a u g u m o g ^ j ^ . g a r s i o s Scrrpps-Howard nesius bedarbių
"
* skaičius
— " - gali
mėn. įvairios civilių — kari mesti ar nubausti.
Jis kaltino JAV vyriausybės vy
!
Yorke
ir
Detroite.
Chicaga
šioninkų chuntos perėmė bankų
rų pareiškimus apie atominį ka JirA VKooperavimo
delegacijos konferencijoje
v a d a s Max l a i k r a š č i ų j o d i n ė s savininkas. dar padidėti iki 8.2 nuoš. I k i lentelėje buvo šešta.
— Libano krikščioniu falan- šiol didžiausias bedarbių nuo ic
kontrole, nacionalizavo
kavos,
rą ir atominius ginklus. Ustino- Kampelman griežtai pasmerkė
Ieškos sprendime
Daug įmogžudysčii) Miami
v
a
s
sristu
milicijos vadas majoras gimti*, buvo 1975 m. — 9 nuoš..
cukraus, medvilnės eksportus ir
x
A* **
L* *
l
pa-brėžė, kad iš agresyviųjų sovietu įsibrovime j draugiškos
Haddad paskelbė pasitrauksiąs o prieš tai didžiausias ekonomi įvyksta ryšium su narkotikų
pradėjo žemės reformą. Prieš tas
3 # /\ltlJOS KtlZei
j imperializmo sluoksnių kylanti! neutralios Švedijos
teritoriją.
iš pareigų, nes jam reikalingas nis atoslūgis buvo tuoj po U-jo prekyba, dėl kurios varžosi Ko
reformas kovoja ir Salvadoro tur
Londonas. — Britanijos ir i grėsmė verčia Sovietų Sąjungą-kur atominiais ginklais ginkluolumbijos narkotikų pirklių gau
tuoliai ir komunistai, bijodami, Airijos premjerai susitarė suda-; stiprinti gynybą ir laikyti kari- į t a s laivas vykdė šnipinėjimo poilsis. Jis įsteigė prie Izraelio Pasaulinio karo.
jos. Prisidėjo ir Kubos pabėgė
kad, pravedus reformas demokra
sienos "Laisvo Libano" respu
Praėjusį penktadienį preziden
ryti bendrą vyriausybės atsto- nes jėgas paruoštas. Maršalas j veiksmus.
lių
masinė invazija, kurios metu
tiniu keliu, sumažės jų skelbia
blika i r bendradarbiavo su Iz t a s Reaeanas nenoromis pripa
vų tarybą, k u r i ieškos būdų pasakė, kad t a r p Nato ir Varšu-; švediios, Norvegijos, Danijos
atvyko
daug nusikaltėlių iš
mos revoliucijos rėmėjų eilės.
raeliu.
žino, kad padėtis, gal būt, neleis
pagerinti abiejų tautų santykius, vos bloko jėgų dabar esanti ir Islandijos diplomatai boikotaKubos.
Prezidentas Duarte yra krikš Šiai t a r y b a i b u s pavesta ieško- "apytikrė pusiausvyra", k u r i o s | v o Maskvos revoliucijos šventės
— Izraelis atidengė, kad Sina- jam įvykdyti
priešrinkiminių
čionis demokratas. Jis atmeta ti kelių šiaurinės Airijos krizei niekam nebus leidžiama pa-i minėjimą, paradą Raudono j oje iui* taikos priežiūros kariuome- pažadų, — subalansuoti vyriau
KALENDORIUS
opozicijos kaltinimus, kad jo re išspręsti.
aikštėje ir diplomatinius priėmi- nėję bus leista dalyvauti tik sybės biudžetą iki 1984 metų.
žeisti.
formos kaltos dėl ekonominės sui
Lapkričio 9 d.: Teodoras. Eumus
Visoje
Skandinavijoje toms valstybėms, kurios arba j Iždo sekretorius Donald Regan
Airijos premjeras Fltzgerald
rutės, chaoso. Daug opozicijos
stolija,
Aušautas, Miglė.
pareiškė,
kad
teks
atsisakyti
remia
ar
nesipriešina
Camp
Da^
— Nikaragvos valdžios laik- žmonės pasipiktinę sovietų veiks
pasakė, kad daugumas airių
y
gę
t
Lapkričio
10 d.: Leonas Did.,
biudžeto
subalansavimo.
vid sutarčiai.
l i ?
" ?jkf J ^ ^f _ , ! ° ' 1 laukia airių susijungimo drau- rastis paskelbė 15 amerikiečių, mais prie Švedijos k r a n t ų
įsikūrę Floridoje ar Gvatemaloje, giškai. taikingai, pagal susitari- dirbančių ambasadoje, pavardes
Trifena, Vaišilgas, Nirmena.
Švedijos karo laivynas pa— Šiais metais JAV universiteiš kur jie vadovauja
opozicijai mus. Britanijos premjerė Tha- j Jie visi esą CIA agentai. JAV skelbė, kad
— Filmų aktorius Roek HudSaulė teka 6:30. leidžiasi 4:38.
sovietų povandeni- i tų studentams mokslas kainuos
prieš vyriausybę. Jau metai, kai tcher pabrėžė, kad šiaurinėje! vyriausybė pareiškė Nikaragvai nio laivo kapitonas, k u m buvo I 13 nuoš. daugiau, negu pernai, son, 55 metų, ligoninėje turėjo
ORAS
vyriausybė paskelbė žemės refor Airijoje neįmanomi konstituci-! griežtą protestą ir pabrėžė, kad vadinamas Piotru Gušinu. i š dvVuViai daugiau, neeu kainavo I penkių širdies apėjimo gyslų ope
Debesuota, temperatūra dieną
mą, kurioje nedideli žemės skly niai pakeitimai, kol didelė žmo-, Nikaragvos vyriausybė atsakin- i tiesų buvo leitenantas komande- ^rieš 1C metų, paskelbė Kolegijų raciją, truko 7 vai., laikoma pavy
65
L, naktį 45 1.
• kusia.
j Taryba.
pai atiduodami tiems, kurie anks- nių dauguma jų nenori.
ga už diplomatų saugumą.
ris Anatolijus Gušinas.

PLATI OPOZICIJA
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 9 d.

ir kun. St. Yla. drauge su dr. J.
Kriaučiūnu besidoroją su kaž
kokiu kelmu prie pat pilaitės.
PrieS 20 m. kun. St Yla savo
rankomis baigė iš akmenų sta
tyti šį istorinį kūrinį, kurį yra
aplankęs Bostono kardinolas
Madeiros, daug amerikiečių ir
dar daugiau lietuvių. Mindau
go pilies bokštas, gerokai j
aukStį iškilęs, net su karūna, o
pilaitėje skulptorių Kašubų
skulptūros, dail. A. Elskaus
vitražėliai ir kitas menas. Tie
siog stebėtis reikia, kaip nacių
Stutthofe gerokai kankintas
kun. St. Yla savo rankomis pa
jėgė sunešioti tiek akmenų, vė
liau juos vis aukštyn kelti iki
pačios bokSto viršūnės ir ka
rūnos. Tai akivaizdus ženklas,
ką padaro geri norai ir užsis
pyrimas. Girdėjau užuominų,
kad Mindaugo pilaitė su ap
linka vietos amerikiečių įstai
gų gali būti paversta istorine
lankymo vieta. Tokiu atveju ji
būtų išsaugota ilgiems lai
kams.

oetaune
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U
REIKALU TARYBOS
REDAKCINIS
KOLEKTYVAS
Medžiagą siųsti: J. š o liūnui
4545 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 60629
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Dėka šio krašto prezidento
Reagano ir abiejų rinktųjų ats
tovų rūmų, šiandien dau
gumas pensininkų jau gali
daug drąsiau žiūrėti j ateitį.
Neseniai valstybės adminis
tracinės įstaigos sutarė, kad
bent netolimoje ateityje jokio
pavojaus, jog socialinės ap
saugos pensijų fondams pri
truks pinigų, nebėra.
Pinigų užtenkamumas buvo
užtikrintas, sujungus visus tris
socialinės apsaugos pensijų
fondus į vieną aruodą. Dabar
visos pajamos pensijoms iš
mokėti jau bus naudojamos iš
vienos vietos ir senatvės pen
sijos tikrai bus išmokamos.
Nusikračius artimo pavo
jaus ir rūpesčio, vis dėlto, kyla
klausimas, ar tolimesnėj e 20-30
metų ateityje socialinės ap
saugos pensijų sistema bus pa
jėgi aprūpinti būsimuosius
pensininkus mėnesiniais če
kiais?
Kai kurie pensijų žinovai tei
gia, kad socialinės apsaugos
fondą ištuštės apie 2020-sius
metus, jei nebus pakeltas į pen
siją pasitraukimo amžius.
Kada mokėti?
Žinovai, teigia, kad yra bū
tina pakelti pasitraukimo pen
sijon amžių nuo 65-kių į 68-nių,
argumentuoja, jog jau dabar
žmonės gyvena ilgiau ir todėl
net "natūrali" pensininko am
žiaus riba turi būti prailginta.
Nors tiesa, jog žmonės da
bar ilgiau išgyvena, tačiau vi
sų pirma net ir ta magiškoji 65rių metų riba nėra joks
stebuklingai surastas pen
sijon pasitraukimo tobulas
barjeras. Šitoji 65-rių metų ri
ba yra nei daugiau, nei ma
žiau kaip bendras susitarimas.
Niekas praeityje nenustatė,
kad žmogus, sulaukęs 65-rių
metų, automatiškai pasensta ir
turi pasitraukti pensijon. Dau
gelis žmonių nei fiziniai, nei
psichologiniai ta 65-kių metų
skaičiaus
nejaučia.
Toji
"magiška" riba atsirado dirb
tinai. Buvo sutarta, kad pilna
socialinės apsaugos pensija
bus pradėta išmokėti sulaukus
tokio amžiaus. Ir viskas. Visa
bėda, kad daugelis Sio krašto
įmonių užsikabino už to skai
čiaus ir beveik automatiškai
pradėjo prievarta atleidinėti
visus darbininkus iš darbo,
jiems sulaukus 65-rius metus.
Dar daugiau: daugelyje uni
jų — bendrovių sutartyse buvo
įrašyta net oficialus sutari
mas, kad darbininkas sulau
kęs 65-rius metus turi pasi
traukti pensijon. Bet tai buvo
ne tik neprotinga, bet ir diskri
minacija prieš vyresniuosius.
Šitoji neteisybė buvo teismo
sprendimu pašalinta ir šian
dien padėtis tapo apversta
aukštyn kojom; dabar dar
bininkas negali prievarta būti
išstumiamas pensijon, jam ar
jai sulaukus 65-rių metų am
žiaus.
Išėjimo pensijon amžiaus
pakėlimui iki 68-rių metų ypač
priešinasi buvęs socialinės ap
saugos įstaigos vedėjas Robert M. Bali. Jis jokiu būdu
nesutinka, kad pinigų pen
sijoms išmokėti pritruks net ir
2020-siais metais.
Neseniai jis "The New York

Times" (spalio 17 d.) laikraš
tyje pareiškė, kad: "tiesa, jog
pensininkus išlaikančių dar
bininkų proporcinis nuošimtis
sumažės nuo 3.2 asmens iki 2,
bfet ar tas sumažėjimas yra
toks užtikrintas — niekas neži
no, o tik spėlioja". Pats pro
centinis sumažėjimas, anot jo,
priklausys nuo tokių faktorių
kaip prieauglis, imigracija bei
produktyvumas. Taigi, nėra
verta baimintis dėl kažkokių
prielaidų.
Robert Bali yra linkęs pini
ginių pensijų fondo problemą
išspręsti ne pakeliant amžiaus
ribą iki 68-jo gimtadienio, bet
padidinant mokesčius. Šitai jo
idėjai yra daug pritariančių.
Kiti pavyzdžiai
Tiesa, kad daugelis šio kraš
to dirbančiųjų yra nepapras
tai priešingai bet kokiam mo
kesčių
pakėlimui.
Yra
teigiama, kad politiniuose rin
kimuose geriausias pralaimė
jimo būdas tai pasisakymas už
kokį nors mokesčių pakėlimą.
Tačiau taip neturėtų būti dėl
daugelio priežasčių. Svarbiau
sia — turi būti nugalėta netei
singa prielaida, kad socialinės
apsaugos pensijoms išlaikyti
atskaitymai
yra kažkokie
"mokesčiai". Visai ne. Mes
"mokame" mokesčius (tak
sus), nes norime gauti pen
sijas. Tai natūralu. Pensijų
fondan skirtieji atskaitymai,
kokie jie bebūtų (privačioje
pramonėje ar federalinės val
džios administruojamos socia
linės apsaugos) yra "mokes
čiai" sau patiems; kiek
įmokėsime, tiek gausime. Tai
gi, socialinės apsaugos pen
sijoms gauti atskaitymai iš
mūsų čekio yra tas pats, kaip ir
panašūs atskaitymai į pensijų
fondus privačioje pramonėje.
Kad socialinės apsaugos pen
sijų fondui skirti atskaitymai
yra "federaliniai mokesčiai",
yra tik mitas. Faktas yra labai
paprastas: jei nori gauti kokią
nors pensiją (privačią ar soci
alinės apsaugos), pirm ją gau
nant, reikia už ją užsimokėti.
Išvada: ateityje, nenorint
nukelti pensijon pasitraukimo
amžiaus ribą j 68-rius metus ir
norint gauti pragyvenimui
pakankamo dydžio pensiją,
reikės įmokėti į pensijų fondą
daugiau pinigų. Reikės atskai
tyti daugiau iš uždarbinio če
kio, kad gautume pensijinį
čekį. Labai skaudu ir labai
paprasta.
Neseniai (spalio 19d.) "The
Christian Science Monitor"
laikraštis savo vedamajame
teigė, kad šis kraštas, paly
ginus su kitais, dar vis atskai
to daug mažiau į pensijų fon
dą, negu kitos valstybės. Štai,
V. Vokietijoje darbininkas mo
ka 18 procentų į pensijų fondą,
o Švedijoje, Italijoje ir Olan
dijoje — 20 proc. Taigi, nėra ko
dejuoti, nes mes šiandien
"mokame" tik 11 procentų, o 17
procentų atskaitymai mus pa
sieks tik 21-me šimtmetyje.
To paties laikraščio teigimu,
pensijų sumažinimo atveju
nukentėtų daugiausia mažiau
pajamų turį darbininkai. Turi
me atsiminti, teigia laikraštis,
kad mažiau uždirbantieji ma
žiau ir susitaupo senatvei Net

