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Teks nutraukti
erdvės kelionę?

— Iždo sekretorius David Stock
man
buvo išbartas prezidento
nei susmeigtų į juos saugumiečių
(Tęsinys)
Reagano,
kuris tačiau nepriėmė
Aš protestuoju prieš šitą kal žvilgsnių, ramiai bendrai sukai
jo
atsistatydinimo
pareiškimo.
jungdamiesi
tinimą ir laikau save nekaltu. Vi bėdavo rožančių,
Sugedo viena iš trijų baterijų
Sekretorius Stockman, 35 metų,
si šie liudininkai yra tikriausiai maldoje su teisiamuoju.
Houston. — Ketvirtadienį erd žiūrint to, erdvėlaivis su trim as
pareiškė spaudai, kad jis apgai
bedieviai, kaip ir S. Gaubšaitė,
vėlaivis
"Columbia" pradėjo sa tronautais apskriejo Mėnulį ir lai
lestauja savo pareiškimus "At
Inž. Vytautas Vaičiūnas gimė
neskirianti bažnyčios nuo švento
vo
antrąją
kelionę į erdvę. Du as mingai sugrįžo namo.
lantic Monthly" žurnalui, kur
riaus. Jie yra pasamdyti tam, kad 1930 metais kovo 9 d. Šakių raj
tronautai
turėjo
sugrįžti į Žemę
jis išreiškė abejonę, ar ekonomi
Baterijos sugedimas buvo pašte
galėtu padėti jums su manimi su Žvirgždaičių valsčiuje, Tupikų
po
83
orbitų,
po
124
valandų
erd
nė programa duos vaisių.
betas šešio* valandos po pakili
sidoroti, nes aš esu tikintis lietu kaime, bežemio valstiečio šeimo
vėje, tačiau jau pirmąją kelionės mo. Blogiausia, jei būtų sugedu
—
Izraelio
policija
peršovė
15
vis, o svarbiausia, — kovojąs už je.
metų arabą, kuris dalyvavo de dieną paaiškėjo, kad iš trijų erd sios visos trys baterijos. Tuomet
tiesą.
Esant sunkiom gyvenimo sąly
monstracijose prieš okupacinę ka vėlaivio baterijų, kurios teikia rei astronautai nebegalėtų sugrįžti
Prokurore, kur jūsų tiesa? Kur gom (anksti mirė motina, būda
riuomenę. Protestai, demonstraci kalingą elektros srovę, viena ba ir liktų skrieti erdvėje. Be energi
jūsų sąžinė? Viską jūs praradote! mas 10 metų, jis buvo išleistas
jos, parduotuvių uždarymas pa terija sugedo ir bateriją teko iš- jos astronautai nebeturėtų jokių
Dėl to, kad aš esu maldininkas bernauti pas ūkininkus. Mokėsi
sireiškė Vakariniame krante ir ''ungt;. Kiekviena iš trijų bateri šviesų, sustotų visi instrumentai,
ėjau melstis į Šiluvą, jūs man siū Vytėnuose berniukų auklėjimo
Gazoje. Valdžia uždarė Bir Zeit jų sveria po 201 svarą ir pagami visi kompiuteriai, visi motorai.
lote 3 metus. Teigiate, kad man mokykloje. Sovietinei
valdžiai
na nuo 2 iki 12 kilovatų eketros. Astronautai nebegalėtų naudoti
universitetą.
nėra nei lengvinančių, nei sunki uždarius mokyklą, Vytautas mo
— Belgijos karalius Baudoui- Panašios baterijos būdavo nau erdvėlaivio raketų, kurios turi
nančiu aplinkybių. Žmogui, kuris kėši Šlapaberžyje.
nas pavedė dešiniosios Liberalų dojamos erdvės kelionėse jau nuo pastūmėti laivą iš orbitos.
išdirbęs 30 metų, neturėjęs jokio
Novilsko mieste atlikęs karinę
Šias baterijas gaminanti Uni
partijos veikėjui, flamui Vander- 1965 metų.
papeikimo ir dirbęs atsakinguose tarnybą, Vaičiūnas ,1957 m. grį
Šios kelionės direktoriai svarsto ted Technologies Power Sys
poorten
sudaryti
naują
vyriausy
postuose, pagal "įstatymą" siū žo į Lietuvą ir pradėjo dirbti "Ne
bę, kuri turės būti koalicinė, nes sutrumpinti kelionę. Astronau tems bendrovė iš South Windsor,
loma aukščiausia bausmė — 3 muno" gamykloje- 1961 m. jis
jokia partija neturi aiškios dau tai turėjo nusileisti ateinantį an Conn. pareiškė, kad dabartinės
metai!
įstojo į Kauno Politechnikumo
tradienį, kontrolieriai dar nenu baterijos yra patobulintos, lygi
gumos.
Prokurore, šita byla pasaulio vakarinį skyrių, kurį baigęs, moks
— Izraelio gynybos ministeris tarė, kada kelionę reikės užbaig nant su "Apollo" erdvėlaivių ba
akivaizdoje jums garbės neatneš". lą tęsė Kauno Politechnikos ins
pareiškė, kad Izraelio lėktuvai ti. Buvo siūlymų sugrąžinti erd terijomis. Jos yra 50 svarų leng
(Vytauto Vaičiūno gynimosi titute. 1977 m. V. Vaičiūnas įsi
toliau skraidys virš Saudi Arabi- vėlaivį į Žemę jau šiandien, šeš vesnės ir duoda šešis kart daugiau
kalba teisme užrašyta iš teismo gijo elektros inžinieriaus diplo
srovės. Gamintojai nežino, kas at
ios žvalgybos tikslais. Visi Izrae tadienį.
dalyvio pasakojimo, — Red. pa mą ir dirbo Kauno Paleidimo —
Įvairiose
JAV
erdvės
kelionėse
sitiko su sugedusia baterija ir ko
lio draugai ir priešai turi supras
derinimo darbų valdyboje.
staba).
baterijos
buvo
sukėlusios
sunku
dėl ji nebegamina srovės.
ti, kad Izraelis ginsis, pasakė gen.
Birželio 26 dieną buvo pa
mų
tik
dviem
atvejais.
Kada
erd
Sharon.
LIETUVI, NEUŽMIRŠK!
skelbtas teismo sprendimas: Vy
— Paryžiuje nežinomas pikta- vėn skrido "Gemini 5" 1965 m.
Petras Plumpa, Sergiejus Kova
tautas Vaičiūnas nuteisiamas 2.5
Derybos del Čado
daris bandė nušauti amerikietį rugpiūčio mėn., vienoje baterijo
metu pataisos darbams, bausmę liovas, Vladas Lapienis, Balys
je
sumažėjo
spaudimas.
Astro
diplomatą. Policija ieško "į ara
Paryžius. — JAV, Kanados, Va
atliekant bendro režimo lagery Gajauskas, Viktoras Petkus, Pet
nautai ėmė taupyti elektrą ir ke
bą
panašaus"
vyriškio.
karų
Vokietijos ir Prancūzijos at
ras Paulaitis, Julius Sasnauskas,
je.
lionė buvo užbaigta, įvykdant
—
Kongresas
iki
lapkričio
22
d.
stovai
tariasi Paryžiuje su Čado
Per abi teismo dienas niekas iš Antanas Terleckas, Anastazija
užsibrėžtą planą, po 8 dienų. Ki
turi
patvirtinti
modernių
F
—
16
teisiamojo draugu ir pažįstamu Janulis, Algirdas Statkevičius, Po
tas panašios baterijos gedimas respublikos diplomatais dėl trans
lėktuvų
pardavimą
Pakistanrui.
vilas
Buzas,
Vytautas
Skuodis
nebuvo įleistas į salę. Suvažiavu
Ketvirtadienį erdvėlaivis "Columbia" pakilo erdvėn į antrąją savo kelionę.
įvyko 1970 m- balandžio mėn. porto lėktuvų perkelti į Čadą tarp
Manoma,
kad
abu
rūmai
šį
par
sius neįleido netgi į teismo kori Povilas Pečeliūnas, Gintautas Šį pakilimą lydėjo įvairios nesėkmės, aparatų gedimai. Nebeveikianti ba
Tuomet įkaitusi baterija sprogo tautinę taikos priežiūros kariuo
davimą
patvirtins.
Pakistanas
už
dorių, — jie visą laiką prastovė Iešmantas, Ona Vitkauskaitė, Ge terija gali priversti planuotą kelionę sutrumpinti.
ir sužalojo "Apollo 13" šoną. Ne- menę. Nigerijoje vyksta Afrikos
40
lėktuvų
sumokės
L
1
bil.
dol.
šalių ministerių pasitarimai dėl
jo aikštelėje prie teismo patalpų, nė Navickaitė, Jadvyga StanelyDalį
pinigų
jis
gaus
iš
Saudi
Ara
tos kariuomenės sudarymo. Čado
kur nebuvo jokios galimybės atsi tė, Vytautas Vaičiūnas, Mečislo
bijos.
prezidentas pripažino, kad netoli
Egiptas
apkaltino
vas
Jurevičius
ir
kiti
neša
nelais
sėsti ir pailsėti. Atvažiavę kuni
Sudano sienos vėl prasidėjo ko
—
Šiaurinėje
Airijoje
automo
gai, jaunimas ir pažįstami, nepai- vės pančius, kad tu galėtum lais
atentato
dalyvius
vos
tarp vyriausybės kariuomenės
bilyje
paslėpta
bomba
sunkiai
sydami nei svilinančios saulės, I vai gyventi ir tikėti!
Universitetų studentai pradėjo streikus
ir
sukilėlių.
sužeidė pagalbinį policininką.
Kairas. — Karinis Egipto pro
kuroras
paskelbė oficialų kaltini
Varšuva. — Lapkričio 11 d. užsienio korespondentų prie Var
— V. Vokietijos
kancleris
Bendrove baigė
mą
keturiems
asmenims, kurie
Lenkijoje paskutinį kartą buvo šuvos Nežinomojo Kareivio pa Schmidtas pareiškė vokiečių laik
viešai švenčiama tik prieš vo minklo raudant. Aleksander iKra- raščių leidėjams, kad vokiečiai nužudė prezidentą Sadatą. Dar
biznį su Libija
kiečių invaziją 1939 m. Lapkričio inski pasakė reporteriams, kad jis mėgsta Ameriką ir pasisako už 20 apkaltinti dalyvavimu šiame
New Yorkas. — Didžiausia
Sudano vyskupai
bažnyčios duris ir neįsileido kito 11 lenkams yra tas pats, kas lietu nelaukė tokios dienos, nesitikėjo dalyvavimą Nato sąjungoje. Kan sąmoksle. Kariuomenės teismas
JAV
naftos bendrovė Exxon pa
Popiežius Jonas Paulius II-sis kunigo, atvykusio nuteistąjį pa viams —Vasario 16-toji. Prieš išgirsti "Mes esame Pirmoji Bri cleris nurodė, kad viešosios 6pi- pradės svarstyti bylą lapkričio 21
audiencijoje priėmė keturis Su vaduoti, Dvejus metus kalėti nu- dvejus metus nedidelis būrelis gada". Jis buvęs tos brigados na niios tyrimai parodę, jog 80 nuoš- d. Keturi atentato dalyviai: lei- skelbė, kad ji nutraukia visas sa
dano vyskupus, atvykusius į Va teistas kunigas yra 30-ties metų l en ky, susirinkę Varšuvos Šv. Jo rys ir gavęs tris medalius už drą vokiečių mėgsta Ameriką ir tik tenentas Khaled Ahmed Shakwi vo operacijas Libijoje, kur bend
tikaną su oficialiu "ad limina" Anton Zlatohlavy. Policija, bi- no katedroje, po pamaldų bandė sumą kovose su rusais bolševikais. 6 nuoš. pasisakė už pasitraukimą ai — Istambuli, knygų parduo rovė veikia jau nuo 1955. Pareiš
vizitu. Vyskupų apsilankymą J°dama tikinčiųjų reakcijos, nedrį Į žygiuoti prie Nežinomojo Kare- Veteranas verkdamas parodė ko iš Nato. Jis patarė leidėjams ne tuvės savininkas Abdel Salam kime išreiškiama viltis, kad pasi
Ali, inžinierius ir atsargos kari traukimas bus tvarkingas ir drau
Šventasis Tėvas apibūdino kaip so jo suimti parapijoje, bet kuni vio paminklo, tačiau pakeliui respondentams medalius, kuriuos tikėti, ką rašo jų laikraščiai.
ninkas Atta Hamida Rahim ir giskoje dvasioje.
susitikimą Jėzaus Kristaus dvasio gą areštavo, kai jis buvo nuvykęs juos puolė civiliai apsirengę sau jis vis dar laiko kišenėje, raudo
—Teisingumo departamento Egipto šaulių seržantas Hussein
Libijoje naftos šaltinių ieško
gumiečiai, suplėšė plakatus ir su no aksomo dėžutėje, vis dar bijo raporte sakoma, kad iš keturių
je vilties ženkle. Popiežius šia su reikalais į kitą miestą.,
ar
naftą jau pompuoja 34 JAV
Abbas
Mohammed
kaltinami
ne
naikino gėlių vainiką. Daug šio damas juos prisisegti ant krūtinės. senų amerikiečių, trys bijo išei
proga pažymėjo, kad viltimi yra
Bažnyčia Ganoje
bendrovės.
Neaišku ar Exxon
tik
Sadato,
bet
dar
septynių
as
žygio dalyvių buvo suimti.
Lenkų vyriausybė paskelbė, ti į gatvę, slapstosi savo namuo
paženklinta visa Sudano katalikų
Ganos respublikoje, Vakarų Ai
pasitraukia
iš
Libijos dėl politi
Sią savaitę prie paminklo vėlai kad pasitarimai su "Solidarumo" se. Si baimė labai apriboja sene menų nušovimu ir 29 asmenų su
Bažnyčios istorija, nuo pat pirmų rikoje, kurioje nuo nepriklauso
žeidimu. Jiems gresia mirties nių sumetimų. Valstybės departa
jų misijonierių atvykimo į šį kraš mybės paskelbimo 1957-ais metais vakare buvo susirinkusi apie 15, atstovais prasidės antradienį. De lių aktyvumą.
mentas pareiškė, kad nebuvo jo
bausmė.
tą, kurie, kupini pasiryžimo ir įvyko visa eilė valstybinių per 000 lenkų minia. Demonstraci rybų nebūsią, kol vyks streikai.
—
Amerika
pasiųs
i
Salvadorą
kio
spaudimo. Kongrese, tačiau,
vilties, pasėjo Kristaus Evangeli versmų ir vyriausybės pakeitimų, joje dalyvavo daug jaunimo, uni Apie 200,000 lenkų Zieliona GoVietnamas
naudoja
civilinį
patarėją,
kuris
padės
vy
yra
buvę siūlymų pradėti Libiją
jos sėklą Sudane. Šiandien su ne katalikų Bažnyčia yra stabilumo formuotų skautų draugovės. Prie ra provincijoje streikus užbaigė,
riausybei
suorganizuoti
demokra
boikotuoti,
neperkant iš jos naf
mažesne viltimi, iš misijonierių ir pažangos veiksnys, ypač dabar paminklo buvo sudėta daug vai tačiau streikai plečiasi po Lenkijos
cheminius ginklus
tinius
rinkimus,
paskelbė
JAV
tos.
pasėtos sėklos išaugusi katalikų tiniu metu, kai kraštas pergyve nikų, patriotinių bei religinių gies universitetus. Pirmieji streiką pra
Washingtonas. — Valstybės
ambasada
Salvadore.
Rinkimai
Bažnyčia Sudane žvelgia į ateitį, na sunkią ekonominę krizę. Tai mių giedojimas užsitęsė dvi va dėjo Radomo studentai,* reikalau
Danijoj pasitraukė
numatomi kovo mėnesį. Išrinktas departamento pareigūnas Rirūpindamasi, kad
Evangelijos pažymėjo Ganos vyskupas Dery, landas. Senesnieji lenkai verkė. dami pakeisti rektorių. Iš 90 aukš
parlamentas vėliau sukurs naują chard Burt pareiškė senato ko
šviesa vis plačiau sklistų krašte ir atvykęs į V. Vokietiją. Vyskupas Ketvirtadienį rytą valstybinė ra tųjų mokyklų streikuoja 45.
vyriausybe
konstituciją
ir organizuos prezi mitete, kad yra tvirtų įrodymų,
apaštalavimo vaisiai būtų vis nurodė, jog katalikų Bažnyčia dijo stotis pirmą kartą transliavo
Specialus streikas tęsiasi Sas- dento rinkimus.
kad Sovietų Sąjunga yra davusi
Kopenhaga. — Danijoje pra
gausesni.
no\viecų anglių kasykloje. Cia spa
Vietnamui
ir
Laosui
nuodingų
Ganoje, per katalikiškąsias žmo- I *****
****f*r-JZi*
sidėjo vyriausybės krizė, kai iš
— Tarptautinės Atominės Ener
"Mes esame pirmoji brigada".5ios lio 27, darbininkams mitrauku*Jugoslavas Vatikane
nių pagalbos organizacijas, ap- dainos garsai lenkų jaunimui į darbą, du vyriškiai, pravažiuda- gijos agentūros direktorius dr. dujų ir chemikalų, kurie naudo valdančios koalicijos pasitraukė
Vatikano valstybės sekretorius rūpina ekonominės krizės labiau buvo negirdėti. Už šią dainą ne i mi juodu "Volgos" automobiliu, Sigvard Eklund, pasitraukdamas jami prieš Kambodijos partiza šeši centro demokratų partijos at
kardinolas Casaroli antradienį pri siai paliestų krašto sričių gyven vienas lenkas pateko į kalėjimą, i išmetė dvi dujines granatas, nuo iš pareigų pasakė kalbą Jungtinių nus ir Laose prieš sukilusias gen stovai. Skilimą sukėlė ekonomi
ėmė naująjį Jugoslavijos federaty tojus maistu, rūbais, taip pat pra Pirmoji lenkų brigada buvo mar kuriu susirgo 69 angliakasiai. Da Tautų Generalinėje Asamblėjo tis. Yra rimtų žinių, kad chemi nių sunkumų klausimai. Premje
vinės socialistinės respublikos am veda įvairius socialinio pobūdžio šalo Pilsudskio Legijonu dalis. bar jie reikalauja, kad teisingu- je. Jis ragino pasaulio žmones ne niai ginklai naudojami ir Afga ras Anker Jorgensen atsistatydi
basadorių prie Apaštalų Sosto, projektus, ypač žemės ūfeio srity Tik labai seni Lenkijos piliečiai: mo organai išaiškintų, kas tas bijoti nelaimingų atsitikimų ato nistane prieš laisvės kovotojus. no ir paskelbė naujo parlamento
kuris įteikė savo skiriamųjų raš je, tuo būdu prisidėdama prie atsimena šių legionų žygius prieš dujas paleido. įtariama, kad tai minėse jėgainėse, bet priimti juos. Amerikos žvalgybai pavyko gauti rinkimus gruodžio 8 d. Kaip ži
tų nuorašą, tuo būdu pradėda ekonominės pažangos ugdymo. rusų raudonąją armiją, kuri 1920 buvo komunistų partijos parei- kaip ir kitus pramonės nelaimin augalų, akmenų iš Kambodijos, noma, nepastovios vyriausybės jau
vandens pavyzdžių, kurie rodo
mokyklas,
mas oficialiai eiti savo diploma Per katalikiškąsias
metais artėjo prie Varšuvos ir čia I gūnai, siekę išprovokuoti plates- gus atsitikimus. Jis įspėjo pasau nuodingus chemikalus "mykotok kuris laikas apsunkina Olandiją
Bažnyčia
Ganoje
taip
pat
atlie
tines pareigas.
ir Belgiją.
: nius neramumus. Yra ir daugiau lį dėl atominių ginklų lenktynių. sinus" — T — 2, pareiškė Burt
ka svarbų vaidmenį auklėjimo ir gavo triuškinantį smūgį.
Jau
dabar
ginklų
yra
tiek,
kad
Gdanske ant Lenino vardo lai streikų, kuriems nepritaria nei vy
Protestai dėl kunigo
Kaip žinoma, 1925 metų Žene
kultūrinio lygio kėlimo plotmėje.
KALENDORIUS
vų dirbtuvių sienos po nakties riausybė, nei "Solidarumo" vado kiekvienam pasulio vyrui, mote vos protokolas draudžia chemi
Užsienio spaudos agentūros
atsirado naujas didelių raidžių už- vybė. Streiką paskelbė ir kioskų, riai ar vaikui tenka apie tris to nius ginklus, o 1972 m. Biologi
Lapkričio 14 d.: Jukundas, VeAnglas akademikas
praneša, kad visi vieno Čekoslo
rašąs: "Juozefo Pilsudskio vardo I kur pardavinėjami laikraščiai nas dinamito sprogstamosios ga nių ginklų konvencija uždraudė neranda, Ramantas, Saulenė.
vakijos miestelio tikintieji suren
Popiežius Jonas Paulius II-sis
lios.
Lapkričio 15 d.: Albertas, Ko
gaminti ar laikyti nuodingas me
gė demonstraciją, protestuodami paskyrė Newcastle anglų univer laivų dirbtuvės". Vienas 79 metų [ tarnautojai. Keturiose vaivadijose
buvo
sunku
įsigyti
laikraščių.
amžiaus
lenkas
buvo
pastebėtas
lumbą,
Vaidila, Norda.
džiagas
karo
tikslams.
Sią
konven
prieš jų klebono nuteisimą dve siteto fizikos profesorių ir šio uni
Grįžo
prezidentas
Lapkričio
16 d.: Edmundas,
ciją pasirašė Sovietų Sąjunga ir
jus metus kalėti dėl to, kad jis at versiteto fizikos instituto direkto
Gertrūda,
Aiškutis,
Tyla.
likinėjęs religines pareigas be val rių Stanley Keith Runcorn Po Ypač plačiai pagarsėję yra jo moks
— Vak. Vokietijos krikščionių
Rio de ]aneiro. — Po širdies Vietnamasdžios leidimo. Demonstracija įvy piežiškosios Mokslų Akademijos liniai darbai apie žemės, mėnu demokratų partija
organizuoja atakos pasveikęs į pareigas sugrį
Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.
ko Radom miestelyje, rytų Slova nariu. Profesorius Runcorn yra lio ir meteoritų magnetizmą. Už demonstraciją "už taiką ir žmo- žo Brazilijos prezidentas Joao sėdyje atsargos generolas Figuei
ORAS
kijoje. Tikintieji, sužinoję apie 61-nerių metų amžiaus, pasižy savo mokslinius darbus yra atžy- į nių teises". Demonstracija įvyks Baptistą Figueiredo. Jis buvo pa redo pabrėžė, kad jis toliau tęs
Saulėta, temperatūra dieną 60
klebonui paskirtą sunkią bausmę, mėjęs savo moksliniais tyrimais mėtas įvairiomis tarptautinėmis lapkričio 22, kada i Boną atvyks sitraukęs iš pareigų prieš 54 die savo sumanymą vesti Braziliją i
1.,
naktį 40 1.
juodu audeklu apdengė miestelio planetarinės ir geofizikos srityje premijomis.
nas.
Specialiame
vyriausybės
podemokratinę
santvarką.
j ta Brežnevas.
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(Pabaiga)
Ar laikytina dvasinį
atsinaujinimą tik
problema?

Šis didžiai mielas kunigas to
liau plėtoja evangelinę mintį:
„Kaip anuomet rašto žinovai
šnairavo į Kristų, pagydžiusį
ligoniui ranką, taip šnairuojam ir mes vieni į kitus ir kar
tais suparaližuojam aktyvu
mą. Jau Dovydaitis mena tą
šnairavimą: ,Nežiūrėkim šnairiai į kitus, kad jie nekrikščio
nys - patys tapkime krikščio
nys' (p.21). Blogiau, kad
krikščionys elgiasi pagoniškai
ir piktai reaguoja į tik iš mei
lės ir broliškumo kylančias pa
stabas.

Ar dvasinis atsinaujinimas
Prieš trejetą mėnesių, liepos
LOS ANGELES
BALTIMORĖS
yra kelias, kuriuo dar niekas
15 d., buvo įvykęs prieškongreSTUDENTU
ATEITININKŲ
nėra ėjęs? Ar tai yra kažkas
einis Baltimorės ateitininkų
ATEITININKŲ
SUSIRINKIMAI
daugiau negu šventumo ke
susirinkimas E. ir R. Žilionių
VEIKLOJE
lias? Ar mes galime sakyti,
sodybos
sodelyje.
Cezaris
Sur
Š. m. spalio 25 d. 3 vai. p.p.
kad šiemet dar mes negalime
Los Angeles studentai atei
A. ir G. Radžiu bute įvyko Bal- dokas skaitė turiningą paskai
dvasiškai atsinaujinti, yra dar
timorės sendraugių susirinki tą apie šventumą. Stasė Sur tininkai pirmame po atostogų
labai svarbių kliūčių, kurias
mas, kuriame buvo žvilgterėta dokienė ir Angelė Katelytė - susirinkime rugsėjo 20 d. iš
norime pašalinti, bet jau nuo
skyriaus klausė dalyvavusių kongrese
į neseniai praėjusį „Ateities" Lawler išrinktos
kitų metų pradžios tai kad
kongresą Chicagoje, pagyven atstovėmis „Ateities" jubilie pranešimus, susipažino su pri
griebsime save į nagus, tai tik
ta jame iškeltomis idėjomis bei jiniame kongrese. Po to buvo imtais nutarimais ir apsvars
rai atsinaujinsime. Rimtas
trumpai paminėta neseniai tė, kuriuos iš jų galėtų pritai
Kunigui St. Ylai atrodo, kad problemomis.
Žmogaus pasiryžimų žinovas
Susirinkimą pradėjo sky „Ateities" leidyklos išleista po kyti vietos sąlygose. Taip pat
liūdnai nusišypsos ir pagal mūsų dabarties uždaviniai
eto Kazio Bradūno eilėraščių išsirinko šiems metams valdy
vos: tie žmonės dar neturi jo prašoksta mūsų jėgas ir „dėl to riaus pirm. A. Radžius, o jį to knyga „Užeigoje prie Vilniaus bą: pirm. G. Grušas, sekr. A.
kio supratimo apie dvasinį kyla nerimas, neleidžia mums liau vedė Jonas Kardokas. Vie vieškelio". A. Radžius paskai Grakauskaitė, ižd. A. Nelsaitė,
atsinaujinimą. Juk be Dievo atlyžti ryžtas tesėti ir viltis". toj tradicinės susirinkimo tė keletą eilėraščių iš K. Bra socialiniams reikalams - L.
malonės, be jo pagalbos mes Mes tik dalelę savo jėgų ati pradžios maldos, įvyko kiek il dūno knygos.
Polikaitis, religiniams reika
pasiliekame savo gerų norų duodame savo šūkiui. Kažkas gesnė maldos valandėlė, kad
lams
- A. Kungys ir korespon
Šiais
dviem
susirinkimais
miglyne, be jokios dvasinės pa mums kliudo dvasiniam atsi arkivysk. Jurgis Matulaitis
dentė
R. Bureikaitė.
naujinimui. Galvojame, kad greičiau būtų paskelbtas šven tarytum visas baltamoriečių
žangos.
tuoju. Ją pravedė Antanas Dil- skyrius dalyvavo „Ateities"
Spalio 11 d. Šv. Kazimiero
JJ3
Dvasinis atsinaujinimas nė yra pakankamai proginiai jonas ir Marija Noreikienė.
kongrese.
Belieka
tik
nutari
parap.
klebonijoje susirinko 13
ra kažkoks nepasiekiamas dvasiniai atsinaujinimai, kad
mų
vykdymas
bei
jų
praktiš
studentų
ateitininkų pasikal
Kongrese dalyvavę Cezaris kas pritaikymas veikloje pa
dvasinis įmantrumas, bet tik po to jau esame be priekaištų.
bėti
su
prel.
J. Kučingiu. Pasi
ramus kataliko pareigų ėji Rirmenybė teiktina dvasiai, ir Stasė Surdokai, nušvietė gal vietos sąlygas.
kalbėjimo
tikslas
— įlieti nau
• mas, vykdant Dievo ir Bažny kuri šiuo metu yra labai ap kongreso eigą ir įspūdinges
ar. jos energijos į parapijos
čios įsakymus, visa atnauji leista, tiesiog serganti. Užbai nius jo momentus. <3ezaris api
gyvenimą ir veiklą. Žvelgiant į
gai
štai
to
paties
ateitininkų
bendrino kongreso idėjas,
nant Kristuje. Argi TĖVE
ateitį pageidauta, kad jauni
MŪSŲ nėra kelrodis į šven dvasios vado įsidėmėtinos ir paryškino svarberniuosius jo
mas turėtų mišiasr laikomas
STULGINSKIO
tumą? Argi mes neturime at vykdytinos mintys:... „viena li nutarimus, o Stasė papasako
lietuvių kalba su priderintu pa
KUOPOS
leisti ir tiems, kurie mus teršia ga dar yra nenugalėta - tai ne jo kelionės ir kongresinių per
mokslu ir giesmėmis. Į lekcijų
spaudoj?
D a ž n a i mūsų meilė. Kiek žmonių yra atmes gyvenimų įspūdžius. Po pra
SUSIRINKIMAS
skaitymą turėtų būti įtrauktos
--gyvenimas yra dviejų krypčių. tų šeimose, visuomenėje. Jų nešimų vyko gana gyvos
ir
mergaitės. Svarbiausias už
Aleksandro
Stulginskio davinys būtų pritraukti jauni
Kai vienu žengiame į priekį, tai dvasia labiau kenčia nei kū diskusijos bei nuomonių pasi
kitu einame atgal. Taip mes nas... trūkumas meilės, atsidū keitimai. Stasė Surdokienė moksleivių at-kų kuopos susi mą. Pastangos turėtų būti reišniekur ir nenukeliaujam, tūp- rus varge, stoka širdies, bent kongrese dalyvavo kaip ofi rinkimas įvyko 1981.X.30 pas k i a m o s
iš
bažnyčios
čiodami vietoj. Tad ar tokiu bū reikiamo dėmesio, tiesiog žudo ciali Baltimorės sendraugių Lorą Vasiliauskaitę. Susirin administracijos ir jaunimo or
kus 22 kuopos nariams, prasi ganizacijų. Pamokslai turėtų
du galime Šventėti, dvasia atsi žmogų dvasiškai. Tai mūsų lai skyriaus atstovė.
naujinti? Kur nėra atlaidumo, ko pati didžiausia žaizda. Ir
Išsikalbėjus kongreso reika dėjo įdomus susirinkimas. būti pritaikinti jaunimo dva
A. siai ir jam suprantami.
ten nėra ir vienybės. O kur nė toji Teresė, paprasta moteris, lais, prieita prie savųjų. C. Sur- Kuopos pirmininkas,
ra vienybės, ten sunkiai atsidūrusi svetimame krašte, dokas skatino traukti į atei Pabedinskas susirinkimą pra
Šiuo metu matome, kad jau
įmanoma ir dvasinė pažanga. įrodė, kad šis būdas tarnauti tininkų reikalą Baltimorėje dėjo malda. Kuopos globėjas E.
žmonėms
yra
labiausiai
rei
nimą dažniausia suburia lie
Geriau leisti auksinei plunks
esantį ateitininkiškąjį ir pri Vasiliauskas supažindino su p.
nai pažaliuoti, negu anatemas kalingas, o kartu ir labiausiai jaučiantį jaunimą. Toliau kal Viktoru Kuču, kuris jau du kar tuviškumas; religinis gyveni
prieš savo artimą svaidyti. artimas Kristui. Tai tas pats bėta apie maldos — susikaupi tus su ekskursijomis lankėsi mas atrodo lyg laikomas
Brolių vienybės prašykime ne kelias, kuriuo ir mes turėtu mo susirinkimus. Pareikšta Lietuvoje. Paskaitininkas ro antraeiliu dalyku. Pasiteisi
šiais laikais nereikšmingu ran mėm eiti artimoj ateity, būtent pageidavimų praplėsti bei sus dė skaidres ii savo kelionių. nimui nurodomi dideli nuoto
kos paspaudimu, bet širdimi, tarnauti kitiems, padėti atras tiprinti maldos momentus susi Kuopos nariai ir jų tėveliai su liai nuo savo parapijos bažny
ti kitiems savo žmogišką ver
įdomumu sekė skaidres Lietu čios. Gilesniam tikėjimo
krikščionišku atlaidumu.
tę. Jei tai ir darysim ne savo rinkimuose. Nutarta per Balti- vos bažnyčių, miestų ir gam pažinimui siūlyta organizuoti
Dėl dvasios atsinaujinimo garbei, ne savo išskaičia m o r ė s r a d i j o
valandą
reikia grumtis, kaip mini šv. vimams, jei tarnausim žmo pasveikinti prof. Juozą Žilevi tos vaizdų. Nors būtumėm mie šv. Rašto būrelius. Nusiskųs
Paulius apaštalas, tam reikia nėms kukliai ir nuolankiai, ta čių, išrinktą lituanistikos Ins lai ilgiau žiūrėję skaidres, po ta, kad čia turėtų aktyviau įsi
dvasinės jėgos. „Tai ta pati jė da ir darysimės veiksmingi tituto garbes nariu ir gavusį pusantros valandos teko „ke jungti kapelionai, rodydami
ga, kuri veikduv ir mūsų sąjū pačia krikščioniškąja, kristine JAV LB Kultūros Tarybos lionę po Lietuvą" nutraukti ir savo iniciatyvos, o ne jauni
grįžti prie kuopos einamųjų rei mas turėtų jų ieškoti. Pirmos
dį, ypač pradžioje, kai dar ne- prasme.... Nebūtinai tuos da 1981 m. muzikos premiją.
kalų. Sekmadienį, lapkričio 15 jaunimo mišios numatytos jau
buvo nei p a k a n k a m o s lykus deklaruoti, garsinti,
Susirinkimui riedant į pa d., at-kų namuose bus kuopos lapkričio 15 d.
organizacijos, nei ideologijos, Svarbu, kad jie būtų mūsų vi
Rita Bureikaitė
nei paruoštų tinkamų vadovų. dinis akstinas, mūsų išcent baigą, C. Surdokas paskaitė šventė, kuri prasidės šv. Mišiomis
1
vai.
p.p.
Nauji
nariai
pirmąjį
skirsnį
iš
naujos
kong
Buvo tik asmenys, pabirę, įvai rinė jėga... Jei ši to nestigs, jei
KALAKURSAI
riuos svetimuos universitetuos ši dvasia mus lydės asmeniš reso metu išėjusios dr. S. duos moksleivių at-kų priesai
ką.
Paskui
bus
linksma
prog
Rytuos — Rusijoj ir Vakaruos. kame gyvenime ir mūsų būre Maceinos knygos „Asmuo ir
Šių metų Kalakursai įvyks
Bet turėjo dvasios, turėjo ti liuose, mes būsim tie, kurie pa istorija". Skaitymas vėl sukėlė rama, kurioje patys nariai
diskusijas. Susirinkimas baig pasirodys su savo paruoštais Padėkos dienos savaitgalį Dai
kėjimo ir jie grūmėsi, kad įtiks- tys kylam ir kitus keliam".
tas malda, kurią sukalbėjo A. humoristiniais vaidinimais ir navoje. Kviečiami dalyvauti 8lintų mūsų tautoj tą kristinį
įvairiais talentais. Stulginskio 10 skyriaus moksleiviai, o jei
Dil jonas.
Pranas
Razminas
atsinaujinimą" 'kun. St. Yla).
kuopa kviečia visus kartu pasi bus vietos, kviesime ir vyres
džiaugti ir praleisti smagią ru nius moksleivius. Registruotis
dens popietę at-kų namuose. pas Laimą Šulaitytę, 1911 So.
Vicepirm. Daina Tijūnėlytė 49th Ct., Cicero, Illinois 60650;
priminė kuopos nariams, kad telefonas — 656-1357. Ar pas
norintys dalyvauti kuopos sli- Daivą Barškėtyte, 6640 So
didnėjimo išvykoje į Devil's Talman, Chicago, Illinois
Head neužmirštų pasiųsti mo 60629; telefonas 476-1974.
kestį Elenai Žukauskaitei.
Užsiregistruoti iki lapkričio 20
Rasa Tijūnėlytė dienos.
Kursuose bus nagrinėjama IKorespondentė
ji dalis ateitininko vadovėlio.
Paskaitas skaitys: kun. Sta
sys Yla — „Ateitininkų išraiš
NAUJA
ka", Andrius Kazlauskas —
ATEITININKU
„Organizacija ir sąjūdis", Pet
NAMU FONDO
ras Kisielius, jr. — „Veiklos sri
TARYBA
tys", dr. Vygantas — „Veikla
kuopoj ir aplinkoj", Rasa 5oLapkrčio 8 d. Ateitininkų liūnaitė — „Veiklos formos",
Namų fondo narių metiniame Saulius Gyvas — „Saviveik
susirinkime į Tarybą išrinkti: la".
Juozas Arštikys, l i n a s Gylys,
Kursuose bus smagu ir įdo
Povilas Norvilas, Alicija Rū mu. Dalyvaukite visi!
gytė, Edis Razma (studentų
MAS CV
ateitininkų atstovas), dr. Li
nas Sidrys, Vladas Sinkus,
Izabelė Stončienė ir dr. Adol
Studentų tt^itininkų stovyklos choras '•'i'i("-au jamas
Kol yra neturtingesnių už jus
N'pverauako.
fas Šležas.
Nuotr. R. Musonytea
— duokite iSmaldą.

:
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DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto
metams 'į metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00"
Kanadoje (kanadiskais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00 •
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje
$42.00 $25.00 $17.00,
Kitur - Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00
Savaitinis
$28.00 $17.00
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

FINANSINIO VAJAUS
KREIPIMASIS
Jau du mėnesiai po Atei
tininkų Jubiliejinio Kongreso;
netrukus baigsis ir ateitininkų
jubiliejiniai metai. Ta proga
buvo suorganizuotas atei
tininkų veiklai, „Ateičiai" pa
remti ir Kongreso išlaidoms su
mažinti finansinis vajus, kurio
rezultatais reikia tikrai pasi
džiaugti. Ateitininkų Fede

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

racijos valdyba prašo finan
sinį komitetą šį vajų pratęsti
iki jubiliejinių metų pabaigos,
tai yra, iki 1982 m. sausio mėn.
1 dienos.
Tenelieka nei vieno atei
tininko, kuris savo auka nebū
tų prisidėjęs prie šių jubilieji
nių metų finansinio vajaus.
Aukas siųsti: Bronius
Polikaitis, 7218 So. Fairfield
Ave., Chicago, 111. 60629.
Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagai susitarimą
Tel ofiso H E 4 5 8 4 9 . rez 388 2 2 3 3

«W>ETHFF. BRAZIS

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vafe-^šskyrus
treč Sešt i2 * i 4 vai popiet

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 8lst Street
2 4 3 4 West 71st Street
Vai.: p i r m . a n t r . ketv. ir penkt 11:30 Va' Kasd.er- I M 10 v ryto ik: 1 v P P
Ofiso tel RE 7 1168: rerid 239 2919
vai. ryto iki 3 vai popiet
Ofs. HE 4 1818: Rez PR 6 9 8 0 1
Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTCMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Tel. — GR 6 - 2 4 0 0
Vai pagai susitarimą pirmad ir ketv I 4 a
7 9 antrad ir penki 10 4 šeštad 10 3 va!
Ofs tel. 735-4477: Rez. 2460067

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave kampas)
Va' pMvnad antrad .ketvirtad-irot-okrati
3 * i 7 v p p T.k susitarus " " " *
Ofs 742-0255

Namų 584-5527

DR. E. DECKYS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagai susitarimą

ORTOPEDINES LIGOS - O A l f N K U
1185 Dundee A v e . . : !

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
V A I K Ų LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą

Eigin. m. 60120
::
Valandos pagal susitarimą;

Tel 372 5222. 256-6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
Valandos pagal susitarime

DR. L. D. PETREIKK
DANTŲ GYDYTOJA;""J
8104 S. Roberts Road "
1 myha i vakarus nuo Harfem Ave
Tel. 563-0700
; „-.Valandos pagal susitarimą.

Ofs PO 7 6 0 0 0 Rez GA 3 7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba l i e t u v i š k a i ) ^ . .
0PT0METRISTAS \
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Contact lenses"'""""
2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Užria&yAaltreč

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 6 3 r d Street
f
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedzieAve O c a p o
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1

INKSTŲ. PŪSLĖS IR/7
PR0STATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 Tvak
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123. namu 44&6195

OOOS LiGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARtJ
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49tn Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

DR. V. TUMASOfHS
C H I R U R G Ą S-""1
2454 M M 71«t Street
!
Val.: pirm . antrad ketv ir penkted 2-5
ir 6-7 - iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166; m m g 3813772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W S9 S t . Chicago

GYDYTOMS IR CHIRURGAS

476-2112
Vai pagal susitarimą Kirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 M 1 vai
Tel. REliance 5 1811

DR. WALTER J . KIRSTU K
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai (Jirm , antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet m 6 8 vai vak T'eč • šešt
uždaryta

6745 West 63rd Street
Vai pirm antr ketv ir penkt
2-7)šeštadienią l S Da Ral susitarimą
"?r

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAS
2654 West63rd Street:
Vai pagal susitarimą antr . l a g i a d ,
ketvirtad 10 v r y t o i k i 6 v vakaro
Tel. - 778-3400 " " ' "

Mokslininkų

SUVAŽIAVIMĄ
PASITINKANT
Baigiami pasiruošimo dar
bai lietuvių mokslininkų su
važiavimui,
pavadintam
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mu. Tai jau ketvirtas toks
susibūrimas, kuriame įvairių
mokslų, net labai specialių,
įvairių sričių specialistai, pro
fesoriai, tyrinėtojai susirinks
mokslo ir lietuvybės vardu.
Reikia pridėti, kad šį suvažia
vimą organizuoja ir rengia
Lietuvių Bendruomenė, kuri
savo sutelktinėmis pajėgomis
gali tokį didžiulį suvažiavimą
kviesti, dalinai jį finansuoti,
techniškai jam pasirengti ir
sudaryti sąlygas mokslui ir
kultūrai parodyti viešumoje.
Nors mokslas nėra nei lietu
viškas, nei amerikietiškas, bet
lietuviai čia turi progą pa
rodyti savo sugebėjimus, pa
rodyti ir savo įnašą, atiduotą
šiam kraštui ir žmonijai
Šis lietuvių mokslo žmonių
susibūrimas yra kartu ir tau
tinės reikšmės. Jis nepalieka
mokslo neutraliu ir bespalviu,
— su mokslu kartu žengia ir
kultūra, kuriai kiekvienas
mokslininkas atiduoda savo
sielos dalį. Jei griežtiesiems
mokslams dvasios daug pridė
ti negalima, tai vis dėlto moks
lininko ar tyrinėtojo lietuviš
ka kilmė uždeda jam tautinį
antspaudą, tautiniu ženklu pa
žymėdama bent tiek, kiek tai
priklauso nuo kūrėjo tautinio
susipratimo. Tad ir suvažia
vimas vertai vadinamas ir
kūrybos vardu. Kūryba eina
kartu su mokslu, keldama
žmogų iš siauros srities į prak
tišką savęs pareiškimą. Tau
tinė tapatybė parodo ir savo
tautos kultūrines vertybes,
kurios ilgiau išliks žmonijos,
gyvenamo krašto ir savo
tautos aruoduose.
J a u dabar reikia nukreipti
visoje Amerikoje lietuvių vi
suomenės akis į lapkričio 2528 d. moksliniais laimėjimais
pasidalijimą ir kultūros lygio
parodymą viešumoje. Ne kiek
vienam bus įdomūs visų moks
lų didieji atradimai, bet visi
galės pasirinkti, kas jam ar
d a u širdies, ką jis geriau ga
lės suprasti ir kas labiau tur
tins jo dvasią. Juo labiau
reikės pažinti savo kultūros
vertybes.

taip pat galima rasti lietuviš
kų pavardžių ar pranešimų
apie jų darbus ir laimėjimus.
Ne visuomet valdžios įstaigos
duoda smulkius pranešimus,
bet kam reikia, tas lengvai iš
pranešimų suseka, kad tokioje
ar kitokioje ekspedicijoje, to
kioje ar kitokioje prekybinėje
delegacijoje įvairiuose kraš
tuose dalyvavo lietuvis ar lie
tuvė, kaip specialūs moksli
niai patarėjai. Ir net kai
tariamasi ir derimasi su komu
nistinių kraštų vyriausybė
mis, net su Sovietų Sąjunga,
mūsų mokslininkai vyksta su
savo specialybėmis. Pavardes
praleidžiame šiuo atveju, nes
jie neekskursuoja, o dirba ir
valstybei atlieka didelius pa
tarnavimus; čia reikia ne
politikų, o mokslininkų ir dar
gi mokančių svetimų kalbų.
Net ir tokius būtų įdomu ir
naudinga
sutikti
šiame
mokslininkų suvažiavime. Ir
reikia tikėti, kad tokių tikrai
jame bus ir visuomenė jų žodį
išgirs arba juos asmeniškai
galės pažinti ir jų patirtimi
pasinaudoti
savo
kultūri
niams užmojams.