Kun. St. Ylos pastatyta Mindaugo pilis Putname.
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MINDAUGO
PILIES LINK
Kai važiuoji greitkeliais ry
tiniu JAV pakraščiu iš pietų į
šiaurę, kai lenki kelių atsisukimus į įvairius miestus bei mies
telius, tiesiog stebina, kad
daug tų miestų vardų tau yra
pažįstami iš lietuvių spaudos,
nes ten yra lietuvių telkiniai su
savomis parapijomis, organi
zacijomis, klubais. Taip ir mes,
važiuodami per New Jersey
valstiją, lenkėm kelių atsi
sukamus į Elizabethą, Newarką, Kearny, Petersoną, o į Šiau
rę nuo New Yorko - Waterburj,
New Britain, Hartfordą, Worcesterį, Providence ir gal dar
daugiau tokių miestų. Tai ži
nia, kad pirmieji lietuviai imi
grantai praėjusį Šimtmetį,
išlipę iš laivų New Yorko uos
te, labai toli į žemyno gilumą
nesiryžo vykti. Išimtis buvo
Chicaga, Clevelandas, Detroi
tas. 0 Pennšylvanijos anglies
kasyklų rajonas taip pat be
veik New Yorko panosėje: tik
trys valandos kelio automo
biliu. Tačiau, kiek'teko patirti,
visi minėti lietuvių telkiniai ry
tiniam pakrašty su savomis
parapijomis mažėja, dilsta,
nyksta. Išskyrus gal Pro
vidence, kur, lietuvių parapijos
vadovavimą perėmus kun. dr.
V. Cukurui, parapija, pasak
tenykščių Saulės ir inž. D. Ša
tų, gyvena renesanso laikus, ir
tai esanti naujojo klebono di
namiško poveikio išdava.
Taip mes, spalio 15 d. saulė
tą rytą iš painaus New Yorko
didmiesčio į tiesų kelią išvesti
akt. V. Žukausko, riedėjom pla'-T~l
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ir vidutiniai uždirbą negali už
tektinai susitaupyti senų die
nų rūpesčiams padengti.
Nedaug tegali padėti pensi
ninkams ir privačiai išmo
kamos bendrovių pensijos.
Laikraštis teigia, kad: "ma
žiau negu pusė dirbančiųjų ga
li pasinaudoti privačių bend
rovių mokamomis pensijomis.
Beto, ir tos išmokamos pen
sijos yra dažniausiai mo
kamos geresnius atlyginimus
gaunantiems darbininkams"
Bendrai šio krašto socia
linės apsaugos pensijų išmo
kėjimo padėtis pagerėjo.
Šiandien krašto vadovybė
deda visas pastangas, kad
"mėlynasis gaublys" — pensi
jos nebūtų nei apkarpytos, nei
sumažintos. O netolima poli
tinės veiklos praeitis byloja,
kad "pilkosios panteros" —
pensininkai turi aštrius dantis
ir už pensijas kietai kovoja. Už
tat net ir būsimųjų pensininkų
ateitis yra daug šviesesnė ne
gu buvo manyta.
V:

čiai8 New Yorko ir Connecticut valstijų keliais į Siaurės
rytus dar ikį šiol mūsų nelan
kytos lietuviškos salos prie
Putnamo miestelio. Mus visą
laiką lydėjo gražūs vaizdai, tos
nuostabios Naujosios Angli
jos rudens spalvos. Po keturių
valandų kelionės tokius pat
vaizdus radom ir Salia Put
namo įsikūrusių Marijos
Nekalto Prasidėjimo varg
dienių seselių plačios sodybos
aplinką supančius. Kiek čia
erdvės, kiek gamtos grožio,
kiek lapų šlamėjimo sodų, par
kų ir plačių laukų jaukioje ra
mybėje. Tik pasisukus iš keliu
ko,
atvedugfo is Putnamo
miestelio, Štai, prieS akis išny
ra naujutėlis vienuolynas su
gražia koplyčia. Toliau Rau
dondvaris susjriene, kurios sie
nose velionįp; dailininko A.
Galdiko paveikslai, rodos, to
kie pat splavf|gi ir degą, kaip
Sių dienų gamta Putname, jo
apylinkėse vt visoje Naujoje
Anglijoje. VirS menės — sekly
čios kambariai svečiams ir
jaunimui. Kokie jaukūs, gra
žūs, švarūs. Išėjus laukan, čia
pat papėdėje pamatai "Alkos"
namus, geimai padidintus.
Senajam pastate saugojamas
velionio preL Pr. Juro paliki
mas, o naujajame lentynose
išsities daug „brangaus lietu
vių išeivijos 'kūrybinio, kul
tūrinio bei mokslinio pali
kimo.
•Iš vienuolyno kiemo pažvel
gus į laukų platybę, už sodo
matai lietuviškas kapinaites,
atskirtas gyvatvore. Kapinai
tėse ilsisi bene aštuonios sese
lės, poetas kan. M. Vaitkus,
prof. J. Brazaitis ir eilė kitų
Lietuvai bei .Bažnyčiai nusi
pelniusių asmenų. Kaip gera,
kaip ramu čia ilsėtis amžinai,
toli nuo miestų triukšmo, nuo
besikeičiančių miesto rajonų,
nuo vandalų. Cia pat prie vie
nuolyno kita'plati pavėsinga
aikštė, po kurią Šiandien vėjas
svaido pageltusius lapus. I tą
aikštę vasarą, vykstant meti
nėms seselių rėmėjų Šventėms,
suplaukia jau tūkstančiai lie
tuvių, neg iŠ gausių aplinkinių
lietuvių telkinių Putnamas
taip netoli.
Atvykusius _ nepažįstamus
keleivius seselės tuojau
maloniai priima, duoda šva
rutėlį kambarį nakvynei, kvie
čia vakarienei, pusryčiams,
pietums. Nors Šiandien nety
čia pataikėm į seselėms labai
užimtą dieną, nes jas lanko vie
tos amerikietis vyskupas. Ta
čiau nuobodžiauti nėra kada.
Pirmiausia einam ieškoti kun.
St. Ylos pastatytos Mindaugo
pilies. Ji už kelių Šimtų metrų
miškelyje. J a u iŠ tolo matyti
virš bokšto plevėsuojanti Lie
tuvos trispalvė. Cia pat prie jos

Įdomu buvo Putnamo so
dyboje ar jos aplinkoje susitik
ti su istoriku dr. A. Kuču, buv.
"Draugo" redaktore dr. O.
Labanauskaite, nors ji manęs,
kaip ir kitų, jau visai nebepa
žino, su vaSingtoniečiais A.
Vasaičiu ir dr. Č. Masaičiu, ku
rio žmona ir dukra seselė vie
nuolė ilsisi tose kapinaitėse čia
pat pašonėje.
O kai namų viršininkei se
selei Margaritai nukrito nuo
pečių vyskupo sutikimo ir pri
ėmimo rūpesčiai, ji mus ve
džiojo po naująjį, tiesiog bliz
gantį vienuolyną.
Parodė
gražiai sutvarkytą tautodailės
dirbinių ir gintaro muziejų, ku
rio turtingi eksponatai pačių
seselių surinkti ar gauti iš Lie
tuvos. Parodė didžiulę, tvar
kingai sukataloguotą biblio
teką, kurioje yra nemažai
knygų išleistų ir dabarties ok.
Lietuvoje. Parodė tokią švarią
spaustuvę, kokios pats savo
gyvenime dar nebuvau matės,
nors spaustuvėse praleidau ne
maža meto). Kai vaikščiojom
vienuolyno koridoriais, visur
menas — lietuvių dailininkų,
daugiausia A. Galdiko, pa
veikslai, lietuvių skulptorių
skulptūros, mozaikos. Tai vis
ženklai, kaip seselės gerbia lie
tuvių kūrėjų meną.
Tačiau jų pagrindinis už
davinys — jaunimas ir, gal
svarbiausia, senelių globa.
Jaunimui, kuris dažnai įvai
riems kursams susirenka į Put
namo seselių sodybą, yra
atskira stovyklavietė Vermonto valstijoje, kurios jau nebe
teko pasiekti. Tačiau abi sese
lių pastatytos ir išlaikomos
prieglaudos — senelių namai
čia pat. Seselės Arkadijos ly
dimi pirmausią aplankėm
Matulaičio namus už 700 met
rų nuo vienuolyno, kuriuose
prieglaudą yra radę apie 120
vyresnio amžiaus žmonių, dau
giausia lietuvių. 1967 m. pastayti rūmai modernūs, visur
labai Svaru, jaukioj salėj ren
giami įvairūs lietuviški rengi
niai, matyti lietuviški laikraščiai, knygos.
Žodžiu,
Matulaičio namuose apgyven
dinti saulėleidžio dienas pra
leidžia tikrai lietuviškoje ap
linkoje, o šiltoms dienoms
esant gali džiaugtis plačia
Matulaičio namus supančia so
dų ir žalumos aplinka. Norė
jom susitikti ir su Matulaičio
namų viršininke, seniai pažįs
tama dinamiška sesele Paule,
tačiau ji buvo iSvykusi į aerod
romą.
Kiti senieji prieglaudos rū
mai Villa Maria, kuriuose gy
vena tvirtesni pensininkai,
prisiglaudę prie didžiulių sodų
ir parkų gaubiamo marijonų
Marianapolio,
Thompson
miestelio pašonėje. Tai nuo
stabios ramybės ir gamtos gro
žio sala. Tai kampelis, ku
riame savo laiku mokėsi ir
gyveniman išėjo gražus būrys
veiklių, tautiniai susipratusių
Amerikos lietuvių. Taip, juk ir
pirmosios vargdienių seselės
1936 m. iš Lietuvos į JAV atvy
ko Marijonams Marianapolyje talkininkauti. Tačiau ilgai
niui jos įžiebė tokią lietuvišką
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Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir Vai ptrmad anrrad-.-ketvrrtad woenMWd
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai 3 iki 7 v p p Tik susitarus ' fT
jj&i
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. R. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527 *

Dr. ALGIS PAULIUS"
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHiffOftfcTjA
1185 Dundee Avė.'" . " " "
Elgin. III. 60120 — * ~
Valandos pagal susitarimą* "-'

Tel. 372 5222. 236 6575"

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJAS.
Ofisai:
**-<->.«
111 NO WABASH AVE
Valandos pagal 5us4arjgig'-rg

DR. L D. PETREIKIC
DANTŲ GYDYTOJA... fc ..
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem'Ave'
•C*
Tel. 563-0700
Varandos pagal sisitanma"

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)' " " • * ' *
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akurros ir "•
"Contact lenses" tvtm 2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 5 ^ 4 9
Vai pagal susitanrra Uždaryta treč"'
:.ri.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Ked^e Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS

DR. LEONAS SEIBimS

JsUigos ir buto tel. 652-1381

INKSTŲ. P Ū S U S ' I T ^ " "
PROSTATO C H I R U R G I J A ' ^ - '
2 6 5 6 W 63rd Street : r
Vai antr i 4 Dopiet <r ketv 5 7 vak Ofiso tel. 776 2880. rezid.448.5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofito tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS

ODOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DIPLOMATE AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49tn Court. Cicero. IM.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir į e i t

CHIRURGAS'
„
2454 West 71st Street , 1 " ;
Vai.: pirm . antrad . ketv ir pęnklajl'2 5
ir 6 7 — iš anksto sus"itarcrs~~~

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166: namų 381.3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2U0BA

2659 W 59 St.. CMcat*
476-2112
Vai pagal susitarimą Hirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai

GYDYTOJAS IR CH(feU*6AS

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Va' pirm antr . ketv ir penkt OuO 124
vai popiet <' 6 8 vai va* Irai ir šešt
uždaryta

6745We«63rdStr»ef — *
Vai pirm . antr ketv -t aenkt •
2 - 7 ) šeštadieniai pagal susrtaorną

DR. K. M. ŽYMANTAS ~
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
T
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr, trečfad .
ketvirtad 10 v r y t o i k i 6 v vakaro
Tel. - 778-3400