Žinomose ir nežinomose
įstaigose yra net aukščiau
siose vadovybėse svarbias
pozicijas užimančių lietuvių su
aukštųjų mokslų diplomais,
daktaratais. Daugelyje uni
versitetų profesorių sąrašuose
yra lietuviškų pavardžių, ku
rių titulai jau nėra eiliniai.
Įvairių mokslo sričių tyrinėji
mų centruose taip pat galima
rasti lietuvių. Net erdvės ty
rimų ar satelitų ir į tolimąsias
planetas siunčiamų aparatų
centruose yra lietuvių moks
lininkų, užimančių atsakin
gas raktines vietas.
- T u o galima tik džiaugtis.
Tai mūsų brolių įnašas į moks
lo lobynus, nors ir su tam tik
rais nuostoliais lietuviškam
gyvenimui — jie lietuviškoje
veikloje mažai tegali reikštis.
Čia daugiau reiškiasi spe
cialistai humanitarai, įvairių
sričių profesoriai, kurių dės
tomi objektai tinka ir lietuviš
kai išeivijos kultūrai kelti, ku
rių žodžiai suprantami ir
. platesnei visuomenei.
. . Net tokiose srityse, kaip
tarptautinių derybų vedimas,
kaip įvairių prekybinių sričių
tyrinėjimas, kuriuo ieškoma
geresnio kelio savoms pre
kėms parduoti ar pasikeisti,

Patriotizmas ir religija visada buvo ir bus tie vieninteliai
dalykai, dėl kurių žmonės
aukoja save, savo turtą, savo
pinigus.
E. Gili

Į ketvirtąjį Mokslo ir kūry
bos simpoziumą žvelgiame su
visu rimtumu ir nuoširdžia pa
garba. Tai kelia mūsų pasidi
džiavimą, kai sužinome, kad
paskaitininkų bus apie 170,
o bendruose susirinkimuose
galėsime išgirsti mokslų ir kul
tūros įtakos susumavimą sa
vo gyvenimui. Jis netarpsta
išeivijoje taip, kaip jis galėtų
tarpti laisvame savo krašte,
jei ten ir nebūtų tiek daug sri
čių mokslininkams pasireikš
ti. Ir tai tariame tik palygi
nimui. Reikia didelio krašto,
didelės valstybės, kad ji pa
jėgtų visose mokslo srityse
pasiruošti daugybę specialis
tų. Tačiau kultūrai, kūrybai,
tautinei sąmonei kliūčių nie
kas nestato nei mokslo, nei
tyrinėjimų institucijose, kai
galima laisvai išpažinti savo
tautiškumą, reikštis savo cha
rakteriu ir polinkiais, gerbti
savo tautines tradicijas ir ti
kėtis savo tautai geresnės atei
ties.
Pasitinkant lietuvių moksli
ninkų suvažiavimą, žvelgiant
pagal sugebėjimus ir specialy
bes iš arčiau ar toliau į įvai
rius jų pranešimus mokslo lai
mėjimuose ir pažangoje,
negalima iš akių išleisti
pagrindinio tikslo — jungti
net po visą Ameriką išsisklai
džiusius savo tautos gabiau
sius ir labiausiai išsimokslinu
sius lietuvius į tautinį vienetą,
kuris prisidėtų ir prie tautos
gyvybės išlaikymo.
Tautos kūryba ir kultūrinė
pažanga yra tautos gyvybė iš
eivijoje ir viltis vergijoje.
Negalima norėti, kad įvairių
sričių mokslo žmones sudary
tų vieną organizaciją, nes spe
cialios mokslo sritys juos kar
tais padaro amatininkais, bet
galima pageidauti, kad jie daž
niau savo patirtimi ir mokslu
dalintųsi tarp savęs ir su lie
tuvių visuomene, taip išsklai
dyta, kaip ir jie patys.
Sveikiname Mokslo ir kū
rybos simpoziumą, būdami vi
sa širdimi drauge su savo
mokslo žmonėmis. Didžiuo
jamės jų laimėjimais ir pozici
jomis, jų įnašu mokslui ir žmo
nijos gerovei. Jie patys yra
mūsų įnašas žmonijai ir pas
katas mums kilti kultūroje ir
tautiniam sąmoningume.

Pr. Gr.

PASIKĖSINIMŲ ŠAKNYS
Taip sako buvęs sovietų šnipas
Paskutiniu metu pasaulyje
įvyko daug pasikėsinimų, nu
žudymų ir kitokių nusikal
timų. Ne apie visus tuos nusi
kaltimus berašo ir spauda, nes
užtenka žinių tik apie didžiuo
sius nusikaltimus — pasikėsi
nimus, nužudymus.
Pasikėsinimas prieš
JAV prezidentus
1963 m. pasaulyje plačiai nu
skambėjo žinia apie JAV pre
zidento J. Kennedžio nužu
dymą. Jį nužudė Oswaldas,
kurį laiką gyvenęs Sovietų
Sąjungoje.
Tada
didžiuma
žmonių buvo įsitikinę, kad tas
nužudymas buvo įvykdytas
Maskvos iniciatyva, nes pre
zidentas J. Kennedy buvo užpykdęs sovietų valdovą N.
Chruščiovą, įsakydamas jam
su savo raketomis pasitraukti
iš Kubos.
Bet kai vienos etninės gru
pės asmuo nušovė Oswaldą, ta
da daug kas pradėjo galvoti,
kad tas nužudymas buvo įvyk
dytas ne vien Maskvos bei jos
agento Osvvaldo. Sakoma, kad
po prezidento J. Kennedy nu
žudymo buvo nužudyta dar 12
asmenų, kad būtų paslėpti
nusikaltimo siūlai. Net JAV
vyriausio teismo pirmininkas
Warren, kuris pravedė prez. J.
Kennedy nužudymo kvotą, rei
kalo nepajėgė ar neturėjo gali
mybių išaiškinti ir jos duo
menis paskelbti spaudoje. Tos
kvotos duomenys buvo užblo
kuoti 75 metų laikotarpiui. Ar
toks įstatymas yra Amerikoje,
kad vyr. teismo pirmininkas
gali padaryti taip, kaip jis no
ri? Nors Warren jau buvo se
nas, bet ir jis bijojo mirties. Po
kelerių metų buvo nužudytas ir
prez. J. Kennedžio brolis Ro
bertas, senatorius. Tada pra-

J . VAICELICNAS
skambėjo pasakymas, kad
Kennedžiai Amerikos neval
dys.
1981 m. kovo 30 d. Washingtone buvo įvykdytas pasikėsi
nimas nužudyti JAV preziden
tą R. Reaganą. Jį nužudyti
kėsinosi 25 metų amžiaus J. W.
Hinkcley, turtuolio sūnus. Pa
gal įsisenėjusią JAV tradiciją
kaltinamojo advokatas sten
giasi savo klientą padaryti be
pročiu, k a d kaltinamasis iš
vengtų bausmės, nors prieš tai
jis tokiu bepročiu nebuvo. Jei
„beprotis" kartą pasiryžo šau
ti į prezidentą, tai jis gali tokių
veiksmų atlikti ir daugiau. To
kie „bepročiai" nereikalingi
Amerikai.
Pasikėsinimas
p r i e š popiežių
1981 m. gegužės 13 d. Romo
je, Vatikano aikštėje, per po
piežiaus audienciją, prieš po
piežių
J o n ą Paulių II
pasikėsinimą vykdė Turkijos
komunistas M. Ali Agca. Kai
spaudoje buvo plačiai aprašy
ta apie pasikėsinimą prieš po
piežių, tik vienas laikraštis
(„Toronto Star" 1981.V.16) tepažymėjo, kad pasikėsintojas
Agca ginklą gavo Bulgarijoje.
Bulgarija yra komunistų val
domas kraštas, kuriame nie
kas laisvai negali nusipirkti
ginklo. Cia. savo pareigūnus
ginklais aprūpina krašto vy
riausybė. O gal ir Ali Agca bu
vo laikomas jų pareigūnu?
S a d a t o nužudymas
Pasaulyje didžiausias aliar
mas iškilo, kai 1981 m. spalio 6
d. buvo nužudytas Egipto pre
zidentas A. Sadatas. Jį nužu
dė „savi kareiviai". Tas paro
do Egipto saugumiečių ir karių

Nauja LST Korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba su
daryta iš čikagiškių. Iš kairės sėdi: sekretorė Vida Jonušie
nė, ir iždininkė Valentina Mažeikienė; stovi: vicepirm. Švit
rius Gotceitas, pirm. Antanas Juodvalkis ir arbiter
elegantiarum Rimas Gulbinas.
Nuotr. V.A. Račkausko

ANTANAS TULYS
DASAITIS

-

Jie lengvai sutįžta: „Mano svajonė jau
nugalėta", „Drauguti geras, bėgu į patamsį paraudoti" M.K. (10,1922). Tą perskyrimą noriu baigti A. T.
rašinėliu, „Nenaudėlis" (M. K. n. 4. 1922) „Visi
žmonės kvailiai... Iki trisdešimties metų ir aš buvau
kvailas. Bet vis tiek aš gudresnis už kitus — kiti tik
mirdami pamato, kad ilgų jų karionių pastangos
buvo veltui, o aš tai pamačiau dabar. Aš jau dabar
žinau, kad mano smagusis gyvenimas pasibaigęs ir
kad nieko pasaulis negali duoti"... Aš abejingas T.
reiškiamai tezei, nes nesiryžtu pritarti galvojimui, kad
asmens gebėjimas pažinti ir spręsti pasiekia savo
viršūnę trisdešimtą gimtadienį. Šitą ilgą ištrauką
pa vartojau todėl, kad ji sutinkama neretai jo novelėse ir
eilėraščiuose... Gal ji turi autobiografiškos reikšmės?
A. T. bandė laimę ir eilėraščiuose. Jų rinkinį
„Žingsniai" išleido Sandara 1925 m. Kai kuriuose iš
jų buvo daug neapipavidalintos įtampos „Sturm und
Drang". Stilius ir forma buvo gana netobula. A. T.
apie juos taip atsiliepia: „Rašiau eilėraščius, bet jie
buvo niekam verti, nors rašiau nemaironiškai.
„Paskutinis eilėraštis", „Varguoliai", rodos, tilpo
„Sandaroje" 1921 m. Lyra buvo sudaužyta ir daugiau
nesuaidėjo.

Ieškokite jėgų savyje — ir jas
jūs rasite; išorinė paspirtis
Tūly s d r a m i n i n k a s
tikrai pagelbsti, bet nieko
nesukuria, ir jeigu miegas
A- T. dinamiškam kūrybiniam procesui reikštis
valdo viduj — išorė nieko nepa- eilėraščiai ir trumpos apysakos, matomai buvo per
žadins.
šelgunov siauri ir jis nutarė išbandyti dramą. Švietimo Drau

neapdairumą. Kur veda to nu
žudymo šaknys? Toronto dien
raštyje („The Sun" 1981.X.18)
apie Sadato nužudymą buvo
įdėtas pasikalbėjimas su so
vietų buvusiu šnipu Vladimiru
Sacharovu. Jis sako, kad Sada
to nužudymą įvykdė KGB,
nors ir netiesiogiai. Maskva
buvo nepatenkinta, kad Sada
tas iš Egipto išvarė Maskvos
ambasadą. Tas nužudymas pa
didino pergalę sovietų politi
kos bare.
Sacharovas gerai pažįsta so
vietų saugumą ir jo darbus. Jis
pats buvo Egipte kaip sovietų
agentas. „Sovietai s u darė pa
grindą tokiam nužudymui, to
dėl jie už tai ir yra atsakingi",
sako Sacharovas. Sovietai va
rė aršią propagandą prieš
Sadatą per TV, spaudą, ra
diją. Sovietai buvo labai įsi
galėję Egipte i r G. Nasserio
valdymo laikais. Sadatas iš
Egipto išvarė sovietų karius,
kurių tenai buvo apie 20,000, o
paskutiniais metais išvarė ir
Maskvos ambasadą. Tas labai
įpykino Maskvą, kuri yra neat
iaidi iki mirties. Sadatas iš
Egipto išvarė Maskvos amba
sadą, bet jis nepajėgė išvaryti
KGB. Ambasada yra matoma,
o KGB - nematoma institucija.
Ir V. Sacharovas, kuris da
bar yra 36 metų amžiaus, buvo
sovietų politikos įrankis Egip
te. Vėliau jis tapo dvigubu
agentu ir dirbo amerikiečių
CIA įstaigai. Sacharovas prieš
10 metų pabėgo į JAV, nes la
bai nusivylė sovietų santvar
ka: didelis gyventojų skurdas,
darbininkų išnaudojimas, ne
laisvė, persekiojimai.
Sacharovas sako, kad sovie
tiniai agentai visame pasau
lyje rausiasi po valstybių pa
matais. KGB nuopelnas, kas
dabar dedasi Irane. Jei Irano
šachas nebūtų išvykęs iš savo
krašto, KGB jį būtų sutvarkiu
si ir Irane, nors ir netiesiogiai.
Egipte KGB veikia ne tiek
Kairo mieste, kiek Aswan, Port
Said, Aleksandrijoje ir kitur.
Aukšto rango egiptiečiai KGB
naudai dirbo ir G. Nasserio
valdymo laikais. Dabartinis
Egipto prezidentas H. Mubarak anksčiau priimdavo KGB
pakvietimus atsilankyti į so
vietų kurortus. Ar neturės tas
įtakos ateičiai? Jei Mubarakas griežtai nesilaikys Sa
dato linijos, jis vėl gali Egiptą
pasukti Maskvos link. Jei
Egiptas atsisakys JAV ka
rinės paramos, tai bus ženk
las, kad Egiptas suka į Mask
vos pusę. Tai parodys ateitis.
Maskva jau dabar kalbina H.
Mubaraką pagerinti Sovietų ir
Egipto santykius.

Rimties valandėlei

ŽMOGUS SU KRISTUMI
ja bus išvaduota iš pragaišties
vergovės ir įgys Dievo vaikų
garbės laisvę. Juk mes žinome,
kad visa kūrinija iki šiol tebe
dūsauja ir tebesikankina"
(Rom.8,19-22).
Nuodėmė pagal šv. Paulių
buvo kosminė katastrofa,
sukėlė revoliuciją ne tiktai
žmoguje, kai išsiveržė geismai,
bet ir pasaulyje, sunaikindama
jo vertęirnukreipdamanuojam
skirtojo tikslo. Visų daiktų ver
tė yra būti įrankiais Dievo
plano realizavimui, tarnauti
žmogui ir padėti jam pasiekti
savo tikslą. Nuodėmė suardė
šią tvarką ir pasaulis tapo
žmogui ne pagelbininku tikslo
siekiant, o tik kliūtimi. Tokiu
būdu pasaulis buvo suprofanuotas ir atimtas jam pirmykš
tis šventumas.
Bet, štai, šalia pirmojo
Adomo atsistoja antrasis Ado
mas. Nuopuoliui atitaisyti
įvyksta atpirkimas. Nuodėmės
katastrofą atitaiso Kristaus
pergalė ir pasaulio pašventini
mas iš naujo. Jei visa kūrinija
laukė išvadavimo, tai tas įvyko
Dievo Sūnaus į šį pasaulį atėji
mu. Visu sa vo gyvenimu, o ypač
mirtimi ir prisikėlimu, Kristus
nugalėjo nuodėmę ir mirtį,
pelnė žmogui malonę, kuria jis
gali spirtis blogojo puolimams
ir vėl dominuoti pasaulyje.
Kristuje visata buvo atnau
jinta, tai yra ji atgavo savo
vienybės centrą, nuodėmės
sunaikintą. Visata vėl buvo
restauruota, sutaikyta su
Dievu. Kristus, prisiimdamas
žmogiškąją prigimtį, ją pašven
tino, o įjungdamas į save žmogų
suteikė jam galimybę daly
vauti jo pergalėje. Kristus
nugalėdamas
nuodėmę,
nugalėjo ir mirtį, ir tas dvasi
nes piktas galias, kurios buvo
Sovietų tikslas yra tas pats, pavergusios žmogų.
kaip ir Lenino — sunaikinti ka
Tačiau savo mirtimi ir
pitalizmą ir pasaulyje įsteigti prisikėlimu Kristus nesunaiki
raudonąjį ir valstybinį kapita no nuodėmės ir mirties vienu
lizmą, kuriuo naudojasi rau smūgiu. Prisiimdamas žmo
donieji kapitalistai - komunis gaus prigimtį, Kristus savo
tai.
malone suteikė jai galimybę
Sovietai arabų nelaiko prie laimėti kovą, kurią anksčiau
šais. Sovietų priešai yra JAV ir buvo pralaimėjęs.
Izraelis. Sunku suprasti, kad
Reikia tad pačiam žmogui,
t a s didžiausias sovietų prie a p s i g i n k l a v u s
Kristaus
šas — JAV jiems davė ir duo suteiktaisiais ginklais, vesti
da milijardus dolerių paramos. Kristaus pradėtąją ir laimėtąją
Izraelis — žydų valstybė, o žy kovą. Galutinė pergalė bus
dai įsteigė Sovietų Sąjungą ir pasiekta tik amžių pabaigoje,
pasaulį įstūmė į didelį vargą ir kada Kristus visa pajungs Die
pavojus.
vui Tėvui (I Kor. 15,25). Kris
Sacharovas parodo, kad vi taus nupelnytas išganymas yra
sokių pasikėsinimų šaltinis mūsų viltis — ja mes esame
yra Maskva, kad visokio blo išgelbėti (Rom. 8, 24). Kad ta
gio šaknys yra Maskvoje. JAV viltis virstų tikrove, reikia dar
saugumo institucija CIA sako, nugalėti paskutinį priešą, kad
kad Sovietų Sąjunga yra tarp Kristus galėtų savo karalystę
tautinio terorizmo-užnugaryje pristatyti Tėvui.
(„Toronto Star" 1981.111.30.
J.V.

Gimtoji nuodėmė ir po jos se
kusios gausios asmeniškos
žmonių nuodėmės taip suprofanavo pasaulį, kad apaštalas šv.
Jonas galėjo rašyti, jog „visas
pasaulis yra piktojo paverg
t a s " (I Jon.5,19). Pats Jėzus
velnią yra pavadinęs „šio
pasaulio
kunigaikščiu"
(Jon. 12,31). Evangelistas čia
turi mintyje žmonių pasaulį,
kuriuose dėl nuodėmės domi
nuoja tik geismai: kūno, akių ir
gyvenimo puikybės (I Jon.
2,16), kurie didele jėga stumia
žmogų į blogį.
Bet drauge su žmogumi
evangelistas turi mintyje ir
medžiaginį pasaulį, kuriame
žmogus gyvena ir iš kurio ima
priemones savo likimui kurti.
Tarp žmogaus ir pasaulio yra
Ūkimo bendrumas, nes tarp jų
yra paslaptingas būties bendru
mas. Dėl to žmogaus nuodėmė
ne tiktai suprofanuoja jį patį
nukreipdama jį nuo galutinio
tikslo — Dievo, bet drauge su
savim patraukia ir medžiaginį
pasaulį. Prieš nuodėmę žmo
gus valdė pasaulį, naudo
damas jį savo tikslui, po nuodė
mės pasaulis pasitarnauja
žmogui vien tik traukti jį į blogį
ir darosi jo bendrininku Dievo
įžeidime. O geismai labai
apsunkina ir be Dievo malonės
padaro negalimu atsispirti
pasaulio vilionių į blogą.
Štai kaip šv. Paulius nupie
šia padėtį, į kurią atsidūrė
pasaulis per žmogaus nuodė
mę: „Kūrinija su ilgesiu laukia,
kada bus apreikšti Dievo vai
kai. Mat, kūrinija buvo pajung
ta tuščioms pastangoms, — ne
savo noru, bet pavergėjo valia,
— su viltimi, kad ir pati kūrini-

gija „Kultūra" Šiauliuose atspausdino 1930 m. du
draminius veikalus „Jau tik per sapną" ir „Mūsų
kelias". Mažutė tik 64 puslapių knygutė. Knygutė
išleista labai kukliai, beveik varganai. O vis dėlto
turiny esama šio to daugiau, šio to, ką mes pava
dintume teigiamu literatūros reiškiniu. Teigiamu ta
prasme, kad rašytojas turi talento vis vien, apie ką jis
rašo ir vis tiek, ką jis savo kūryba atstovauja" (K.
Korsakas, „Straipsniai apie literatūrą", 157 psl.,
Kaunas 1932). „Jau tik per sapną" pagrindinis veikė
jas Balkis, baigęs universitetą, buvęs rašytojas, bet
vėliau pasinėręs iki ausų biznyje — išgyvena vidinę
dramą. Susvyruoja savo, rodos, galutinai susi
kristalizavusioje gyvenimožiūroje. Dar baisiau,
pradeda abejoti savo gyvenimo teisingumu ir savo
gyvenimo tikslu.„Mes biznio žmonės praradom širdis
ir sielas. Mane traukia atgal į jaunystės kelius...
Dvasios. Dvasios trūksta. Aš dabar dedu savo
pastangas visai tuščiam dalykui. Aš — buvęs
idealistas, kūrėjas, šiandien stoviu tokiose pat
aplinkybėse, kaip ir kokis mulkis, visai kitaip išauklė
tas ir apsigimęs". Jo mylimoji Olga, matydama
Balkio asmenybės svyruojančius pagrindus, šaltai
realiai pasako: „Tie keliai jau užžėlę. Neberasi jų,
nors ir ieškotum". Ir lyg norėdama apginti jį nuo
furijų, draskančių jo pasąmonę, panaudoja stip
riausiąjį moters argumentą: „Sėsk, tuomet viskas
atrodys kitaip, pilniau". Bet Balkio nusistatymas
buvo neatlaidus, nes jis dar sugebėjo išvengti meilės
tinklų. Jis ir vėliau turėjo drąsos pasakyti savo
draugui laikraštininkui Vaigai: „Ateityje aš pasi
trauksiu iš šios įstaigos ir vėl atgimsiu, pradėsiu
rašyti. Aš blokšiu po kojų ir dolerį ir merginos meilę ir
grįšiu prie pašaukimo. Nesijuokite, jei aš naivus. Ir aš
per sapną rašiau, rašiau"... Vaiga melancholiškai
pakartojo: „Bet tik per sapną... Tik per sapną"... Taip
ir įvyko. Aplinkybių inercija buvo stipresnė už Balkio
ryžtą. Jis neįvykdė savo apsisprendimo, atidarančio

vartus į išsilaisvinimą. Nors giliai jautė, kad „karstan žengiant jo gyvenimas pasirodys akyse, kaip
neaiškus šešėlis, bus be pėdsako, lyg sausu smėliu
perėjęs"... Ir už kiek laiko sutikęs Vaigą nedrąsiai,
apsikaltinančiai pasakė: „Aš ir vėl nugalėtas".
Drama „Mūsų kelias" irgi apkrėsta „Jau tik per
sapną" problemomis. Jų esmė išryškės iš pagrindinio
dramos personažo dailininko Germonto žodžių:
„Ketveri metai atgal — įsmigo man į galvą abejonė,
ar verta siekti kokios nors idėjos, ar verta bijoti mir
ties, ar yra prasmė gyventi... Ir tada įsmigo mintin
penki žodžiai, būtent. „Mūsų kelias — aklas kančių
kelias... Aš turėjau nesulaužomą viltį, pasitikėjimą. Aa, šiandien neliko nieko manyje".
Dailininko Germonto dvasios drama vis plečiasi,
aštrėja. Jį gaubia mistika su savo palydovėmis haliu
cinacijomis. Jam pasirodęs angelas pasako:„Vaikine,
tu viltimis savo prigaudinėji... Kodėl tu nepažiūri
gyvenimui tiesiai į akis?" Cia kitoks, nei paprastai
būna, angelas. Paprastai angelai žadina žmogų ati
trūkti nuo mažai vertingo žemiško gyvenimo ir siekti
idėjinių viršūnių. Glamžančios depresijos įtakoje G.
pasiryžta nutapyti paveikslą, kuris parodytų, kad
„laikas sugniaužo žmonių siekimus, troškimus,
idėjas, grožybę, padarytus darbus, viską, viską, ką tik
galima kilniausio įsivaizduoti, žmogus pasijaučia
nežinomame kelyje, paklydęs, nesumojąs kur eiti ir ko
eiti". „Koks žmonių kelias,-klausia Germontas ir tuoj
pat atsako: - Mistika, kančios, nežinomos ateities
baimė, baimė mirties... Prietarai. Tvėrimas dievų.
Toks žmonių kelias". Paliestos problemos yra ben
dros visai žmonijai ir visiems amžiams. Pozi
tyvus elementas yra, kad Balkis ir Germontas
susirgo tomis problemomis. Dramiškas, palaužiantis
elementas yTa tai, kad išlaisvintas, gaivinantis
žmogaus asmenybę praplečiantis sprendimas nesu
rastas.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 14 d.

Denver Colo.

„VILTIS" ŠVENČIA 40
METŲ GYVAVIMO
SUKAKTI

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
VAKARONĖ KONCERTAS
r
Š.m. lapkričio 1 d. Los An
£gelėj,
latvių salėje, buvo su
ruošta vakaronė, kurios prog
ramą sudarė dainų pynė. Šioje
lietuvių kolonijoje yra apstu
įvairių meno Sakų atstovų,
ypač nemaža gražiabalsių dai
nininkų, tik sąlygos dainos
menui kultivuoti gana nepa
lankios. Šios dainų vakaronės
suorganizavimui daugiausia
pasidarbavo Klevą Vidžiūnienė. Vakaronė vyko lietuvių
žurnalistų vardu.
Mūsų kaimynai latviai Los
Angelėj, nors ne tiek skaitlin
gi kaip lietuviai, bet darniai
veikdami yra įsigiję labai gra
žiai įrengtą salę, iSpuoStą jų
tautiniais motyvais, ant sienų
įžymesniųjų latvių paveikslai.
Salė nėra didelė, gal apie 250
sėdimų vietų, arba apie 150
prie stalų. I šią dainų vaka
rone susirinko arti 120 dainos
mėgėjų. Rengėjų vardu pa
sveikino J. Kuprionis. Vaka
ronei dainų pynę paruošė ir
pati pianinu akompanuoda
ma koncertui vadovavo mu
zikė Ona Metrikienė. Prog
ramą sudarė gana mišrios
dainos; jas atliko gausus dai
nininkų būrys. Buvo atlik
ta: „Tautinis drabužis", žo
džiai E. Tumienės, muzika O.
Metrikienės, atliko moterų an
samblis: R. Kungienė, O.
Deveikienė, V. Variakojytė, R
Matienė, O. Sepikaitė ir A.
Vaicekauskienė. Sonata Bflat, smuiku ir fleita atliko
Kristina ir Raimundas Mickai
„Žvaigždė mano", ž. M. Gus
taičio, m. Grodskio — R. Kun
gienė ir K. Vidžiūnienė. „Trys
berneliai", harm. KaČanausko
— Br. Seliukas, A. Polikaitis,
J: Petronis, T. Mickus. „Nesek
sau rožės", ž. Maironio, m.
Paulausko — V. Variakojytė ir
V. Dūda. „Ateisiu, bernužėli",
harm. D. Andriulio, — moterų
trio ir smuikas: V. Variakojy
tė, R Kungienė, K. Vidžiūnie
nė ir R Mickus. „Šventė",
muz. L. Žižiūno — V. Polikaitytė ir A. Polikaitis (tėvas su
dukra). Solo tris dainas:
„Pasakyk man, mamyte",
harm. Weckerling „Ciri biri
buffl" — Pestalozza ir „II
Bario" — L. Arditi, atliko
koloratūrinis sopranas Aušra
Baronaitytė
Šilkaitienė.
„Mes čigonėliai", — Brahma,
athko Šilkaitienė ir R. Kun
gienė. Pabaigai buvo padai
nuota „Vienos džiaugsmas" —
Johann Strause, jr. Ją daina
vo choras, kurį sudarė visi
aukščiau išvardinti daininin
kai, pridėjus Genovaitę Plukiene, viso 16 asmenų. Daina
nuskambėjo itin gražiai ir
nuotaikingai, kad teko pakar
toti.
Porą valandų trukusi prog
rama praėjo nuotaikingai.
Vaišėms buvo patiekta: vy
nas, vynuogės ir sūriai. Dainų
pasiklausyti buvo atėję ir dai
nos meisteriai — buvusi Kau
no operos solistė Alodija Di
dutė - Trečiokienė, Venezuelos
operos auklėtinis solistas An
tanas Pavasaris, solistė Stasė
Pautienienė. Bendrai koncer
tas padarė gerą įspūdį. Apgai
lestautina, kad tokie didesni
dainos mylėtojai bei mėgėjų
susibūrimai būna labai reti.
J. Kn.

nikų apsupta bronzinė lenta
vaizduojanti lietuvišką or
namentinį kryžių ir kitus lie
tuviškus simbolius, su pras
mingu lietuvišku tekstu ir jo
anglišku vertimu: „Lietuva, vi
sur tavęs ieškojau, apėjau pa
saulio vietų daug, ir ant že
mės slenksčio kai sustojau,
VieSpatyje tėviškę radau". Žo
džiai Bern. Brazdžionio;
paminklinę lentą sukūrė
skulp. Pranas Gasparonis.
šiose kapinėse yra daug
meniskų statulų ir muziejų,
tad jos yra gausiai lankomos
kitataučių. Jie nepraeina ilgė
liau nesustoję ir prie šio lietu
viško paminklo.
Šiame aptvertame plote dėl
daromų kliūčių tepavyko įsi
gyti apie 100 vietų. Kiti dabar
įsigyja vietas Salia to ploto.
Kadangi kapinės yra labai pa
togioje vietoje ir jose jau yra
palaidotas 21 mūsų tautietis,
tai dabar yra įvesta tradicija
Vėlinių dieną Šiuos savųjų ka
pus aplankyti. Šiemet čia susi
rinko nemažas būrys losangeliečių
lietuvių.
Dalilė
Polikaitienė jau antrus metus
suorganizuoja jos vadovau
jamo jaunimo ateitininkų būrį
ir tą dieną čia atvyksta ir kar
tu su kitais losangeliečiais ap
lanko kiekvieno čia palaidoto
kapą. Jaunieji paskaito Šven
tojo Rasto ištraukas, visi su
gieda Marija, Marija. Numa
toma kitais metais tokį čia
palaidotųjų minėjimą išplėsti:
Vėlinių dieną, vakare, turėti
pamaldas, padaryti pami
nėjimą salėje ir prie kiekvieno
kapo uždegti žvakutę.
J. Kn.

toli, kaip antai i i Hartford,
Conn.; Philadelphia, Pa.; Alexandria, Va.; Seattle, Wash.;
Los Angeles, Calif.; Las Vegaa,
Nev.; Las Cruces, Santa Fe,
Los Alamos ir Taos, New
Mezico; na, ir tolimiausia
viešnia buvo iš Saudi Arabijos
Vaitaitienė,
anksčiau
gyvenusi Denverio mieste, o
dabar, su vyru persikėlusi
tarnybos reikalais, gyvenanti,
tame tolimame arabų krašte.

pat linkime kuo geriausios
sėkmės tolimesniuose pasi
rodymuose „Rūtos" grupei ir
jos vadovei Bulotienei, nes
lietuviški tautiniai šokiai ryš
kiai išsiskyrė iš kitų tautybių
savo įvairumu ir tiksliu
atlikimu. Padėka priklauso ir
mūsų lietuviškam jaunimui,
kuris atliko tuos šokius su
lietuvišku nuoširdumu bei
meile ir su užtarnautu pasi
didžiavimu!
Inž. Bronius Masiokaa
Aurora, Colora<3

ninkas Anodas Jarašius, kurio
tėveliai gyvena Chicagos apy
linkėse. Lietuviškus šokius
užbaigus, Arvidas, talki
ninkaujamas Aldutės Bulo
taitės, įteikė Vytautui Bieliajui dovaną — atžymėjimo
skydą, išreikšdamas padėką už
visokeriopą pagalbą „Rūtai" ir
linkėdamas ilgiausių metų. šis
trumpas žodis ir dovana, kaip
ir išskyrė lietuvius iš kitų,
kadangi kitos tautybių grupės
to nepadarė.

Labai gyvai pasirodė Utah
valstijos trys Šokėjai: mergina
Mums, kaip naujai atvykuir du jaunuoliai, šokiai buvo šiems gyventi į Denverį, buvo
Žmones, kurių nemėgstame,/
dinamiški ir tiksliai atlikti.
smagu pamatyti gerai suor
stengiamės
įtarinėti.
Bulgarų pasirodymas, kurio ganizuotą vakarą, už ką tenka
Fr. Nietzsche
tikslas buvo paminėti 1300 dėkoti Vytauti Bieliajui. Taip
metų bulgarų valstybės gyva
vimą, buvo pravestas labai
Come to where
ypatingai. Visi šokėjai buvo
apsirengę tautiniais drabu
žiais ir jų šokius palydėjo
bulgarai
instrumentalistai.
Vėliau į ne taip sudėtingus
šokius bulgarai sugebėjo
įtraukti daugumą kitų tau
tybių dalyvių ir svečių. Tuo
būdu visas bulgarų pasi
rodymas pasidarė lyg ir ben
•dras pasirodymas ir dalyvavi
mas bulgariškam tautiniam
šokyje.
SP>^

Denverio „Rūtos" šokėjai žurnalo „Vilties" 40 metų-gy
vavimo sukakties šventėje.

tautinių šokių grupių susi
būrime, Denverio Knights of
Columbus salėje, spalio 14
dieną. Paminėjimo progra
moje dalyvavo: „Hopa" šokė
jai iš Salt Lake City, Utah,
„Kephi" graikai • šokėjai,
bulgarų šokėjai „Narodno" su
muzikos vienetu' ,,Niema
Zashto", gruzinų ansamblis
„Troika", meksikiečių „Fies
ta" šokėjai ir lietuvių tautinių
šokių grupė „Rūta".
Kadangi Vytautas Bieliajus
važinėja po visą- Ameriką
mokydamas tautinius šokius,
šia proga buvo svečių iš arti ir

Daugeliui gerai pažįstamas,
gabus lietuvis, tautinių šokių
mylėtojas, Vytautas Bieliajus
pradėjo leisti „Vilties" žurnalą
Siame krašte prieš 40 metų. Šis
anglų kalba leidžiamas tau
tinių šokių ir papročių puose
lėjimo žurnalas gyvuoja tik dėl
to, kad Vytautas Bieliajus
nesigaili jam nei savo jėgų, nei
pastangų ir net piniginių išlai
dų. Žurnalas įdomus visiems
ateiviams, nes jis rašo apie
tuos dalykus, kurie artimi atei
vio Širdžiai.
„Vilties" 40-ties metų gyva
vimo sukaktis buvo paminėta

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
FESTIVALYJE

San Francisco lietuvių šo
kių grupė „Vakarų vaikai" su
latvių „Ritenitis" šokėjaisB
spalio 10-11 d. dalyvavo Western Regionai Folk Festival.
Šis festivalis jau 7-ti metai
ruošiamas San Francisco par
kų valdybos Marin apskrityje,
į šiaurę nuo Golden Gate tilto.
Gražioje eukaliptų „^„4,^^
apsuptoje
pievojeTnetoh PadfikoTnSnto
2 dienas skamba įvairiausia
muzika, šokami įvairių tauty
bių ir amerikiečių šokiai, vaiz
duojami liaudies papročiai.
Šių metų festivalio vedėja Karana Hattersley - Drayton, pa
ti turinti platų patyrimą tautinių Šokių ir m u z i k o s
pasaulyje, sukvietė didelį ir
įdomų rinkinį įvairių liaudies
meno sričių. Pasirodymai ir
paskaitos vyko trijose scenose
iš karto. Buvo nelengva pasi
rinkti ar klausyti Kambodijos
ir Persijos instrumentų, ar žiū
rėti latvių, portugalų ir airių
vaikų šokių, ar pasukti į liaudies humoro seminarą ir melavimo konkursą. Festivalis
per savaitgalį sutraukė 5000
lankytojų.
„Vakarų vaikai" festivalyje
pasirodė tris kartus, kiekvieną kartą kiek skirtingai
atlikdami tą pačią programą,
šeštadienį su latviais suruošėme baltų papročių seminarą, kuriame dainos ir šokiai
buvo supinti su žiniomis apie
mūsų tautas ir papročius.
Programos moderatorė latvė
Baiba Strads supažindino žiū
rovus su Pabaltijo vals
tybėmis, jų kalbomis, istorija.
Danutė Janutienė kalbėjo apie
PAMINĖTI
lietuviškas dainas, tautinius
MIRUSIEJI
rūbus ir audimo meną. Latvių
poros šoko 3 tautinius šokius,
Los Angelėj susidarė būrys pritariant kanklėms. Kankli
tautiečių, kurie, nors ir sun ninkės taip pat dar skambino
kias kliūtis sutikdami, ryžosi keletą liaudies melodijų. Lie
įkurti savąjį lietuvišką kam- tuvių grupė sušoko 6 šokius:
ppl) atsiskiriantiems iš gy (Audėjėlę, Mikitą, Subatėle, Gyvųjų tarpo. Vienose iš gra vatarą, Landytinį ir Vestuvių
žiausių Los Angeles, o gal ir polką). Pirmą kartą pasiro
visoj Amerikoj, kapinėse „Fo- dėme pritariant trims instru
rest Lawn" įsteigė savąją sek mentams — akordeonui, smui
ciją, kuri yra aptverta atskira kui ir mandolinai. Naujai
mūro siena Šiemet čia buvo susiorganizavęs septynių daipaflventinta, iškilioje vietoje mmnkų vienetas sudainavo 4
imuryta, žydinčio krūmo vai- dainas

Antrą festivalio dieną
„Vakarų vaikai" atliko atskirą „Workshop" pobūdžio programą nedidelėje parodos salėje. Publikos susirinko gražus
būrys, nors tuo pačiu metu vyko 3 kiti pasirodymai, jų >arpe
labai populiarus „sąvare
dance". Žiūrovai šiltai priėmė
lietuvių Šokius ir dainai f ir
mielai įsijungė, kai pakvietėme išmokti suktinį. Tą pačią
dieną vėl kartu pasirodėme su
latviais; šį kartą labiau for™imme koncerte. Šokėjų
pui
S ? 8be*k vė °s ig eYr a *'e " e*****
"
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buvo vyrų „Mikita" ir daina
„Sėdžiu už stalelio". Šį koncertą stebėjo daugiau 1000 žittrovų. Lietuvių ir latvių jaunima8
?*uo festival™ labai
atenkmt
P
į> kadangi San Franasc0
apylinkėje nedaug būna
Profif* mažesnėms tautybėms
pasirodyti. Šiaurės Kaliforni
joje vyrauja kiniečiai su savo
naujų metų paradu, japonai su
vySnių žiedų festivaliu ir ita
lai su Kolumbo dienos pa
radu. Mums buvo malonumas
ne vien bendrauti, tautiniu
menu besidominčia publika,
bet tuo pačiu daugiau sužinoti
apie kitus.
^ ,
EKSKURSIJA

THE FUN NEVERSETS

I

Ten buvę lietuviai, žinoma,
nekantriai laukė lietuvių
„Rūtos" šokių grupės pasi
rodymo. Grupė turi apie 20
šokėjų. Šiame pasirodyme
dalyvavo šie šokėjai: A.
Jarašius, A. Liepas, M. Davis,
P. Mikelevičius, V. Malasauskas, P. Švedas, K. Stogis, R
Vaitaiti8, R. Bulota, A. Bulo
taitė, L Krisiūnaitė, V. Malasauskaitė, J. Malašausltienė,
K Mickutė, R Predkelytė, R
Radžiūnaitė ir M. Steikūnaitė.

<Weekend <package
for<Two$1gQ

Enjoy three days and two nights e f t ^ B B ^ ^mW
Cia prie lošimų svetainės
ai the worid-farnous Ariington
mus pasitiko, pasveikino ir
Hotel. The weekend package for two indudes $30 worth
padalino po penkis dolerius
of FREE food and beverages, and FREE hot thermk baths
and massages for two. No room charge for children 18
lošimų pradžiai ir dai davė kū
- and under when aocompanied by parents.
ponus papigintam maistui ir
Ifsaworidoffunwithtennis, golf, horsebadc riding, sailing,
Šiais metais „Rūta" turi
gėrimams. Visi skubėjome į viswimming and a whole lot more, so make reservations now
by cafling 1-623-7771 in statė or 1-800-643-1502 out of statė.
dų prie losimų. Cia! tOkstan- savo akordeonistą — muziką
Rimą
Bulotą.
Pernai
metais
jis
eiai lošėjų, visur pilna, losimų
mašinos taukši, lošėjai susi- .baigė muzikos studijas Conrūpinę ir įtemptais žvilgsniais necticut universitete ir dabar
seka mašinų judėjimą. Vie- jau dalyvauja Brico Sim
Hot Springs National Park, Arkansas
niems pabyra pinigai, o kiti de- foniniame orkestre Denveryje.
„Rūta" labai gražiai pasi
dar ir deda savuosius, o niekad
nekrinta; palieka tą, eina prie rodė, dalyviai gerai susišokę ir
kitos ir vėl mėgina. Mūsų gru- jauniems šokėjams jėgų ne
trūksta. Iš užsieniečių teko
P*8 ^ ttek tiek i 9 l o S i a ' * *
išgirsti
pastabą, sako „they all
pralošia ir taip keičiasi. Bendare
Lithuanians".
Merginos ir
rai, visos grupės rezultatai su
minusu, bet nenustojame vil- jaunuoliai dėvėjo pilnus tau
tinius drabužius ir šoko šiuos
ties. Lošimai eina toKau.
Po priešpiečių nuvažiavome šokius: Subatėlę, Rezginėlę,
į kitą, mažesnę casino9; tikėda- Žiogelį ir Astuonytį.
miesi, kad gal čia būsim laiŠokėjų tarpe yra ir Denverio
mingesni. Pradžioje ir čia pa- lietuvių Bendruomenės pirminašiai, vieni šiek tie£ laimi,
kiti pralaim. Bet į pabaigą, kai
kam pradėjo sektis, o leurie ir
visai gražias sumas iššaudė, o
vienam gal jau netoli tūkstan
tinės pasisekė laimėti.
Vakare grįžom į Laike Tahoe, į viešbutį pailsėti? Sekan
čią dieną oras vėl gražus, gied
ra, Šilta, lengva kvėpuoti.
Skubiai pusryčiaujame ir vėl
važiuojame į jau iš anksto nu
(UCENSBD BY VNBBHPOSTLTORO)
matytą lošimų svetainę prie
Lake Tahoe. Cia mums irgi
VYRIAUSIA IŠTAISAI I77S SR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. 10019
duoda po keturis dolerius loši
T I L - MI-M90; SSI-772S
mų pradžiai ir kuponų pa
pigintam maistui ir gėri
Siuntiniai, shmffamt per mūsų firmą, paskyrimo vietą r*i**"ti trumpiausiu laiku. Siuntiniu
mams. Šiandien lošimai sekasi
ne kaip, dauguma pralošia, vie- pristatymas gmrantuots*. V U muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
nam kitam pavyksta po nežyPrie firmos skyrių yra kiautu vės, Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
mią sumelę laimėti,
riausių
audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Po priešpiečių turėjome progą garlaiviu paplaukioti Lake
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais tr mĖĖĖtŠŠi.
Tahoe ir pasigėrėti gražiomis
nisis nuo 9 vsJanios ryto iki 4 valandos popiet.
ežero pakarantėmis.
Kitą dieną grįžome namo, viMlSf
SKYRIAM
si gerai nusiteikę, patenkinti
gera ir malonia kelione.
a - us
1SM
(am)
M. m — D