Sovietų kolosas

[S PO DIN G A S B A L F 0 D V I D E Š I M T A S I S

ANT SILPNŲ KOJŲ
satelitus. Kremliaus pro
pagandos melais vis mažiau
tikima ir besivystančiame pa
sauly. Trečiasis pasaulis dau
giau ir daugiau mato, kad tik
Vakarų demokratijos tobules
nė ir politinė, ir ekonominė sis
tema. Komunizmas per šešias
dešimt ketverius metus savo
skelbiamo rojaus iki šiol ne
įstengė parodyti net tolimųjų
bokštų viršūnių. Kaip gi paro
dys, ko nėra.
Ne vien maisto trūkumas ka
muoja komunizmo imperiją.
Paaiškėjo, kad tas pats su svei
katos apsauga. Kaip skelbia
švedų "Dagens Nyheter",
Vakarų demografai patyrė, jog
Sovietų Sąjunga vienintelė
pramoninė šalis, kurioje vidu
tinis žmogaus amžius pradėjo
trumpėti, kai visose kitose,
įskaitant ir Trečiąjį pasaulį, il
gėja. Vaikų mirtingumas po
revoliucijos per 60 metų ma
žėjo, panašiai kaip ir kituose
kraštuose, atšventus jubi
liejaus apskritą skaičių, pra
dėjo didėti. Atvirkščiai negu vi
sur kitur. Kodėl? Aiškinama,
kad visą dėmesį ir medžiagi
nius išteklius sunaudojant di
desniam apsiginklavimui, vis
mažiau lėšų ir pastangų ski
riama sveikatingumui. Prie to
prisideda ir nepaprastai išpli
tęs ir vis dar plintantis alko
holizmas, ypač moterų eilėse.
Kodėl toji girtavimo liga taip
rado gerą dirvą komunizmo ša
lyse? Aiškinama nepakenčia
mom gyvenimo sąlygom, nusi
vylimu, kad negalima tikėti
jokiais pažadais, kad rytojus
žada tik blogesnę dalią, kad
sistema paremta melu. Tuo tar
pu nuslėpti, kaip gyvena žmo
nės kapitalistiniam pasauly,
jau neįmanoma. Kas tada be
lieka nelaimingam kolchozininkui? Tik užsimiršti, pa
Buvom nustebinti drąsių žo skęsti alkoholio apsvaigime.
džių ir laukėm kaip tenai, anoj
•
pusėj, atsilieps. Iš atsiliepimo
bus galima spręsti, ar atgarsis
Vieša paslaptis, kad jokiam
ateina iš stiprių, ar silpnų pozi kitam krašte proporcingai nė
cijų. Pasirodo, kad anie to nesi ra tiek abortų, kiek sovietijoj.
tikėjo, susitraukę kurį laiką ty Apskaičiuojama, kad kasmet
lėjo. Iki to meto anie tik nužudoma apie penkis milijo
grasino ir grūmojo, o šioj pusėj nus negimusių gyvybių. Jei ne
vis būdavo žvėrį glostantieji bus kokių radikalių permainų,
meilus žodžiai. Ėmė aiškėti, jei gyvenimas ir toliau ten eis
kad anas kolosas, tiesa, turi tokiu "pažangos" keliu, tai pa
aštrius dantis ir ilgą liežuvį, sak brazilo humoristo Carlos
bet aptrupėjusias molines ko Eduardo Novaes ("Journal do
jas. Už gražių propagandinių Brasil", Rio de Janeiro), jo
tiradų slypi velnio tuzinas bė kompiuteris rodo, jog 2106 me
dų ir pavojų, kurie neleidžia tais lapkričio 7 švenčiant 189
agresoriui ramiai miegoti.
metines nuo Lenino įkurtos im
Pirmiausia bėdos su sateli perijos, suvarius visus kolchotais, kuriuos norima vadinti zininkus, darbo liaudį ir apa"sąjungininkais". Žinome, kas račikus, paraduojančių ir
dedasi su Lenkija, žinome, tribūnoje paradą priimančių
kaip kiti jos kaimynai seka bus iš viso... aštuoniolika žmo
įvykius ir mokosi. Kitoj pasau nių! Taip, aštuoniolika. Ko
lio pusėj yra Kinija, kuri nie dėl? Tas pats Novaes toliau
kad neatsiskys carų užgrobtų juokiasi: 'To meto partijos pir
teritorijų, ginkluojasi taip, kad masis sekretorius Igor Grenesunkiai galėtų sunaikinti ir gorievsky skundžiasi, jog ame
Maskvą. Afganistanas — di rikiečių dešimt šeimų šiaip taip
delė Kremliaus klaida, kur jau išaugina septynis vaikus, tai
sovietai neteko apie 8,000 ka mūsų imperijoj tų pačių de
rių užmuštais, ir karo galo ne šimt šeimų gerai, jei užaugina
matyti. Teherano revoliucija nors vieną vaiką".
nėra pagal Kremliaus sukurtą
receptą, nežinia kuo ji baigsis.
Viena aišku, kad toji revoliu
Ar iš tų paklydimų sovietai
cija siekianti uždegti visas is kada pasimokys ir vietoj kalę
lamo tautas, pavojingesnė so ginklus pradės dirbti daugiau
vietų Azijoj esančioms islamo ūkio mašinų, vietoj visomis
tautoms negu laisvoms arabų valstybinėmis
priemonėmis
valstybėms.
skleidę melą susirūpins svei
katingumu, vietoj skleidę nea
pykantą kitaip galvojančiam
Imperijos viduje padėtis blo pripažins, jog krikščioniškoji
gesnė nei daug kas mano. moralė nežudyti yra pati kil
Neseniai "Chicago Tribūne" niausia? Kol kas neturime vil
rašė, kad tas sovietinis kolo čių, kad praregėjimas nušvies
sas labai silpnas, panašus į tų jų galvas. Viena tik aišku,
sunkiai sužeistą, bailų neūž kad tas kolosas laikosi ant tru
augą.* Nesvarbu, sako laikraš pančių molinių kojų. Kada jis
tis, kad tenai vis statomos ir sugrius, nežinome. Galbūt ir
statomos naujos raketos, ple greit. Datos nustatinėti nerei
čiamas karo laivynas, bet eko kia. Tik aišku, kad grius, ir
nominės bėdos ir nelinksma griuvimas bus didelis.
tikrovė vis labiau atstumia
•

Tėvynė ir Bažnyčia, tautinis
ir religinis jausmas vienas
antro toli gražu neišskiria, bet
vienas antrą stiprina ir iškeUa.
J. B. Lacordaire

•

Vargas tam išminčiui, kurio
galva tiek prikimšta mokslo
tiesų ir nuomonių, kad nebelie
ka nė mažiausios vietelės su
abejojimui.
J.J. Engei

B R. V A S K A I T I S

tas,
darbas.
Kalbėtoja
pastebėjo, kad tarpe gerų žmo
Juozą Končių ir Leonardą Si nių pasitaiko ir komunistų už
Sveikinimai
mutį, labai daug nusipelniu verbuotų agentų, kurių iššif
Toliau, seimui pirmininkau sius Balfui. Kalbėdama toliau, ravimui kartais reikia nemažai
jant V. Jokūbaičiui, susirinku pareiškė, kad gyvųjų tarpe dar laiko.
sius šiltais žodžiais pasvei turime keturis Baifo steigėjus
Vytauto Skuodžio reikalais
kino M. Rudienė, centro vald. (jų viso buvo 20): Juozą Lauč- Balfas pradėjo rūpintis prieš
pirm., VI. Pažiūra, Balfo direk ką, Juzę Daužvardienę, Eleną pusantrų metų, kai tik buvo
torių pirm. (Jis M. Rudienei Kuolienę ir Alę Matulenienę. gauti iš jo žmonos dokumentų
direktorių tarybos vardu įteikė Vos Balfui įsisteigus, į jo dar originalai. Gelbėjimo darbas
gražiai paruoštą su parašais ir bus įsijungė A. Rudis, kuris ir buvo dirbamas tyliai, nes
prasmingais įrašais adresą). šiuo metu daug gelbsti žmo manyta, kad tokiu būdu bus
Toliau sveikino Mykolas nai. Dabar Balfas turi 53 sk, o geresni rezultatai.
Pranevičius, Altos darbuo dar trys yra steigamoje sta
Balfas padėjo trims lietu
tojas, V. Kleiza, PLB vi- dijoje.
viams, įtartiems kolabora
cepirm., Karolis Milkovaitis,
Pirmininkė nuolatos kla vimu su naciais. Jiems buvo
bena
įvairių tarptautinių or ruošiamos bylos. Balfui įsiki
Šaulių s-gos pirm. (Jis M.
ganizacijų
duris ir kartais iš jų šus, tardymai buvo nutraukti.
Rudienę už didelius nuopelnus
susilaukia
paramos Balfui.
šalpos srityje apdovanojo šau
M. Rudienė, paminėjusi, kad
Washingtone
išf lietuvių žmo Balfas remia įvairias lituanis
lių žvaigždės ordenu). Sekė
Juozo Laučkos, ateitininkų gaus teisių komisijos pasitrau tines mokyklas, kiek ilgiau
federacijos vado, sveikinimas. kus dr. Baliui, Balfui sutiko sustojo prie Vasario 16 gim
Jis savo žodyje pastebėjo, kad atstovauti dr. ''* Aleksandras nazijos, kurią jau daugelis me
jau 1946 m. bendrai šalpai Bal- Plateris.
tų visokeriopai remia. Ji vyk
fas išleido 22,000 dol., o Eu
Pablogėjus gyvenimo sąly dama į Madrido konferenciją
ropoje bestudijuojančio jauni goms Lenkijoj, padidintas rū buvo sustojusi Vokietijoje ir iš
mo paramai bei stipendijom — bų, maisto siuntimas į Suval kun. Ignatonio sužinojo, kad
32.000 dol. Tas rodo, kaip Bal kų trikampį. ,!I siuntinius lietuviams pradėjus vykti į
fo vadovybei jau tada rūpėjo dedama muilas bei muilo mil JAV-bes, 1950 m. prel. J. Kon
mokslus einančio jaunimo rei teliai, nes šių dalykų Lenkijoj čius atvežtus Balfo 5.000 dol.
kalai. Sekantis sveikintojas labai trūksta. Šelpiami netur- lituanistinėms mokykloms ir
buvo A. Rudis, senas Balfo vei- tingieji Argentinoje, Brazilijo- gautus 10.000 dol. iš Amerikos
kėjas, P. Baltakis, pranciško- je, Urugvajuje; Kolumbijoj, katalikų vyskupų įteikė minė
nų provincijolas, Albertas Mi- Lietuvoj, Sibire k kituose kraš- tam kunigui, už kuriuos jis nu
siūnas, Vilniaus krašto liet. tuose. Kalėdų švenčių proga pirko žemę, kurioje dabar ran
s-gos pirm., dr. Kostas Jur- Vokietijos preiglaudose esan dasi Vasario 16 gimnazija.
gėla, Vliko darbuotojas, kun. tiems seneliams pasiunčiami Pastaruoju laiku Balfas Vasa
Kazimieras Pugevičius, Liet. siuntinėliai, užsakomi lie rio 16 gim. kas mėnesį pasiųs
katalikų religinės šalpos vado tuviški laikraščiai, kuriais jie davo po 300 dol. ir tarpinin
vas, Bronius Bieliukas, Tau dalinasi. Sąžinės kalinių bei jų kaudavo būrelių bei pavienių
tinės paramos fondo įgalioti šeimų padėtis yra sekama ir aukotojų pinigų persiui-rimui.
nis (TPF tai prieš pusantrų jie šelpiami specialiu būdu. Pranešėja nusiskundė, kad iš
metų Anglijoj lietuvių įsteigta Vladui Česiūmri'-esant Vokie gimnazijos negaunami pakvi
šalpos organizacija). Pasku tijoj, jam per tarpininkus buvo tavimai bei apyskaitos, kurio
tinis sveikintojas buvo kun. siunčiami siuntiniai. Rusams se būtų parodytos Balfo au
Dėl to laikinai yra
Kazimieras Kuzminskas, LKB už muitus Balfas jau yra išmo kos.
kronikoms leisti- s-gos valdy kėjęs per 52 milijonus dolerių. nutraukta Balfo parama. M.
bos pirm. Jis paaiškino, kad Rūpinamasi legaliai ir nelega Rudienė vylėsi, kad dabarti
kronikos leidžiamos lietuvių, liai atvykusiais iš Lietuvos. niam gim. dir. Jonui Kavaliū
anglų, ispanų, ir prancūzų kal Reikalui esant, apmokamos ke nui sumaniai vadovaujant, mi
bomis. Lietuvių, kalba jau iš lionės iš Europos, parūpi nėti n e s k l a n d u m a i bus
leista 5-ki tomai, ispanų, ang namas maistas, drabužiai bu- pašalinti ir kvietė šią institu
l ų — p o vieną. Netrukus pasi
rodys prancūziškas tomas.
Svetimomis kalbomis išleis
tos kronikos pasiųsta apie
1000 vyskupam ir per 2000
universitetam bei kolegijom.
Seimas gavo labai daug svei
kinimų raštu. Juos suminėti
užimtų per daug vietos.
(Tęsinys)