Rugsėjo pabaigoje maloniai
praleisti savaitgalį, pasigėrėti
gamta, atsikvėpti grynu oru ir
išmėginti laimę lošimų svetainėse - casino, Santa Monikos
Lietuvių klubo pirmininkė dr.
V. Raulinaitienė ir vicepirmininkas A. Markevičius suorganizavo įdomią ekskursiją į
Lake Tahoe ir Reno.
Tas savaitgalis buvo labai
gražus. Arti 40 klubo narių ir
jų draugų panoro pasinaudoti
ta proga.
Išaušus gražiam rytui, išvy
kome iš Santa Monikos, o pa
vakaryje pasiekėme Lake
Tahoe. apsistojome viešbu
tyje. Kai kurie dar tą pati vakarą išėjo į casino mėginti laimę.
Naktį lijo, bet sekanti rytą
buvo gražu, giedra ir sausa.
Papusryčiavę visi kartu išsi
rengėme kelionei į Reno.
Važiavome pagal Lake
Tahoe. Labai gražios ežero pa
krantės. Aukštesni ir žemesni
kalnai, o vietomis labai dideli
skardžiai, tiesiog prarajos. Kai
kurie keleiviai pasijuto ne
kaip, bijojo nusiristi į bedug
nę. Kalnų viršūnėse, privažia
vome tą naktį šviežiai ir gausiai i š k r i t u s į
sniegą
Laimingai pasiekėme slėnyje
esanti Reno miestą.
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KVIEČIAMAS
JAUNIMAS I
„Vakarų vaikai" kviečia
įstotį į savo grupę jaunimą, ku
ris S.F. lietuvių kolonijos veik
loje dar nedalyvauja. Kartais
sutinkame lietuvių, kurie čia
daug metu gyvena nežino
dami, kad veikia lietuvių
Bendruomenės skyrius ir tau
tinių šokių grupė. Prašome
„Draugo" skaitytojus padėti
mums susisiekti su naujai į
S.F. atsikėlusiais ar šiaip lie
tuvių nežinančiais tautiečiais.
Galima skambinti Jūratei
Raulinaitytei - <415) — 752-6972
į E ^ J į į Mažeikai
D. J.
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Vysk. V. Blizgio
kalba M. Rudienės
pagerbime
Chicagoj
Kalbant apie lietuvę moterį,
mes, kaip tauta, turime kuo ir
pasidžiaugti ir pasididžiuoti.
Carų Rusijos pavergtoje Lie
tuvoje moteris ir šeimoje, ir Lie
tuvių visuomenėje toli viršijo
pačios Rusijos moterį.
Lietuvai atgavus laisvę, ne
buvo rimtos net kalbos apie ko
kius nors civilinius skirtumus
tarpe vyrų ir moterų: v i s i netik
balsavo rinkimuose, o galėjo ir
buvo renkami ir vyrai, ir mo
KEDAGUOftr ST. SEMtNIENE, 6507 TBOY STn CHICAOO, HA. 606». TELEF. (312)925-5988 terys, buvo^atviros ir valstybi
nės, ir civilinės tarnybos, viso
—*
kios mokyklos. Civilinėmis
Savo rūbus mezgė ir modeliavo teisėmis Lietuvoje moteris nuo
Irena Kleinaitienė. Kitoms rūbus pat Lietuvos nepriklausomy
siuvo: Ona Izokaitienė, Josephine bės pradžios viršijo tokių kraš
Petralia, Erna Šikšnienė ir Jadvy tų, kaip Šveicarija, Bavarija ir
ga Dočkienė. Taipgi kitoms rūbus ne vieno kito civilizuotais lai
mezgė: Eleonora Radvilienė, Lėlė komų kraštų įstatymus. Ar kul
Dvidešimt metų vaikščioti pil madų kūrėjo R. Gernreich bendro Sodeikienė ir Bronė Srugienė.
tūriniame - civiliniame gyveni
Ką dar gali apie madų parodą me, ar politikoje, ar profesijoje
kais kasdienybės keleliais ne vėje, Kalifornijoje. Stasė mielai
visada lengva, bet du dešimt talkina Putnamo seselių rėmė pasakyti žiūrovė, kuri nesiuva ir besireiškiančią
moterį Lie
mečius žingsniuot ant apšviesto joms. Jos nebaido tolima kelionė nemezga, bet žavisi gražiais parė- tuvos visuomenė visada pri
madų tako, nežiūrint jo blizgesio ir nei sugaištas laikas. Jau apsčiai dais?
ėmė, kaip natūralų dalyką,
patrauklumo., yra sunkiau. Nekal metų ji atskrenda pas mus iš
Nagi tai, kad ši paroda tapo sakyčiau — n e t su ypatingu
bu čia apie grakščias modeliuo Kalifornijos, atgabendama didžiu
tokia malonia tradicija, be kurios pasitenkinimu, kad moteris pa
tojas, karališkai išpuoštas kruopš lį žavių vakarinių suknelių rinki
neįmanoma įsivaizduot rudens ti save laiko tinkančia visokiai
čių rankų pagamintais drabužiais nisezono. Argi svarbu, kad nesiuvi ir vietai gyvenime. Būtų per ilga
ir užlietas šilta aplodismentų
nemezgi? Gražiais dalykais gražu tai iliustruoti pavyzdžiais.
banga. Taj'butų atskira, įdomi
Joanos patrauklumas
gėrėtis ir nemokant jų padaryti.
tema. Čia*' rioriu išsakyt savo,
Ir šis mūsų gražus pobūvis
Su jų pačių ar mamyčių siūtais
žiūrovės, mintis. Tos mintys
yra
liudininkas to paties fakto.
Laimingos čikagietės
sukasi apie- Putnamo seselių rėmė bei megztais rūbais pasirodė šįmet
Lietuvė moteris, besireiškianti
jų susiklausymą, darbštumą, ir vyresnės, ir jaunesnės talkinin
Galvoju, kad mes, Chicagos daug kur visuomenėje, jau kelis
kės.
Mums,
vyresnio
amžiaus
žiū
išradingumą,', talentingumą ir
lietuvės, esame laimingos, turė metus pirmininkaujanti vienai
ištvermę dvidešimt metų dailiais rovėms, ypač buvo malonu stebėti damos tokią madų parodą, gausią
drabužiais, margais raštais Joaną Krutulienę, modeliavusią rankų darbo talentais, savitą, iš svarbiausių mūsų organi
bedžiuginant lietuvių visuomenės pačios siūtų dieninių bei vaka originalią. Kur kitur moteriškas zacijų - B A L F U I , ne vienu at
akis, beugdant jos skonį ir suda rinių drabužių eilę. Matyti madų žavumas ir noras gražias savo veju parodžiusi sumanumo,
rant puikias progas pasireikšt taku pūkeliais plaukiančias tik darbo puošmenas parodyt drąsos, ryžto ir ištvermės.
Kažin ar kuris nors vyras jos
siuvimo-mezgimo talentams bei nendrės „storumo" jaunuoles, prasmingiau išsipildytų?
vietoje būtų jai prilygęs, ogi pir
jaunoms ^modeliuotojoms. Šių pasidaro liūdnoka, jei esi gerokai
pastangų gražūs vaisiai papildo platesnės apimties, gerokai per 30Tačiau parodoje žuūrovę džiugi ma to dar šeimos motina — kas
mūsų gyvosios lietuvybės fondą, tį ir gerokai sunkesnio žingsnio. na ne vien tik puikūs drabužiai. yra kur kas daugiau ir svar
Putnamo seselių planus ir darbus. Todėl Joanos patrauklūs drabu Akys ganosi ir scenoje, ir publikoj, biau, negu visuomeninė veikla,
žiai, dailus žingsnis ir gera išvaiz
rinkdamos veidus, žvilgsnius ir rašytojo, poeto ar menininko ta
da, ne vienai žiūrovei pakėlė
nuotaikas. Įdomu, nes kur kitur lentas. Užauginus šeimą, nenu
Moterų galia
nuotaiką. Štai, kaip galiu atrodyt
pamatysi jauną dukrą, modeliuo ėjo poilsio, o tarnauja visuo
Dvidešimtoji madų paroda prisitaikiusi rūbą, nors jau toli jančią kartu su elegantiška
spalio 4 d. sutraukė, kaip ir visada palikau 30-tį ar daugiau, ir mano mama? Arba mamą, mylinčiom menei, už tai šiandien viešai,
Chicagoje, pilnutėlę Jaunimo cen žingsnis tik žingsnis, bet nebe vėjo akim sekančią dailią dukrą ant oficialiai pagerbiama visų A.L.
tro salę žiūrovių. Ši paroda, vienas dvelkimas...
žiburiuoto tako? Arba dukrą, K.Moterų vardu. Sis faktas liu
iš tų .ypatingų renginių, kuriems
sužavėtą savo modeliuojančia dija jūsų visų teisingą ir mums,
Puiki komentatorė
pritrūksta bilietų, stalų ir kėdžių,
mama? Arba jauną vyrąriš naujo lietuviams, s a v ą pažiūrą į mo
kurių metu žiūrovų minia
Dvidešimtoj parodoj pasirodė ir nustebintą žmonos grožiu jos terį.
kažkokiu magišku būdu susital naujas veidas — komentatorė pačios pasiūtoj vakarinėj sukne
Ponią M. Rudienę sutikau ir
pina (labai glaudžiai!) ir nesigaili Danutė Mikužienė — scenoje lėj? Visa tai įsilieja į tradicinės pažinau ne kaip nors pripuola
katučių. O viskam pasibaigus, laisva (nebūtų „antrakaimietė"), madų parodos visumą ir garan mai, kaip paprastas lietuvis, o
sušnara komentarai, suskamba žodyje sklandi, laikanti juoko tuoja jos sėkmę ne tik iki sidabri kaip vyskupas vagabundas —
nuomonės, sužavėti atodūsiai, gyslelę už lūpos. Gaila, kad nio, bet ir iki auksinio jubiliejaus.
tarnaująs lietuviams plačiuose
reiklios "KiBkos ir gimsta planai nedaug jos žodžių tegirdėjau.
Ypač patrauklų viršelį šios kontinentuose už Europos. Tuo
kitiems mėtoms: nusipirkti bilie Madų komentatorės pareigos parodos programai nupiešė dail.
tus iš anksto, sudaryti draugių nedėkingos, nes nėra tokios jėgos, Ada Korsakaitė-Sutkuvienė, o titulu ir šiandien čia esu. Tuo ti
stalą, o--gal-du, na, ir atsivesti kuri nutildytų kelis šimtus žiū klasiškai ramias scenos dekora tulu Jus, gerbiama, brangi, mie
vyrus. Tegu, austebina juos talen rovių, stebinčių gražius rūbus, cijas padarė Marija Smilgaitė. la Ponia, sveikinu kartu su Jū
tingų moterų, jėga, neginčytina modeliuotojas bei prie gretimo Apšvietimas — Pauliaus Aleknos. sų ir mano sesėmis A.L.K.
„Women .Pjower"!
Nijolė Jankutė moterimis ir visais šio malo
stalo sėdinčias kaimynes, ir viską
Dvidešimtoji rėmėjų Madų savaip komentuojančių! Ir ne
naus pobūvio dalyviais. Die
paroda ant žiburiuoto tako išvedė pašnabždomis!
vas J u s įvertins, o iš mūsų pri
savo veteranes, šiam renginiui
— 20-tos Madų parodos Chicago imkite nors žmogišką pagarbą,
talkinusias'jau daugelį metų.
je metu nepakankamai išskirtinis dėkingumą, meilę ir gražiau
Darbščiosios bitelės
dėmesys buvo atkreiptas į Madų sius linkėjimus Dievo palaimos
i q r i *> f <•
Be aukščiau suminėtųjų savo parodų pirmūnę O. Baukienę, taip Jūsų ateičiai.
* -* a**Hf c
siūtus
rūbus modeliavo dar Audro pat ir 15 metų modeliavusią D.
Pirmūnės
nė
Garbenytė
ir Daina Pakalniš Bartkienę bei savo megztais
Nuoširdų atidarymo žodį pasakė
kienė;
kitų
siūtus,
megztus ir rūbais parodas puošusią P. Kinde
Pasninkas gydo ligas, baido
I-mosios- i • paasdos organizatorė
parduotuvių
rūbus
modeliavo: rienė. Už tuos neapsižiūrėjimus piktąsias dvasias, tolina juo
Aldona Prapuolenytė, o gausų
koordinatorės savo brangias talki
elegantiškų, pačių pasiūtų, drabu Alvida Baukutė, Dalia Bartkienė,
das mintis, šviečia protą, pake
ninkes atsiprašo.
Vida
Bartkienė,
Roma
Prapuoležių rinkinį modeliavo pirmajai
A. Prapuolenytė lia žmogų n u o žemės, kad
parodai siuvusios bei modelia nienė, Gražina Rimkūnienė, Rima
Atanazas
M. Remienė pakiltų į Dievą, ^
vusios: Olimpija Baukienė, Milda Lizdenytė-Sell; Leda Žilinskaitė.
Memensite ir Stasė Olšauskienė.
Gi Elena bandytė ir Petronėlė
Kinderienė, daugelį metų šioms
parodoms' talkinusios
savo
nuostabiais mezginiais, dvidešimtmečkii'Vftaunėti sukūrė žavių
vakarinių suknelių ir kitokių
apdarų gausybę. Šių talentingų
mezgėjų darbai visada patraukia
ypatingą žiūrovių dėmesį. Kiek
viena jų mezga labai savitai, turi
savo ryškų stilių, raitų ir būdą. Jų
puikins darbu šioj parodoj matyti
buvo didelis malonumas.

DvWtešimt
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metų
madų taku

Prtftf*T6*alė Aldona
Daugelį gražiųjų parėdų
modeliavo Aldona Laitienė,
pirmuosius" modeliuotojos žings
nius žengttsi ant rėmėjų parodos
tako prie*-> 18 metų. šis takas ir
nuvedė ją -i sėkmingą modelia
vimo profesiją. Aldona nepamiršo
savo „Almą. pxater", ir jos nuošir
dus šypsnys bei tilta elegancija
dažnai pupšia rėmėjų madų paro
das.
.'
St.' Koronkevicienė
iš Kalifornijos
Be veteranių* parodoje dalyvavo
ir Stasė. Kor^nkevicienė, vaka
rinių drabužių kūrėja. Stasė —
įdomus asmuo. Ji surado savo
talentą madų pasauly ir daug
metų dirba" kaip puošnios
aprangos projektuotoja garsaus

Rima Lizdenytė-Sell, Vida Bartkienė, Irena Kleinai
tienė, Alvida Baukutė, Dalia Bartkienė, Roma
Prapuolenienė ir Leda Žilinskaitė, modeliavusio*
Putnamo ses. rėmėjų madų parodoje.
Nuotr. Jono Tamulaieio

*

Roma Prapuolenienė modeliuoja vakarinių rftbą
madų korėjos Stasės Koronkevieienės sukurtą
suknele Putnamo seselių rėmėjų madų parodoje,
Chicagoj.
Naotr. Jono TamulakHo

Lietuvių Moterų klubų federacijos suvažiavimo
dalyvės New Yorke: vidury gedi Janina Simutienė,

1381

m. lapkričio mėn. 14 d.

2-oji iš kairės Matilda Marcinkienė, L.M.F. Chica
gos klubo pirmininkė
Nuotr. L. Tamošaičio

Janinos Simutienės
mintys
Lietuvių moterų klubų
federacijos
suvažiavime
B e s i r u o š d a m a vykti į
Lietuvių moterų klubų fede
racijos suvažiavimą, žvilg
terėjau į Lietuvos moterų tary
bos 1938 m. sausio mėn. žurnalą
"Moteris ir pasaulis".
Visas numeris skirtas jubi
liejiniam Lietuvių moterų su
važiavimui, kuris įvyko Kaune
1937 m. gruodžio mėn. paminė
ti 30 m. sukakčiai nuo I-ojo Lie
tuvių moterų suvažiavimo.
Visas numeris
dvelkia
džiaugsmu ir pasididžiavimu.
Štai kelios citatos iš redakcijos
įžanginio:

Pasišventėlių
moterų darbai
Kasgi perrašinėja ir multi
plikuoja "Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką", "Aušrą",
"Vytį", "Tiesos kebą", "Rūpin
tojėlį", "Perspektyvas"? Kas
juos išplatina po visą Lietuvą?
Tai vis pasišventėlių lietuvai
čių darbas.
Prisiminkime Nijolę
Sadūnaitę, kuri ją teisiusiems išdrį
so paskutiniame žodyje prieš
nuteisimą pareikšti:

"Ši diena yra laimingiausia
"Pagaliau sulaukėme. Kau mano gyvenime. A š esu tei
ne, Valstybiniame teatre, ati siama už Lietuvos Katalikų
daromas jubiliejinis Lietuvių Bažnyčios Kroniką kuri ko
moterų suvažiavimas. Ten pat, voja prieš fizinę ir dvasinę žmo
kur įvyko pirmasis. Tik Kauno nių tironiją. Reiškia, a š esu tei
vaizdas nebe tas: iš nuskurusio s i a m a už tiesą ir meilę
gubernijos miesto virto švie žmonėms. Kas gali būti gyveni
somis tvykstančia, kad ir lai me svarbiau, kaip mylėti žmo
kina, sostine.
nes, jų laisvę ir garbę... Man ati"...Ir žmonės, skubantieji t e k o
pavydėtina
dalia,
miesto sodo takais, besigrū- garbinga lemtis — ne tik kovoti
dantieji vestibiulyje ir pripil- už žmonių teises ir teisingumą,
džiusieji visą teatrą, sceną ir bet ir būti nuteistai. Mano baus
užkulisius, nebe tokie, kaip mė bus mano triumfas... Gaila
prieš trisdešimt metų: garbin tik; kad mažai spėjau dėl žmo
gųjų svečių tarpe aukščiausi nių pasidarbuoti. Su džiaugs
valdžios ir viuomenės atstovai mu eisiu į vergiją dėl kitų lais
— ne kokių okupantų, bet savo, vės ir sutinku mirti, kad kiti
Nepriklausomos
Lietuvos. gyventų..."
Scenoje - Pirmojo Lietuvių mo
Kaip iš teisiamųjų ir nuteis
terų suvažiavimo Kaune vete
tųjų aprašymų pogrindžio spau
ranės ir šių dienų visuomeninio
doje matome, Nijolė Sadūnaitė
darbo vadovės. O kiek jų atsto
nėra viena. Štai kitos:
vaujamų draugijų, sąjungų,
Ona Lukauskaitė - Poškienė,
įstaigų... Kiek vėliavų... Ir šim
Helsinkio
grupės narė,.
tai viešnių, iš visų Lietuvos
kampelių; iš Klaipėdos, iš Vil
nijos, i š Tilžės, iš kaimyninių
valstybių, iš užjūrių..."
P r i s i m i n i m a i iš
I-ojo s u v a ž i a v i m o
Iš daugybės entuziastingų
sveikinimų dvelkė ir liūdnos
praeities prisiminimai. Štai,
"Dainos" dr-jos valdyba savo
sveikinime pastebi:
"Pirmasis suvažiavimas vy
ko sunkiomis aplinkybėmis
Juk tada mes vilkome svetimą
jungą, anuomet susirinkti bu
vo drąsus žygis moterų pasi
šventėlių, susirūpinusių Iieluvių tautos likimu... jų da/bo
pasekmės paskatino ir padrą
sino visas lietuves motens pla
čiai veikti, ir tai daug prisidėjo
prie to, ką mes Šiandien turime.
būtent, išlaisvintą ir atstatytą
Lietuvą".
Sis suvažiavimas, kaip ir Iasis 1907 m.,irgi vyksta sunkio
mis aplinkybėmis, toli nuo Lie
tuvos, už jūrių marių, kuklioj
Kultūros židinio patalpoj, kada
Lietuva vėl velka canstinės Ru
sijos palikuonių jungą. Jei anuo
metu Lietuvoj moterims susi
rinkti buvo drąsus žygis, bet vis
tiek jis buvo galimas, tai šian
dien panašus žygis okupuotoj
Lietuvoj visai neįmanomas.
O vis dėlto, kaip daugelis pa
vyzdžių rodo, lietuvės moterys
nenuleidžia rankų ir drąsiai sto
ja kovon ir šiandien.

(

Elena Lapinienė — vyriau
siai pataisos namų valdybai pa
rašė drąsų laišką, reikalaujan
tį "nustoti persekioti jos vyrą
sunkiu darbu",
Ona Pranckūnaitė — nuteis
ta keleriems metams už pogrin
džio spaudos perrašinėjimą i r ,
platinimą, pareiškė "kantriai
vešiu sunkų savo vežimą",
Marytė Vitkūnaitė — studen
tė medikė, sulaikyta už "Auš
ros" turėjimą ir perrašinėjimą,
atsisakė tapti KGB informa
tore dėl bylos palengvinimo.
Išeivijos lietuvės
vadovybėse
Nors išeivijoje iš lietuvių mo
terų ir nereikalaujama išstatyti
pavojun savo laisvę ir net gy
vybę, kaip okupuotoje tėvynėje,
bet ir jų įnašas politinėje, visuo
meninėje ir kultūrinėje veikloje
yra nemažas, jos savo duoklę
atiduoda su kaupu. Užtenka tik
mesti žvilgsnį į mūsų organi
zacijų suvažiavimus, susirin
kimus ar šiaip kultūrinius pobūvius,
ir
mes
su
pasididžiavimu galime pa
sakyti, kad moterys juose nere
tai sudaro daugumą ne tik kaip
dalyvės, bet ir vadovybėje.
Štai, Vyriausiam Lietuvos iš
laisvinimo komitetui kelerius
metus vadovavo Alena Devenienė, o Bendrajam Amerikos
Lietuvių šalpos fondui jau aps
čiai metų vadovauja Marija Ru
dienė. Ir šiandien VLIKo vice
pirmininkė yra adv. Elena
Armanienė, o žurnalistė Emi
lija Čekienė metų metais vado
vavo Amerikos lietuvių tau
tinei sąjungai ir Lietuvos
Nepriklausomybes fondui, ku
ris sėkmingai telkė finansus
stambiai knygai apie Lietuvą
anglų kalba: 700 Years Lithuania, išleistos jau trijomis lai
domis.
Pagaliau ir VLIKo einamuo
sius reikalus šiandien tvarko n e
kas kitas, kaip mūsų miela Lie
tuvių moterų klubų federacijos
pirm. Margarita
Samatienė.
Dirbdamos visuomeninį bei
politinį darbą, kartais užmirš
tame apie save pasižvalgyti ir
įvertinti Lietuvai ir mūsų tau
tai pasišventusias moteris.
Suminėjau tik kelias, atmintin
atėjusias, bet jų yra kur kas dau
giau.
Grįždama prie jubiliejinio
"Moteris ir pasaulis" žurnalo
numerio, gėriuosi, koks puikus
tai buvo suvažiavimas, kiek
kruopštaus darbo buvo ten įdė
ta... Ir kaip tai visa buvo rei
kalinga, kad mes šiandieną
turėtume iš ko pasisemti dva
siai peno.

Dalia Bartkienė modeliuoja Ele
nos Blandytės megztą vakarine
suknelę Putnamo seselių rėmėjų
madų parodoje, Chicagoj.
Nuotr. J. Tamulaičio

Kol mūsų tautoje bus kimių
moterų, I-ojo moterų suvažia
vimo ir jubiliejinio 1937 m. su
važiavimo dvasia žadins lais
vės viltis.

\

*

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 14 d. nais IT patarnautojais vaišėms,
vestuvėms ar šiaip baliams.
L. K. Religinės Šalpos Clevelande
Įdomiausia S t Croix kelionės
1981 metų aukų sąrašas
dalis tai aplankyti Buck saląkur
P e r Dievo Motinos N u o l a t i n ė s P a g a l b o s parapiją:
yra National Underwater Moreument Tai vienas iš gražiau 200 dol.: Kersnauakų seimą
sių povandeninių parku su nepa 100 doL: Ežerskių seimą, H. I. Johansonai, J. I. Kijauskai, dr. J. B. Skrinakai
prastai gražia vandens augmeni 75 doL: V. T. Urbaitiai
ja ir koralais. Norintieji gali nar 50 dol : J. Balbataa, Z. K. Gobiai, W. H. Jakube, D. G. Iešmantai, dr. G.
Matienė, dr. V. A. Mauručiai, J. M. Mikoniai, D. D. Stoniškiai
dyti. Nenorintieji gali plaukti 40 dol.:: I.
M. Janavičiai, O. Urbaitienė
laivu su stikliniu dugnu ir ste 30 dol.:: R. Bridliua, A G. Maailioniai, V. G. Plečkaičiai, J. Stravinskas
bėti jūroje vykstanti gyvenimą. 25 dol.: B. N. Geidžiūnai, E. U. Kūnams, A. Mackevičius, B. E. Nainiai, K. O.
Raliai, dr. E. ir L. Silgaliai, J. S. Vyinioniai
Žinoma, nardyti yra daug malo
20 dol.: V. S. Akelaičiai, M. Bačiulienė, M. Balys, E. Bridžiuvienė, J. Citulis, V I
niau ir įdomiau. Sunku yra ap
B. Cyvai, P. A. Diguliai, P. T. Gaižauskai, T. Gaškienė, J. I. Juodišiai,
rašyti vandens spalvą, koralų
B. Karkliua, D. Mikoliunienė, A. N. Naumanai, J. Piktumienė, V. E.
formas, žuvų rūšis ir tą jausmą
Račkauskai, H. R. Tatarunai, P. Zigmantas, J. O. Zilioniai
su aplink plaukiojančių tūkstan 15 doL : J. M. Apanavičiai, D. Cipkiene, J. G. Cyvai, V. T. Degučiai, H. O.
Kripavičiai, I. Laurinaitienė, B. Malcanienė, A. K. Sadauskai, A. I.
čiais žuvelių, kai jos priartėja vi
Ingrida Bublienė, LB Kultūros tarybos pirmininke, sveikina "Tėvynes Garsų"
Susinskai, K. Šukys
radijo vedėją Juozą Stempužį, gavusį Ohio Liet. Gydytojų draugijos premiją sai prie veido maskės ir žiūri pro
12 dol. J. Gudėnaa, G. Karsokienė
stiklą tiesiai akis į akį. Vanduo 10 dol.: J. Augustinavi6us, M. G. Aukštuoliai, M. Bajoraitienė, A Balionas, H.
— tūkstantinę, ir klebonas kun. Gediminas Kijauskas.
X
yra labai šiltas ir galima išbū
Nuotr. V. Bacevičiaus
I. Belzinskai, J. J. Biliūnai, V. Biliūnas, A. Brazaitienė, H. Čėsna, B.
V. Davis, R. I. HallaL S. J. Ignatavičiai, J. F. Jaainevičiai, A
ti jame valandomis.
JasiOnienė, J. O. Kalvaitis, J. S. Kazlauskai, A. G. Kijauskai, D. M.
Naujų metų laikotarpis S t
Kižiai, P. A. Luiza, V. M. Marianai, S. Mikalauskas, K Narbutaitia, V.
Croix yra labai įdomus. Jis pra
Petkus, A P. Petraičiai, A. Praspalienė, C. Praspal, J. J. Račylai, J.
Rastenis, A. Rukšėnas, V. Skirpstas, A. E. Steponavičiai, V.
dedamas savakę prieš Kalėdas ir
Senbergas, K Vismontienė.
eina iki Trijų Karalių. Vietiniai
Trys salos su įdomia az skaudžia praeitimi
7 dol. M. Ivanauskienė, V. O. Kavaliūnai
gyventojai kartu su turistais šven
6 dol. Dr. M. E. Laniauakai
čia
šį laikotarpį dainuodami ir
5 dol : V. V. Abrai&ai, J. Alinakas, V. Bacevičius, V. Benokraitis, J. I.
JULLJA DANTTENE
šokdami gatvėse. Tradicinės ži
Beržinskai, S. Cipkiene, O. Dailidienė, J. M. Damusiai, A. Gecevičius,
tybė, ją užimdama, išžudydavo nomos kalėdinės giesmės yra jun
S. H. Idzeliai, J. Rendienė, J. Jankus, M. Iešmantienė, A. Jonaitis, P.
(Tęsinys)
visus prieš ją buvusius.
Karosas, V. J. Karužos, O. Kašubienė, S. S. Laniauakai, J. Lepeška, A.
giamos su vietinėmis dainomis,
Liutkus, S. Mačys, M. Maalauskienė, E. Mekienė, Aleksandra
Nacionalinis Parkas užima tris
St. Croix yra du pagrindiniai palydint kalipso ritmu mušamais
Mikoliunienė, J. S. Milai, P. Milašius, S. Miliauskienė, V. Miškinis, J.
ketvirčius salos. Čia galima už la miestai: Christiansted, kur dau būgnais ir kitokiais vietinių inst
M. Narušas, F. Navickas, V. Nikstėnas, A. D. Penkauskai, J. E.
bai žemą kainą išsinuomoti pa giausia gyveno danai, ir Frederis- rumentais.
Saikai, J. E. Sarkauskai, A. Skamus, V. J. Stuogiai, V. Šamatauskas,
lapines ar mažus namukus su vi ted, kur buvo įsikūrę anglai. Pir
Šiaučiūnų šeima, K K Titai, A. Urban, P. Usalis, A Vedegys, P J .
St. Groix, kaip ir kitose salose,
Venciai, E. Vyšniauskienė.
sais stovyklavimui reikalingais masis yra tipiškas 18-to šimtme galima išsinuomoti burlaivius ar
3 dol.: I. Belzinskas, W. K Freudenberger, J. Garnis, P. Kaunas, I. Muliolis,
įrankiais, patalyne ir virimui reik čio architektūros pavyzdys. Siau motorlaivius dienai, savaitei ar
Neimanaa, J. Vaškas
menimis. Žinoma, tai reikia užsi ros gatvės, šviesios spalvos na ilgesniam laikui.
2 dol. : B. S. Garlauskai, J. A. Kazėnai, P. B. Maineliai, R. J. Ragažinskai, M.
sakyti iš anksto per Nacionaliniu mai,
apsupti
žydinčių gėlių.
Strimaitienė, S. Žilinskaitė
Dėl Karibų salų grožio ir po
parku įstaigą Amerikoje. (Reko Christiansted prie uosto yra puliarumo kasmet žemės kainos
l d o l .: E. Eidimtienė, S. Sankalaitė
Nevardinės aukos per Dievo Motinos parapiją $930.51
menduojama stovyklauti lietuviš Christianvaern fortas, statytas kyla, bet norintiems investuoti
Viso per Dievo Motinos parapiją $3,519.51
kam jaunimui). Šiaip didelių vieš 1743 metais. Jis yra išlikęs labai dar pasitaiko gerų progų. Salų
bučiu, restoranu ar turistinių už gerame stovyje su požeminiais gyventojai yra visai patenkinti
P e r Sv. J u r g i o p a r a p i j ą :
eigų yra nedaug. Prieš kiek metų kalėjimais ir vergų celėmis. Visa savo gyvenimo situacija ir nėra
Laurance Rockefeller
nupirko me mieste, kaip ir St. Thomas, jokio judėjimo tapti nepriklauso 500 dol.: Aušra ir Rytas Babickai
Caneel Bay plantaciją ir ant jos daug krautuvių su įvairiomis pre mais nuo JAV. Tuo atžvilgiu bet 50 doL: A. Eidukaitis, M. Iešmantienė
30 dol.: Dr. N. ir G. Juškėnai
pastatė labai gražią vasarvietę su kėmis, už kurias nereikia mokėti koks investavimas yra saugus.
20doL: kun. J. Bacevičius, V. Langė su šeima, Z. S. Obeleniai
golfo aikštėmis ir restoranais. importo mokesčių. Mieste daug
Amerikos piliečiams atvažiuo 12 doL: S. E. AlSėnai
Ten yra ir keletas kitų viešbu įdomių senoviškų viešbučių, res
jant į Karibų salas nereikia turė 10 dol.: A. Garka, A. J. Kasulaitis, Mrs. V. Matulionis, O. Mažeika, K. J.
čiu ir vilų. Jose galima gauti vie- toranų ir senienų parduotuvių.
Sniečkai, dr. D. Tamulionytė, Vyčiai senjorai per M. Trainy, O. K.
ti paso. Tačiau kokius nors do
Žygai
~tu, užsisakant beveik metus iš Kadangi turizmas *ioje saloje dar
kumentus, įrodančius, kad esi at
8 dol.: J. Žygas
anksto. Toje apylinkėj po savo nėra toks didelis, kaip St. Tho
7 dol.: J.Virbalis
vykęs iš JAV, yra patartina. Iš
paskutinių pralaimėtų rinkimų mas, tai kainos viešbučiuose ir
6 dol.: S. Rudis
<>
čia galima išsivežti už 600 do
vasarojo ir buvęs prezidentas Car- restoranuose yra žemesnės. Čia
5 doL: O. Grigonytė, Fr. ir E. Grigoniai, J. Miglinas, A. Neimanienė, P.
lerių vertės prekių, nemokant im
NevuKs. A. Raatauskas, J. Skavičius, D. Vaičiūnas, A O. Vašia, U.
teris su šeima.
praleisti atostogas kol kas dar porto mokesčio. Patartina pasilai
Verbylaitė
kyti sąskaitas, jeigu kartais jų pa 3 dol.: Jučai čiai
— Visą salą galima apžiūrėt! va mažiau kamuoja.
2 dol.: A. B., G. Bendoraitis, F. Juras, H. E. Kolar, M. Miskulin, J. Ragauskas
žiuojant taksi su vietiniais gidais.
Kitas salos miestelis Frederiks- reikalautų muitinės tarnautojai.
1 dol.: S. Basco, Schauer
Jie mielai pasakoja apie savo sa ted buvo atstatytas po didelio Gržtant į Ameriką, kiekvienam
lą, jos praeitį ir parodo įdomes- gaisro 1878 metais. Miestelis yra asmeniui 21 metų su viršum am
Nevardinės aukos per Šv. Jurgio parapiją $57.00
nes vietas. Dar įdomiau yra vaikš- į įdomus ir spalvingas.Kadangi at žiaus leidžiama vežtis alkoholi
Viso per Šv. Jurgio parapiją $1927.00
tam apžiūrėti, kur kadaise buvo j statymas vyko karalienės Viktori- nių gėrimų penkis butelius ir du
P e r Lietuvių K a t a l i k ų R e l i g i n ė s Šalpos Komitetą:
ištaikingi plantacijų rūmai, o da- j0s laikais, visa statyba buvo kartonus cigarečių.
bar telikę tik griuvėsiai, apžėlę j charakteringa jos stiliui, su dauApie viešbučius, jų kainas ir 500 dol.: Vaclovas ir Marija Valiai
vešlia tropine augmenija, lyg pa- j geliu, kupolų, iškarpymų ir iš kitokią informaciją galima gau 300 dol.: Juozas Rumbutis
slėpę čia gyvenusių žmonių pra piaustmejimų.
ti kiekviename mieste kelionių 100 dol.: Dr. Vj » o ž ė , dr. E. ir M. Lenkauskai
eitį, jų džiaugsmus, vargus. Žmo
biuruose. Jie tam yra labiau ko- 70 dol.: Dr. V. ir V. Gruzdžiai
Vasario
ir
kovo
mėnesiais
St.
L. Apaniai. dr. A Baltrukėnas, M. Iešmantienė, prof. Pr. Jucaitis,
nės su lakia vaizduote pasakoja,
petentingi, negu ši straipsnį ra 50 dol.: V.
dr. E. ir B. Juodėnai, dr. Mačiulis, dr. V. ir A. Mauručiai, A. Styra, dr.
Croix
Larrdmark
Society
sudaro
kad kai kuriais vakarais tikrai
šanti. Taigi pavargus nuo žiemos
J. Šonta.
galima girdėti iš džiunglių at- sąlygas turistams pamatyti pri šalčių, ikodėl neatvažiuoti į Kari
35 dol.: VI. Sniobe (Florida)
skrendančius raudų garsus, o iš vačius namus ir atnaujintas se bų jūrą? Tikrai patiks, tikrai ne 30 dol. J. Budrienė, V. O. L Jokūbaičiai, J. Krištolaitis, J. Tamašauskas
(Worcester Ma), P. O. ftil™«kiii
pajūrio piratų dainas ir jų girgž nas plantacijas. Viena iš tokių sigailėsite!
27 dol.: Dr. J. ir M. Kriaučiūnai (Putnam Ct)
dančių burlaivių stiebus siūbuo yra Whim Graethouse plantacija.
(Pabaiga)
25 dol.: B. Balčiūnienė, dr. A. Butkus, S. H. Idzeliai, P. J. Klioriai, J.
Ji buvo pastatyta 1794 metais.
jančius saulėlydy...
Naujokaiu>, V. O. Rociūnai, P. O. Skardžiai, V. I. Sniečkai, M. Žitkus
Yra gražiai atstatyta ir ten gali
20 dol. A Balaiaitienė, V. P. Bieliniai, V. Braziulienė, V. Cepukaitis, dr. ir dr.
Būnant St. Thomas ir nepama- ma pamatyti, koks buvo gyveniD. R Degėsiai, D. Dundulienė, dr. S i Jankauskas, N. Kaminskienė, L
čius St. John, yra nedovanotinas m a s a n a j s senais laikais. Čia vei- Kvailiausia iš visų kvailybių
S. Keženiai, kun. G. Kijauskas, S J., F. J. Klimaičiai, O. Khorytė, A.
nusikairimas. Atvykus į Cruz Bay, į kia ir senoviškas malūnas, kuris yra tada, kai jaunos geros galMikoliūnaitė ir D. Mikoliunienė, E. P. Mikšiai (Florida), B. B.
Paulittkoniai, A M. Smelstoriai, dr. J. ir I. Stankaičiai, dr. S. S.
išsinuomavus taksį, per dvi va ir dabar mala cukrines švendres. vos tariasi netenkančios savo
landas galima apžiūrėti įdomiau Toje vietoje vyksta meno paro originalumo, jei pripažįsta tai, 15 dol.: Sviderskai, K Vaičeliūnienė.
V. J. Dautai, VI. N. Palubinskai, V. A Palonai, B. R Snarskiai, J. M.
sias salos vietas. Kai kuriomis die dos ir koncertai. Norintiems ga kas jau kitų buvo pripažinta.
Švarcai, R A Zorskai
Goethe
nomis nuo kalno viršūnės pačia lima išsinuomoti patalpas su tar13 dol.:: S. K. Lazdiniai
12 dol.:: J. E. Stepai
me horizonto pakrašty, lyg už
10 dol.:: A Ambrazienė, V. N. Andrušaičiai, V. G. Bučmiai, A M. Bankaičiai,
ūkanų šydo pasislėpusią Virgin
M. Barniškaitė, A. V. Bartnškai, S t Barzdukas, A R Dauper, P. B.
Gorda salą.
Ežersktii, kun. A. Goldikovskis, I. Grigaliūnaitė, L Jonaitienė, B.
St. John matyti vaizdai bus
Juodieaė, J. B. Kasperavičiai, A. A Kavaliūnai, M. Kazlauskienė, J.
99
44
verti visos kelionės išlaidų!
S t Kazlauskai, P. Kudukis, S. S. Laniauskai, A. E. Lutai, A . G.
6

KARIBŲ JOROS SAULUTĖJE

• • •

S t Crobc
S t Croix sala yra 40 mylių į
pietus nuo St. Thomas ir lėktu
vu ją galima pasiekti per 20 mi
nučių. Nors ji yra didžiausia iŠ
visų trijų, nėra tokia gyva ir jud
ri, kaip St. Thomas, bet nėra to
kia rami, kaip St. John sala. Ma
žiau kalnuota, kaip dvi pirmosios,
bet turi labai daug gražaus smė
lėto pajūrio ir daug derlingos že
mės. Kadaise čia buvo daugiau,
kaip 300 plantacijų su didingais
rūmais. Kai kurie iŠ jų ir dabar
tebestovi. Kitus galima pamatyti
važiuojant pakeliais sugriautus ar
sudegintus. Jie stovi, bylodami
pravažiuojantiems, lyg liudinin
kai tų laikų, kada Šioje saloje ver
gai nenorėjo lengvai pasiduoti
vergijos pančiams.
Šios salos praeitis buvo panaši,
kaip ir kitų artimųjų salų, ta
čiau ji turėjo dar daugiau savi
ninkų, negu kitos. Ją valdė Is
panija, Olandija, Prancūzija, Mal
tos ordinas, Anglija, Danija ir
pagaliau JAV. Si sala yra per
sunkta krauju, nes kiekvien.i vulv-

1982 M. EKSKURSIJOS l LIETUVĄ
iš Bostono/New Yorko

Kaina nuo #995.00
GRUPES IŠVYKSTA:
liepos 5
liepos 19
rugpiučiO 4
rugpiūčio 18 (su Ryga)
rugsėjo 6
rugsėjo 15
rugsėjo 27

Kovo 2 4
balandžio 7
gegužės S
gegužės 12 (su Ryga)
gegužės 24
birželio 2
birželio 16
spalio 6
gruodžio 27

Magilioniai, B. O. Maželiai, A. R Minkūnas, J. J. Naujokaičiai, A
Pautienis, J. Petkevičienė, A R Petrauskiai, A Petukauskienė (a.a.
kun. G. Blyno atminimui), V. D. Sirgėdas, V. Stimburienė, dr. P. K.
Stungiai, V. šamatauskas, A. V. Tallat-Kelpša, Z. Vaitkienė, I.
Vinclovienė.
8 dol. : St. Rydelienė
6 dol. : J. S. Milai, V. Steponavičius
5 dol. : A. J. Aleksai, VI. Bačiulis, J. Bamiškis, D. N. Balčiūnai, M. Blynas, R.
Brazaitienė, P. Butkienė, V. L. Civinskai, O. A Ciuprinskai, A.
Dovydaitis (Florida), J. Kavalius, K. V. Kampe, dr. M. ir E. La
niauskai, O. Iiuimienė, J. Macyauskas, S. M. Melsbakai, A. O.
Mikulalriai, J. P. Misevich, Pr. Neįmanąs, J. Orantienė, J.
Šarkauskas, K. E. Širviniai, B. Tarutienė, B. Urbonavičius
3 dol : U. Gnncien*, M. Miskulin
2 dol : K. Kaivaitienė
Nevardinės aukos $132.00
Viso per Ckvelando Religinės šalpos Komitetą surinkta $3,082.00
Viso aukų surinkta (iki lapkričio mėn. 1 d.) $8,528.51
Religinės šalpos Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams.
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M
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SIUNTINIAI 1 UETUYA
ir kitas kraštus
NEDZINSKAS, 4*68 Archer A T
Cbieago, OL 66682, tai. 827

E 8 T A I I

PALOS HILLS — Savininkas parduo
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas rū
sys. VA vonios. Gazu apšikt Centr.
3ro vėsinimas. 2 maš. garažas, šoninis
įvažiavimas. 80 x 125 p. sklypas.
$74,900.
Tai. 586-7871
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M. A. i I M K U S
INCOMK TAX SKRVICS
NOTART PUBLIC
4288 S. Maplewood. t e l 254-7450

I

BUTŲ

NUOMAVIMAS

Nam« pirkimas — Pardavimas

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBSS PRAJTMAI ir
iitokla blankai.

iiitumiiniiiiiiiHiniimiiinuiiiimiiiiiini

INCOME TAX
Notariatao — Verttmstf

BELL REALTORS

IIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlll
{vairiu, prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.
O06MO8 PAECELS E X P K E S 8

6529 S. Kedsle Ave. — 778-22*1

2501 W. Mth St, ChJcago, D. 60628

SJHIUUMIlIlIlMIlIUMIlHIIUtlIMUmMIlMI

SIUNTINIAI 1 UETUYA
TeL — 9S5-27S7
Vytautas Valantinas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiimiuiimimmu
• • • • • • <

VA L O

J.