Modernių laikų istorijoj žmo
nija dar negyveno tokioje bai
mėje ir netikrume, tiesiog grės
mėje, kaip pora — trejetą
paskutiniųjų dešimtmečių.
Žinom ir iš kur toji grėsmė: no
ras viso pasaulio sostinėse iš
kelti antikristo vėliavą arba tas
sostines sunaikinti. Tam tiks
lui statomos SS-20 raketos,
Backfire bombonešiai, sateli
tus naikinantieji satelitai,
slaptai gaminamos nuodingos
dujos. Salia to žodinis karas —
propaganda, melas, sabota
žas, šnipinėjimas.Kur paran
ku, sinčiama ir kariuomenė
(Afganistanas), kur dar ne
patogu patiems, eina jų ištiki
mi satelitai (kubiečiai, viet
namiečiai).
Keičiasi
Kremliuaus valdovai, tik nesi
keičia tikslai, naudojama kita
taktika. Chruščiovo laikais
pradėta kabėti apie atolydį, su
gyvenimą, įtampos mažinimą,
"amžiną taiką"; vėliau pradė
tas vartoti patrauklus žodis de
tante. Šią idėją pasišovė skelb
ti net ir tie, kurie turėjo geriau
už mus žinoti, kas už to žodžio
slepiasi. Prasidėjo derybos,
nuolaidžiavimas, SALT (kuri
niekad nebuvo vykdoma anoje
pusėje), didieji prekybininkai
pasisiūlė su savo išradimais ir
patyrimu padėti sukti girgž
danti Kremliaus malūną, sta
tė sunkvežimių fabrikus, siun
tė kompiuterius. Kodėl to
nedaryti, jei trumpažiūrė Kissingerio politika rodė kryptį.
Gerai, kad į Washingtoną atė
jo nauja administracija, kuri
agresorių ir pavadino tikruoju
vardu, be jokių diplomatinių
plonybių. Buvo prakalbėta to
kiu pat tonu, kokiu į mus kal
bėjo iš anos pusės per ištisus
tris dešimtmečius.
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toliau remti. Dar pridūrė,
S E I M A S ciją
kad du trečdalius visų gimna
zijos išlaidų kas metai apmo
ka vokiečių valdžia. Be to, Vo
kietijos
katalikų
vyskupų
sąjunga kas metai (jau septy
ni iš eilės) duoda po 608.000
DM, o evangelikai neperse
niausiai įteikė 100.000 DM
vienkartinę pašalpą. Kun.
Sugintas pats vienas Vasario
16 gim. sutelkė 150.000 dol.
Baigdama savo išsamų
pranešimą Marija Rudienė ta
rė: "Ir šiuo metu plačiajame
pasaulyje išblaškyti lietuviai
dar vis šaukiasi Balfo pagal
bos. Mes laužėmės pro geleži
nę uždangą, kur kalėjimuose,
lageriuose merdėjo mūsų bro
liai ir seserys. Paguoskime
juos bent trupiniu gėrybių, ku
rių gausa mes čia naudoja
mės. Tada mums negalės prie
kaištauti Vinco Kudirkos,
mūsų himno autoriaus, žo
džiais, jog dingome tėvynei dėl
trupinio aukso ir gardaus
maisto šaukšto.
Finansinį stovį apibūdino
Kostas Čepaitis, cent. val
dybos iždininkas. Iš pateiktų
apyskaitų paaiškėjo, kad
paskutiniųjų devynių mėnesių
metu už geležinės uždangos
yra pasiųsta 183 siuntiniai, ku
riems išleista veik 47 tūkst. dol.
Per tą pati laiką Suvalkų
trikampyje ir Lenkijoje
gyvenantieji lietuviai aprū
pinti 442 rūbų ir 176 maisto
siuntiniais su muilo arba mui
lo miltelių priedu. Įskaitant
persiuntimo išlaidas, tos siun
tos pasiekė 26 tūks. dol. Į kitus
kraštus — Angliją, Braziliją,
JAV-bes, Prancūziją, Italiją,
Vokietiją — siuntinių pasiųsta
už 2.400 dol. Mokykloms —
Dariaus - Girėno, Kristijono
Donelaičio, Chicagos aukštes
niajai lit. mokyklai — įteikta
7.500 dol. Stipendijms, lietu
vių moksliniam B veikalams iš
leista 3.600 dol. Vasario 16-tos

(bus daugiau)

Veiklos apžvalga
Papietavus parapijos salėje,
posėdžiai buvo tęsiami toliau.
Šiai sesijai vadovavo Janina
Gerdviliene.
Pirmoji pranešimą padarė M.
Rudienė. Kontatavusi, kad
paprastai mes reikiamai
neįvertiname žmonių, kai jie
dirba greta, nes iš jų reikalau
jama vis daugiau, pagarbiai
prisiminė, anot jos, didžiuo
sius dvasios milžinus — prel. Clevelando ciurlionietės pasirengusios dainuoti

ANTANAS TULYS
DASArns

gimnazijai, įskaitant pavie
nes, rėmėjų būrelių aukas, sti
pendijoms skirtus pinigus ir
Balfo auką, pasiųsta 15.500
dol. Dviem samdomiem tar
nautojam, nuomai, šildymui,
elektrai, raštinei ir kitiems rei
kalams išleista 17 tūks. dol.
įplaukos, kurių per minėtą lai
kotarpį turėta 14 tūkst. dol.,
susidarė iš įvairių aukų ir pro
centų už bankuose laikomus pi
nigus. Iš pereitų metų buvo
užsilikę 87.600 dol. Šiuo metu
ižde yra 101.000 dol. K. Čepai
tis pastebėjo, kad anksčiau už
geležinės uždangos gerą siun
tinį buvo galima pasiųsti už
200 dol. šiais laikais toks siun
tinys kainuoja 300-350 dol.
Balfo direktorių pirm. VI.
Pažiūra pranešė, kad 1979 m.
rudenį Los Angeles, o 1980 m.
vasarą Chicagoje įvyko Balfo
direktorių
suvažiavimas.
Apgailestavo, kad dėl ligų kai
kurie direktoriai negalėjo da
lyvauti šiame seime. Siūlė
jiems visiems su sesijoje daly
vaujančių parašais pasiųsti
užuojautos laiškus. (Vėliau tas
buvo padaryta). Kalbėtojas
dar pranešė, kad Balfo direk
torių rytiniame posėdyje ųuvo
nutarta Valerijomą Šimkų,
ilgametį Balfo darbuotoją, pa
kelti į minėtus organizacijos
garbės narius. Seimo dalyviai
šį nutarimą patvirtino.
Revizijos komisijos aktą per
skaitė Antanas Kareiva. Iš jo
paaiškėjo, kad kadencijos me
tu (veik trijų metų laikotar
pyje) Balfas turėjo 580 tūkst.
dol. pajamų ir 615 tūkst. dol. iš
laidų. Per tą laiką už geležinės
uždangos pasiųsta 972 siunti
niai, kainavusieji 236 tūkst.
dol.
Juozas Mackevičius, rūbų
sandėlio vedėjas, painfor
mavo, kad kadencijos metu į
visus pasaulio kraštus buvo
pasiųsta 1948 siuntiniai. Siun
tinių paruošimas atliekamas
talkos būdu. Į Lenkiją siunčia
mi per agentūrą "Poloniją",
nes ji pati siuntinius pasiima,
duoda 30% nuolaidos, nekelia
reikalavimų nei dėžių dydžiui,
nei jų svoriui. Prieš išsiun
čiant, stengiamasi ištirti pra
šytojo tautybę, amžių, šeimos
narių skaičių, pagalbos rei
kalingumą.

».

Valgė stipriai, bet vienodai. Prisilaikė lietuviškos
dietos: riebią sriubą, šonkaulius, lašinius, kumpį,
kugelį- Labai mažai vartojo daržovių ir vaisių. A. T.
rašo apie tuos laikus: „Kai a i atvykau, mes šešiese
miegojome viename kambaryje, kur buvo tik trys
lovos. Namų seimininkė mus apskalbdavo, pusrytį išsavo duodavo, pietus virė iš mūsų produktų ir už tai
gaudavo tik du doleriu per savaitę". Raštingumas
buvo apgailėtinas. Iš visų atvykusių 122.717 nemo
kėjo nei skaityti, nei rašyti, 11,352 asmenys mokėjo
tik skaityti, žinoma, tas skaičius kiek sušvelnės, jei
prisiminsime, kad į analfabetus bus įskaityta daugu
ma vaikų, kurių iki 14 m. buvo 20,185 (LJ). X. p. 40).
1914 m. duomenis rodo, kad Shenondoah, Pa. gyveno
9000 lietuvių, kurie turėjo 120 saliūnų. Čikagoje prieš
Pirmąjį pasaulinį karą buvo apskaičiuota, kad maž
daug 50.000 lietuvių kasmet pragerdavo 500 savo ir
kitų smuklių po penkis milijonus dolerių (Gineitis, 258
psl., L.E. X. psl. 42). Tad nieko stebėtino. „Čia nė
vienas neskaitė ir neėmė laikraščio. Turbūt nė vienas
nemokėjo skaityti. Aš jiems rašydavau laiškus į
Lietuvą (A.T. laiškas, 1963). A.T., nusikėles į kitus
namus, gavo miegamąjį tik dviem, ir jau pirmą kartą
pamatė savaitraščius „Kataliką", „Keleivį" ir
lietuviškų knygų. Jis iki šiol negali užmiršti, kaip
tūlas vyras aplankydavo kartą per mėnesį visus lietuvius, susirinkdavo laikraščių prenumeratas, parduodavo lietuviškas knygas, laikrodžius ir žiedus,
Atrodo, kad tai buvo savo rūšies knygnešys ir iš to jis
pragyveno. Jis, taip pat, patardavo vyrama negerti,
kortomis nelošti, bet skaityti ir mokytis. A.T. mano,

Nuotr. V. Bacevičiaus

Kiekvienas atsinaujinimas
visada ateina per jaunąją kar
tą. Jaunatvė yra apdovanota
entuziazmu ir idealizmu.
Reikia ir mums jaunos dva
sios, kuri ne aimanuotų dėl
sutinkamų sunkumų, o su visa
jaunatvės giedria ryžtimi imtų
si juos nugalėti. Tai ir gręžia
mūsų žvilgį į jaunąją kartą.
J. Girnius

kad būtų labai gera, jei ir dabar atsirastų „per gry- do, kad tai nesudaro jiems dramatiškų emocijų.
čias" einančių vyrų, platinančių lietuvių knygas, Feodoras Šaliapinas išsireiškė, kad tik pirmieji 35
laikraščius, žurnalus. Jis tiki, kad mažai kas atsi- metai šeimyninio gyvenimo yra sunkūs. Vėliau visa
sakytų. Tai toksai vaizdas buvo mažesnėse lietuvių teka sklandžiai. Faustinos ir Antano Tūlių tasai
kolonijose. Čikagoje, Bostone ir kituose dideliuose teigimas, matomai, neliečia. Štai ką jis kalba apie
miestuose atrodė pažangiau. Bet ir tokioje Čikagoje pirmus 34 savo šeimos gyvenimo metus: „Mums
atsitikdavo daug muštynių: lietuviai mušėsi tarp nepasitaikė nei vienas rimtas nesusipratimas, kuris
savęs ir su kitų tautybių vyrais, dažniausiai šokių būtų davęs net mintį išsiskirti. Turiu su džiaugsmu
salėse. Lietuvius užpuldavo kitų tautų emigrantai, bet pasakyti, kad aš gavau labai gerą ir pajėk ą žmoną,
ne tikri, seni amerikiečiai. A. T. teko matyti vienas Ir daugiau — ji nei serga, nei sensta. Jos nevilioja
tokias muštynes šokių salėje, kur lenkai pradėjo nei deimantai, nei kailiai, nei puošnios vilos",
stumdyti lietuvius, atiminėti iš šokančių merginas.
Gal dėlto ir tais laikais, kuomet jie turėjo BeverCia, pašaukti, atskubėjo Baltojo Dobilo klubo vyrai, ly Hills, Chicagoje, turtuolių rajone, namą, bendravo
kurie specializavosi muštynėms. Jie, apie 20, įsiveržė su jais, jiems nebuvo aišku, ar toksai gyvenimo
į salę, apsiginklavę basebalTo lazdomis ir kitokiais būdas yra tikras, pilnavertis. A. T. sako: „Ir dabar
smogimo prietaisais. Suvarė visus vyrus prie sienų ir nežinome, kur jis yra tikras". Bet matomai, kad nors
klausė, ar kalbi lietuviškai. Nekalbantiems lietuvis- viešo žodinio atsakymo į tą klausimą nėra, bet vidikai, nežiūrint, kas jis buvo, davė pagaliais per galvą, nis, abiem priimtinas, atsakymas buvo padarytas.
Aprašytos sąlygos buvo Pirmojo pasaulinio karo
Ponia Tulienė yra baigusi koledžą ir dirbo
išvakarėse, kuomet jau buvo daug lietuviškų daugelį metų keliose įstaigose atsakingą darbą. Bet
parapijų, draugijų, klubų, knygų, laikraščių. Dvi- tai nekliudo jai būti mūsų liaudies dainų audėjėle,
dešimtojo šimtmečio pradžioje buvo dar liūdnesnis Jei būtų gyvenusi Lietuvoje, būtų audusi baltas
vaizdas. Todėl A.T. vaizduotėje prisikrovė daug juodų drobes, šešioliknyčias staltieses ir vaivorykštės
spalvų apie lietuvį emigrantą.
spalvų juostas. O čionai audė savo asmeninį ir
v— u.-.
bendrą su vyru gyvenimo audeklą. Aplamai žmonų
Vedybos
dalis nėra lengva, juo sudėtingesnė ir slepianti savyje
A. Tulys vedė Faustiną Ragutytę 1929 m. „Mus daug staigmenų yra rašytojo žmonos dalis. Man
surišo lietuvis kunigas zakristijoje. Aš turėjau atrodo, kad ji išsprendė visus gyvenimo iškeltus ir
pasirašyti dokumentą, kad jei mums atsirastų vaikų, spygliuotus ir švelnius uždavinius sėkmingai, teisin
as nesipriešinsiu juos auklėti katalikų tikėjime. K»i " pakankamai žavinčiai. Mano ilgamečių
Vienas ir kitas nusileidome, padarėme kompromisą, susitikimų išvadą patvirtina ir paties A. T. žodžiai:
kad mūsų įsitikinimai nekliudytų mūsų susituoki- „Galvodamas apie savo žmoną Faustiną, prisimenu
mui". Susipažinus su Tūliais, jau pirmas įspūdis japonų eilėraštį:
atskleidžia jų būdų ir elgesio skirtingumą. Pažinčiai
„Jei anapus, kur laikas nei laikrodžiu, nei mirdidėjant, tas skirtingumas dar labiau išryškėja. Jis
timi nepažymėtas, kur nors jos balsą išgirsiu,
staigus, užsidegantis,, sangvinikas. O ji rami, tviraš tuojau pakilsiu, skubėsiu ją pasitikti. Jei ji
ta, atrenkanti žodį, atsverianti, užtesianti veiksmą.
sutiks, tada mudu kartu gyvensime ilgiau už
j ų pasaulėžiūros nevienodos. Bet tai nekelia
saulę, už visą mūsų žvaigždyną",
nesusipratimų jų santykiuose. Vaikų nebuvo. Atro(Bus daugiau)
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pagerbtas siems, pažadėjo kurti, kol Aukš šarvuota Baynard-Thompson lai
N o t a r i a m s — Vertimai
čiausias duos sveikatos ir jėgų.
jo 70 metų sukaktyje spalio 22
dotuvių koplyčioje, St. Petersburg
M. A. $ I M K U S
taip pat jautriai padėkojo daili
d. St. Petersburg, Fla. Lietuvių
Beach. Spalio 2 5 d. 7 vai. vaka
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ninko ž m o n a M o n i k a Juodienė,
klubo salėje. Dalyvavo apie 230
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sijos klebonas kun. K. Butkus,
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O F M . Atsisveikinimui vadovavo
Taip pat daromi VERTIMAI.
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vykusių.
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sauskas, Lietuviškos radijo valan
jimais, sveikinimo šauksmais.
iš mūsų sandėlio.
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
dėlės —'K. Kleiva, studijų kolegė
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Pagerbimą surengė jo šeima ir
COSMOS FARCEL6 EXFRES6
dr. I. Mačionienė ir kaimynė O. LB Kenoghos - Racine apylinkei 1971 inetais penkiolikos metų veiklos su
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
artimieji. Prie garbės stalo sėdė
Kelerius m e t u s kovojusi su vė Petrikienė. Kalbėjusieji, apgailes kaktį minint, rašytojas Aloyzas Baronas skaito savo jumoristinę kūrybą. 2501 W. 69th SL, Chicago, IL 60629
Be to tarime serų rezidencinių ir psjo Algirdas Gustaitis su žmona žio liga, o n u o šio pavasario ypač
taudami a. a. Bronės ankstyvą Greta — profyamos vedėja Indrė Baužaitė.
jaminių nuo 5 iki 40 butų.
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Jūra, Liet. klubo pirm. Albinas daug kentėjusi, skausmų
išvar- mirtį, vertingai apibūdino miru
Skambinkit teL 4S6-7878
Karnius su žmona Angele, buv., ginta, aprūpinta Šv. Sakramen- sios asmenį ir jos indėlį į šios ko
TeL — 925-27S7
Lietuvos generalinio štabo ir gu- Į t a i S j s p a l i o 2 2 d. mirė dr. Bronė lonijos lietuvišką gyvenimą.
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Spalio 2 6 d. 9 vai. ryto Šv. Var
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Vilušis iU žmona Marija, Vliko
do bažnyčioje Mišias už a. a. Bro tinių reikalų žymiai mažesnės.Mi- į žinąjį; ir kaip gi yra nedėkinga
pirm. dr. K. Bobelis su žmona
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KILIMUS I R B A L D U S
kūnas, kun. J. Gasiūnas ir kun. nį jubiliejų, drąsiai sakau, kad nė nepagalvoja.
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Navickas,
Šią sukaktį paminėti kviečiami
Žmonių, kuriuos vadina asme
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Žodžiu dail. J. Juodį sveikino:
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a. dr. Bronė Zelbienė
Chicago, IL 60629
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pat gražiai papuoštų lėlių.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
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šeimos vardu, ypač pabrėžęs mū
mui suaukota: Lietuvių Fondui
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sų tautos istorinių motyvų temati
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klubo pirm. Albinas Kamius; išikių šeimoje vaikas. T ė v a s buvo ji, draugai, organizacijos, kurio
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ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI- i l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l t i l i t i l i l i i t l l i l l i i i i i i . i t i f . i i ros fondo leidinys Nr. 7 , 1 1 2 psl.
MINĖJIMAS
kas; ankstesnės tautinių šokių valstijoje išlaikius egzaminus, atiKas šeštadienį įfc*,WEV'D Stotie* NO monografija, kuri yra didelio
Spaudė M. Morkūno spaustuvėBuvusioje Wišdonsino didžiau New Torke nuo S BU 9 vai. vakaro, formato ir talpina 28 spalvotas re
grupės vardu A. Kamiene, nes .darė dantų
gydytojos kabinetą
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
lietuvių
kolonijoje "Music of Lithuania" programos kas
dail. J. Juodis buvo puikus taut.; Detroite. T e n dirbo iki 1971 m . sioje
Kaina s u persiuntimu $4.85.
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai. Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
Kenoshoje
LB
apylinkė
susior
Tais
pat
m
e
t
a
i
s
lapkričio
mėn.
atšokių šokėjas; Pranas ir Alė Skirvakaro, iš Seton Hali Universiteto sto Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
U ž s a k y m u s siųsti:
mantai iš Los Angeles savo ir: sikėlė į St. Petersburgą, kur gy- ganizavo 1956 m , gruodžio 19 d. ties, 89.5 FM. (WaO|rj)
progomis įteikti bet kam: svetimtau
DRAUGAS,
k5k5 W. 63 Street
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
čiui ar lietuviui.
Los Angeles
iilfissj vardu. ;veno iki mirties. Cia įsijungė į Pirmasis apyl. susirinkimas įvy
Chicago, Itt. 60629
234 Sunllt Drlve
Pristatyti dalyvavę svečiai: kun. kolonijos lietuvišką veiklą. Pri- ko senoje, buvusioje Šv. Petro lie
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd Tel. 3 7 6 - 1882 arba 376-5996
tuvių
parapijos
salėje.
Pirmoji
lausė
Lietuvių
Bendruomenei
ir
Watchung. ŠI J. 07060
dr. Viktoras Gidžiūnas, kun. Jo
St., Chicago, IL. Illinoįaus gyventojai IIHIIHIHIIHIIUIHHHHIHIIIIH
IIIIHIII
J
apyl.
valdyba:
nas Gasiūnas, iš Romos kun. L. Lietuvių k l u b u i . 1975 m. LB apy Kenoshos LB
prideda
$1.50
valstijos
mokesčio.
TeL — (201)f 753-5636
sekr.
linkei organizuojant St- Peters- pirm. Jonas Milišauskas,
Krasauskas.
10% — 2 0 % — 2 0 % pifftea mokCait
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••i apdmiHl* nuo ugnlM tr automoRaštu, sveikino Lietuvos gen. burge vaidybinį spektaklį, akty- Vladas Skirmuntas, ižd. Bronius
>)ilk> pas ntoft,
Juška.
Kandidatai:
Zenonas
Lukonsulas
Anicetas Simutis
iš viai buvo įsijungusi ir Bronė. V ė
-,
ANDRĖS KUNG
liau
B.
Z
e
l
b
i
e
n
ė
įsitraukė
ir
ilgo-!
kauskas,
Jonas
Petravičius.
N e w Yorko, JAV Lietuvių Bend

CLASSIFIED ADS

LIETUVIAI FLORIDOJE

St. Petersburg, Fla.

1

•

V

INCOME TAX

BELL REALTORS

VALOM E

Tel — RE 7-5168

TELEVIZIJOS

Liaudies menas ir kitkas
Drauge"

PLU M BlNG

MŪSŲ kolonijose

Kenosha-Racine, Wis.

M OVING

MAŽOJI LIETUVA
IR MES

Lietuvos atsiminimai

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

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

^ W W M C

A DREAM OF FREEDOM

ruomenės krašto valdybos pirm. j ką laiką reiškėsi vaidybiniam m e
Vytautas Kutkus, pranciškonų pro ne savo kūryba ir pastatymais
vinciolas kun. Paulius Baltakis,' lietuvių klube. Ji sukurdavo ir
LAS X e w Yorko skyr. pirm. L.'. nuotaikingai paskaitydavo
įvaiTamošaitis, „Kario" redakcija, j rius kupletus. Paruošdavo ir vaiprof. dr. Jokūbas Stukas ir Lore- : dinimėlius, su kuriais gražiai pasi
ta Stukienė. Bernardas Brazdžio rodydavo. 'Klube jau sena t radi
nis, Bronius Budriūnas, Birutė cija karaliy vainikavimas. Mat,
Gedvilienė, Pranas Alšėnas, J. i iškilioji pora stambesne suma vis
Valiušaitienė (telegrama) Vai- paremia klubą. T o k i e karaliai keiniu šeima ( slegrama), Barkų čiasi, ir beveik kasmet vainikuo
šeima (Omaha), Gedmintai, L. jami kiti. Keletai pastarvju ji pa
iškilmių
Mingėlienė, K, ir S. Urbaičiai, ruošdavo v a i n i k a v i m o
E. Dambriūnienė (VVashington), tekstus, surežisuodavo ir visas ce

Dabartinę
mūsų LB apyl.
valdybą sudaro
šie
asmenys:
pirm. Zenonas Lukauskas, vicepirm. Lionginas
Pliura, sekr.
Petras Petrušaitis,
ižd. Vladas |
Vicinas,
valdybos narė Lionėj
Juškienė. Jie rengia dvidešimties
penkių metų sukakties minėjimą
š. m. gruodžio 6 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje Racine, Wisc.
Pirm. Z. Lukauskas ir kiti val
dybos nariai deda pastangas, kad
sukakties paminėjimas būtų gra
žus ir prasmingas.
remonijas pravesdavo.
Prieš trisdešimt mėty JAV-se
buvo
įsteigta Lietuvių BendruoSu minėtais vaidinimėliais bei
kupletais dažnai buvo linksmina menė-Be LB apylinkių mūsų įna
į mi klube sekmadieninių pietų m e šas į JAV lietuvių išeiviy gyveni-

M. Vitkus, tautiniu šokiy „Tryptinis" vadovė J. Matulaitienė iš
Xew Yorko, dr. A. Radzivanienė, V. ir M. Oniūnai, B. ir J.
Cibulskai, E. ir R. Juraičiai (Xew
Mexico), Vytautas Alantas, biru- į
tiečių vardu M. Klivečkienė. Pri- ;
statytas Justas Šimkus su žmona,;
atvykę iš Toronto, Kanados.
Meninę koncerto dalį atliko !
Elenos Rūkštelienės vadovauja
mas moterų aštuntukas, gražiai
padainavęs „Raudoną rožę" ir
•bisui „Pasėjau linus". Daininin
kės įteikė sukaktuvininkui po rau
doną rožę. Tautinių šokiy grupė,
vadovaujama Mildos Sandargienės —-ji atvyksta iš Orlando —
gražiai pašoko keletą
lietuvių
tautinių šokių. Akordeonu grojo
B. Pakys. Šokėjos solenizantui įtei-

.

r

A N A T O L I J U S

K A I R Y S

PO DAMOKLO KARDU II DALIS
N a u j a s r o m a n a s , išleido L I E T U V I Ų S A U L I Ų SA-GA
T R E M T Y J E , I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
pirmuosius 3 pokario m e t u s .
Viršelį s u aplanku piešė
dail. P. A l e k s a , 3 0 3 pusi., kaina s u persiuntimu $8.95.
Užsakymus

siųsti:

D R A U G A S , 4545 West

6Srd Stree*

Chicago, 111. 60629
• «*'
Illsnois gyventojai dar prideda 40 Ct. valstijos mokesCUj,

A

FRANK

Gražios dovanos mažiesiems
PLOKŠTELES

32081/2 W e s t 95th Street
Telef. G A 4-8654

ZUIKIS FUIKIS. Autoriai — Vytė nemunėlis, Stasys Džiugas,
Janina Narūnėjp-Jurgis Gliaudą ir kiti. Igrojimas: Šarūno
Peckaus. Atlietai Grigaitytės, Tijūnėliai, Venclovai. Kaina $6.
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LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA

ANTRIEJI ŽIRGELIAI. Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakos, dainos
ir muzikinė palyda — Faustas Strolia. Kaina $5.00.
PASTABA:
Užsakant plokšteles reikia pridėti $1.00 persiuntimo
išlaidom. Užsakymus siųsti:
"DRAUGAS",

Jf5^5 W. 63rd St.. Chicago,

IL

60629

The Violations of Human Rights in
Soviet Occupied Lithuania

I

Sudarė
VILTUS I* DUNDZTLA
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vea
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dund7Jlai.
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu,

Four decades of national survival
versus Russian imperialism in Estonia, Latvia and Lithuania.
1940-1980
Published in 1980 by Boreas Publishing House, Cariff, Great Britain.
Hard Cover, 272 pages.
Autorius yra estų kilmės, gimęs
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24
knygas švedų kalboje, kurios dauguiijoje yra išverstos į anglų, vokiečių,
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir į
kitas kalbas.
Kaina su persiuntimu $18.80.
Užsakymus siųsti:
•

-

DRAUGAS, 4545 W. CSrd Street.
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio.
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A report for 1 9 7 9 / 8 0
This repert edited by
.DR. THOMAS REMEIKIS
Metraštis eile y r a devintas. Visus redagavo dr. Remeikis. Siame leidinyje y r a sukaupta naujausia dokumentacija
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui.
Išleido Tha. Litrmanian American Community 1981 m.
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50.
Illinois g y v . dar prideda 5 6 c t valstijos mokesčio.
Užsakymus s i ų s t i :
DRAUGAS,
k5k5 West
63rd
Street,
*
Chicago,
IR.
60629
'•••••*••*•*•••>•>•

ZAPOLIS

D Ė M E S I O
JT

LA N D OF

CROSSES

T h e struggle for religious freedom in Lithuania* lf3J) - 1 9 7 8
by
^
Užsakymus s i ų s t i : •
MICHAEL
BOURDEAUXt
MA., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — ineiuding
ahipping a n d handling $8.95.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
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Illinois gyventojai dar prideda 48 ct. valstijos mokesčio.
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VANDENYNŲ ARUODAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 9 d.

J. MIŠKINIS
Geografiniu požiūriu, beveik
tris ketvirtadalius žemės rutulio
paviršiaus
užima
pasaulinis
vandenynas. Tyrinėtoju nustaty
ta, kad dabar žmonės kasmet su
gauna apie 60 — 70 milijonu žu
vų. Vadinasi, pasaulyje žuvų pa
gavimas nemažėja, bet vis didėja.
Seniau daug kas sakė, jog vandens
gelmių aruodas niekad nebus iš
semiamas ir padėsiąs išspręsti
mitybos problemą. Tačiau inten
syvus žemės ūkio chemizavimas
dabar kelia rimtą problemą —
kaip išvengti dirvos ir vandenų
užteršimo.
Dabar
daugelio
specialistų
akys atkreiptos į vandenynus, pa
sak jų, aruodai be dugno, tik
semk iš jų žuvis. Laivai atplaukia
į uostus pilni žuvų. Turbūt daug
kam atrodo, kad vandens aruo
dai neturi dugno. Gaila, sako ži
novai, kad tokios pažiūros yra
klaidingos.

Worcesterio lietuvių jaunimas klausosi solistės Ginos Čapkauskienes koncerto.

Pastaraisiais metais nustebino
fantastiniai ančiuvių laimikiai
prie Pietų krantų, kurie ir užtik
rina aukštą žuvų verslo vandeny
ne lygį. Bet, pavyzdžiui, 1972 me
tais dėl nepalankių klimato sąly
gų laimikiai vėl labai sumažėjo.
Daugelis kraštų susidūrė su
problema — sumažėjo pajamos
iš žvejybos verslo ir buvo privers
ti visapusiškiau sunaudoti vande
nyno turtus. Pasak mokslininkų
biologų, kad maistui yra galima
naudoti tokius jūrų produktus,
kurių ligi šiol niekas nevalgė.
Pažymėtina, kad
kiekvienas
žmogus turi "savo" žuvį, kurią
yra pamėgęs ir kurią nenoriai kei
čia į kitą. Nustatyta, kad iš pa
sauliniame vandenyne gyvenan
čių 20.000 žuvų rūšių, žmonės
valgo tik kelių dešimčių rūšių
žuvis.

I
I

Prieš dvejus metus
' A. f A.
ONA SAULAITIENĖ
išėjo namo.

Dėkodami Dievui už džiaugsmingus su ja praleistus
metus ir brangindami jos šviesų atminimą, jos šeima
melsis Tėvų Jėzuitų koplyčioje lapkričio 11 d., 9 vai. ryto.
Kviečiame prisijungti.

Vyras
ANTANAS
Sūnus ANTANAS,
S.J.
Duktė MARIJA su ALGIU

A. f A.
JURGIUI LORENCUI mirus,
sesute Halinę Plausinaitiene ir jos vyra
nuoširdžiai užjaučiu.

Europos vandenyse gyvena juo
Jau prieš dvidešimt metų bio dos menkės. Tačiau jos mėsa bal
riaus vardu padėkojo visiems dar logai įspėjo, jog menkių žuvigauta ir skani. Bet dėl juodos spal
OSVALDAS
GERKĖ
bu ir aukomis prisidėjusiems prie da smarkiai mažėja. Į šį įspėjimą
vos ji atbaido daug eilinių varto
taip gražiai pavykusio koncerto. seniau žuvų verslininkai ranka
tojų.
Parko šeimininkas, Liet. Labd.! Ypatingą padėką išreiškė Lietu- numojo. D a b a r menkių sugauna
Worcester, Mass.
Prie šiaurinių JAV krantų gy
Į darugijos pirm. K. Adomavičius, j vių Labd. draugijos pirm. K. Ado ma vos 10 milijonų svarų, lygi
tf
j skanindamas neužmiršti seselių, I mavičiui ir visai vadovybei už nuo nant su 85 milijonais svarų su vena daug dygliuotų ir geltonų
j nes jos dirba ir aukojasi kitų gero I latinį prielankumą seselėms ir ju gautų prieš 20 metų. Nyksta ir jūros šunų. Tai be abejonės, pa
SOLISTĖS GINOS
ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias
! vei ir lietuvybei. Trumpai kalbė-! darbams, leidžiant veltui naudo silkės vandenyno- plotuose tarp sak žinovų, labai skani žuvis, jei
CAPKAUSKIENĖS
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
jo ir seselė Margarita. Padėkojo j tis sale, pridedant ir dovanėlę Norvegijos ir Islandijos. Vis leng šeimininkė moka ją pagaminti.
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
I visiems už surengimą šio gra- j laimėjimams. Taip pat priminė, vesnės ir lengvesnės merlūžų val Bet amerikiečiai jos nevalgo. Pa
KONCERTAS
vedėjas, gyv. Watchung, N. J.
| žaus koncerto. Pasidžiaugė, kad j kad VISŲ atsilankymas i šį kon- kšnos prie Pietų .Afrikos ir Pietų žymėtina, kad čia pat gaudoma,
Dviejų plokštelių albumas so persiuntimu kamuoja $14.95. III. gyv.
Spalio 11 d. Nekalt. Marijos ' yra įtiek daug jas mylinčių ir JŲ J certą yra geriausias
teisybė labai nedaug, maliuskų,
prideda
70 c valstijos mokesčio.
Amerikos krantų.
kurias daugumas amerikiečių at-y
Užsakymus siųsti:
Prasid. vienuolijos Šv. Kazimiero j darbuose padedančių širdžių, o i kad mes mylime seseles ir JŲ darPažymėtina, kad Pirmojo pa risako valgyti. O japonai prieš
DRAUGAS, 4545 W. tirC St., Chicago, IL 60629
parapijos remėJŲ skyrius su sese- j t a i didelis paskatinimas ir padrą- į bus, pasiaukojimą, o jos aukojasi
saulinio karo išvakarėse buvo kelerius metus pasiuntė į šį rajo
lių -pagalba Maironio Parke — j s j n i m a s toliau dirbti ir aukotis.'' visiems: pradedant jauniausiais,
smarkiai nusiaubti tradiciniai eu ną visą savo žvejų laivyną ir per
VVoccesier, Mass., surengė pietus \ šiandien vienuolyno sodyba turi i baigiant žilagalviais
seneliais,
ropiečių plekšnių rajonai Šiaurės vieną sezoną sužvejojo 30 milijo
su koncertu. Visos pajamos bu-1 v j s a į j y ^ vaizdą. Kvietė visus, ku- S Jy sodyba yra lietuvybės tvirtovė.
jūroje. Dėl karo veiksmų beveik
vo paskirtos seselių vienuolijos rie dar nebuvo, jas aplankyti.
\ Padėkime seselėms toliau tą lie- ketverius metus intensyvi žūklė nų svarų šio delikateso, kuris vė
statybos darbams.
liau buvo parduodamas Tokijo ir
tuvybės tvirtovę išlaikyti.
buvo nutraukta. .Karui pasibai kitų miestų restoranuose. Pavyz
Daug būtų galima pasakyti apie,
Seselės buvo atvežusios jų kep gus, čia vėl atplaukė žvejų floti- džiui, rumunai siunčia į Vidurže
Naujasis vienuolynas jau pa- saįbtt G. Capkauskiene. Dažnai
statytas, bet su jo pastatymu at- s p a u d o j e skaitome, kaip puikiai tos lietuviškos juodos duonos, lijos, pasirodė, kad žuvų išteklių mio jūrą grupę specialistu, kurie
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
sirado nemaža seseles slegianti ir į j ą įvertina ne tik lietuviai, bet ir pyragų, taip kad ant stalų kvepė žymiai pagausėjo. Padidėjo žuvų turi paruošti ir išbandyti patie
svoris,
pagerėjo
žuvies
kokybė.
jo
ne
tik
rėmėjų
skyriaus
šeimi
rūpesčius kelianti skola. Viską pil- Į a m e rikiečiai muzikos
kritikai,
kalus iš bet kokios sugautos žu
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
nai užbaigti ir aplinką sutvarkyti I p r i e § lafetą m e t u jį dainavo šio- ninkių pagaminti skanūs pietūs, Tai buvo pastebėta ir po Antrojo vies.
pasaulinio
karo.
žodžiu,
jeigu
žu
reikės nemažai darbo ir išlaidų.
j e p a c į 0 j e salėje. Koncerte daly- bet ir seselių duona, pyragai, o
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Aplamai, žmonių skonk ilgai
I pietus ir koncertą gausiai susi- j v a v o žymus munkąs kritikas Ray taip pat ir. gėlės, kuriomis buvo vų ištekliai nėra ^perdaug nualin
niui
kinta.
Pavyzdžiui,
prieš
ke
ti, jie gali būti vėl sėkmingai at
rinkusius svečius šiįtu žodžiu pa- j m 0 n d Morin. Rytojaus dieną papuoštas kiekvienas stalas.
4330-34 So. California A v e n u e
lis dešimtmečius Škotijos žvejai
kurti.
sveikino rėmėJŲ skyriaus sekr. J. j «Worcester Sunday Telegram"
Janina Miliauskienė
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Po Antrojo pasaulinio karo būdavo labai nepatenkinti, kai į
Miliauskienė; ji pravedė ir visą i a p i e ^l G. Capkauskiene taip ratinklus
kartu
su
sykais
pakliūda
bendri žuvų laimikiai kasmet pa
programą, nes pirm. A. Garsie- j &. "Solistė turi nepaprastai gerą
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
didėdavo 6 — 7 proc. Bet 1969 vo ir krevičių. Jie išmesdavo tuos
nė buvo vyriausia pietŲ gamini kolaratūrinę techniką. Pilnas tvir
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
DAR P O VI9NĄ
metais jie smarkiai sumažėjo. "mažus parazitus" atgal i jūrą.
mo šeimininkė. Talkinant B. T a tas pasiruošimas bei lengvas b a l 
Užstalėje Petras kalbasi su Iva Tačiau po metų statistiniai duo Dabar viena šių krevičių iš Dub
mašauskienei, M. Domantienei, so valdymas, nežiūrint ar dainuo
,,
nu:
menys rodo, kad buvo sugautas lino įlankos "porcija Londono
A. Norkevičienei ir L. Staškienei, ja pianisimo, ar fortisimo, parodo
— Ivanai, jeigu taip išmestu- rekordinis žuvų kiekis. Ir vėliau restoranuose kainuoja apie 5 sva
pagaminti skanūs pietūs, kuriais solistės išvystytą nepaprastą suge
mėm dar vieną taurelę, ar galė laimikiai didėjo, nors ir daug ma rus. Šiandien škotai piktinasi, kai
prieš koncertą pavaišino visus sve bėjimą".
tumei dirbti?
krevičių laimikyje aptinką syką.
žesniu kiekiu.
čius-. Vaišės pradėtos malda, ku
— Galėčiau.
Kaip aną kartą, taip ir šį so
rią sukalbėjo Šv. Kazimiero para- f
— O jeigu dar vieną!
listė paliko mūsų kolonijoje vi
pi jos klebonas kun. A Miciūnas,
— O kodėl ne... Galėčiau...
siems gražiausius prisiminimus.
MIC,
šio renginio garbės sve
Tuos gražius prisiminimus paliko
— Na, jeigu dar vienai
čiai: Lietuvių Labd. draugijos
ir pianistas Saulius Cibas. Jis ne
— Tada aš jau darbo nebesu
pirm. K. Adomavičius ir T. Ado
tik akompanavo solistei, bet ir gebėčiau dirbti. Tada kitus ko
mavičienė, Worcesterio lietuvių
pats pianinu atliko keletą dalykų, manduočiau!
organizacijų tarybos pirm. P. M o 
kuriais via buvo sužavėti.
amžinybėn iškeliavus, dukroms: GRAŽINAI ŽUKAUS
K "Šluotos"
lis ir R. Molienė, Atlanto rajono
Programos vedėja rėmėjų skyK I E N E I , REGINAI GRUBLJAUSKIENEI, DANUTEI
skautų vadeiva A. Treinys ir G.
(ukrainiečiu,
humoras)
SVIRSKIENEI i r sūnui JULIUI su ŠEIMOMIS, reiškia
Treinienė, ALRK Moterų sąjungos
centro valdybos pirm. J. Mack,
me širdingą užuojautą.
Worcesterio apylinkės LB pirm.
S. KRISCIUKAITIENĖ SU SEIMĄ
P. Babickas, Putnamo LB apy
A. ANDRIU SIENĖ
linkės pirm. dr. J. Kriaučiūnas ir
O.
VILĖNI&KIENĖ
KRAUCICNIENĖ - RAGAUSKAITĖ
Kriaučiūnienė, tautinių šokių gru
/
.
LEŠČINSKIENĖ
SU ŠEIMA
pės ''Žaibas" vadovės: I. Marke
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
T. STANKŪNAITĖ
vičienė ir N . Pranckevičienė, žy
*J.
ADOMAIČIAI
Mirė
lapkričio
7
d.,
1981
m.,
sulaukusi
67
m.
amžiaus.
mus Liet. Vyčių veikėjas A Mini
Gimė
Chicago,
Illinois.
kauskas, Aušros Vartų parapi
Pasitiko dideliame nuliūdime Svogeris £dward Krause, svogerka
jos seselių rėmėjų skyriaus pirm.
Harriet Pier, sūnėnai, dukterėčia ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
O. Savickienė ir kiti.
Velione buvo našlė a. a. Pfail ir duktė a. a Charles Ragausko.
Koncertą atliko solistė G i n a
Priklausė St. Therese draugijai, Dariaus-Girėno American Le<{r
Capkauskiene iš Kanados. Akom
gion Auxiliai-y, ir Lietuvos Vyčiams.
panavo pramistas Saulius Cibas.

MOŠŲ KOLONIJOSE

KUR TAS ŠALTINĖLIS

EUDEIKIS

A + A.
BRONISLAVAI ŠPAKEVIOENEI

A .f A. S U S A N

Kiekviena daina svečiai žavė
josi. T a i įrodė nepertraukiamais
plojimais. Svečiams plojant E.
Meilus jr. solistei įteikė raudonų
rožių puokštę, o pianistui B. Mi
liauskaitė prisegė baltą gvazdiką.
Atsidėkodama už gėles dar padai
navo dainą, kurią dedikavo savo
geriausiai, o kartu ir mokslo drau
gei Nek. Marijos Prasid. vienuoli
jos namų viršininkei seselei M.
Margaritai.

KRAUSE

A M BER

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 2:30 vai. popiet, koplyčioj —
2424 West 69th Street.
Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 10 dieną. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į Svč. I»T. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

The Goldeo Gem oi the Ages
By PATTT C. BIGE, Ph.D.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: GJMINtS,

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kori yra gavosi ne vieną
atžymėjimą oi savo darbas.
Šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kJhne. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjntarą, O dali iliustracijų sudaro U GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuves rinkinio. Daktarė ginta/o reikaln lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, Tei. 737-8600.

MB

T u m a i , U H B dovana

kiekvienai progai.

Programos vedėja visų vardu
padėkojo solistei G. Čapkauskienei ir puikiam pianistui S. Cibui,
publikai palydint karštais ploji
mai? ir ovacijomis.
iškilioji solistė Gina Capkaus
kiene Worcesterio lietuviams yra
labai artima, sava, visų mylima.
Išeinant iš salės J. Jusys
ją su gėlių puokšte, ku
niskai savo ir žmonos
kė.
Po koncerto žodį tarė Maironio
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j PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
(JOS Mtt METŲ ISTORIJĄ)
Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Malają Lietuvą: "PietrySiu Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos.
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie-
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Pubtofced by VA NOsTKAND REINROLD Compsny, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Terasto, ssssssssi ir kitur. Kates so
persiuntimu tt.lt. Husois gj ĮSjsJsfsJ dar prideda tl.C valstijos

|
=
g
§j
•
j

—

n»-

— » • -

DRAUGAS,

Ą5+5 Wmt S9rd « t Chieago, IL 60619

V

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt.

x L. DL K. Birutė* * - J o s vai.
dyba nuoširdžiai dėkinga sol. M.
X Lietuviu Istorijos draugijos j Momkienei už gražų giedojimą
nariai ir jų bičiuliai kviečiami Vėlinių proga per šv. Mišias lap
lapkričio 15 d.. 2 vai. p. p. da kričio 2 d. ir savo honoraro pa
lyvauti draugijos 25-rių metų skyrimą L. D. K. Birutės drau
; sukakties minėjime, kuris pra- gijaiI si lės šv. Mišiomis Jėzuitų ko- X Patikslinimas. "Draugo"
jplyčioje. Vysk. V. Brizgys jas lapkričio 5 d. laidoje po neoi atnašaus už mirusius draugijos .
« * T -~ IZJi—~ lithuanų junjorų nuotrauka ( 5
x Akt Nijolė Martinaitytė; narius. Po to Jaunimo centro
Z&uS:
magistrė Maskaitys ištraukas iš poetės Ko- ™«> joje salėje prof T. Remei- ,»
^ ^ ^
0 ne
T^ekytėt
trvnos Grigaitytės premijuotos į **>.paskaita apie tautoms jn- *
£Z&d
buvo
išspausM
knygos "Marių vėjui skambant" ! dejunus
Sovietų
Sąjungoje, dinta. Už klaidą atsiprašome.
literatūros ir dramos vakare, I ^ P a draugijos apžvalga, vaiX "Elta-Press", informacinis
kuris vyks penktadienį, lapkri- Ses, laimėjimų traukimas ir spečio 27 d., 7 vai. vak. Jaunimo į "alus filmas. Laimėjimams su- biuletenis italų kalba, liepos centre, IV Mokslo ir Kūrybos Į a ^ ° ^ . 2 4 m ū s u dagininkų pa- rugpiūčio mėnesių, pasiekė re
dakciją.
Viršelis
papuoštas
simpaziumo metu. Poetei Kotry- veikslai.
nuotrauka iš Vilniaus, kai ten
nai Grigaitytei tą vakarą bus
X šv. Kryžiaus Hgoninės sa vysk. Julijonas Stepanavičkts
įteikta Lietuvių Rašytojų drau vanoriai pagelbininkai buvo pa
šventė savo vyskupavimo 25-rių
gijos 1981 m. literatūros pre gerbti bendrais pietumis ir pa metų sukaktį ir 20 metų sukak
mija. Antroje vakaro dalyje žymėjimo špilkute. Jie paauko tį, kai jis yra ištremtas į Žaga
bus Vinco Krėvės "Raganiaus" jo ligonių tarnybai 18,200 valan rę, šiame numeryje atrinkta
pastatymas.
dų. Iš keturiasdešimt savano "Kronikos" 47 Nr. ir įvairių po
rių
yra paaukoję nuo 100 iki grindžio dokumentų iš ok. Lietu
x Akt. Juozas Valentinas po
2,200
valandų, lankydami ligo vos medžiaga. Biuletenį reda
sunkios operacijos pamažu svei
nius
namuose
arba nuveždami guoja prel. Vincas Mincevi
ksta St. Francis ligoninėje.
Evanston, UI. Žmonos ir duk jiems specialiai paruoštą mai čius.
stą. Tie geri darbai vertinami
terų globojamas, tuo tarpu gy
ligoninės vadovybės ir ligonių,
X Birutė Saklukieme iš Wadosi ligoninėje, bet jau šią sa
sergančiu savo namuose.
shington, D. C , organizuoja gin
vaitę tikisi grįžti namo.
taro parodą IV Mokslo ir kūry
X Ketvirtame Mokslo ir Kū
bos simpoziumo metu. Gintaro
rybos simpoziume numatoma,
eksponatus surinko Lietuvių Mokad bus 54 sesijos: 21 inžineri
į terų dailės institutas, o instituto
jos, architektūros ir griežtųjų
i narė S. Šatienė dalį atsiveš iš
mokslų, 9 medicinos, 18 huma
i Bostono. Parodą galės lankyti
nitarinių ir kt. Pranešimus da
ir gintaro menu pasigėrėti sim
rys 150 paskaitininkų. Simpo
poziumo dalyviai ir svečiai.
ziumo metu bus keturi bendri
x S. Mesec, Waukegan, UI.,
posėdžiai ir keturios parodos.
Stefa
Riekutė, Cicero, UI., at
Viskas tas vyks lapkričio 25-28
siuntė po 8 dol aukų. Ačiū.
dienomis.

Po meninės dalies prie gra
žiai G. Kuzmienės, U. Zinkienės
ir A. Malėtienės paruoštų stalų
vyko vaišės. Ramovėnų šven
tėje dalyvavę svečiai buvo vai
šinami šaltais užkandžiais, šei
mininkės L. Matulevičienės pa
gaminta skania šilta vakariene
ir šampanu. Šokiams grojo B.
Pakšto orkestras, veikė gausos
gėrimais V. Valkavicko, V. Utaros ir J. Maro aptarnaujamas
baras.
«-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 9 d.

Norintieji galėjo pasigrožėti
inž. Rimo išstatytomis Karo
mokyklos 13-sios laidos kariūnų
rikiuotės, užsiėmimų ir kitomis
nuotraukomis,
galėjo įsigyti
LKVS "Ramovės" Chicagos sky
riaus 30-ties metų sukaktuvinį
leidinį.

Lapkričio 1 d., sekmadieni,
LKVS
'Ramovės" Chkagos
Lietuvos gen. konsule J. Daužvardiene sveikina Chicagos ramovenus 30-ties metų veiklos sukakties !>roga spalio 31
skyriaus
30-čio
sukakties minėd. Šaulių namuose. Greta dalis garbes prezidiumo narių.
Nuotr. P. Maletos
I jimas buvo tęsiamas Jėzuitų
j koplyčioje per Mišias už žu! vusius Lietuvos laisvės kovose
' savanorius - kūrėjus, šaulius ir
! mirusius ramovenus. PrasminLKVS "RAMOVES" ŠVENTĖ Borevičius sukalba invokaciją. , karininkų 50-tie3 metų sukaktį,į gą pamokslą pasakė kun. J. BoPo maldos žodį taria Lietuvos i prezidiumo nariai tarė sveikini- revičius. Giedojo soL D. StanLKVS "Ramoves" Chicagos
gen. konsule Chicagoje J. Dauž- \ mo žodžius, skirtus Chicagos kaitytė.
skyrius spalio 31 — lapkričio
Po pamaldų įvyko apeigos
vardienė, kuri pasidžiaugia ra- j ramovėnams.
1 d. Chicagoje surengė savo
prie
Lietuvos Laisvės Kovų pa
movėnų organizuotumu, tvirtai _ .
- \
...
or
veiklos 30 metų minėjimą su
minklo,
kurias pravedė ramov.
•
"
Chicagos ramovenus 30-ties
iškilminga akademine dalimi, dvasia kovoti dėl Lietuvos ne- Į
atstatymo ir lin- imetų sukakties proga sveikino K. Oželis.
vaišėmis, šokiais, pamaldomis, priklausomybės
ki vieningumo bei geriausios kun. J. Borevičius, dr. K. Šid
Apeigos prie Lietuvos Lais
apeigomis prie Lietuvos laisvos . . ° ...
... r
lauskas, A- Jonaitis, K. Milko- vės kovų paminklo ir LKVS
,
° paminklo
. . . . ir sukaktuviniu
. . . . . sėkmes ateities veikloje.
vaitis, K. Leonaitienė, K. Lau
kovų
Gen. št. pik. K. Dabulevičiaus kaitis, Laisvosios Ukrainos Ka •'Ramovės" Chicagos skyriaus
leidiniu. Šia proga buvo pami
nėtas ir Lietuvos Karo mokyk ramovėnų 30-ties metų sėkmin rių veteranų atstovas kpt. L. 30-ties metų veiklos sukakties
los 13-sios kadro karininkų lai gos veiklos apžvalga gerai pa Kulczynski, dr. V. Dargis. Raš- minėjimas buvo baigtas Lieturuošta. Prelegentas aptarė bu tu pasveikino Vyt. Didž. šaulių vos himnu,
dos penkiasdešimtmetis.
vusių Lietuvos kariuomenės ka rinktinės pirm. V. Išganaitis ir j Taip įspūdingai praėjo spalio
Šventės akaderrija vyko spa rių, atsidūrusių išeivijoje ir at- Liet. Savanarių - kūrėjų s-gos | 31 — lapkričio 1 d. Chicagoje
x
Jonas
Kvietys,
Dayton,
X LB Brighton Parko apylin
Ohio, Kęstutis Zygas, Cleveland, lio 31 d., 7 vai vak. Šaulių na
vykusių į JAV-bes, bendras nuo-1 Chicagos skyr. valdyba. Visi į paminint Lietuvių Karių Veter
kės valdyba kviečia atsilaikyti
muose. Taro dauge o svečių. ^ ^ ^ 1 9 5 o m u ^ S centro i sveilanusieji linkėjo ramovė- j ranų
Ohio,
Antanas
Norusis,
Philasąjungos
"Ramovės"
į rudens vakarą lapkričio 14 d.
etuV0s
6
0 1
6
dalyvavo
*
j
S
^
^
j
valdybos
ir
ramovėnų
Chicagos
I
nams
ilgiausių
metų.
o
skyriaus
30-ties
metų
veiklos
sukaktis.
delphia,
Pa.,
Uršulė
Zinkus,
Chi
7, vai. vak. Šaulių namuose, 2417
J.
i;auzvardiene.
^.mermos
Lie^
^
^
^
^
i
g
^
aplinkybes
bei
j
veikloje
—
geriausios
sėkmės.
cago,
UI.,
Vladas
Kuodys.
So.
W. 43 St. Bus nuotaikinga pro
BiVg.
Bcston, Mass., visi įvairiomis i tuvių Tarybos pirmininkas dr. pirmuosius žingsnius veikloje, j Ukrainiečių Karių Veteranų atsgrama, šalta ir šilta vakarienė,
\
K.
Šidlauskas,
LKVS'
'Ramovės"
progomis atsiuntė po 5 doi. aukų.
Nurodė sąjungos tikslus bei | tovas savo sveikinimą, peršokiams gros Pakšto orkestras.
centro valdybos pinnininkas A.
Labai
dėkojame.
Įėjimas auka — 12 dol. Rezer
Į Jonaitis, LŠST pirm. K. Milko- veiklos priemones. Prelegentas skaitytą anglų kalba, baigė lie- , iiiiiinmiiiiimmiminimiictnrirnm;
vacijoms skambinti 927-7888
x Marija Augaitienė, Wau- vaitis, daugelis lietuviškų orga- nepamiršo paminėti ir Chicagos tuviškai — "Tegyvuoja laisva ir j
Advokatas
arba 376-3186.
kegan, UI., buvo atvykusi į Chi- į nizacijų atstovų ir ukraiiuečių ramovėnų tradicinį savo mirusių nepriklausoma Lietuva era sosti- j
,
,„ „
narių kapinėse lankymą ir iš- ne Vilniumi!...''.
GINTARAS P. tEPENAS
cagą, aplankė "Draugą" ir nusi karių
veteranų — gen. K. Man-1
,7 ,f
, • •,.
x Vida Kazlauskaitė, studi
Po
sveikinimų,
išnešus
vėliaj
,
,
• ,- • i -^.
x vardino tuos narius, kurie di2649 W. 6Srd Street
Dr. Marija Saulaitė-Stankuvienė apta pirko įvairių leidinių už 55 dol. dscenko
specialiai skirtas atsto-! , . .
.
. _.
,
.,
jų baigimo proga, atliks forte ria Julijos Švabaites-Gylienes kūrybą
__ .
s_ —
». i desnemis aukomis 30 metų veik- vas, buvo baigta minėjimo aka- j
Chicago, M. 60629
0<5
.....
. „ . demijos dalis.
vas. Iš viso netoli 200 svečių.1 ,
pijono diplominį rečitalį lapkri- i jos poezijos knygos "Vilties ledinė val
X Alena Devenfe, S. Moni- •"
Tel. 776-5162
los yra prisidėję prie (Lie
čio 14 d. De Paul universitete tis" sutiktuvėse, Jaunimo centre.
ca, Cal., A. Kfifcna, Western Atvykusius pasitiko ramovėnai
Meninę
programą
atliko
solisj
Kasdien
9—6 vai. vak.
tuvos laisvinimo veiksnių ir sky
804 West Belden (prie Halsted
X Kun. Jonas Bacevičius, Springs, M., K!. Cernis, W. P. Burneikis ir A Repšys.
tė
Dana
Stankaitytė,
įspūdingai
Seštad. 9—12 vai.
ir Fullerton kampo).
Akademinę minėjimo dalį ati riaus veiklos. Baigdamas ramo padainavusi Tallat-Kelpšos "Sau
pranciškonas iš Kennebunkport, i Bloomfield, Midi.. August Dum
ir
pagal susitarimą
vėm;
veiklos
apžvalgą,
pik.
K.
bra, Saginaw, Mich., B. Barstei- darė LKVS "Ramovės" Chica
Maine,
laikys
gydymo
šv.
Mišias
lelė
raudona",
Gailevičiaus
—
•'mmiimiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiii
X literatūros ir Dramos Va
ka, Cleveland, Ohio, Mary Že gos skyriaus pirm. pik. J. šve- Dabulevičius minėjimo dalyvius
karas įvyks penktadienį, lapkri T. Jėzuitų koplyčioje antradienį, maitis, Leonia, U. J., J. Liepo- : das, pasveikinęs gausiai susirin- "ižtikrino, kad, nežiūrint ramo "Oi laukiau, laukiau" ir ariją iš
operos "Butterfly", PučhinnL
čio 27 d., 7 vai. vak. Jaunimo lapkričio 10 d., 7:30 vai. vaka nis, Lockport, Ui., Anthony I
vėnų amžiaus
bei sunkėjančių
kusius ir trumpai aptarę, sio; veiklos
aplinkybių.
Chicagos ; S u s i r i n k u s i e m s ^ ^ ^ p l o j a n t ) Advokatas JONAS GIBAITIS
re,
šv.
Mišias
rengia
maldos
centro didžiojoje salėje, IV Mok
Pozera, Albuquerque, New Me- minėjimo paskirtį, Programa skyriaus nariai yra pasiryžę: d a i m V o d a r s i r n k a u s . « K u r
6247 So. Kedaie Avenne
slo ir Kūrybos simpoziumo me būrelis. Visuomenė kviečiama xico, Br. Bražinskas, Homevesti
_
pakvietė
skynaus
valdybos
esti
pradėtą
darbą,
remti
Lie;
^
^
"
.
Akompana;
samanota
Chicago, Illtaote 60629
(pr.).
tu. Pirmoje vakaro dalyje bus dalyvauti.
stead. Pa., visi užsisakė įvairią vicepirm.
u-m. E. Vengianską.
\ engianską. Į gar-j
•*• o~j;Ji.~: ;_
gar-1 tuvos
TUVOS laisvinimo
įaisvmimo pastangas ir
Ai T r
Tel. — 776-8700
įteikta šių metų Lietuvių Rašy
vo muz. Al. Vasaitis. Sohstei ir Į
X A a Ona Tonkūnienė mirė leidinių ir plokštelių.
bės
prezidiume
pakvies^:
Lie-1
visomis
galimomis
priemonėmis
i
^
o
^
^
t
o
r
i
u
T
b
n
^
t
i
n
l
n
k
e
l
T
I
Darbo
/ai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
tojų Draugijos literatūros pre spalio mėn. 11 d. Waterbury, Ct.,
tuvos
gen.
konsule
J.
Dauzvarsiekti
Tėvynei
Lietuvai
laisvės
Tjkanderienė
ir
jQr.
š.
p.
G.
Kuz-1
*
*
^
X Ella ir inž. Valerijonas Ka
Šeštad. 9• vai. r. iki 1 vai. d.
mija poetei Kotrynai Grigaity Šv. Mišios bus atnašaujamos lap
dienė,
ALTos
pirm.
dr.
K
Šid
ir nepriklausomybės
tei, o laureatės poeziją skaitys kričio mėn. 11 d., 9 vaL ryto džiai lankėsi Toronte ir dalyva
mienė įteikė raudonų rožių.
lauskas,
Liet.
Savanorių-kūrėjų
Po to sekė Lietuvos Karo
aktorė Nijolė Martinaitytė. An Chicagoje, T. Jėzuitų koplyčioje. vo "Aro" choro plokštelės su
troje vakaro dalyje — Vinco Prašome gimines, draugus ir pa tiktuvių koncerte. Dainavo so s-gos ir Chicagos ramovėnų mokyklos 13-ją kadro karininkų MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiPi
pik. J. Švedas, LKVS
Krėvės "Raganius", kurį reži žįstamus prisiminti ją maldoje. listai Gina Čapkauskienė ir Al pirm.
„
* *
• laidą baigusiu, šiame minėjime 1
DR. ANTANAS
KUČAS
f
J
gis Grigas. "Aro" choras suren Ramoves" c\
suoja ir pagrindinę veikalo ro
cv pirm. A. Jonaitis, , ,
. v. ' . , ,
_
Šeima
Liet. Saulių
gė ir čikagiečio prof. dail. Arvy kun. J. Borevičius,
lę atlieka aktorius Jonas Kele^^;„o
T ^+ s,,,!;,,
pristatymas.
vo pakviesti visi
atsistotiBuir,
ARKIV, JURGIS MATULAITIS
(pr.).
s-gos
pirm.
K.
Milkovaitis.
Didž. dalyvaujančių,
do Algmino iš Chicagos meno
čius. Bilietai gaunami Vaznelių
gausiems
plojimams
aidint,
pri
Liet. Kun. Birutės dr-jos pirm.
MATULEVIČIUS
prekyboje. 2501 W. 71st St.,
X Bilietai j solistą D. Stankai- parodą, kurią aplankė labai
statyti tos laidos buv. batalijono
K.
Leonaitienė,
Ukrainiečių
ka
Chicago, UI. 60629. telef. (312) tytės, A. Grigo ir mnz. A. Va- daug žmonių. Koncerto ir meno
vadas pik. Kazitėnas ir kuopos
Gyvosios krikščionybės apaštalas
471-1424.
(pr.). saičio koncertą gaunami Vazne parodos proga Lietuvių namus rių veteranu atstovas kpt. L vadas pik. K. Dabulevičius. 13-ją
Kulczynski, Vyt, Didž. šaulių
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
lių prekyboje. Koncertas bus aplankė rekordinis žmonių skairinktinės pirm. V. Išganaitis, laidą baigęs, inž. Rimas trumpai Į s
x BnJtic Monumento, Inc., lapkričio 15 d., 3 vai. popiet j čius.
Tai geriausia knyga, kokia iki iiol buvo išleista, apie s
LB Vid. Vak. apyg. pirm. K aptarė šios lakios karininkų =
2621 W. 71 Street, tet 476-2882, Jaunimo centre. Koncertą ruonueitą kelią Lietuvos kariuome 5 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s
Laukaitis,
dienos
prelegentas
X Dr. Arūnas Vaitiekaitis,
sav. Leonidą Kazėnienė. Visų šia Lietuviškos Skautybės Fon
nėje nepriklausomybės laikais, E lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą krikš- |
Jeddo,
Mich., kartu su prenu- pik. K. Dabulevičius, (R) Liet.
rūšių paminklai prieinamiausio- das.
(pr.).
II-jo pasaulinio karo metu ir B čionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos
meratos mokesčiu atsiuntė ir; bendr. pirm. dr. V. Dargis ir
mis kainomia ir sąlygomis. At
X "Litaanioos*' futbolo krabo 20 dol. auką. Dr. Vaitiekaitį; Liet. Karo mok. 13 laidos buvęs išeivijoje. Iškviestas buvo pik. E . v a t į k a n e . Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti 5
dara 10—5 vai.
(gk.).
kuris pasveikinęs | g v T ė v ą § i ą beatifikacijos bylą pagreitinti.
|
tradicinė vakarienė su šokiais skelbiame garbės prenumerato- batalijono vadas pik. Kazitėnas. Kazitėnas
buvusius
savo
kariūnus,
išreiss
=
bus
X NAMAMS PIRKTI P A - !
lapkričio mėn. 28 d. Saulių rium, o už paramą labai dėko- Prezidiumui užėmus vietas, S. kė vilti, kad 13-ją laidą baigę =
Veikalas yra 592 psl., dideUo formato, kietais viršeliais. =
namuose
Gurevičiui komanduojant, įneša- dar sulauks Lietuvos laisvo ir |
Kaina
SKOLOS duodamos mažais m ė - l
Gros "Vyties" or- jame.
"* Pe™untimu $16.50. Užsakymus siųsti:
|
x Vincė Deren&m, Oak mos JAV-bių, Lietuvos, ramovėneainiaia įmokėjimais ir priei-: kestras. Pradžia 6:30 vai. vaDRADGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St., Chicago, IL 606*9
\
namais nuošimčiais. Kreipkitės j Ikare. Svečius kviečiame įsigyti Lawn, JJ., prie prenumeratos nų, šaulių birutininkių ir jūrų nepriklausomo prisikėlimo. Tuo- |
mi
paminėjus
Lietuvos
Karo
E
:
Mutual Federal Savings, 22121 bilietus iš anksto klube, 2614 mokesčio pridėjo ir 11 dol. au- šaulių dalinių vėliavos. Giedar , ,,,
! mas Lietuvos himnas. Kun. J. mokyklos 13-sios laidos kadro ' » i«'i»'««»»»""iHMiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiHiuimimiir
West Cermak Road. — Telef.; W e s t & S1( p r ) . ką. Ačiū.
VI 7-7747.
(ik,). | x Dir. J. Masilionis aptars
x Reikalinga* partneris dėl
condominium, kuria duos 3,000
dol. "tax shelter" ir sutaupys
apie 1500 dol. taksų per metus.
Vacys, 436-9667; vakarais —
769-6259.
{*.).
x Taupymo bendrovei, Marąuette Parko skyriui, reikalinga
tarnautoja,-as - "teller". Pil
nam arba dalinam laikui. Su
patyrimu ar be patyrimo. Kreip
tis tel. 925-7400.
(ak.).

^ ^ ^ ' ^ o Damoklo Kardu"
li d. pusę, romano sutiktuvėse,
kurias ruošia Saulių Sąjunga
Jaunimo centro kavinėje lapkri
čio 15 d., 5 vai. vak.
(pr.).
x RAŠOMOSIOM maš. Uetuvlikn
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas - 4545 W. 63ra St.,
ir vakarais pas A Daugirdą, tel.—
478-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko: J. J. Giedraitis, 19 Barry Dr.,
E. NBrthport, N. Y. 11731.
(sfc.)

x Akiniai alnntimul | Lieto,
x PraiKkevičiu lietuviškos va. Kreipkitės j V. Karoeaite —
svetainės (2638 W. 69 St.) di Optical Studio 2437 y2 W. Lidysin atidarymas bus lapkričio thuanian Plaza Ct. (69th St.)
6, 7 ir 8 dienomis. Visi bus pa- i Chicago, PI. 60629. Telef. —
vaisinti.
tek.). 1778-6766.
(ak.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE
Lapkričio 9 d.
1918 m. gimė buvęs JAV vice
prezidentas Spiro Agnew.
1937 m. japonai užėmė Shan
ghai, Kinijoje.
1962 m. JAV suteikė militarinę pagalybą Indijai, kariaujan
čiai su Kinija.
1963 m. Omuta, Japonijoje po
sprogimo žuvo 452 angliakasiai.
1977 m. Izraelio minosvaidžiai
apšaudė pietinį Libaną.
1979 m. Jungtinės Tautos ne
Sol. Dana Stankaitytė spalio ''l d. Chicagoje Saulių namuose "Ramovės" Chi
sėkmingai
bandė išrišti JAV
cagos skyriaus 30-čio veiklom inin?jime. Akompanuoja muz. A. Vasaitis.
įkaitų
padėti
Irane.
Nuotr. P. Maletos

KRY2ELIAI
MATILDA
Suėmimas

ARKTIKOJE
MĖLIENĖ

ir gyvenimas

bolševikų

rojuje

Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta
1941 m. birželio 14 d. Po 15 metų baisaus išgyvenimo
jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus.
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.
Kaina su persiuntimu $6.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, tftf W. 6Srd Street,
Chicago, IL 60699
Illinois gyv. dar prideda 36 ct. valstijos mokesčio.
.