B A C E V I Č I U S

Arti 73-čios ir Caapbsll — 2-jų butų
medinis. Tik $38.500.
Arti 71-os ir Franciaeo — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
Brlgbton Parke — 2-jų butų mūrinis.
Be to turime gerų rezidencinių ir pajaminių nuo 5 iki 40 butų.

KILIMUS LR B A L D U S
Plaunama ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

Skambinkit teL 436-7878
SIMAITIS

BUBNYS

REALTT

2961 Wcs* 63rd atrast

Tel— K 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiHuiiuiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS

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

M I G L I N A S TV
2846 W. 68 S t , teL 776-1486
IIUIIIIIIilIlIlilUilIlHIIIIIIIIUlUltUUlIUIII
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PLU M BlNG

CICERO — lst FLOOR. 5 rooms heatsd. Enclosed rear porch. Near exce^
lent transp. No pets. Security retmired
— $275.00. For appt call after 7 pjn.
656-5452 or 652-4748.
ISNUOM. Marąuette Parke namas su
baldais ar be baldų. Labai švarus, ge
rame stovyje ir prieinama kaina.
Skambint po 3 vai. popiet tel. 684-1861

Licensad, Bondad, Insurad
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu ISNUOM. 4 kambarių butas vyresnio
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir amžiaus asmenims. Marąuette Parko
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos apylinkėj. Skambint HE 4-4440.
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tų galite kalbėti lietuviškai, palikite IŠNUOMOJAMAS 454 kambarių butas
savo pavarde ir telefonų.
Marąuette Parko apylinkėje.
Skambint — 434-4167

SERAPINAS — 636-2960
iMumuimummiuu""*v"«""«*HMtfnt

nsfo v i N G

Nuo gruodžio, mėn. 1 dienos išnuo
mojamas 5 kamb. butas, n-me aukšte.
Skambint 825-2224

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-S06S
mtiiimiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

A. V I L I M A S
M OV I NG
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumu

MAROUETTE PHOTO
SUPPIY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
. '

TeL 376- 1882 arba 376-5998
IIUIHIIIiUllllIUIIIIIIIIIHilIlIlIlIlIlilIlIlIlI
E L E K T R O S
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chlcafos miesto leidimą.
Dirbu Ir ulmienty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir eailntnrat.

4514 S. Talman Ave. 927-3559
KLAUDIJUS PUMPUTIS
T A I S O
SKALBIMO Ot DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermaną DeCkj
TeL 588-6624 po 8 vaL vak.
Kalbėti lietuvUkai

PACKAGE E X P R £ S S AOEHOT
MARMA M O R E l K t E H S

SIUNTIMUI 1 UETUYA
Labai paertdaujamos geros rSMes
prakSa. Maistas Ii Europos sandeliu
aeos w . asth s t . ohtcaąo, m . aoasa
TeL 828-2787

Biinieriams apsimoka a. kibtis

Daug sutaupysite, pirkdami čia
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmėms ypatingai progai
Pilnai tdbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta ptrmad.
ir kstvinad. vakarais iki 8 vai.

3314 West 63rd Street
TeL — PRospect 6-8998

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

Nuomoja, Parduoda, Tais*
Viri 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
8816 3o. PuUski Rd.. CUcage
-881-4111

"Dnwge M .

VISAS GRUPES LYT>£S VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtis iš
VISU AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.
REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATIMIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 W. Broadway, P.O. Box 116. S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 269-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir
) k i t | s pasaulio Šalis.
įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS

Th'is publication
is available
in microform.

D Ė M E S I O

University Microfilms
International

LAND OF CROSSES

300 North Zeeb Road
Dept.PR
Ann Arbor. Mi. 48106
USA.

Tne struc^le for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
Užsakymus siųsti:
MICHABL BOURDSAUXt MJL., BJ>.
Prlnted in Enfiand 1979, 339 p*fes. Price — including
shippinc sndfc*«w<n«tf;$8.95.

30-32 Mortimer Street
Dept. P. R
London W1N 7RA
England

DRAUGAS, 4S4S W. 63rd St, Chicego, a 60629
I "
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IUinou gyventojai dar prideda 48 ct valstijos mokesao.

* —

f

ka.
Tikėtina, kad lietuvių visuo
menė ir New Yorko apylinkių
lietuviai savo gausiu atsilankymu
vargonų rečitaliu įvertins lietuvio
vargonų virtuozo J. Žuko kruopš
tų, ilgą pasiruošimą šiam kon
certui.
V. Romanas

Worccster, Mass.
AKTORIUS VITALIS ŽUKAUS
KAS BENDRUOMENĖS
PIETUOSE

Valės Barkūnienes lėles Rochesterio, N. Y., surengrop savų menininkų parodoje.

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Bendruomenės narių tarpe
glaudesnio ryšio palaikymui su
stiprinti, LB Worvesterio apyl.
valdyba lapkričio 1 d., Maironio
Parko didž. salėje surengė šau
nius pietus. Atsilankė gražus skai
čius VVorcesterio miesto ir jo apy
linkių lietuvių. Džiugu buvo ma
tyti nemažai svečių ir iš artimų
jų miestų.
1 vai. p.p., susėdusius prie gra
žiai padengtų stalų, pasveikino
LB apyl. v-bos pirm. Povilas Ba
bickas. Pasidžiaugęs atvykusiųjų
vieningumu ir parama. LB veiikklai, kvietė visus smagiai praleis
ti laiką, pasivaišinti prityrusių
šeimininkių paruoštais pietumis,
o po jų, pasiklausyti aktoriaus
Vitalio Žukausko humoro Šv. Ka
zimiero par. klebonui Antanui

Miciunui, MIC, sukalbėjus mal DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 14 d.
dą, pradėti pietūs, kuriuos paruo
šė Maironio Parko vyr. šeiminin
Sena dama, vos nepakliuvusi
10% — 90% — 30% pigiau moki
kė E. Kauševičienė su padėjėjo po dviračiu:
ui apdraudė nuo ugnie* Ir automo
mis.
— Ar negalima paskambinti?
bilio pai
Po skanių pietų ir kavutės,
Dviratininkas:
FRANK ZAPOLIS
šio renginio pravedėjas v-bos na
— Taip, su malonumu. Koks
rys Leopoldas Jakubauskas, trum jūsų numeris, močiute?
3208% West 96th Street
pai nušvietęs juoko reikšmę ir
Telef. GA 4-8654
( Danų, humoras)
svarbą žmonių igyvenime, iškvie
tė programos atlikėją aktorių Vi
tali Žukauską. Jis jau nepirmą
kartą šios lietuvių kolonijos tarpe.
Ką tik išėjo ii spaudos MAKTJO0 AUK8TAITES
Jis taikliu humoru parodė mūsų
naujas romanas:
šių laikų gyvenimą, rūpesčius bei
ydas. Savo artistine laikysena, iš
"ANT MARIŲ KRAŠTO",
kalbingumu sužavėjo visus. Jam
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
baigus, klausytojai gausiais plo
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
jimais išreiškė padėką. Po to L.
duelia, plačių pažiūrų.
Jokubausko ir L. Markevičienės
Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
pravedamas (organizacijų ir pa
vienių asmenų suaukotų) dova
Užsakymui siųsti:
nų paskirtymas.
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd Street
Prieš išsiskirstant, pirm. P.
Chioago, Iū. 60619
Babickas padėkojo programos at
Illinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
likėjui V. Žukauskui ir visiems at
silankiusiems. Ypatinga padėka
tenka k u n A. Miciunui, MIC, už
nenuilstamą paramą ir rodomą
dėmesį LB-nei. Maironio Parko
A f A. ALGIMANTUI ŠLIA2UI
pirm. Kaziui Adomavičiui ir val
dybai už suteiktas lengvatas ren
tragiškai žuvus,
giant šiuos tradicinius pietus, šei
dideliam skausme prislėgtiems: žmonai JADVYGAI su
mininkėms, padavėjoms ir vi
siems, kurie prie šių pietų prisidė
dukra LLNA, tėvams ADELEI ir BRONIUI, broliui RIM
jo darbu ir auka.
J. B.
VYDUI su šeima, seseriai SIGUTEI su šeima, uošviams
p. STIRBIAMS ir kitiems artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą ir kartu liūdime.

Š. m. lapkričio 22 d. 4 vai. jo
vargonų rečitalio programoje bus
žymiųjų pasaulinio masto vargo
.
nebus tik pro šalį praskrendan nų muzikos kompozitorių virtuo
Rochester, N. Y.
ziniai veikalai: Toccata in Fuga
ti kregždė.
Lankytojų buvo daug, visi do — J. SC. Bach, Chorai — ImproLIAUDIES PARODA
mėjosi ir džiaugėsi, savo pažįs visation on "In Dulci Jubilio" —
Rochesterio LietuviŲ kultūros tamu darbais, apie kurių buvimą S. «K. Elert, Pastorale — J. Roir meno muziejaus tvarkytojas net pagalvoję nebuvo. Būtų tik ger — Ducasse, Chorale — ImAleksas Beresnevičius lapkričio 1 rai gera, kad muziejus, sykį pra provisation sur la "Victim Pad. parapijos salėje surengė įdomią dėjęs, tęstų toliau ir tokią paro schali" — Ch Tournemirs, The
parodą. Jis sutelkė daugelį savo dą padarytų kasmetine tradicija. Ninty Fourth Psalm — Sonata —
apylinkės lietuvių, kurie namie Juoba, kad iš tokios parodos šis J. Reubke ir kt.
ką nors dirba savo malonumui. tas lieka ir pačiam muziejui.
Jauno (1834 - 1859) išskirti
Žinoma, jis anaiptol negalėjo su Šiemet jis turėjo ir šiek tiek pa
žvejoti visu, nes per trumpoką jamų, nes leido laimėjimams Vy nai genialaus vargonų kompo
zitoriaus Juliaus Reubke's vargo
laiką negalėjo sužinoti, ką kas tauto
Staškevičius,
Angelės nams virtuozinis veikalas yra toks
sau dirba, o į bendrą pakvieti Džiakonienės ir Anelės Vyš
Skautininke!
mą daugelis neatsišaukė gal pa- i niauskienės padovanotus daiktus vienintelis, kuris plačiai išpopu
JONIŠKIEČIAI
galvodami, kad JŲ darbai kitiems ir pardavinėjo Vytauto Staškevi- liarėjo tik XX a. Šį veikalą daA.
f
A.
MARIJAI
KALINAUSKIENEI
<bar vis dažniau vargonų virtuozai
gali būti neįdomūs. Bet ir iš t ų , j - ^ m u z i e j u i d o v a n o t a s foto- paruošia savo koncertų progra
Kanadoje mirus,
kurie savo darbus atnese, pasida-'
į-•
mom.
jos vyrui, Kanados rajono vadeivai, v.s. LEONARDUI
rė gana gausi, turininga ir įdomi i
Vargonų virtuozas J. Žukas,
KALINAUSKUI ir sūnums GEDIMINUI su ŠEIMA bei
paroda. Kai kurie iš dalyvių sa- į B f O o k l v n , N . Y ,
baigęs Valstybinę Kauno konser
A. f A. ALGIUI ŠLIAŽUI
vo darbais jau buvo žinomi is
RIMTAUTUI ir ARŪNUI, skausmo valandoje reiškia gi
vatoriją,
įgilino
vargonų
muzikos
seniau, bet buvo ir tokių, kurie
J. ŽUKO KONCERTAS
liausią užuojautą ir kartu liūdi
tragiškai mirus, žmonai Jadvygai, dukrai Li
meną Paryžiuje pas garsų vargo
savo darbais kai ką net labai nu
SKAUTŲ
BROLIJOS
stebino. Jie tyliai savo laisvalai Vargonų virtuozo J. Žuko var- nų muzikos kompozitorių ir vir
nai, Tėvams ir artimiesiems reiškiame gi
Jgonų
rečitalis
vyks
Apreiškimo
tuozą
M.
Duprė,
pragarsėjusį
pla
VYRIAUSIAS
SKAUTININKAS
IR VADU A
kį užpildė prasmingu darbu, apie
liausia užuojauta.
kurį težinojo tik šeima ir vienas i liet. parap. bažnyčioje Brooklyne, čiam pasaulyje, (daugiau kaip
2,000
varg.
koncertų)
varg.
rečiI
N.
Y.
kitas pačių artimųjų bičiulių.
talistą. Mį Duprė, anot žinovų,
Marąuette Parko Lituanistinės Mokyklos
Su fotografijos menu pasirodė
mintinai grodavo visus J. S. Ba
Tėvų Komitetas
Vytautas Staškevičius ir kun. Jus
cho vargonų muzikos veikalus.
tinas Vaškys, OFM. Staškevičius
Lituanicos Tunto vadi jos nariui - mūsų
J. Žukas, po studijų Paryžiuje
jau žinomas fotografas ne tik vie
grįžęs, Kauno valstyb. konuseridėjos Broliui
toje. Jis Chicagos fotografijos pa
vatorijos
vadovybės buvo pakvies
rodose jau yra išskirtas net kelio- į
tas dėstyti vargonų klasę. J. Žu
A. f A. ALGIUI ŠLIA2UI
mis premijomis. Čia jis parodė ge-1
kas
iš
prigimties
paveldėjęs
abso
rą pusšimtį darbų, kurių dalis ir;
išėjusiam į Anmnuosius Namus, su jo myli
liučią klausą ir jis savo vargonų
labai geram profesionalui neda-į
rečitaliuose dažniausiai vargonų
rytų sarmatos, o kun. J. Vaškys
mąja šeima dalinamės liūdesiu,
muzikos
veikalus mintinai atlie
su savo darbais turbūt pirmą kar
LITUANICOS TUNTO SKAUTAI ir VADOVAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tą viešai ir tepasirodė, o kuk
liai lentos kampe išdėstytos mi
CICERO BOTTLING WORKS
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
niatiūras patraukė kiekvieno akį.
Bonnie Miss Beverages
Iš visos aplinkos taip išskirti dė
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
We also sell EEER at competitive
mesio vertus daiktus tegali tik
Mylimam tėveliui
prices.
4330-34 So. California Avenue
ypatingai talentinga akis.
prie vargonų
3100 S. 48TH CT. — TEL 052-1133
A
.
f
A.
ALGIUI
ŠLIAZUI
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Vladas Keiba, jau žinomas koJ. Žukas yra koncertavęs Euro
lekcijonierius, parodė Lietuvos
tragiškai žuvus, dukrą Line, jos Mamytę ir
4605-07 South Hermitage Avenue
poje ir JAV. Po ilgesnių pertrau
MIDWAY FUNERAL HOME
pašto ženklų ir pinigų rinkinius,
Telefonas — YArds 7-1741-2
kurie užėmė per visą salę ištįsu kų jis pasiruošia vis naujai var- 3 Spacious Chapels. We offer preartimuosius užjaučiame ir kartu liūdime*
goninės
literatūros
programai.
need
&
counaeling
on
prearranged
f
usią stalų eilę.
nerals. For more information contact
Kr. Donelaičio Lituanistinės Mokyklos
Eugenija Bulsienė parodė savo STATOME NAUJUS PASTATUS RAYMOND ANDERZUNAS, 707-8807
Vl-tos Klasės Mokiniai ir Auklėtojai
keramikos darbus, o Valė BurkūCor. Archer * Major, 5048 S. Archer
TAISOME SENUS
•mmmmm
• • i a»«^sa»»ea»*^a»*ea»B'*
n: M
\m
nienė nustebino dideliu savo pa
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
miiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiHimiiiiHuiiiiTi
čios padarytų lietuviškų lėlių rin
Skambint S 4 7 - 7 5 • 4
kiniu-. Anelė Vyšniauskienė, įgu
po 6-tos valandos vakaro
dusi juostų audėja, parodė savo
juostų, kaklaraiščių ir takelių rin
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
kinį, o jos sūnus Jonas — meta
MARQUETTE FUNERAL HOME
New Jersey, New York ir Connecticut
lo dirbinius.
lietuviams!
PUSME6IUI
Tapybos darbų parodė GaiKas Mttadlen} i* WEVD Stoties
TĖVAS IR SŪNUS
$121.00 Chlcagoj*
Neir Torke nuo t UI 9 vai. vakaro,
lė Janušonytė, Kotryna Jan97.9 mer- FM. Talppat klauaykttaa
^ s
KVECHItt KELIAUTI
"Music ot Lithuania" programos kae
m ^
kienė ir jau seniai iš mėgėjiš
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
$93.00
trečiadieni nuo 6:06 iki 7:00 vai.
kumo ribų išėjusi Rūta Gečienė.
vakaro. 1£ Seton Hali Vttfvarsiteto sto
1410 So. 50th Av., Cicero
Oieeroje
ties. 89.5 FM. (WOOU)
Šioji,' salia tapybos, dar paro
Tel. 47t>-2345
(M/30/5/UM)
Dlrafct. DR. JOKŪBAS STUKAS
dė tikrai dailių siuvinių, smulkių
13 D I E N Ų SU
G I M I N Ė M ! ! !
PeMtaiakama auto apdraudė
AIKŠTĖ A L T O M O B i l IAMS STATYTI
234 Ounlit Dtlte
grafikos darbelių ir ypač dailių
Amtlus C iki 80 m.
VVatehung, N. 1.
šilkini? skarelių, padarytų vadi
6529 So. Kedzie Avenue
1981 Gruodžio 21 - Sausio 4,1982
namuoju „batik" būdu.
TeL
—
(201)
Pažiūrėję į Danguolės Kimtie I. BACEVIČIUS — 778-2233
)i:iiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiim
Grupę lydi savininkai
nės didelę daugybę primegztų
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
kepurių, šalikų, megztukų, lieme ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiug
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas,
nių ir kitokių nuo vėsos pasigyLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
šaldytuvus bei Mus pageidaujamus daiktus
nimo drabužių, visi sprendė, kad j
KRYŽELIAI ARKTIKOJE
Uttvvif Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ji kabliuko ir siūlų niekada iš
Smukiau teiraukitės Toronto skyriuje.
|
MATILDA
MĖLIENĖ
rankų nepadeda.
AuiiauM M Krautuvo sąžiningai patarnauja
Jau nuo 1000 metu.
Angelė Džiakonienė iš savo |
Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje
JURGIS F. RUDMIN
dailiųjų darbų teparodė tik dide
Toronto
tol.
(416)537-3060
arba
532-6772
|
Matilda
Strimaitytė-Mėlienė
buvo
suimta
ir
išvežta
3319
SO.
LITUANICA
AVENUE
Tel. YArds 7-1138-39
lį rinkinį velykinių margučių.
E
1941
m.
birželio
14
d.
Po
15
metų
baisaus
išgyvenimo
Buvo stalelis ir Jurgio Jankaus
MONTREAL
tol. (514) 669-8834
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus.
knygų, tik tuojau daugelis pasi
CHICAGO
rel (312) 6 7 3 5 3 9 1 arba 6 5 4 - 4 2 3 8
2424 W. «9th STREET
TeL REpuMic 7-1213
gedo Antano Klimo, Jovito Sku
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi11028 Southwest Hlghway, Palos Hllta, Illinois
TeL 974-4410
TELEX
06-986766 TOR
čo, Nerimos Naturės, Jono Miš
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.
2385 Dunda* St. W , Toronto, Onr,, Canoda M 6 P 1X2
kinis. Jie čia gyvena, visų pažįs
PETRAS BtELIONAS
Kaina
su
persiuntimu
$6.95
(Kelioeią biuro registracijos numeris — 1835961)
tami, bet vargu ar daug kas žino,
•248 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAfayette 3-3572
kiek ir kokių knygų jie yra pri
Užsakymus siųsti:
wmt\Mim\\wmmmmmmunmmpmmmmwmmWmMmmmWmmmmm
rašę. Žinoma, per trumpą laiką
POVILAS J. RIDIKAS
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
vienam parodos rengėjui sunku
3254 SO. HALSTED STREET
TeL YArds 7-1911
buvo viską aprėpti. Yra ir dau
Chicago, IL 60699
LAKRODflAI IR BRANGENYBtS
|
VASAITIS-BUTKUS
giau žmonių, kurių laisvalaikio
Illinois
gyv.
dar
prideda
36
e
t
valstijos
mokesčio.
Pardavimas ir Taisymas
i
darbus smagu būtų pamatyti, bet S
1448 SO. 50th AVI., CICERO. ILL.
Tel. OLympic 2-1003
3644 W tfth Street — TM. UC 7-1041 |
reikia tikėti, kad tokia paroda čia liimnnm
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Lietuvos atsiminimai
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PETKUS

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 14 d.
X Chicagos mere J. Byrne
šiemet rengia 22-jį tautų pasi
rodymą, į kurį kviečia ir lietu
vius. Tautų mugė bus į vaka
rus nuo McCormick Plazos, 411
EI 23rd S t CDonnelley Hali) lap
kričio 14-15 dienomis. Iš lietu
vių
organizacijų
dalyvauja:
Kriaučeliūnų vardo Montessori
Vaikų nameliai, LB Vid. Vak.
apygarda, LB Gage Parko apyl.,
Dariaus ir Girėno lit. mokykla.
Skaučių "Aušros" tuntas ir Balzeko Liet. kultūros muziejus.
Pasiinformuoti galima telefonu
744-3370.
Illinois Atstovų rūmų nare Judy Barr Topinka su Pabaltiečių -Slavų organi

CHICAGOS ŽINIOS ! IS ARTI
SUMAŽĖS TARNYBŲ

CHICAGOS BIUDŽETAS

Taupymo sumetimais Chicagos
Mere J. Byrne pasiūlė naują
mere pasiryžo nubraukti 5500 1982 m. biudžetą, siekiantį 1 bi
tarnybų Chicagoje.
lijoną 867 mil. dolerių. Sis biu
džetas bus 50,7 mil. dol. dides
ARABAI CHICAGOJE
nis už 1981 m. biudžetą. Nau
Vienos Saudi Arabijos šeimos jame biudžete numatoma nuo
kontrolėn patekusi firma ruo savybių mokesčius sumažinti 6
šiasi dalyvauti didelėje statybo mil dol., tikintis, kad užteks
je, kuri apims visą bloką prie pajamų padidinimo, įvesto perei
Michigan gatvės tarp Rush ir tą vasarą.
Huron gatvių, Chicagoje. Sta
tybų planas siekia 200 mil. dol.
26 M. KALĖJIMO

IR TOLI
J, A. VALSTOtSE

— Lietuvių Enciklopedijos gi
mimas ir augimas — LB Cleve
lando apylinkės vakaronėje. Bus
X Lietuvos generalinė konsu
rodomas filmas apie Lietuvių
le i. Danžvardienė dalyvavo Ki
enciklopediją, jos pradžią, leidė
nijos respublikos tautinėje šven
jus ir bendradarbius. Visų pri
tėje. Priėmimą Chiam restorano
pažįstama, kad šioji enciklope
salėje suruošė Kinijos respubli
dija yra bene renkšmingiausias
kos Š. Amerikos koordinavimo
išeivijos veiklos paminklas. Dau
tarybos direktorius Stephen S.
guma jos tomus jau turi savo
P. Chen ir ponia. Taryba dabar
ĮKLIUVO
10
POLICININKŲ
Už terorizavimą šeimos G. knygų lentynose. Tikime, vi
zacijos valdybos nariais. Iš k.: Zenon Forowycz, Aidy Barr Topinka, Algis
atstovauja Kinijos ir kiniečių
X Dr. Kęstutis Kebiys at Regis — pirm. ir Loretta Grabarek. Organizacijai priklauso keturiolika tau
"VVatkins,
33 m., nubaustas ka siems bus įdomu pamatyti ir
Dešimts pdUcininkų, anksčiau
reikalams vietoje anksčiau vei vyksta iš Detroito ir lapkričio tybių.
Nuotr. Edmund Jarecki
lėti
26
metus.
Jis ^ibrovė į bu- išgirsti, iš kur, kaip ir kieno
dirbusių marąuette Parke, pa
kusių konsulatų. Priėmime bu 21 d. 7 vai. vak. Jaunimo centro
tą,
67
gatvė
ir
Crandon, Chica- \ d ė k a JĮ :pas m u s atkeliavo. Va
traukti teisman. Jie buvo su
vo ir solistė Dalia Kučėnienė, kavinėje minint a. a. rašyt.
gauti už kyšius, ginklus, auto goję, surišdamas tėvą, o motiną karonė vyks lapkričio 18 d., tre
kuri prieš porą metų koncerta Aloyzo Barono mirties metines,
mobilius, leidę spekuliantams su dviems vaikais, 9 ir 11 m. čiadienį, 7:30 vai. vak. Dievo
vo Tahvane ir dainavo Chicagos duos jo veikalų apžvalgą. Čia
pardavinėti heroiną ir kokainą amžiaus, uždarydamas miega Motinos parapijos kavinėje. Visi
bus pristatytas ir Aloyzo Baro
kiniečių renginiuose.
Dalyviai bus
Visi nebejaunuoliai, turį 31-41 majame. Pagrobė 56 dol, bran mielai laukiami
no paskutinysis romanas.
genybes,
televiziją
ir
ekraną.
pavaišinti,
(vmns).
X l i e t taur.'nio meno an
m. amžiaus. Vienas liudininkas,
kiuose, Judy Barr Topinka ne
PRIEKTA REZOLIUCIJA
samblis "Dainava" s a v o visuoX Marijos aukšt. mokyklos
kuris liudijo prieš šiuos polici Plėšikas buvo areštuotas, kai
— Kariuomenės šventė, ren
kartą yra dalyvavusi ir lietuvių
VYTAUTO
SKUODŽIO
tiniam narių susirinkime lapkri- Į Tėvų klubo susirinkimas bus lapninkus, buvo rastas nužudytas. tik išėjo iš apiplėšto buto. Du giama buvusių Lietuvos karių ir
renginiuose. Ji aktingai daly
jo sėbrai pabėgo.
REIKALU
čio 10 d. išrinko naują valdybą, j kričio 20 d., penktadienį, 7:30
šaulių, Los Angeles bus lapkri
vauja Baltų-Slavų organizaci
SUGAVO PAGROBĖJUS
Valdyba pasiskirstė pareigomis: vai. vak. mokyklos patalpose.
Illinois Atstovų rūmų 82-ji jos veikloje ir nuolat ragina
čio 22 d. su pamaldomis Šv. Ka
NUŽUDft PROFESORIŲ
pirmininkas — Vytautas Jasine- ! Bus Padėkos dienos proga lai- asamblėja spalio 18 d. priėmė
Areštuoti
K.
Howaird,
37
m.,
zimiero
par. bažnyčioje ir mi
įvairių tautybių žmones domėtis
vičius, vicepirmininkas — Alfre- i mėjimų traukimas, kad net dvi- atstovės Judy Barr Topinka pair
R.
McGee,
28
m.,
kurie
buvo
Humboldt
Parko
apylinkėje
nėjimo
akademija
par. salėje.
ir jungtis į JAV politinį gyve
das Urba, vicepirmininkė ūkio j d e ž i m t tėvų gris namo, nešda- ] į į į į j r e z o l i u c i ^ &R492) Vypagrobę
17
m.
moksleivę
pietų
mirtinai
nudurtas
sociologijos
nimą.
IR
— Bronė Strikausldenė, su sa
reikalams - Danguole Dginyte, m i e s i po kalakutą. I n f o r m a c i j ą ^ ^ S k u o d ž i o
^ ^
profesorius Edwin A. MarksChicagoje.
iždininkas Vytas Radys. finansų j teikia Richard Spry.
"CHICAGO SUN-TIMES"
man, 44 m., dėstęs Minois uni vo vyru gyv. Phoenfoc, Ariz., pa
Rezoliucijoje išsamiai išdėsty
sekretorė — Mėta GabaJienė. i
_
APIE PETRAVIČIŲ
versitete. Jis, anot studentų, sižymi savo nuoširdumu ir pa
ta Vytauto Skuodžio amerikie
rio
je
vasarą
vėsu,
o
žiemą
šilta.
galba artimui. Dėlto spalio 17
x Balfo Cicero skyriaus val tiškoji kilmė, išvykimas į Lietu
sekretorė — Julita Burgess ir
"Viktoras Petravičius yra Cia pat yra krautuvėlė ir, jei buvo stipriai įsijungęs į bendruo d. B. Strikauskienės gimtadienį
vakl. narys — Juozas Vieraitis. dyba praneša, kad aukų vajaus vą, išsimokslinimas, gyvenimas,
gyva legenda", — rašo Harold kam reikia dovanėlės, galima menės organizavimą Spėjama, gražiai paminėjo jų draugai ir
i užbaigimo ir narių bei prijau- darbas, suėmimas, neteisingi
kad jis užpultas apiplėšimo
Haydon "Chicago Sun-Times'' joje nusipirkti. —
artimieji, kurie nekviesti atėjo
X Ketvirtas Mokslo ir Kury-: čiančiųjų metinis susirinkimas kaltinimai ir pasmerkimas kalė
tikslais.
lapkričio 13 d. laidoje. "Dabar
Tačiau
lankytojams
reikia
pa
pasveikinti ir įteikti simbolinių
bos simpoziumas prasideda susi- bus lapkričio 2 2 d., sekmadienį, jimo bausme.
Tuo pačiu nu- 76 m. amžiaus, Lietuvoje gimęs
galvoti,
kad
visa
tai
kainuoja
dovanų. Visų vardu gražią do
pažinimo
pobūviu7:30
lapkričio
251j tuojau
po Sumos mirusiems
parapijos balsa- j šviečiamas ir gyvenimas ok. l i e MERŲ SUVAŽIAVIMAS
d., trečiadienį,
vai. vak.
lėje. Bažnyčioje
menininkas apsigyveno Chica- i ^ ^ d a r b o ^ pinigų.
Tfega,
vaną įteikė Sofija Liubartienė.
Jaunimo centro kavinėje. Įėji- fininkams prisiminti giedos sol. tuvoje rusų priespaudoje: gy goję 1949 m., jau įsigijęs nema- Į j a u m m o centro administracinė Chicagoje lapkričio 12 d. pra
— lietuviu Sporto sąjungos
mas nemokamas. Programoje Roma Mastienė ir muz. Antano ventojų persekiojimas ir pagrin žą pripažinimą Europoje, k u o - ; v a l d y b a neskaičiuoja savo įdė- sidėjo JAV miestų merų suva
dinių
žmogaus
teisių
ir
laisvės
suvažiavimas
šiemet bus Clevebus Rita Markelytė-Dagienė. Po- j Skridulio vadovaujamas parapimet jis laimėjo pirmą vietą už to darbo valandų ir jiems nerei žiavimas, kuriame dalyvauja
pažeidimai,
prasilenkiant
su
lande
lapkričio
14-15 dienomis.
būvio metu bus galima regis- j -jos choras. Pamokslą sakys kun.
grafiką Pasaulinėje parodoje kia algų mokėti Jie yra idea-1 daugiau kaip 100 merų. Pirmitruotis simpoziumia ir įsigyti į A . Rutkauskas. Visi kviečiami Helsinkio konferencijos nuta Paryžiuje, 1937 m.".
listai, kuriems rūpi, kad šis kul ninkauja (Lincoln, Neb., mere Bus renkama nauja sąjungos
rimais.
programinį leidinį, kuriame bus i dalyvauti,
Toliau korespondentas rašo tūros švyturys negestų. Bet ir Helen Boosalis. Ji nusiskundė valdyba ir kiti pareigūnai, ap
paskaitininkų biografijos, p a - '
Pasmerkiant toki sukrečian apie jo pasiekimus, gyvenant labiausiai pasišventusi valdyba sunkumais, kuriuos miestams tarti sportinės veiklos planai.
X Albina Poškienė lapkričio
tį Amerikos piliečio įkalinimą Chicagoie ir primena, kad jo takių didelių patalpų neišlaikys, atnešė Reagano taupymo pro
skaitų santraukos ir programa.
7 d. dalyvavo Motėm sąjungos
dėl jo taikaus siekimo naudotis "jaunatviškos energijos" įkvėp jei tam nebus pakankamai pi grama.
Bus čia parduodami bilietai i li
'niiiiniiniiminmiimniiiiiciirniniiin
centro valdybos posėdyje Holipagrindinėmis žmogaus laisvė tų darbu parodą galima pama nigų. Vien kasdieninėms išlai
teratūros - dramos vakarą l a p - ,
_.
.
,
Advokatas
kričio 27-tai dienai. Užbaigimo | ^ J ^ S S S S ^ S T S l mis, rezoliucija nutaria kreiptis tyti "Galerijoje" iki lapkričio doms metams reikia 52,000 dol.,
BYLA
DfSL
TARŠOS
ma Kat. Susivienijimo pirm. adv. į Valstybės Sekretorių, Senato
GINTARAS P. ČEPĖNAS
pokylis bus lapkričio 28 d., šeš
29 d.
o juk reikia tas patalpas ir re
Thomas K. Mack. Taip pat Su pirmininką, Atstovų Rūmų pir
Ulinois
gen.
prokuroras
T.
2649 W. 63rd Street
tadienį, 7 vai. vak. Beverly CounH. Haydon teigimu: "gamta montuoti, nes kitaip namas bus
sivienijimui ir jo pirmininkui T. mininką ir Minois Kongreso na
Fahner
iškėlė
bylą
East
Chica
Chicago, 01. 60829
try Club salėje. Visuomenė kvie
bei amžina vyro ir moters trau nugyventas.
Mack atstovavo Altos suvažiavi rius, kad jie dėtų visas p-įstan
gos, SI., miesto sanitariniam disčiama dalyvauti
TeL 776-5162
ka yra Petravičiaus pagrindi
Jaunimo centro narių skaičius
me spalio 17 d. Pereitais metais gas, kad Vytautas Skuodis arti
triktui
už
teršimą
Michigano
niai įvaizdžiai, paimti ir lietuvių didėja pamažu ir nario mokes
Kasdien 9—6 vai. vak.
X Floridos Anksimo Kranto Liet. Kat. susivienijimo seime
miausiu laiku būtų išlaisvintas folkloro ir mitologijos, nuspal tis sudaro tik mažą pajamų da- ežero ir Calumet upės. East
SeStad. 9—12 vai.
.
LB apylinkės valdyba per savo Rochestery, N. Y., A. Poškienė
iš kalėjimo.
vinti jo romantinės vaizduotės". llį. Išlaidų nepadengia ir paja Chicagos miesto leidžiamos į
ir pagal susitarimą
iždininkę B. Paškus atsiuntė 25 buvo perrinkta centro direkto
Baigiamoj pastraipoj nutaria Taip pat rašoma, kad jo darbai mos už išnuomojamas patalpas. tuos vandenis kanalizacija turė imiiiiiiiiiitiMimiiiiiiiiiiiiiiimiiiitmiii
dol. auką dienraščiui stiprinti re trejiems metams.
ma: "šios rezoliucijos atitinka- yra vokiečių ekspresionizmo įta- Valdyba turi ieškoti papildomų jo net vėžį sukeliančių medžiagų.
Labai ačiū.
X Sofistų D . Stankaitytės ir mas kopijas įteikti Anatolijui I koie, nors vėlesni darbai žengia pajamų. Tam tikslui yra ruo
X Chicagos Aukšt. Irt. mokyk A. Grigo koncertas, akompanuo Milūnui, Lietuvių Respublikonų į toliau už "nekantru ekspresio- šiamas pobūvis gruodžio 6 d., PERDALINAMA 0HICAGA
Advokatas J0MAS StBAITIS
jant
muz.
A.
Vasaičhri,
bus
lap
los tradicinis vakaras šiandien
federacijos pinnminkui ir Algiui 1 n izmo spontaniškumą". Anot 4 vai p. p. Jaunimo centro di
6247 So. Kedzie Avenae
Įvairiose Chicagos miesto da
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. kričio 15 d., sekmadienį, 3 vai. Regiui, Baltų-Slavų organizaci-' kritiko Haydon: "Jis užmaskuo- džiojoje salėje su šilta vakarie lyse pasikeikus gyventojų skai
Chicago, Ulinois 60629
Dar yra vietų. Visi laukiami į popiet Jaunimo centro didžiojoje jos pirmininkui, su nuoširdžia į į a ivaisjdžius rupia tekstūra. ne ir įdomia programa. Jauni čiui, pertvarkomi balsavimo ra
TeJ. — 776-8708
Jaunimas laukiamas šokiams už; salėje. Bilietai po 6, 5 ir 4 doL viltimi, k*d jų pastangos sie- Į nelygiais pakraščiais ir laisvai mo centro lankytojai turėtų jonai
Darbo /ai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
5 dol. Bilietus įsigysite prie! gaunami Vaznelių prekyboje. kiant panaikinti Sovietų paverg tepama spalva, tuo papildyda jausti pareigą į šį renginį atsi
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
Cpr.). 'Koncertą rengia
Lietuviškos tų tautų priespaudą tikrai išsi mas poetinį paslaptingumą".
lankyti ir tokiu būdu prisidėti
įėjimo.
PLATINKITE "DRAUGĄ".
ĮSkautybės Fondas.
(pr.). pildys".
prie šio mums brangaus lietuvy
RUOŠIAMfiS JAUNIMO
X 'Tituanioos*' futbolo krabo
bės židinio išlaikymo.
Vakaro
Rezoliuciją pasirašė Illinois
CENTRO VAKARIENEI
tradicinė vakarienė su šokiais į x P o Damoklo Kardu U dalies Atstovų rūmų pirmininkas Anrengimo komiteto pirmininkė ^
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
bus lapkričio mėn. 28 d. šaulių! sotiktuvės rytoj, Jaunimo cen- thony H. Ryan, Sr. ir sekreto
Jaunimo centras teisingai va Sofija Džiugienė jau yra pa
namuose. Gros "Vyties" or- j t™ kavinėje, 5 vai. vak. — tuoj rius ( d e r k o fthe House) An- dinamas lietuvybės židiniu ir lie siuntusi bilietus organizacijoms,
kestras. Pradžia 6:30 vai. va-i P° Stankaitytės ir Grigo kon- thony J. Leone, Jr.
tuvių namais. Jie savi ir juose tačiau, jei kas dar nėra bilietų
kare. Svečius kviečiame įsigyti certo. Vaišes ruošia Moterų klu
Atstovė Judy Barr Topinka apsilankius jautiesi tartum sa gavęs, juos dar gali gauti.
Naujas romanas, išleido LIETUVIU SAULIŲ SA-GA
bilietus iš anksto klube, 2614 bas. Visi kriečiami dalyvauti
yra čekų kilmės ir tikrai nuošir voje pastogėje. J. C. namų du
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
Etaė DimfaMkienė
(pr.).
West 69 St.
(pr.).
di lietuvių ir kitų pavergtų tau rys atviros lietuviškoms orga
pirmuosius 3 pokario metus.
Viršelį su aplanku piešė
X Marquette Parko Lituani tų reikalų gynėja. Ji yra plačiai
nizacijoms, kultūriniams rengi
dail.
P.
Aleksa,
303
pusi.,
kaina
su persiuntimu $845.
X NAMAMS PIRKTI PA stinė mokykla kviečia jus daly
susipažinusi su gyvenimu Sovie niams, pagaliau juose yra ir li
SKOLOS duodamos mažais mė vauti tredkriniam baliuje, kuris
Užsakymus siųsti:
tų pavergtose tautose ir ypač tuanistinio švietimo įstaigos.
nesiniais {mokėjimais ir priei įvyks gruodžio 5 d., 7 vai vak.
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
dabartine padėtimi ok. Lietu Jėzuitų koplyčios lankytojams
namais nuošimčiais. Kreipkitės į parapijos salėje, šokiams gros
Lapkričio
14
d.
voje. Ji visur atstovauja pa malonu po pamaldų susirinkti
CbJcsgo, m. 60629
Mutual Federal Savings, 2212 "Aido" orkestras.
Programą vergtųjų reikalus ir mielai da- kavinėje ir prie kavos puodelio
1935 m. Franklin D. Roosevelt
West Cermak Road. — Telef. atliks "Vaivos" ansamblis. Dėl
Illinois gyventojai dar prideda 40 ct valstijos mokesčių.
lyvauja
įvairiuose
tautybių
j
pabuvoti
jaukioje
ir
skoningai
paskelbė
Filipinų salas federaci
VI7-7747.
(«k.). rezervacijų skambinti L. Vėžiekultūriniuose ir politiniuose įvy-1 tvarkomoje J. C. kavinėje, kū ja ir prižadėjo duoti nepriklau
nei teL 436-5369 arba Julitai
X Balttr Monumento, Inc.,
somybę iki 1946 m.
Burgess teL 776-1450.
2621 W. 71 Street, teL 476-2882,
1935 m. gimė Jordano kara
Tėvų komitetas
le
|
f- '
sav. Leonidą Kazėnienė.
Visų
lius Husseinas.
(pr.).
rūšių paminklai prieinamiausio
1947 m. Jungtinės Tautos pri
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar
X
Reikalinga
padavėja
Alice's
mis kainomis ir sąlygomis. At
pažino
Korėjos
nepriklauso
neaiški
Kainos kyla. Infliacija didėja Lietuviškai spau
dara 10—6 v a i
(sk.). restoranui, 4506 W. 63rd S t
mybę.
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl
Skambinti telef. 582-7295. ( s k ) .
1948 m. gimė Didžiosios Bri
pakelti prenumeratos mokestį.
X Akiniai siuntimai i Lietutanijos princas Čarlis.
X Lietuvių Operos balius šiais
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
rs. Kreipkitės į V. Karosaite—
1970 m. ciklonas nusiaubė Ry
metais įvyksta lapkričio 28 d.,
ta
lietuviškos
spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip
Optical Studio 2437Vfe W. Litų Pakistano pietini pajūrį bei
7:30 vai. vak., Tautinių namų
kas
išgali,
remia
ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams
fhuanian Plaza Ct. (69th St.)
Bengalijos įlanką. 2uvo apie
salėje. Baliui vadovauja op.
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir
Chicago, UI. 60629. Telef. — vald. vicepirm. Vaclovas Mom300,000 žmonių.
ryžto
dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje.
778-6766.
(sk.) kus. Kviečiame ir prašome da
1973 m. Didž. Britanijos prin
Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
cesė Ona ištekėjo už kapitono
lyvauti ir vietas prie stalų pra
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK COUNx Lapkričio 14-15 dienomis
Mark
Phillips.
šome užsakyti paskambinus jo
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-AmeDonnelley Hali, 2235 S. King
telefonu: 925-6193. Jūsų daly
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai
Drive, įvyks tarptautinė paro
vavimas padės dar ir lotais me
siųstų čekius tik U.S. doleriais.
_
da, kurioje dalyvauja tautinių
fa
DENGIAME IR TAISOME
tais pastatyti naują operą Jūsų
Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
saldų prapf- "Grandis" su savo
VISŲ R r ŠI v STOGUS
visų laukia Lietuvių Operos na
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks
kultūriniu skyriumi ir maistu.
riai
(pr.).
Už
savo
darbą
garantuojame
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per
Visuomenė kviečiama dalyvauti.
x Taupymo bendrovei, Marir esame apdrausti.
daug neapsunkins.
(pr.).
quette Parko skyriui, reikalinga
Skambinkite —
Jūsų.
x MAS CV organizuoja kelio tarnautoja,-as — "teller". Pil
ARVYDU KIELAI
KUN. P. CIBULSKIS, MIC
nę j Kal&kursus traukiniu. I>*1 nam arba daliniam laikui. Su
TH.:
434-9655
srbs
737-1717
inforrranyis skambinti Laimai! patyrimu ar be patyrimo. Kreip- LB Clevelando apylinkės vakaronių vedėjas V Manūnas pristato spahc 22
,finmg&'
adn»imstratoritu
(sk.) d. referentę Mirgą Bankaitytę.
Aolattytei teL 666-1357. (pr.). |tis telef. 925-7400.
Nuotr. V. Bacevičiaus

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

PO DAMOKLO KARDU H DALIS

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI

