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J. Šlepetys 1919 pradžioje įj
tojo į Lietuvos kariuomenę, daly
vavo kovose su bolševikais ir bei
mor^tininkais, apdovanotas V>
čio kryžiumi su kardais. Lietuve
kariuomenės vyr. štabe ėjo įvai
rias pareigas. Vidaus reikalų mi
nisterijoje buvo Zarasu, Panevj
žio, vėliau Vilniaus miesto ir ap!
krities viršininkas. Laikinojoj
Lietuvos vyriausybėje buvo v:
daus reikalu ministeris.
Išeivijoje J. Šlepetys buvo vi<
nas Lietuviu Bendruomenės pi
dininkų, pirmininkavo LB N e
Yorko apygardai, tris kadenc
jas buvo JAV LB tarybos narj
ir jos pirmininkas. Gyvai reiškė
Lietuvių teisininku centro vald]
boję. Lietuviu politiniu kalini
vadovybėje, Lietuvių veteran
s-gos Ramovės vadovybėje. Bei
dradarbiavo lietuvių spaudoj
Drauge, Lietuviu Dienose, Da
bininke, Karyje, Teisininku 2
niose rr kt
Nuliūdę lito J. Šlepečio žm.

585-9500

Nr. 26!

Bona. — Vakarų Vokietija j pareiškė spaudai, jog europi*
rengiasi priim ti svečią, — Sovie čiai jau nebetiki, kad sovietai si
tų Sąjungos ;prezidentą Leonidą daro Europai grėsmę. Toms nuc
Brežnevą, kuris atvyksta Iapkri- taikoms, kaip pareiškė britų m
čio 22. Jo viziitas sutampa su pla- siginklavimo grupės vadas I
čia pacifistine vokiečių kampani- Thompson, nenorėdamas padėj
ja, į kurią įsiju:ngė ne tik komunis- ir Lenkijos "Solidarumas". Vaks
tai ir kairieji socialistai, bet ir ki- riečiai, stebėdami įvykius Lenk
tos grupės: darbininkų unijos, joje, kalba, jog komunistų blok;
aukšti liuteroiIU dvasiškiai, inte- byra, sovietų užnugaris silpnėji
lektualai, ganįtos apsaugos gru- todėl nesą reikalo leisti lėšas nai
pės, kelios mc>terų ir jaunimo or- jiems ginklams. Kiti britų polit
ganizacijos. Jos reikalauja, kad kai nurodo, kad Vakarai jau bai
Nato valstybės, ypač Amerika, dė vienašališką nusiginklavim
pradėtų su So vietų Sąjunga dery- Prezidentas Carteris nutarė neb
bas dėl ginklą ivimosi varžybų su- gaminti bombonešio B — 1. J
stabdymo. K(mservatyvūs vokie- sustabdė neutrono bombos gam;
čių politikai :stebisi ir rūpinasi, bą, tačiau šis pavyzdys nepave
kodėl
pacif ištinęs
vokiečių kė sovietų vadų. Jie toliau didii
nuotaikas M askva plačiai panau- savo raketų skaičių, pakeitė pas
doja savo tiki>lams, savo propa- nusias naujomis, daugiagalvėm
gandai ir agi tacijai. Washingto- raketomis, kurių užtaisai nukrei
Santiago Carrillo, socialistų vadas Felipe Gon alez ir sena komunistų veikėja, partijos pi mininkė Dolores Ibarruri. nas ne tik n<
;atsiliepia savo pro- ti į Vakarų Europą.
D a r minėjo, kad mane po ka
pagandos priemonėmis, bet dar
Pierre Galand, Belgijos taik
Įėjimus trankysią tik iki birželio
"pila žibalą itnt ugnies" įvairiais
ir nusiginklavimo komiteto pi
11 dienos, paskui pakeisią sąly
pareiškimais apie branduolinio
mininkas, pripažino, kad jo org
gas (nuo birželio 1 1 d . prasideda
karo galimurnus, apie atominių
nizacijai tektų keisti taktiką, į
nutrėmimas
Red.
pastaba)
užtaisų sprogdinimą "demonstrapasirodytų, kad sovietai kietai h i Pratempsiu kaip nors tas pora sa
H
cijos" tikslais
kosi dėl savo naujų SS — 20 r i vaičių. Linkėjimų visiems. Su
Kolumnist*• Evans ir Novak
ketų ir nesutinka sustabdyti ų
Dievu!
— Pr< zidentas Reaganas at- rašo, kad vok
;iečių socialdemokra dislokavimo.
leido iš >areigų Arthur Flem- tų pirminink
as Horst Emhke saEuropiečiu taikos judėjimus v< iming,
C: rilinių teisių komisijos ko, jog prezii
Juliaus Sasnausko adresas nu
Žada daugiau laisves ūkių vadovams
dentas Reaganas tu- kia sunkėjančios ekonominės a >pirminin ą ir paskyrė juodą res- retų aplanky
trėmime.
ti Vakarų Vokietiją linkybės. Taikos mylėtojai tvir iMaskva. — Sovietų Sąjungos senu: priekaištus, kad blogas pla publikon Clarence Pendleton.
Tomskaja obl., s. Parabelskoje,
ateinantį pavasarį. Ir opozicijos —
Aukščiausias
sovietas šiandien navi] įas ir centre daromos klaina, kad Amerika yra toli prale 1Sovetską j a 147 a.
— Ha nburgo uoste Vak Vo- krikščionių d
iemokratų
pirminin>akenkia
Bristo
gamybai,
savo
sesijoje
turės
patvirtinti
nau
kusi
sovietus strateginių gini U
dos
kietijoj c jsidegė prekinis Sudano kas Helmut
Julių Sasnauską apgyvendino
Kohl
pareiškė
parti
srityje, ir europiečiams nereū ia
bendrabutyje ir dirba santechni jas partijos direktyvas, liečiančias Daži ai kolchozų javai yra trans- laivas. I rantinėje nuo jo sude- jos suvažiavii
ne, kad prez. Reaga- "veržti diržų" naujiems gir
Djami
šimtus
mylių
į
sande
žemės
ūkio
problemas.
Prieš
so
porti
gė skyste kuro sandėlys, tiriama nas turėtų p
ku.
ats atvykti ir paaiš- lams įsigyti.
vieto sesiją vyko komunistu par liūs, o vėliau tie patys javai vėl gaisro pi ežastis.
I
__^ ^^_ t^^
kinti vokiečiui tautai savo vyriau-.
Strateginiu ginklų institu as
Genutė Navickaitė balandžio tijos komiteto posėdžiai. Brežne veža: ii į rajonus, kur jie buvo iš— Au« Talijoje nužudytas Grai-, sybės planus,
Kiti
vyriausybės
naj
ti.
Labai
daug
bulvių
ir
darvas
pasakė
gan
atvirą
kalbą,
ku
Londone
pareiškė, kad šių Eu: >
augii
kijos gen ralinis konsulas. Jis ras riai jau bijo
17 d. laiške rašo:
,
kad
griežti
saugu
rioje
pripažino,
kad
šių
metų
der
pos nuotaikų skaudžiausias i ažovi\ supūna dėl sandėlių stokos, tas negy tas su nugaroje kyšan- mo reikalavi
— Pirmomis laiško eilutėmis
mai
padarytų
prezidarinys galėtų būti Amerikos i: 3 d įeralinis sekretorius paža- čiu peili i .
sveikinu Jus su gražiu pavasariu lius buvo labai blogas jau treti
dento Reaga no
vizitą
nereikšliavimas nuo Europos. Ameril DS
— Irai o musulmonų vadas aja- mingu. Tikr
ir artėjančiom Šv. Velykom... 19- metai iš eilės. Žemės ūkiui pada dėjo ;udaryti programą, kuri dauiausiai kiltų prieš jį politikai galėtų nutarti, kad i ėryta
didelė
žala,
nuo
kurios
ken
duos
galių
valstybinių
ūkių
giau
tol a Kh( meini pasmerkė Saudi nukreiptos d
tą balandžio pas m u s talkos die
emonstracijos. Toks ra ko tartis su europiečiais. Ti >
' na IT reikės dirbti kaip paprastą čia visa sovietų ekonomija, pasa ar K Ichozų vadovams. Sprendi- Arabijos Viduriniųjų Rytų taikos vizitas galėti,
kė
Brežnevas.
mų arymas bus mažiau centra- planą, k ris esąs priešingas isla sąjungai, paii tik pakenkti Nato met Nato paktui ateitų labai ri i ! dieną. Tiktai už ją niekas nemo
'eiškė kolumnistams tas suirimo pavojus.
kės. Kaip praeis ši brangi šventė
Jis nurodė, kad vyriausybė tu lizuo amas. Patys ūkiai turės nu- mo įstat mamsvienas JAV dliplomatas.
parašysiu vėliau.
— Sei ato debatuose dėl savarės sumažinti kai kurių pramonės tarti, kuriame hektare ką sėti, kaStebėtojai sutinka, kad Vakarų
šakų penkmečio planus. Nauji da p adėti vienus ar kitus darbus, noriškų naldų viešose mokyklo- Europoje tai kos sąjūdis labai suPrezidentas apie
(Bus daugiau)
vyriausybės investavimai bus su Jis r ikalavo partinių organiza- se įsikar čiaves Pietinės Karoli- stiprėjo po I*4ato nutarimo dislomažinti 42 bil. dolerių. Kai kurie ei jų •ūpintis sandėliais, duoti vie nos sen. Ernest Hollings pavadi- kuoti naujas; branduolines "Perraketinius ginklus
daugiau no Ohio senatorių žydą Metzenplanai pateko į sunkumus dėl tinia ns žemdirbiams
shing" ir skriejančias raketas,
Washingtonas.
— Šiand ;n
„senatorium
iš B'nai Olandijoje i
priežasčių, kurių vyriausybė ne teisu , didesnės iniciatyvos. Brež- baumą
prezidentas
Reaganas
turi pa
r
Belgijoje
tokių
ra
gali kontroliuoti, tai oras ir tarp neva , pakartojo seniau girdėtus B'rith". Vėliau sen. Hollins at- ketų disloka'*dimas tapo neįmano- kyti kalbą apie užsienio politi a:ą.
tautinės padėties komplikacijos, ragii imus geriau rūpintis priva- siprašė.
mas. Vyriau:sybė, kuri sutiktų jas Baltieji Rūmai atidengė, kad
na Teodora, dvi dukterys: P. Venc
sklypais,
teikti
jiems
dauačiais
onijos spauda skelbia, priimti, tikri
pasakė Brežnevas—
Ja
vo
kalboje
Nacionaliniame
sp
ausiai
būtų
greit
nu| kuvienė Paryžiuje su vyru, dr. A.
ugiau paramos, geriau organizuoDidesnė jo kalbos centro komi
kad mc erų žurnalo reporteris, šluota sekaiįčiuose
rinkimuose, dos klube prezidentas pasiūlys oJanačienė su vyru New Yorke,
ti p ivačių sklypų savininkų išprezidento Nepastovios belgų ir olandų val- viety Sąjungai visai išvežti iš 1
tete dalis buvo skirta maisto klau
siekęs i iterviu su
vaikaitis Mindaugas. Velionis lai
augi įtų maisto produktų supirki^Jancy,
sumokėjo
prezi- džios laukia Sovietų Sąjungos — ropos vidutinių nuotolių br: usimui. Tai esąs ekonomine ir po
žmona
dojamas šeštadienį, lapkričio 21 d.,
mą.
nlitine prasme pats visų ekonomi
dento ' atarėjui Richard Allen Amerikos d erybų Ženevoje, kur duolines raketas arba, nesusi
iš Apreiškimo parapijos bažny
anių klausimų centras. Brežnevas
1,000 d 1. "Mainichi Shimbun" jos turėtų pr asidėti lapkričio 30 d. rus, gerokai sumažinti jų skaii
čios
ių.
Izraelis
baudžia
nesakė, koks buvo gautas javų
rašo, ka I toks sumokėjimas lai Belgijos flarrtų komiteto prieš ato Tuo Amerika parodytų savo
minius ginkilus pirm. Dirk Barezz rą valią nedislokuoti naujų 'fi
derlius, tačiau JAV valstybės de
kytinas dysiu".
neramius arabus
li
partamento žiniomis, javų sovie
— Bt Aisios prezidento žmonos
ketų Europos šalyse, jei Kreml us
tai gavo 175 mil tonų, arba 70
U •uzalė. — Izraelio kareiviai Rosalyn i Carter sekretorė Ma- Maskvo j demonstravo sutiktų išgabenti savo jau išstž •ynuoš. mažiau, negu buvo planuo susr] ogdino okupuotuose arabų ry Fine i Hoyt pasakė, kad tas
tus raketinius ginklus.
ta. Šių metų derlius buvęs mažes m i e tuose penkis namus, nes įta- pats jap >nų žurnalas turėjo pasigrup
•e
vokiečių
Lapkričio 30 Ženevoje turi r. •anis už 1980 ir 1979 metų. Todėl rian a, kad čia gyvenantieji ara- kalbėjin ą su ponia Carter, tasidėti
JAV — Sovietų Sąjun fOS
Maskva,
—
Pirmadienį
MaskSovietų Sąjunga turės skirti dar bai mėtė į izraelitus kareivius čiau ne siūlė, nei mokėjo jokių
pasitarimai
dėl ginklų kontre ės.
vos Raudorįojoje aikštėje būredaugiau lėšų javų importavimui. "Mc lotovo kokteilius". Arabų ne- honorar \Si
prezidento
Reaga no kalba ieŠiemet sovietai turės įsivežti apie ram imai privertė uždaryti Bir
— L nkijos "Solidarumo" va- lis vokiečių surengė demonstraci kia pademonstruoti viešajai '. !uVieno arabų dovybė Silezijoje paragino savo ją. Ekeltucne plakatuose buvo
43 mil. tonų javų.
Zeit universitetą.
aščio redaktorius suimtas, ki- narius eškoti kandidatų į vai- reikalaujam, a teisės išvažiuoti į ropos opinijai, kad Amerika įeBrežnevas savo kalboje palie laik
aikraštis uždarytas 10 dienų. vadijos ir miestų tarybas būsi- Vakarų Vok:ietiją. Saugumo val- siekia ginklu lenktynių, o tik eitė javų supirkimą valstybės rei tas
dininkai gn;it vokiečius išsklaidė, kalauja, kad nusiginklavimas į e i griežta cenzūra.
muose inkimuose.
kalams, jų sandėlius, transporta įvesi
sumetė į a rvažiavusius automo- būtų vienašališkas.
vimą, paskirstymą. Jis pakartojo
Lenku derybos
bilius ir nu sivežė. Vienas civilis,
Nato vadovybė 1979 m- m takuris
bandė
lo
sekretorius
• demonstrantus foto- rė dislokuoti 572 "Cruise" ir
V ršuva. — Vakar Lenkijos
grafuoti
bu\
ro parmuštas ant že- "Pershing" raketas, atsakan į
Kancleris siūlosi
usybė
vėl
turėjo
pasitarimą
vyri
egan
Kinijoje
I
mės.
Mask
vos disidentų žinio- naujai sovietų išstatytas 270 SS
arbininkų
"Solidarumo"
atsu (
tarpininkauti
mis,
demoi
nstracijoje
dalyvavo —20 raketas, kurių kiekvi na
is.
—
Iždo
sekretorius
Pekm
stov is. Vyriausybė siūlo sudaryti
septyni
vyra
i
ir
vienas
vaikas.
neša po tris branduolinius uzBonna. — Vakarų Vokietijos " t a i tinį santaikos frontą", tačiau Donald Regan lankosi Kinijoj su
A. a. Jonas Šlepetys
šia
proga
užsienio spauda pri- taisus.
kancleris Helmut Schmidt pasa dari ininkų reikalavimai vis ple- aukštais valstybės, prekybos ir
kė Londono Times reporteriams, čiari i. Vienus patenkinus, keliami iždo d tpartamentų pareigūnais, mena, kad Sovietų Sąjungoje dar
— Olandijos
vyriausybė pa kad jis bandys suvesti abiejų di nau i, rašo "Trybuna Ludu", pa- Bandon a plačiai aptarti ateities gyvena apie: 1.8 mil- vokiečių, išKALENDORIUS
skelbė, kad jei Olandija pasius ka džiųjų valstybių vadus: sovietų sme kdama tautos skaldymą.
prekybo ryšius. Kinijos delegaci- sklaidytų I I-jo Pasaulinio karo
reivių į Sinajaus taikos priežiūros prezidentą Brežnevą ir JAV prezi
Lapkričio 18 d.: Odonas, 5aA >ie 30,000 lenkų studentų pa jai vad vauja vicepremjeras ir metu. Po k aro apie 85,000 gavo
kariuomenę, jie bus arba sanita dentą Reaganą, kad jiedu geriau skel ė sėdėjimo streikus, paskai- ekonom nių reikalų ministeris Bo leidimus iš^/•ažiuoti. Salia sovietų lomėja, Lizdeika, Ledrūna.
žydų, vokiečiai buvo didžiausia
rijos, ar transporto daliniai, su vienas kitą suprastų ir įsitikintų, tų 1 Dikotą Varšuvoje, Wroclawe. Yibo.
Lapkričio 19 d.: Pontijonas, Sedaryti iš savanoriu.
kad nė vienas iš jų nėra karo Stut entų vadai organizuoja visų
Amei kos — Kinijos prekyba tautinė gni]pė, gavusi emigracijos verina, Dainotas, Rimgailė.
streiką nuo pemai iekė 4.8 bil. dol., tačiau vizas. Dar !»pie 100,000 vokiečių
— T i m e žurnalas skelbia, kad kurstytojas. Kancleris išreiškė su auk tujų mokyklų
Saulė teka 6:42, leidžiasi 4 29.
buvęs Prancūzijos
prezidentas sirūpinimą kai kuriais JAV vadų lapl ričio 24 d. Reikalaujama keis davė di lėlį perteklių Amerikai, laukia vizų. Manoma, kad demonORAS
Giscard d*Estaing planavo aten pareiškimais apie "ribotą" bran ti š ietimo įstatymus, duoti dau- kuri iš Kinijos importavo pre- stracija pla nuota prieš Brežnevo
ik. Vokietiją, kuri ga
Debesuota, su pragiedrul ais,
tatą prieš Libijos diktatorių Kha- duolinį karą, pripažindamas, kad giai autonomijos. Radomo teeh- kių už
uti, kad vokiečiai būtų j temperatūra dieną 60 1., nakt 40
dafj.
Tam
planui nepritarusi tokios kalbos sudaro jam daug no!< gijos institute reikalaujama Kinijos
laipsnių.
sunkumų Vokietijoje.
vai.
JAV vyriausybė.
pak isti rektorių.
šiesi jos paveikslą, ir ne tik kaip
žeidžiantį prisiminimą, bet visu
pirma kaip tikėjimo, vilties ženk
la
j a u anksčiau ruošiausi Jums ra
syti, dar prieš Motinos šventę.
Sveikinu Mamą ir Babunę...
Sunku surasti tai šventei tinka
mų žodžiu. Čia prie gulto turiu
mažytę Leonardo Madoną ant
pašto ženklo, — ir atrodo, kad į
tą niūru būstą įsiveržia gyveni
mas, meilė, amžinas pavasaris.
Julius Sasnauskas gegužės 11 d
laiške rašo:
Šis m ė n u o vadinamas Marijos
vardu, Marijos, kuri mums tokia
artima su skausmo kalaviju per
verta širdimi ar stovinti po Sū
naus kryžiumi. Bet tai n e vien
liūdesys, nes žinome, kad ten
Masines Madrido demonstracijos prieš Ispani; »s įstojimą į Nato sąjungą vadai: iš kairės komunistų partijos vadas
niekas nepraėjo veltui...

MIRĖ J O N /vS ŠLEPETYS
New Yorkas. — Sekmadienį
lapkričio 15, New Yorke mirė Jo
nas Šlepetys, Nepriklausomos Li<
tuvos kariuomenės pulkininkas
advokatas, visuomenės veikėjas
Buvo gimęs 1894 vasario 27 Nar
vydžių k, Daugailių vis., Uteno
aps.Baiges pradinius mokslus, m<
kėši Petrapilyje, baigė karo mo
kyklą Odesoje, 1929 m. Aukštuo
sius karininku kursus ir 1932 m
VDU teisių fakultetą. Valstybi
nes ir administracinės teisės stu
dijas gilino Tuebingeno un-te.

OflCAGO, ILLINOIS 6063

STIPREJA EUROPOS
T/ UK0S SĄJŪDŽIAI

MOSŲ K MINIAI
(Tįsinys)
Rašo Julius Sasnauskas:
— štai ir pavasario pirmosios
dienos. Nors į mūsų kamarėlę,
nei į tą pasivaikščiojimų šulinį
saulė dar neužklysta, bet vis tiek
smagu, kad dienos ilgėja, o tas
dangaus lopelis tarp grot? toks
giedras, net akys skauda bežiū
rint... Pasimatysim, deja, tik ba
landį, taip sakė valdžia...
...Laišku išsiuntimas tapo tik
ra problema: pats nereikšmin
giausias sakinys pasirodo įtarti
nas, su "pretekste", gaunu iš
naujo perrašinėti... Laiškas Zitai
kone mėnesį vaikšto tai pirmyn,
tai atgal, niekaip neįveikdamas
visu barjeru.
... Kameros kaimynas gąsdina
Sibiro pamėklėmis, pranašauja,
kad ten iškratys iš galvos visas
"paikystes"...
1981 m. per Sv. Velykas J. Sas
nauskas rašo saviesiems:
— Aleliuja! Sveikinu visus šį
nuostabų Prisikėlimo rytą! Nors
aš negaliu, kaip Simonas nuimti
nuo Jūsy pečių to kryžiaus, bet iš
visos širdies trokštu, kad jis būtų
lengvesnis...
Praeis metai, grįšiu namo, vėl
bus gražios Šventės, o kažkur gi
liai vis tiek pasiliks tokiu dienu
atsiminimas, tas kalėjimo Šven
čiu juokingas graudumas...
Gabens mane į Tomsko gu
berniją. Dievas duos, neprapulsiu,
nesiduosiu Sibiro praryjamas. Tik
Jūs daugiau nesikrimskite.
Julius Sasnauskas gegužės 6 d.
laiške rašo:
— Štai jau gegužis, paskutinis
mano mėnuo rūsy. Nors ir sun
kiai stumiu tokioj vietoj paskutinei
dienas, ypač dar pavasarį, bet vis
gi smagu, kad jau galas... Galas,
kuris atrodė toks neįtikėtinas, pii
mąkart žiūrint į tas betono sie
nas ir tinklą virš galvos. Laisvt
dar toli, bet iš vietos į vietą n e
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Brežnevo kalba
apie blogą derlių
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SUSITIKSIME
LIETUVIŠKAME SODŽIUJE

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

V-> metų 3 mėn.
$25.00 $17.00
$26.00 $18.00
$25.00 $17.00
$25.00 $17.00
$22.00 $15.00
$17.00

Praėjusį pavasarį gegužės nį pradėjome kitas planuoti.
dftiau8.
Nuotr. V.
„Senpilės" suvažiavime.
mėn., ilgojo savaitgalio metu, Pirmuosius metmenis užmė
prityrusių skaučių skyrius tėme vadovų,-vių suvažiavime
„Pelėdų" skiltis Jurgio Loren
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
MIRUSIUS
SVEIKINAM
rengė skautiškas susitiktuves Dainavoje, o, susitikę Chicaco vardą įrašė su 60 dol. auka.
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
PRISIMENANT
nesaugo. Juos gražina tik ii anksto
SUKAKTUVININKĄ
niais nuo 8:30 iki 12:00.
„Senpilę" Beaumonte, Ohio, goje,
Skautininke Ritonė Rudaiper d v i d i e n a s
susitarus. Redakcija už skelbimų
Gražu mirusiuosius prisi tienė savo mamytę Oną
• Redakcija dirba kasdien 8:30
kurios buvo tikrai sėkmingos. sustatėme pagrindinį planą ir
„Skautybės Kelio" ir kitos minti malda, papuošti kapą
turinį neatsako. Skelbimų kainos
—
4:00,
Šeštadieniais
8:30
—
Dalyvavo 108. Visi entuzias darbų ratelį užsukome.
skautiškos ir lietuviškos spau gėlėmis, bet taip pat prasmin Tonkūnienę pagerbė 50 dol.
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
tingai jungėsi į šio suvažia
auka.
Sekančioms susitiktuvėms, dos aktyvus foto korespon
vimo programą.
kurios numatytos gegužės dentas klevelandietis v.s. Vla- ga pagerbti jų vardus įamži
nant vertinguose leidiniuose.
SĄSKRYDIS
Nemažai pastangų, darbo ir mėn. 29-30-31
rengėjais.
A t s a k i n g ą j į planuose ir kartu organi
. , -dienomis
• ,Daina, ., das Bacevičius neseniai LSS Seserijos leidinyje „Sese,
BEAUMONT
vaizduotės pareikalavo tokio voje, Parmkome mūsų klasiko
rengimo komitetą sudaro: vyr. zuotis, kad jis būtų ne tik
„ ^ ^ ( s ^ , ^ , , budėk!" skautės įamžina savo
STOVYKLAVIETĖJE
pobūdžio susitiktuves suruošti,
skaučių — Vilija Nasvytytė, gausus, bet kartu naudingas,
Krėves knygą „Siaudi- sukakti. Mielam broUui Vladui
įdomus ir nuotaikingas. ;
nors ir idėją (suvažiavimo Vinco
nėj pastogėj". Dainavos linkėdami ilgiausių metų, brangių mirusiųjų vardus jų
1982 m. gegužės 28-31 sk. vyčių — Remigijus Belzinsaukas
programą skirti vienai litera stovyklavietė savo gamta ir linkime ir toliau informuoti vardu įteikdamos
dienomis, Memorial Day kas, j. skautų — Marius Juodi- Pasisakymai, siūlymai ir
knygos
išleidimui
paskubinti.
tūros knygai) pasisavinome iš dvasia labai artima Lietuvos skautiškąją ir bendrai lietu
savaitgalyje, įvyks vyr. skau sius, ryšininkas su BSA — pageidavimai yra laukiami iki
Tokių
aukotojų
tarpe
yra:
s.
ateinančių metų sausio 15
vengrų skautų, bet patys sodžiui, apie kurį taip plačiai viškąją visuomenę savo
čių, sk. vyčių, gintarių ir j . Vytautas Staškus ir koordina
Regina
ir
Albinas
Smolinsdienos. Siųsti Stefai Gedgau
vykdėme pirmą kartą. Taigi ir nuoširdžiai rašė Krėvė. Šį įdomiomis skautiškų ir lietu
budžių
sąskrydis
prie torė — Stefa Gedgaudienė.
programos
suplanavimas pavasarį mūsų jaunimas yra viškų įvykių foto nuotrauko kai, po 50 doL įteikę j . sk. Inos Clevelando, Beaumont stovyk
Minėtų vienetų nariai dienei, 22!6 Coventry Rd.,
buvo lyg kokia mįslė, tačiau kviečiamas keletą dienų tokia; mis. Gera nuotrauka spaudoje Gierstikaitės ir sk. vyčio Algi
kviečiami jau dabar rezer Cleveland Hts., OH 44118, tel.
lavietėje.
216--321-475L
ji lengvai išsisprendė, kai me ,,Lietuvos sodžiuje" yra lygiai svarbi, kaip ir geras manto Mikutaičio prisimi
Vadovybės
k v i e t i m u , vuoti laiką sąskrydžiui savo
nimui. „Aušros Vartų" tunto
pagalbon atėjo du kūrybingi pabuvoti.
straipsnis. Kažkas yra teisin
Clevelandas — Neringos tun
vadovai v.s. Danutė EidukieBūtų gerai, kad vadovai gai pasakęs, kad viena gera kunigaikštienės Gražinos vyr.
tas,
Pilėnų tuntas ir Klaipė
Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159
nė ir v.s. Antanas Saulaitis, ragintų jaunimą dalyvauti, nuotrauka yra vertingesnė už skaučių būrelis Inos Giersti
dos
vietininkija
sutiko
būti
kaitės
prisiminimą
įamžino
DR.
K.
G.
BALUKAS
SJ. Jaunimo atgarsiai geri; nekreipdami ypatingo dėmesio 1000 žodžių. Tad — ilgų,
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiti lygiai tą patį prašė pakar į amžių, nes čm bus puiki proga ^ ^ b darbingai kūrybingų 100 dol. auka. Skautininkių sąskrydžio organizatoriais ir
Ginekologinė Chirurgija
1443 So. 50th Ave.. Cicero
toti. „Neringos" berniukų sto v i e n i e m s d a u g išmokti, metų, broli Vladai!
6449 So. Pulaski Road <Crawford
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus
vykla, šį bei tą pakeitę, savo kitiems turimas žinias pagilinMedical Building). Tel. LU 5-6446
LSS SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ
treč Sėst 12 *i4val popiet' -"•'•*
programai pritaikė, o kalba ti, pakartoti. Nėra paslaptis,
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
PASISAKYMAI
VIENETAI
ma , kad kai kurios lituanis kad šiais laikais daugumas
Priima ligonius pagal susitarimą
DR. IRENA KURAS*
RŪPINASI
Ištraukos i i Biuletenio Nr. 2
tinės mokyklos žada „Senpi- jaunimo (pradedant nuo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KNYGOS
lės" mugę suruošti. Šių metų skautų ir įskaitant vyres
Tel. ofiso HE 4 5849. rez. 388 2233
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
skiriant ar kviečiant kokioms
TAUTINIO
IŠLEIDIMU
SPECIALISTĖ
spalio mėnesį „Skautų Aidas" niuosius) yra silpni lituanisti
AUKLĖJIMO KLAUSIMU nors pareigoms.
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
ištisą numerį „Senpilei" niuose dalykuose. Susitik
s. fil. Birutė Kožicienė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 81st Street
Skautiškuose vienetuose la
paskyrė. Jame galima rasti tuvių mokymosi metodas
v.s. fil. Edmundas Kor- (LibertyviUe, JAV): Vadovai
2434 West 71st Street
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
pilną programos aprašymą, nenuobodus ir „neskausmin bai jaučiamas skautamokslio zonas (Chicaga, JAV): Siūlau
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1130
sueigose naudoja anglų kal
Ofiso tel RE 7 1168; rezkf. 739-2419
dalyvių pasisakymus ir
gas", o įdomus ir skautiškas. vadovėlio mergaitėms reika gilinti ir plėsti lietuviškąjį tau b ą Reikia paruosti ir skirti
vai. ryto iki 3 va!, popiet.
s_
daugybę nuotraukų.
yia viską išmokstame per lingumas. Senokai išsibaigus tinį auklėjimą Lietuvių skau vadovus naudojančius tvirtai
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Paskatinti
, , S e n p i l ė s " žaidimus, dalyvavimą; stebė "Skautybė Lietuvaitei", jau tų sąjungoje, atitinkamai lietuvių kalbą. Trūkstant jų —
DR. J. MEŠKAUSKAS
čiamas
trūkumas
knygos,
kuri
papildant skautiškas progra paruosti ir tik tada skirti juos
gyventojų entuziazmu ir tikė tojų nėra.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. EDMUND E. CIARA
dami
tokių
susitiktuvių
8.fil. Liuda Rugienienė, sujungtų visas lietuvaitei mas ir vykdant jas skautiš vadovais.
Specialybė vidaus ligos
OPTOMETRISTAS
prasmingumu jau anksti rude prityrusių skaučių sk. vadovė, skautei reikalingas žinias. kuose užsiėmimuose.
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street
s. B i r u t ė
Kidolienė
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Naujos knygos paruošimas il(71-mos ir Campbell Ave. jyįrjpas)
Tel — GR 6-2400
Salia skautiškojo auklėjimo,
———————————— ^ užtruko, bet todėl labai lietuviškas tautinis auklėji (Woodhaven, JAV): Lituanis Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4* Va! pirmad antrad . ketvirtad irpenktad
tinis lavinimas turėtų įeiti į 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai 3 iki 7 v p p Tik susitarus
tėję žygiuosime į Tėvų Jėzuitų kruopščiai ir išsamiai buvo pa mas yra vienas iš svarbiausių
„KERNAVĖS"
kiekvieno skautiškojo vieneto
Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
koplyčią išklausyti šv. Mišių ir ruošta "Sesė, budėk!", kuri jau mūsų uždavinių Labai pagir
TUNTO SUEIGA
Ofs tel. 735-4477: Rez. 246-0067
programą.
Infliacijai
vis
didė
atiduota
spaudai
Išleidimas
tinas LSS vadovybės dėmesys
paprašyti Aukščiausiojo Vado
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. E. DECKYS
Sekmadienį, lapkričio 22 d., vo palaimos. Po pamaldų — gana brangus, todėl vienetai ir į sustiprinimą lietuviškojo tau jant, bendros stovyklos ir
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
ne kiekvienam
šaukiama iškilminga „Kerna iškilminga sueiga. Tėveliai ir pavieniai asmenys prašomi tinio auklėjimo Sąjungoje. seminarai
SPECIALYBE - NERVŲ IR
1185 Dundee Avev...;
EMOCINĖS LIGOS
vės" tunto sueiga Jaunimo svečiai maloniai kviečiami. knygą iš anksto užsiprenume Tautinio auklėjimo darbas vienetui ar individui yra
Elgin. (H. 60120
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
centro didžiojoje salėje. Visos Visos buvusios .Aušros Var ruoti, ieškoma mecenatų. Į vienetuose turėtų būti pagi finansiniai įmanomi, nors jų
Valandos pagal susitarimą.
6449 So. Pulaski Road
sesės renkasi 9 vai. ryto. Dėvi tų" tunto sesės — jaunos ir išsiuntinėtus 1500 laiškų jau lintas ir praplėstas. Žinokime, vertė ir labai didelė. Siūlau
Valandos pagal susitarimą
Tel. 372-5222.2366575
me pilnomis, tvarkingomis vyresnės yra kviečiamos tunto gaunami atsiliepimai Pir kad Lietuvių skautų są sudaryti atitinkamą komisiją,
Dr. ROMAS PETKUS
uniformomis. Visoms kerną- sueigoje dalyvauti.
mieji šį reikalą parėmę yra junga pateisina s a v o e g z i s  kuri rūpintųsi tokios progra
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
mos
sudarymu.
Gale
metų
vietėms sueigoje dalyvavimas
skaučių vienetai, kuriems ii tavimą tik tiek, kiek ji dir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai:
yra privalomas. Tėveliai
knyga yra labai reikalinga. ba dėl lietuvių jaunimo padaryti įvertinimą — kas ir
111N0 WABASHAVČ
Tel - BE 3 5 8 9 3
prašomi mergaites laiku atvež
Los Angeles "Palangos" tun tautinio išauklėjimo. Skau kiek pajėgė išeiti ir kaip atliko.
Specialybė Akiu ligos
Vaiandos pagai susitarimą
„AGUONĖLIŲ"
ti. Sueigoje kviečiamos daly
3907 Mest 103rd Street
tas jau užsisakė 20 knygų ir tiškąjį auklėjimą mūsų jau
SUEIGOS
vauti ir šiuo laiku aktyvioje
Valandos pagal susitarimą
P A S A U L I O LIETUVIU
taip pat knygos išleidimą pa nimas gali gauti ir amerikie
OR. L D. PETREIKIS
veikloje nedalyvaujančios
D I E N O S IR V-TASIS
Po ilgų atostogų aguonėlės rėmė trijų šimtų dolerių auka. čių skautų ir s k a u č i ų
Ofiso tel. - 582-0221
DANTŲ GYDYTOJA .'.
kernavietės. Tėveliai ir sve vėl pradės sueigas. Visos Po šimtą dolerių aukojo ir Los vienetuose.,
P A S A U L I O LIETUVIU
8104 S. Roberte Road
DR.
JANINA
JAKSEVICIUS
čiai maloniai kviečiami ir buvusios aguonėlės ir norin Angelės kunigaikštienės Gra
JAUNIMO KONGRESAS
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
JOKS A
VADOVtJ LAVINIMO
laukiami.
čios jomis būti mergaitės (nuo žinos vyr. skaučių būrelis, Cle
Tel. 563-0700
VAIKŲ LIGOS
KLAUSIMU
s. fil. V y t a u t a s K a Valandos pagal susitarime
trijų iki penkių metų amžiaus) velando vyr. skaučių židinys; o
6441 S. Pulaski Rd.
„AUŠROS VARTŲ"
m a n t a s (Chicaga, JAV): Siū
yra kviečiamos sekmadienį, penkiasdešimtimi dolerių pa
valandos pagal susitarimą
v.s.
Česlovas
Senkevičius
TUNTO DĖMESIUI
lau, kad LSS nares ir nariai
gruodžio 6 d. atvykti į Jauni rėmė ir Bostono "Baltijos"
DR. FRANK PLECKAS
Ofs PO 7 6000 Rez GA 3-7278
Torontas, Kanada): Grąžinti,
(Kalba lietuviškai)
.Aušros Vartų" tunto iškil mo centro II aukšte esančią skaučių tuntas. Ir kiti skau atgaivinti ar naujai steigti aktyviai ruoštųsi, dalyvautų ir
DR.
A.
JENKINS
visokiais
būdais
remtų
Pasau
tiški
vienetai
yra
kviečiami
sa
vaikų
darželio
klasę.
Sueiga
OPTOMETRISTAS"
minga sueiga įvyks skemavadovų ir vadovių pagrindinį lio Lietuvių dienas ir Pasaulio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tikrina akis Pritaiko akirtius ir
vo
aukomis
paskubinti
šios
vi
užtruks
vieną
valandą,
nuo
11
dienį, lapkričio 22 d. Jaunimo
ir nuolatinį lavinimą prie
3844 West 63rd Street
"Contact tenses" centro mažojoje salėje. Visos — 12 vai. ryto. Registracijai ir soms sesėms taip reikalingos tuntų ir vietininkijų. Tuntų lietuvių jaunimo kongresą
Valandos pagal susitarimą
2618
W
71st
St - Tel. 737-5149
sesės prašomos rinktis Jauni informacijai kreiptis pas ps. knygos greitesnį pasaulin išėji vadovybės turėtų įsipareigoti 1983 metais šiaurės Ame
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
rikoje.
mą.
.6132 S Kedzie Ave Chicapo
mo centre 9 vai. Iš čia, rikiuo- Marytę Utz, tel. 423-0307.
tokiu lavinimu rūpintis ir
WA 5 2670 arba 489 4441
1983
metais
birželio
26
DR. LEONAS SEIBUTIS
vieną kartą' suprasti, kad jos
INKSTŲ. PŪSLĖS IR*
DR. K. A. JUČAS
nėra vien administraciniai Chicagoje prasidės PLB ren
giamos
II-sios
Pasaulio
Lietu
PR0STAT0 CHIRURGIJA
ODOS LIGOS
aparatai, bet svarbiausia
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Streef
skautiško, lietuviško ugdy vių dienos, kurių metu vyks VI
Valandos pagal susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
PLB
Seimas,
Vl-ji
JAV
ir
Ka
mo ir vadovų paruošimo
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1
natūralūs veiksniai. Seseri nados Lietuvių dainų šventė,
Ofiso tel. 434-2123. namų 448 6195
jos ir Brolijos v a d i j ų Pasaulio lietuvių sporto žai
DR. FERD. VYT. KAUNAS
dynės,
V-jo
Pasaulio
lietuvių
Gydytojas ir Chirurges
organizuojamas
vadovų-vių
DR. V. TUMASONIS
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
lavinimas turėtų jau TIK jaunimo kongreso atidarymas
CHIRURGASOF FAMILY PRACTICE
atbaigti tuntuose atliktą ir visokie meniniai bei kultū
2454 Mest 71st Street
1407 So. 49tn Court. Cicero. IN.
riniai renginiai (koncertai,
Vai.: pirm, antrad . ketv. ir ppnktad 2-5
darbą.
opera, vakaras, parodos ir t.t.) Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč iriest
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
iki liepos 4 d. Po to Michigano
LITUANISTINIO
Ofs tel 586 3166; namu 361 377?
valstijoje (Dainavos stovyk
DR. IRENA KYRAS
LAVINIMO KAUSIMU
loje) bus PLJK stovykla ir
DR. PETRAS 2LIČBA
DANTŲ GYDYTOJA
v.s. Česlovas Senkevičius vėliau PLJK studijų dienos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2659 « . 59 St.. CMcago
universitete
(netoli
(Torontas, Kanada): Vado Trent
476-2112
6745 Vest 63rd Street
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč
Vai pirm , antr ketv ir penkt
vams ir vadovėms lietuvių Toronto, Kanadoje) bei PLJK
ketv 10ikt6vai Sestad lOikilvai.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal suvta/im*
kalbos vartojimas turėtų būti uždarymas Toronte arba
privalomas (ne savanoriškas) Montrealyje liepos 23—24 die
Tel. REliance 5-1811
visuose skautiškuose užsiėmi nomis. Daug skaučių ir skau
DR. K. M. ŽYMANTAS
muose, stovyklose, suvažiavi tų yra įsijungę į PLD ir PLJK
DR. S. T. CHIRBAN
DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
muose, iškylose, sueigose, rengimą. Būtų gera, kad LSS
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
3925 West 59th Street
posėdžiuose. Siūlau LSS vado suvažiavimas PLD ir PLJK
vybei atsižvelgti j Šito priva pritartų ir paremtų, ii kitų Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 Vai pagal susitarimą: antr., trečiad..
Grigaliūnaitė, Erika Arminaitė, Gabrielė Armi
I J S Seserijos skelbto konkurso ,,Kelionė su d a i n a
popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
ketvirtad 10 v. ryto <kt 6 v. vakaro.
lomumo supratimą, svarstant kraštų seses ir brolius kviestų vai
naitė, vair. Aleksandra Gražytė — valtininke ir
po Lietuvą" laimėjusi I vietą Chicagos „Nerijos"
uždaryta
Tel. - 778-3400
pakėlimus sr apdovanojimus, dalyvauti.
Rima Saulytė.
Nuotr. V. BacevirHau*
jūrų skaučių tunto jaunių valtis I* k.: Ramoną
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Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
,..
Savaitinis

•'"•

Socialistų laimėjimas Graikijoje —

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI

LANGAS Į NEŽINIĄ

(Tęsinys)
Sovietų Sąjungos politinė ir
ekonominė situacija gali
žymiai paliesti Rytų Europą
1980 m. dekadoje. Sovietų
Sąjunga, netekusi poveikio
ekonominių priemonių, bet
būdama pasiryžusi kontroliuo
ti Rytų Europos imperiją, gali
būti verčiama palaikyti savo
dominavimą bauginimu ir
grasymu panaudoti jėgą.
Rimti
ekonominiai
sunkumai Rytų Europoje gali
vesti prie politinių neramumų
ir vidaus padėties destabilizacijos, kam sovietai yra
ypatingai jautrūs. Iki šiol
sovietai yra turėję sunkumų,
neramumų, reformų siekimo
daugiausia viename krašte.
Ateinanti dekada gali atnešti
iš karto tokius išsiveržimus

DR. DOMAS KRIVICKAS

ir darbininkų tiesioginę įtaką
tvarkant ekonominius reika
lus. Įvykiai sukrėtė ir pačią
komunistų partiją, kurioje
pasireiškė didėjanti liberacijos tendencija, nušalinus
Giereką. Nežiūrint sovietų
nuolatinių grasinimų ir spau
dimo, komunistų partijos cent
ro komitetas buvo pertvarky
tas ir nauju į s t a t y m u
darbininkams suteikta dides
nė rolė, tvarkant įmonių reika
lus. Pagal naują įstatymą
darbininkų tarybos renkamos
slaptu balsavimu. Jos spręs
investavimo, pajamų paskirs
tymo, produkcijos ir kainų
klausimus, kiek tai liečia įmo
nių direktorių skyrimą prie to
kompromisinio
sprendimo.
Strateginės industrijos ir
viešojo patarnavimo įmonėse
direktoriai bus skiriami atitin
kamo ministerio ir jų pasky
rimas turi būti aprobuotas darbininkų tarybos, kitais
atvejais — direktorių skiria
darbininkų taryba, paliekant
veto teisę vyriausybei.

tarp neramaus elito ir gyven
tojų keliuose kraštuose.
Kitados žinomoji Graikijos vojus iš Turkijos. Jį - Papan
dainininkė Melina Mercouri dreou — gąsdina turkų 120,000
Nors reikalas įsigyti pažan
savo populiarioje dainoje "Nie kariuomenės, kuri yra ne S.
gią techniką pats savaime
kuomet sekmadienį" teigė, kad Rusijos, bet netoli Graikijos
negali būti laikomas lemian
reikia visuomet mylėti, išsky teritorijos.
čiu faktorium sovietų tarptau
rus sekmadienį. Ši diena - poil
Papandreou labai gerai žino
tinei politikai, jis vis tik gali
sio diena. Ši diena • džiaugsmo ir pažįsta Ameriką. Jo geriau
sudaryti papildomą spaudimą
si draugai buvo Adlai Stevenį vidaus politinį procesą atsta
Mes džiaugėmės tokiu ro son ir John Kennedy. Tačiau
tymui detantė8 su JAV.
mantišku graikės nusiteikimu jis nėra tikras apie dabartinės
ir galvojome, kad Graikija tai Amerikos vadovybės draugiš
Kova dėl vadovaujančių
i i tikrųjų yra nepaprasta lai kumą. Jis yra skeptiškas dėl
pozicijų, keičiantis vadovybei
mės ir atostogoms tinkanti ža Amerikos užsienio politikos,
viršūnėje, gali vesti prie
lis.
ypač kada Amerikos užsienio
rizikingų žygių užsienio poli
Visos iliuzijos dūžta kaip politikos vadovai yra tokie ne
tikoje, ypač siekiant karinio
stiklas. Ir mūsų įsivaizduotoji tikri savo nusistatymuose ir
sektoriaus paramos.
Graikija jau nebėra pieno ir nediplomatiSki savuose pa
Atrodo, kad šiuos Bialer
medaus kraštas. Mercouri nus reiškimuose Europos atžvil
Prof. Nicholas Moravcevich, su kurio pagalba atidaryta
spėliojimus patvirtina ir patys
tojo dainavusi apie sekma giu. Kai "The Wall Street
Lituanistikos katedra Illinois universitete.
1
sovietų aukščiausios valdžios
—
.
^
—
—
r
dienį, poilsį ir tapo kultūros Journal" savo vedamajame
atstovai. Keturi Sovietų Sąjun
ministere. Graikai nori dau (spalio 20 d.) susirūpino nau
gos komunistų partijos centro
giau duonos, bet ne meilės, tu jąja Graikijos politikos kryp
komiteto nariai ir sovietų
timi dėl "didesnio valstybės
ristų ar ginklų.
lietuviai ten tebebūtų.
^ G r a i k i j o j e papūtė, anot lie kišimosi į ekonominius rei
— Ar manote, kad aspiran pareigūnai savo pasikalbėji
tuviškai rašančio Maskvos kalus", dėl radikalios Papan
tas pasirinktų
aukštesnio muose su Amerikos užsienių
klapčiuko "Laisvės", nauji vė dreou retorikas prieš NATO,
laipsnio lituanistikoj siekti? reikalų k o r e s p o n d e n t a i s
Howard Simons ir Susco Dider
Pasikalbėjimas su dr. N. Moravcevich Ar tai ne tuščia svajonė?
jai "Dabar įvyko žymi pakai amerikiečius ir Europos preky
ta", sako "Laisvė", nes Grai bos bendrąją rinką, tai jo sū
— Nemanau, kad tai tuščia („The Washinton Post",
Dr. N. Moravcevich yra vadai ir organizacijos geriau
kijoje prie valdžios vairo nus, Princetono un-to ekono nuoširdus lietuvių draugas, už mane žino,- kaip tai atlikti. svajonė. Dabar turime du 1981.10.26), tarp kitko, taip
Pasitraukus Kaniai ir
atsistojo socialistai, kurie mijos studentas, Nicholas padėjęs įsteigti lituanistikos Juk jie labiau negu aš pažįsta daktarantus serbų studijose abibūdino sovietų problemas: komunistų partijos priešakyje
„Sovietų bloko problemos, jie
"palankiau atsineša į bendra Papandreou tame pačiame studijų programą
Illinois Pasaulio lietuvių bendruo šiame fakultete, ir jie studijuo pridūrė, yra Lenkijos krizė, atsistojus gen. Jaruzelskiui,
darbiavimą su komunistais ir laikraštyje lapkričio 2 dieną universitete Chicagoje ir jau menę. Galiu, žinoma, padėti, ja į jūsų gan panašią kultūrą.
padėtis dar labiau susikompli
pradeda iškraipytą istoriją ati aiškina, kad įvairūs nuogąsta devynerius metus padedąs tą kai ką pasiūlydamas, kai ku Jeigu jiems atrodo verta, kodėl maisto trūkumas, didėjantys kavo. Nors jis laikomas
taisyti". Toliau "Laisvė" (lapk vimai dėl naujos jo tėvo politi programą išlaikyti ir plėsti. riuos sėluningesnius metodus lietuviai panašiai negalvotų ir vartotojų lūkesčiai geresnių nuosaikiu, jis tuoj pareika
ričio 6 d.) džiaugiasi, kad grai nės veiklos krypties ir Grai Ilgai buvęs slavistikos fakulte paaiškindamas, ir mielai tai nesielgtų? Žmonijos istorijoje butų ir naujų kelių, stoka tokių lavo įvesti ekonomines refor
kams švenčiant išsilaisvinimo kijos likimo yra per daug to vedėjas, dr. Moravcevich padaryčiau. Aš ir mano kole nėra mažų kultūrų — tėra ekonominių priemonių kaip mas, būtent grįžti į 6 dienų
sukaktį iš fašistinio jungo pa isteriški ir išpūsti. Anot jo, dabar pakeltas į universitetui gos Illinois universiteto funda daug apie jas neišmanančių laisvas judėjimas darbo ir darbo savaitę, suspenduoti
kapitalo". Ir toliau jie pridūrė,
rade "kartu su kariuomene svarbiausia Graikijos prob plėsti projekto vadovo parei cijoje esame pasiruošę Lietu ignorantų.
teisę streikuoti ir iš naujo
„kad yra svarstomi planai,
dalyvavo ir komunistų vado lema, kurią jo tėvas gavo so g a s .
vių
bendruomenei
padėti
— Kai kurie sako, kad kaip pertvarkyti visą ekono peržiūrėti koncesijas, pada
Lapkričio
20 d.
vauto rezistencinio judėjimo cialistams laimėjus rinkimus, pasirašomą sutartį pirmoj eilėj techniniais pasiūlymais. Bet tautinės
rytas Solidarumo unijai.
bendruomenės
veteranai, kurie padėjo iš yra ekonominė krašto suirutė. jis iš universiteto pusės nereikia užmiršti, kad univer neišsilaikys, kad jos pasmerk minį mechanizmą Sovietų
Nors kituose satelitiniuose
vaduoti šalį iš okupantų (italų Graikijos prekybinis deficitas tvarkė, tuo pačiu tarpinin sitetas taip pat turi surinkti tos dingti. Kam įsteigti kated Sąjungoje". „Jis negali veikti
fašistų ir nacių) jungo Ant 1980-siais metais buvo 7 kaudamas lietuvių deryboms savo dalį įnašo katedrai. Ta rą, jeigu bendruomenė ir jos tokiu pat būdu, kaip prieš 10-15 kraštuose nėra ekonominių ir
metų".
politinių sąlygų, kurios iššau
rajam pasauliniam karui bai- milijardai, o infliacija — 25 su universitetu. Jam pateikia atsakomybė taip pat mano.
dėmesys savo istorijai ir taip
«
. * ««
procentai. Korupcija buvo už- mi keli klausimai.
kė revoliucinį judėjimą Lenki
— Kodėl Illinois universite toliau tik dar truputį ilgiau
gtamis .
Pareigūnai teigė, kad siste joj, vis dėlto jos poveikis yra
gožusi
daugumą
valstybinių
tas
Chicagoje
yra
puiki
vieta
išsilaikys?
Žinia, mūsų atmintis dar nė
ma stokojanti įtaigojimo ir
— Dr. Moravcevich,
ilgiu katedrai?
— Jeigu tautinės ben skatinimo priemonių produk gana žymus. Jis vertė šių
ra tokia bloga, kad neatsimin įstaigų. Jaunasis Papandreou
lietuviams
— Šis universitetas yra druomenės būtų pasmerktos cijai padidinti. „Tačiau mes kraštų vadovybes įvesti pakei
tume, kaip tie maskviniai did teigia, kad pagrindinis jo tėvo metus padedate
surasti
sau
vietą
Illinois
ir
naujos
Graikijos
valdžios
rū
centre didžiausios ir aktyviau dingti, sena Amerikos katilo negalime tiktai kopijuoti timus, kurie buvo neįmanomi
vyriai "vadavo" Graikiją,
universitete
Chicagoje.
Kodėl?
pestis
yra
"įtraukti
Graikiją
į
sios lietuvių bendruomenės teorija jau būtų įvykdyta. Bet kapitalizmo metodus, mes prieš kelerius metas.
kaip Trumano doktrina ją iš
20-jo
amžiaus"
realybę.
Iš—
Pats
gimiau
mažame
išeivijoje.
dabar visi pripažįsta, kad stengiamės surasti priemones,
gelbėjo iš naujų "vaduotojų" ir
U. S. News & World Report
— Jūs esate naujai paskir katilo teorija nepasisekė ir kad natūralias mūsų sistemai".
kaip Graikija tapo vėl laisva. || traukti Graikiją iš atsilikimo. krašte ir visai suprantu lietu
(9.26.1981) korespondentas str.
vių pastangas išlaikyti savo tas Illinois universitetui plėsti Amerikos visuomenės tauti
šiandien tačiau mus gąsdi
„Inside MoscoVs European
tautinį
bei
kultūrinį
identi
Graikijos
padėtis
pasaulyje
vedėjas (Director of Campus nis įvairumas yra vienas iš jos
na ne tik "Laisvės" džiaugs
Nuotaikos
Empire"
taip atvaizdavo padė
tetą.
nėra
tokia
paprasta
ar
ne
Devehpment). Ar toliau daly stipriausių, o ne silpniausių
mas, bet taip pat ir naujoji
satelitiniuose
tį:
„Nuo
Baltijos jūros, R.
—
Jums
padėjus,
jau
turime
reikšminga.
Jau
vien
tik
jos
vausite Siame katedros projek bruožų. Tautinio paveldėjimo
Graikijos valdžia.
kraštuose
Vokietijos
iki
Bulgarijos para
lituanistikai
profesorę.
Kodėl
geografinė
padėtis
reikalauja
te?
tr
vertė nesumenkės ir nedings
Spalio 18-sios dienos rin
ma
sovietų
vedamam
reikalų
dar
reikia
lituanistikos
kated
nepaprasto
rūpesčio
dėl
jos
— Taip, ir daugeliu būdų dar su laiku. Belgija puikus to
Dabar pažvelkime į sunku
kimus Graikijoje nepaprasta
tvarkymui
nyksta.
Atkaklu
ros?
mus ir nuotaikas sateli
labiau, negu anksčiau, nes pavyzdys.
dauguma parlamente (172 vie galimo atsiradimo "nepagei
—
T
a
i
u
ž
t
i
k
r
i
n
t
ų
daujamoje
tautų
draugystės"
tiniuose
kraštuose. Daugiau mo ir nepriklausomybės ženk
dabar šitokie darbai yra pir
— Ką samdysimas lituanis
tos iš 300) laimėjo socialistų
tikos profesorius darytų? Kaip kaip prieš metus prasidėjusi lai auga tarp valdančio komu
Pašok partija. Ministeriu pir šeimoje. Visi žinome, kas yra lituanistikos studijų centrą moji mano atsakomybė.
— Ar tikrai manote, kad jo darbai mums būtų naudin Lenkijos revoliucija, nukreipta nistų partijos elito ir liaudies.
mininku ir krašto apsaugos tos Šeimos vyriausias virėjas. šiame universitete visiems
amžiams
Vienas
neatsargus
žingsnis
ir
prieš komunistų partijos
lietuviai pajėgūs pasiekti tokį gi?
pirmininku tapo nekas kitas, o
Pasikeitimų
užnugaryje
— Katedrą
įsteigti
yra didelį tikslą —įsteigti lituanis
buvęs Amerikos pilietis ir eko dėdė Brežnevas iš Graikijos
— Jis dėstytų ir paruoštų korupciją, pakeitė Lenkijos vei
auga
įsitikinimas,
kad sovie
Mercouri
dainos
"Never
on
brangu.
Ar
yra
kokia
galimy
tikos katedrą?
nomijos profesorius dr. Andjaunesnę lietuvių humanistų dą. Didėjantys ekonominiai
tinio
stiliaus
komunizmas,
Sunday"
—
laisvės
prasme
—
bė,
kad
lietuvių
įdėti
pinigai
reas Papandreou. Susirūpi
mokslininkų generaciją Siame sunkumai sukėlė vieningą
-Taip.
gali
padaryti
tik
"Never,
n
e
būtų
prarasti,
ne
ten
paskirti
nimą kelia ne Sio asmens
prieš nesugebantis tvarkytis su
— Kaip žinote, Vilniuje yra krašte. Jis tyrinėtų įvairius darbininkų reakciją
kvalifikacijos. Visai ne. ver...". Užtat net ir Papan ar tik laikinai tam lituanis universitetas. Ar to neužtenka lietuvių kultūros bruožus, ver ekonominę sistemą, paremtą sunkia ekonomine realybe
profesoriui
išlaikyti lituanistikos mokslui, nagrinė tus išlaikyti ir ugdyti. Jo — ar Maskvos modeliu. Dabartinių 1980 metais, pasirodė mažai
Mums atrodo, kad jo politinės dreou žino, kad bet koks neat tikos
veiklos patirtis ir nepaprastas sargus ir per daug radikalus vartojami?
jimams ? Kodėl
turėtume jos — pastangos mums Lenkijos ekonomistų laikoma, sėkmingas satelitiniuose kraš
traukimąsi*
ii
Vakarų
pasau
—
Ne.
išsimokslinimas jį padaro vie
vargti pasiekti ko nors, kas visiems padėtų neužmiršti, kad ši sistema yra napa veiki ir tuose. Vergiškas priėmimas
lio
gynimosi
stovyklos
yra
nu tinkamiausių ir iškiliausių
kad pasaulio sudėtingumo upė sudaro pagrindinę dabartinės Stalino griežtų įsakymų 1960— Ar galite pasiūlyti, kaip jau ten yra?
jų metų užleido kelią ciniz
labai
pavojingas.
Tačiau
politikų visoje Europoje.
tą sumą surinkti? Ar universi— Vilniaus universitetas maitinama daugelio intakų, Lenkijos ekonominės krizės mui, a t m i e š t a m
indife
Maskva
niekados
nesustojo
ir
Vakarų demokratinis pa
tetas lietuviams padėtų ją dabar Sovietai Sąjungoje — ir kurių kiekviena mums siūlo priežastį- Si reakcija išaugo į rentiškumu ir apatija".
saulis yra susirūpinės dėl to nesustos savo pažadais vilio sukelti?
reikalavimą pripažinti laisvą
jeigu išeivių lietuvių bendruo- neįkainojamų turtų.
limesnio Graikijos kebo. Jis jusi visų Europos valstybių
(Bus daugiau)
Marija Stankus-Saulaitė darbininkų uniją Solidarumą
— Manau, kad lietuvių .menė tuo būtų patenkinta, visi
yra netikras, slidus ir pavojin atsikratyti "imperialistų ver
mes tęstinumu ir ieško galimybių tai įvykdyti lytiš nepakanka. Todėl noriu pasitaikinti medicinos
gas. Netikrumą kebą priešrin gijos ir dominavimo".
kame
akte, nes „Ja man kann sagen dar Mensch sst mokslą. Remdamasis novelių veikėjų kalbomis,
Nėra abejonės, kad Šiandien
kiminiai socialistų pažadai:
konkreter Geschletstrieb, da seine Entstehung ein elgsena, reiškiamais interesais, santykiavimu su
Graikijos pasitraukimas iš Europa svyruoja. Ji kaip ta ne
Kopulationsakt ist und der Wunsch seiner Wunsche priešinga lytimi, jų socialiniu gyvenimu, aš diagno
NATO, Amerikos karinių ba kalta Šešiolikmetė: nori būti
*
ein Kopulation. (A. Schopenhauer, Welt als Wille und zuoju daugelyje iŠ jų vieno ar kito laipsnio protinį
zių uždarymas, susiaurintas saugi po Amerikos gynybiniu
DASAITIS
Vorsjellung, 2 tomas, kap. 42) SCH. pripažino tik ydingumą. Mano įsitikinimu įvairių personažų LA.
dalyvavimas Europos pre skėčiu, bet norėtų paragauti ir
12
"uždrausto
vaisiaus"
—
Brež
Adomą, ribotą animaliSką žmogaus prigimtį, ant (inteligence ųuotient — metodas vertinti žmogaus
kybinėje rinkoje.
nevo
siūlomo
savižudiško
neu
„Tarpe skirtumų žmonių veislės ir žemiau žmogaus gamtinės metafizinės žmogaus savybes, jo protavimo protiniams gebėjimams). Svyruoja tik tarp 70—85. Be
Graikijos kelio slidumą im
gyvūnų poravimosi ryšiuose, jis pabrėžė tokius : 1) nebuvo įsisavintos. Henry Miller, Tropic of Cancer to, kai kurie iš jų yra apsunkinti įvairiais komplek
plikuoja socialistų nepapras tralumo ir nesiginklavimo.
Politiniai rinkimai ir nuotai pageidavimas draugijos patvirtinimo šeimyniškų autorius, teigia: „Seksas buvo geriausiai supran sais ir socio-patiniais sutrikimais.
tas noras nusikratyti Ameri
- kos įtaka tiek Graikijos vidaus, kos kituose Europos kraštuose ryšių, 2) pageidavimas iš moters lytiškos ištikimybės tamas ir reiškiamas stabmeldžių, pirminių žmonių
Aš neturiu pagrindo laikyti juos Nietzsches ant
žmogiais,
kurių dorovė yra anapus blogio ir gėrio.
visuomenėje
ir
religinėje
plotinėje.
Pirmame
jis
buvo
(Prancūzija,
V.
Vokietija,
Ita
vyrui,
3)
apsireiškimas
gėdos
jausmo
ir
4)
apsireiš
tiek užsienio reikalų tvar
Priešingai,
man atrodo, kad jų asmenybės ego yra
lija,
Ispanija,
Belgija
ir
dabar
iškeltas
į
estetinę
plokštumą,
antrame
į
magišką,
o
kimas, apart gyvuliškų jausmų, dvasinių, arba
kyme. Toks buvusių "vaduoto
sustojęs
sklaidoje,
o superego paliko tik užuo
jų" pakvietimas į kariuo Graikija) byloja, kad Europa meilės, ryšių taip šeimyniškos poros. Tos ypatybės trečiame atvejyje stengiamasi jį sukilninti, sudva
atskiria žmoniją nuo žemesnių gyvūnų"., Citata sinti. Dabartiniame pasaulyje, kuomet jis palie mazgoje. Veikia tilr instinktų valdomas id. Tai
menės paradą arba nuoširdus suka kairėn.
Komunistų
pavergtieji
(Len
paduota
tokia, kokia buvo atspausdinta. Jei evo kamas tik gyvuliškoje plotmėje, seksas funkcionuoja parodo, kokie kelminiai asmenybės pakitimai gali
Izraelio rūpestis, anot "The
kija,
Vengrija,
Rumunija,
liucijos
eigoje
išryškėję ypatybės atmetamos ar tuštumoje (in a void). Gal dėlto, kad žmonių masės įvykti individe, kuris nebuvo baigęs arba bent nebuvo
Jerusalem Post" (spalio 26-31 d.
Jugoslavija)
laisvėja.
nevykdomos,
tai
ir tasai skirtingumas, kartais neteko sąlyčio su realybe, išskyrus tokio, kuris neiš toli pažengęs savo asmenybės suformavime. O tai čia
laida), kad Graikija taip pat
laikinai,
bet
dažniausiai
visam laikui išnyksta, vengiamas jo kūno reikalams patenkinti, kūnas atsitiko, nes individas buvo išrautas iš gimtosios
Kai sudedame abi "stovyk
kaip ir neseniai S. Rusija nori
įvyksta
dorinė
revoliucija.
Užalenka, kaip neper nustojo būti sielos šventykla. Tuo būdu žmogus mirė padermės, savosios biologinės ir socialinės dirvos.
suteikti pilną diplomatinį pri las" mes gauname naują spal
pažinimą Palestinos išlais vą — nei baltą, nei raudoną. matomas rūkas, pilka, buka, ciniška atmosfera. Jos pasauliui ir savo Kūrėjui" (cituota pagal Sydney A. Kodėl Blondė pasirinko nešlovingą „profesiją"?
M
vinimo organizacijai, nėra la Gal rožine? Graikija gali tap slegiama, Marcelė švigždaitė, pavaryta nuo darbo Harris, Which Moralists wrote these words?). Sąžinės „Buvau priversta. Tavo tėvas mirė, tave mažytę
bai jau džiuginantys reiškiniai ti vakarų pasaulio Lenkija. sako: „Gatvėse aš mačiau šunų, kurie elgėsi taip ne- problemų juose nekyla. Visa lemia kažin kaip susi- paliko. Man vienai reikėjo ir tavimi ir savimi
Graikijos langas į Rytus yra gražiai, taip negražiai, kad ir dabar aš gėdžiuosi ant klostę sąlygos. Žmogus nuslįsta nuožulnia plokš- rūpintis" (Mazgai, p. 93). Bet tai nėra nei išaiš
kovoje prieš komunizmą.
Nepaprastos pergalės skati labai panašus į Lenkijos lan gatvės" (Jis buvo ponios šuo, Artojas, n. 4, 1921). tuma, jo paties nulygintu lieptu. Nutrūksta žmogaus kinantis nei išteisinantis motyvas. Rosalės apsi
namas naujasis Graikijos gą į Vakarus. Kur pasuks Grai Gorkis pasididžiuodamas sakydavo: „Celovek — kasdieninio gyvenimo vyksmų grandinė. Sužybčioja sprendimas eiti nešlovingais motinos keliais (ji pati
galvoja kitaip: „O Blondė yra garsi visam Vestvilyje.
premjeras Papandreou savo kijos socialistai? Šiandien ji te zvučit gordo". Cia priešingas vaizdas. Šiose apy- absurdo prarajos. Tūzų klubo novelių personažai yra Ir ne lietuviai žino Blondę"), buvo sunkiai
pasikalbėjime "Time" žurnale bėra dar tik langas į nežinią. stovose žmogus išnyksta ir tampa vis mažiau gerbia- riboti laike. Savotiškos išpjovos iš jų gyvenimo filmo. išvengiamas, nes ji buvo auginama nevisai nor
Mes graikams galėtume pa mas. Skaudu tik, kad patyrimai sukaupti per daug Jei mes žinotumėme pirmesnes ir paskesnes jų nuo
(lapkričio 2 d.) paryškino savo
dėti,
pakeisdami tos garsio tūkstančių metų, tik paviršutiniai palietė žmogų. traukas, t.y. koks žmogus buvo prieš tai, arba koks malios, protiniai ydingos, alkoholizmu apsunkintos
nusistatymą įvairiais klaumotinos.
Cibulis
„neužauga, pasturlakas,
simaia. Anot jo, "užsienio ba sios "Niekuomet sekmadienį" Struktūriniai jis nepakito. Dar turbūt neatsirado pasidarė vėliau — tuomet būtų galima padaryti T. pasmirdėlis" yra asocialus tipas ir alkoholikas:
zių buvimas jų teritorijoje nė dainos žodžius; pasakykime chromosomose genų, saistančių doros paveldėjimą. kūrybos tinkamesnį ir teisingesnį įvertinimą. Globa kasdien jis maukia po puskvortę munšaininės.
r a t i n k a m a s d a l y k a s " . jiems, kad mylėti galima tik Gal ir neatsiras, nes laisvas žmogus patsai ją turi liniai paėmus povelių personažai nesidomi pasaulė- Nuostabu, kad jis iki šiol neapakęs, neturįs kepenų
Priklausymas NATO organi laisviems būnant ir mylėti rei sukurti. Jų atsiradimas būtų laisvos valios žvalginemis ir politiniai-socialinėmis problemomis. cirozės ar Korsakovo syndromo".
zacijai graikams daug nepa kia ir sekmadienį. Galbūt, jie suvaržymas. Žmogus, limituodamas savo egzisten Gal jie nepajėgia, o gal vengia tai daryti? Mano
ciją nuo gimimo iki mirties, pametęs Ariadnos siūlą į ankstyvesni svarstymai palengvina suprasti persodės, jei Amerika negarantuos, mūsų patarimo paklausys.
(Bus daugiau)
J.
Soliūnas
asmenišką nemirtingumą, bando jį pakeisti pader nažų kai kuriuos polinkius ir jų elgseną. Be to dar
kad Graikijai negrės joks pa
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DRAUGAS, trečiadienis, 1081 m. lapkričio mėn. 18 d.

vybę ir ja skiepisime jaunajai kar
tai. Rodykime savo vaikams, kad
esame lietuviai, kad mylime savo
bažnyčią, savo kalbą. Tad eikime
ir melskimės savojoj bažnyčioj,
sava kalba.
Lietuviu Bendruomenės krašto
valdyba ruošiasi skelbti Lietuviš
kos parapijos metus, kad neišnyk
tu mūsų parapijos. Gi mes, visi lie
tuviai, lankydami savo parapijos
bažnyčias, jas išlaikysime ir tuo
pačiu prilaikysime mūsų nutautė
jimą. Gerai susimąstykime!
P. Žičkus

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS VOKIETIJOJE
KAZYS BARONAS
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Mannheimą nuo
Augsburgo bire, radęs amžiną poilsio vietą
PALOS HILLS — Savininkas parduo
skiria 300 k m . Vykdamas su šei brolis, neatžymint jos net papras
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas rū
SIUNTINIAI I LIETUVA
ma į šį 1945-48 m. gyventą mies tu mediniu kryželiu... Prisimi
sys. VA vonios. Gazu apšild. Centr.
tą paprastai imu savo „Mustan niau lenkų okupacijos metus,kai
oro vėsinimas. 2 mas. garažas, šoninis
ir kitus kraštus
gą". Tačiau vienam —nėra pras vaikomi lenkų policijos, giedoda NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, {važiavimas. 80 x 125 p. sklypas.
mės,
kadangi sumokėjus lygiai vom Lietuvos himną, kai Rasų,
$74,900.
TeL 598-7871
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
100 DM per tris su puse valan Bernardinų ar Šv. Petro ir Povi
dos II-os kl. traukiniu atsiranda lo kapinės Antakalnyje skendo
mnnitiiiiHmiiiiiiHiiiiiiHHiiiiiiiHiitiHii
iilillllhlllllllllllllliuiliuillliillllllllliiiii
m a romėnu įkurtame mieste, kur žvakučių šviesoje. Iš tolumos žiū
BUTŲ N t OM AVIMAS
M. A. i I M K U S
j netoli geležinkelio stoties yra ka- rint dangus atrodė, kaip šiaurės
RENGINIAI
Draudimas — Yaldyma*
INCOME TAX S E R V I C E
jtaliku kapinės ir motinos amži- pašvaistė. Čia — žvakutės spin
NOTA R Y P U B L I C
dėjo tik prie vieno kito kapo, ge
Lapkričio 22 d. 10:15 vai. ryto j no poilsio vieta.
Narna pirkimas — Pardavimas
Pereitų metų pirmos lapkričio rai uždengtos, apsaugotos nuo 4259 S. Mapievvood, tel. 254-7450
JAV LB tarybos sesijos Bostone dalyviai. Iš kairės: rašytojas St. Santva- Sv. Petro lietuvių parapijos bažny-'
T a i p pat daromi VERTIMAI.
INCOME TAX
ras, A. Lipčienė, A. Kamiene, R. Bublys, Br. Juodelis, dr. A. Razma, K. čioje So. Bostone kardinolas Hum mėn. dienos Bavarijoje buvo ap- vėjo ir lietaus...
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Laukaitis.
Kaip neaplankyti
Hochfeldo
Notariatas — Vertimai
PILJETYBfiS PRAŠYMAI Ir
berto Madeiros atnašaus Šv. Mi gaulingos: išvažiavau prie vasa
mitoki* blankai.
stovyklos,
nepasižiūrėjus
į
gyven
vasariškai
šias ir palaimins Aušros Vartų riškos temperatūros,
itiiinnnrmnnTniinunminiimitiiimiini
BELL REALTORS
Marijos stebuklingo paveikslo ko- apsirengęs. Deja, Visų Šventųjų tą namą, kuriame išeivių dienas lillilllllllIUIHIIillIlIlIllIllIlIlfllIlIlHlllllll
prją, kuri yra iš gintaro gabale-! išvakarėse Alpės atsiuntė Sibiro taip pat leido a.a. gen. K. Mus [vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
i.
B A C E V I Č I U S
liu. Giedos parapijos choras, pade-1 orą su sniegu ir vėju. Gerokai teikio šeima, a.a. A. Šapokos, J. iš mūsų sandėlio.
dant Bericlee muzikos koledžo j peršalau. T a d šiemet, šiltai ap- J. Daugėlos, priešais sol. St. Ba COSMOS PARCELS EXFBES8 6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS
tilllllllllllllllllllUIIUIIIIIIUUUUIlUilIMM
gerai paruošti reportažai y r a chorui. Gausiai dalyvaukime šio- sirengęs, atsiradau Augsburge... ro šeima ir t.t. Viskas .pasikeitę,
"LAISVfiS VARPAS"
2501
W.
69th
St.,
Chicago,
IL
60629
svarbūs klausytojams, kurie gy se Mišiose, nes tai yra ir mūsų re- j vasariškame ore! Nesistebėjau, sunku atpažinti. Tik netoli buv.
FM RANGOMIS
Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų
vai domisi lietuvių gyvenimo prezentacijos klausimas.
kai jau rytą kapinėse radau mi- stovyklos lietuviškas kryžius prie
SIUNTINIAI | LIETUVA
medinis. Tik $38,500.
Kai kuriems "Laisvės Varpo įvykiais.
Vasario 14 d. Baltų draugijos j nias žmonių (katalikai kapus lan- Landsbergo ir Fiusseno kryžke
Tel. — 925-2737
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų
rėmėjams ir klausytojams nusioncertas First and Second Church' ko Visų Šventųjų dieną - -evan- lės su lietuvių, vokiečių, anglų ir
./
Vytautas Valantinas mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
KTN. V. VALKAVtČIAUS
skundžiant, kad jie negirdi
salėje Bostone. Programą atlieka Į gelikai lapkričio 18 d.), kadangi prancūzų kalbomis įrašai sako: iiiiiiiiiiniiiuuiiiiiiiuiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiii Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
išeiviai
lietuviai,
"Laisvės Varpo" programų iš
latviai.
į šiltokas oras leido visiems šei- „Augsburgo
KNYGOS SUTIKTUVĖS
Be to turime gerų rezidencinių Ir psm
o
s
maldaudami Dievo
palaimos,
dabartinės radijo stoties WBET,
Minkų
radijo
valandėlės
l
a
i
1
nariams
aplankyti
brangiaujaminių nuo 5 iki 40 butų.
Kunigas V. VaJkavičius vėl
tų programų vedėjas Petras Viskas nuo sausio 3 d. pakeičiamas. | » « asmenų kapus,- juos papuošti, gerbdami žuvusius ir dėkodami
KILIMUS IR B A L D U S
Skambinkit tel. 436-7878
činis susitarė su radijo stotimi; P a r a ž ė * * * * *W& -*Eriugran- Ši programa bus girdima iš t o s ! " ^ ^ žvakutę. Beveik kiekvie- savo geradariams stato šį lietu
Plauname Ir vaškuojame
višką
kryžių,
ydant
)is
bylotų,
WCAV FM banga 98, iš kurios ! tai ir Jankiai". Lapkričio 8 die pačios stoties rytą, nuo 8 vai. iki Į™* nešėsi puokštę gelių, yaimSIMAITIS R E A L T T
viaų rūšių grindis.
du sekmadienius rnėginimo tiks- j ^ 7 vai. vak., Bull Run resto- g.^Q
iniką, kastuvą ir grėblį, eglaičių kad čia karo audrų išblokšti lie
BUBNYS
2961 Weat 6Srd S t n a t
lu bus perduodamos " L a i s v ė s ; 1 ^ 1 6 ' s h i r ] e y . Ma., įvyko šios
Balandžio 18 d. Baltų d r a u g i - ' š a k e l e s ' ruošdamas kapą žiemos tuviai ilgėjosi savo tėvynės ir
Tel
—
RE
7-5168
0 8
troško jai laisvės. 28. X. 1945 m.
Varpo" programos. Tai įvyks ^ S
sutiktuvės
Dalyvavo jos koncertas First and Second laikotarpiui.
•-* • • •
* • • • > • <
300
keli
lietuApleistas kryžius, apleistas Rū • • • - • - • • • • • - • • • • • 4
lapkričio 15 d. ir lapkričio 22 d Į
amerikiečių, ū
Church salėje Bostone. Programą.
P o p i e t y , kapiniu koplyčioje
ĮVAIRUS DAŽYMAS NAMŲ
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiifitiiiiiinmiiiii
nuo 9 vai. ryto. Jei p a s i r o d y s , ! ^ - . Po vakarienės, vakarui atliks lietuviai.
Į buvo susikaupimo valanda, už- pintojėlis! Pavasarį, lankydamas
-iw-wi - .
—
—
- B I H I H I M
_ ! • •
kad iš tos radijo stoties "Lais-• Pataikintoje programoje buvo
Balandžio 18 d. įvyks Sv. Petro baiffa. bendra malda prie pasta- motinos kapą, pirminiau spaudo
vės Varpas" plačiau ir geriau i stengiamasi parodyti ne atskiros lietuvių parapijos metinis banke- t v * ° kapinių centre Nukryžiuo je. Nežinau, kieno iniciatyva, ta Spalvotos ir paprastos. Radijai, NAMŲ DAŽYMAS
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
čiau atnaujinimo darbai nuo apa
girdimas, o taip pat jei bus lėšų ! • * • * * g™&> ** į
^ p - tas.
Iš LAUKO IR VIDAUS
Balandžio 25 d. įvyks " U i s - t o J ° Pardavimas ir Taisymas.
čios pradėti ir reikalingi galuti
padengti susidariusias išlaidas, i ^
} ^ P ^ amerikoną
- vės Varpo" pavasarinis renginys
Prieinama kaina
Vakare kapines. apgaubė tam- no užbaigimo. Europos sielova
M
I
G
L
I
N
AS
TV
Saamhinlrtt PETRUI
iv Mr
lai su ja bus pasirašyta sutar-! J a J l k J- Buvo damuojama ir so Lietuvių Piliečių d-jos salėje So. s a - K u r n e k u r d a r z & ė i °
^
TELEF. — 8 4 7 - 1 8 S 8
tis.
Abu mėginimo sekmadie- j karna įvairių tautybių šokiai, Bostone, Seniau šis renginys v y k ! t e i r paskutiniai lankytojai (dau- da, Vokietijos LB, JAV Kunigų 2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
Vienybė,
dinamiška
ateitininkų
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiifiiiiiiHiiuuiiuiii
m u s programos bus pusės valan- i ***> ^
lietuviai buvo sujung- davo per Atvelykį, bet kitiems už-1 s * " » * seneliai) pamažu ėjo per
organizacija
turėtų
skubiai
tuo
11 su lenkaJS
v
a
r
t
u
s
r
i
e
dos (9 - 9:30 v a i ryto). B e t '
*» šokamoje p o t ėmus tą dieną, jis nukeltas į b a - ,
tiiiittiiiiiirmiftuiHiiiiiiiiiiuluiiiuiiiiiit
P
tramvajaus sustojimo pasirūpinti.
MLSCELLANBODS
v ...
j koje. Mat rengėja, t o restora landžio 25 d.
v etos
'> ^ ^ kiti vėl suko į netolimą
jei bus apsispręsta joje pasilik
no savininkė, yra muzikos ir šo
Iš Hochfeldo vėl tramvajum
Naujų Metų sutikimas. Tradi St. Maritz bažnyčią išklausyti šv.
ti, stotis pageidauja, kad p r o 
illliillllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllt
Licensed, Bonded, Insured
kių mokytoja, ir j o s mokiniai cinis Nauju Metų sutikimas ruo Mišių. Savo pamoksle kunigas į Haunstetteno kapines, kur taip
grama būtų valandos ilgumo
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
atliko programą. Techniškai jie šiamas gruodžio 31 d. So. Bosto- priminė pagerbimą sportininkų, pat buvo palaidota daug lietu
(9 — 10 vai. ryto).
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
buvo gerai paruošti.
ne Lietuviu Piliečių d-jos S - č i o ^ o s rūšies tautos ir valstybės vių. Deja, daugelio kapai panai kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
Visi Bostono ir apylinkės lie
Toliau sekė kalbėtojai
Va- aukšto auditorijoj. Pradžia 9 vai.'didvyrių už jų laimėtus aukso kinti, nes artimieji, nors ir gyven vamzdžiai išvalomi elektra. J automa B "Draugo" Rimtie* Valandėle*
tuviai prašomi skubiai pranešti
vakaro. Trumpa programa, šilta' medalius a r pirmas vietas sporti- dami pertekliuje, užmiršo atlik tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
Parinkti pamokstaL
Laisvės Varpo" vedėjui P. Viš- į ™ *™° ^ o m u s v
^ ^
nėse varžybose, tačiau labai daž ti krikščionišką pareigą...
savo pavardę ir telefoną.
bu vo
vakarienė
ir
geram
orkestrui
gro
stspausdlBti
knygoje
činiui, kaip jie girdi programą; . g y v a u t i kun. V. Vaika
P.S. Netoli mano motinos yra
nai užmirštant pagerbti katali
jant,
šokiai
iki
vidurnakčio.
Auka
SERAPINAS
—
636-2960
is naujos radijo stoties, o t a i p | " į ^ T ^ i
' ^ ^ t S T .
palaidotas Lietuvos aviacijos pik. 'lOEUMinntlHIMliiUlitlJ illUUU UiiiliiUtU
gramoje,
nors
ją
ruošė
vietinis 25 dol. Bilietus užsisakyti pas val kų Bažnyčios didvyrius, mirusius
p a t ar jie prisidėtų prie pro
Viktoras
Reimontas, miręs 1947
Pelnas skiriamas dybos narius ir draugijos reika didvyrio ar ikankinio mirtimi už
gramos išlaikymo, jei būtų ap komitetas.
katalikų tikėjimą. Tam ir skiria m. Augsburge. Nepilnametės duk
A. a. kun. Kazimieras Barauskas
sispręsta joje pasilikti? Spren parapijai, kurioje kun. Valkavi- lu vedėją Algį Smitą tel. 268 — m a yra Visų Šventųjų diena, pa ros netrukus išvyko į JAV. Augs
parašė kelis šimtus pamokslų po
9058.
čius
yra
klebonas.
dimas bus daromas pagal gau
gerbiant b e n t kartą metuose Baž burgo stovyklų lietuviai, žinantie SERfiNAS perkrausto baldus ir puliariam "Draugo" skyriui. Jčfat-"
t u s atsiliepimus.
KUR ESAME MES?
ji jų adresus, prašomo r """ > ? * : kitus daiktus. Tr iš toli miesto lei- minimui kun. P. Patlabot rūpesčiu
nyčios palaimintuosius.
-ima. .r pilna apdrauda.
Aloyzas Baronas atrinko aktua
Vėlinės —eilinė darbo diena, kad paminklas reikalingas atnau
Nenumatoma atsisakyti ir da
Po
širdies
operacijos,
dar
nepa
Ar
bus
Madrido
paroda
Pnimame MASTER CHARGE ir VISA liuosius. V. Bagdanavičius laido
tad ir kapinių koplyčioje rytinė jinimo.
bartinės radijo stoties WT3ET, jėgdamas nuvykti į Šv. Petro lie
jant velioni » k ė , kad "jokio
Telef. — WA 5-8663
Madride gauta žinia, kaip rašo se Mišiose dalyvavo daugiausia
nes joje. prieš "Laisvės Varpo" tuviu parapijos bažnyčią So. Bosstraipsnio rašymas velionio taip ne
programą ir po jos, perduoda- Į tone, kur visada važiuodavau į Sv. "Russkaja Mysl", kad vienas žy seneliai, kurie dar kartą pasuko inillHlllllllilIlIhilIlIlIlIlIlhiiiHHIIIiiliil t i i l > s i < j > U ! : i ! M i t ! i M < ! i i : > i - . ' i i ; : l l i » . < U ( : . domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
miausių dabartinių menininkų prie artimųjų kapų. Stovėdamas
mos pasaulinės ir vietinės žinios, j Mišias, nuėjau į Saint Brendan
sikaupęs".
Luis Ortega, kuris gyvena Lenin prie savo motinos, nuskridau į
t a d yra tikra, kad anglų kalba; bažnyčią Dorchestery, kuri yra
grade, dar negavo iš Sov. Sąjun Vilniaus Rasų kapines, kur guli
Kaina $4.00, Gaunama "Drauge,
perduodamos "Laisvės Varpo" | V eik skersai gatvę n u o mano na4545 W. 63 St., Chicago. 111. 60629.
gos vyriausybės leidimo vykti su tėvas, brolis, seserys, kažinkur Si
programos klausosi bent dalis j m u . Nuėjęs nustebau. Tai buvo
savo kūriniais į Madrido parodą,
Persiuntimas 25 centai (Ulinois
nuolatinių radijo stoties kiaušy- j šeštadienio 4 vai. p. p. Mišios,
Seniausia Lietuvių Radic programa Apdraustas perkraustymas
nežiūrint, kad jį kvietė Ispanijos
gyventojai
prideda 20 centų mo
Naujoj
Anglijoj
iš
Stoties
WLYN,
tojų. Taigi, iš naujos radijo sto- j Si labai didelė bažnyčia buvo pil
(iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiinfiiiiiiiiiuniiiiiii
Įvairių atstumų
kesčių).
vyriausybė.
1360
banga,
veikia
sekmadieniais
nuo
ties FM bangomis būtų papildo-1 na žmonių. Ir turbūt daugiau
SOPH I E B A R Č U S 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo Tel. 876- 1882 a r b a 376-5996 liimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiii
Ispanijos vyriausybė buvo nu
m a ' 'Laisvės Varpo" programa, j jaunimo, negu vyresnių. Prie var
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim
RADIO SETMOS VALANDOS
Ji numatoma vien lietuvių kalba, gonu giedojo jaunimo choras, bet sistačiusi rugsėjo *mėn, suruošti
trauką ir komentarai, muzika, dainos
meno parodą ir pavedė savo pa
'Laisvės Varpo" vedėjas P. kartu giedojo ir visi dalyviai. Ir siuntiniui Sov. Sąjungoje marki Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma ir Magdutės pasaka. Sią programa 10% — 30% — 30% pigiau mokeait imiHmilimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiniiimi
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. veda Steponas ir Valentina Minkai ui apdrands ano ng-nte* ir automoViščinis norėtų, kad ir ateityje Sv. Komunijos turbūt ėjo veik visi,
Biznis reikalais kreiptis ] Baltic Flo
zui de Perinat susitarti dėl paro
irtllo pas mot
Stotis WOPA 1490 AM
jo programose būtų daugiau nes dalijo 4 kunigai ir buvo il dos su sovietine vyriausybe.
nsts — gfilių bei dovanų krautuvę,
Transliojama iš nuosavos studijos 502 E. Broadway, So. Boston, Mass
giausios
eilės.
Mano
žmona
nuėjo
laiko skiriama lietuvių muzikai,
"i
FRANK
ZAP0LIS
Luis Ortega pakviestas į Ispa Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
02127. Telefonas P68-0489. Ten pat
mūsų kultūriniams ir visuome į 7 vai. vakaro Mišias. Grįžusi, niją su žmona trims mėnesiams.
7159
So.
Maplevvood
Ave.,
3208% West 9 5 t h Street
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
nustebusi pasakojo, kaip gražu
niniams reikalams.
Paroda turi įvykti Madrido Tau
Chicago, IL 60629
•ite
dideli
pasirinkimą
lietuviškų
kny
Apsilankykite į "Draugo" ad
esą, kada ta bažnyčia pilna įvai
Telef. GA 4-8654
tinio muziejaus ir bibliotekos rū
TeL — 778-1543
LB TARYBOS SESIJA
raus amžiaus žmonių. Sekmadie
ministraciją i g pasižiūrėkite. Gal
muose. Ši paroda buvo numaty llllllllinillllllllllllllllllHIIIIIIHIIIIIilIlIlII itmcHiumiimiumiiiuiiMiiiiiiMiiiiin!!
nį nuėjau į 9 vai. Mišias. Baž
rasite kai ką padovanoti savo
PER RADUA
ta Sov. Sąj. Kultūros ministeri
miiiiiimiimiiiiiii
nyčia vėl buvo pilna įvairaus am
giminėms a r draugams
jos plane. Jai pritarė keturios ko
LB-nės DC-tosios tarybos tre žiaus žmonių.
Kelias
į
altoriaus
garbę
misijos, bet Menininkų sąjunga
Dienraščio "Draugo" admi
čioji sesija. įvykusi Bostone spa
Eidamas iš bažnyčios namo ,o tyčia užtęsė dokumentų paruoši
j.
VAIŠNORA,
inc
nistracijoje
galima pasirinkti \lio 24-25 dienomis, buvo plačiai vėliau ir namie labai susimąs
mą
ir,
atrodo,
pritarė
parodai
tik
2759
W.
71st
St.,
Chicago,
UL
60629
vairių
liaudies
meno darbų: meArk. J u r g i o Matulaičio beati
paminėta "Laisvės Varpo" pro čiau. Sekmadieniais Sv. Petro lie
žodžiais. Luis Ortega yra dauge
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
fikacijos bylos apžvalga. Gene džK keramikos, drobes, taip
gramose. Tris sekmadienius bu tuvių parapijos bažnyčia So. Bos
lio tarptautinių parodų laurea
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
ralines Postuliacijos leidinys pat gražiai papuoštų lėlių.
vo perduodami reportažai iš tos tone per 10 vai. Mišias, kurios lai
tas, talentingas portretistas, ksilo1969 m.
sesijos.
panaudojant juostose komos lietuvių kalba, susirenka
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
grafas ir graveris metale.
'Draugo** adresas: 4545 West
įrašytų svarbesnių kalbų ištrau kelios dešimtys lietuvių ir tai vy
Kaina s u persiuntimu $1.00.
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Madrido visuomenė yra nusivy
ffitrd
St_ CMeafft. TOL 606S9
kas
Klausytojai girdėjo preL resnio amžiaus. Žinoma, ypatin
Sekmadieniais ano 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Gaunama DRAUGE.
lusi sovietinių valdovų pareikšta
iiiiimmiiMiMiiiiimimimiiiiiiiuiiHiini
Vytauto Balčiūno invokaciją, gomis progomis ateina daugiau.
nepagarba menininkui ir Ispani j,
Tel.
—
4
7
6
2
2
0
6
iiiimiimiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiiif
tarybos
prezidiumo pirm. inž. Mąstau, juk So. Bostone ir apy
jos vyriausybės kvietimui.
Biznieriams spsjmoka skelbtis
Vytauto Izbicko kalbą; Kultū linkėse gyvena daugiau 500 lie
Susidaro įspūdis, kad Sovietų
FlATiN-KITE " D R A U G /
"Drauge".
ros tarybos pirm. Ingridos Bu tuvių šeimų. Tad kur jie yra sek
Sąjunga išleidžia į užsienį tik sa
blienės žodį, įteikiant komp. Ju- madieniais per šias lietuvių kal
vo ištikimuosius asmenis, kaip
D t H K S I O
Ką tik išėjo ii spaudos MARIJOS AUKŠTAITfiS
jiui Gaideiiui 1.000 dol. dovaną; ba Mišias? O svarbiausia, kur yra
pvz- menininką Glazunovą, poe
naujas romanas:
o taip pat Bostono lit. mokyk mūsų gražus jaunimas ir vaiku
tą Jevtušenko, rašytoją Markovą
los vedėjo Antano Gustaičio pa- čiai.
ir pan.
B. KRIKATOPA1TIS
"ANT MARIŲ KRAŠTO",
doką už dovanas lituanistinių
Atrodo, kad pagarsėjęs Sov.
Kalbame apie lietuvybe, lietu
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija i r kova,
mokyklų mokytojams. Atskirai vių kalba, rūpinamės, kaip juos Sąjungoje menininkas turi mažai
herojiškumas ir hnTT"i>T"iM"""«*1 Lietuvos istorinis
d a r pažymėtini prezidento R. išlaikyti, o šiose lietuvių kalba vilties atidaryti savo parodą už
duelia, plačių pažiūrų.
(Jurų kapitono atsiminimai)
R^agano ir kitų aukštų ameri- Mišiose mūsų nėra. Kodėl taip sienyje. Tuo tarpu dar negalima
Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
kiečių pareigūnų sveikinimai, Į yra? Kai kieno teisinimasis, kad tvirtinti, kad Ispanijos pakvieti
Kleista autoriaus teisėmis 1979 m . Didelio formato. Kie
mas
liks
be
pasėkų,
bet
tik
Luis
Visuomeninių reikalų tarybos į svetima kalba bažnyčia yra arti
viršeliai.
Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
Užsakymus siųsti:
pirm. Algimanto Gečio ir kon- čiau ir patogiau, kad Dievas yra Ortegos parodos Madride atida
timu
$11.10.
U ž s a k y m u s siųsti:
DRAUGAS, ĄSkS W. 6Srd Street
ep-eso atstovo Rrian Donally . s r tas pats, tai nėra joks pasitei; rymas parodys, ar tikrai Sov. Są» Chicago, M. 606B9
DRAUGAS, \SkS W. 6Srd Street, Chicago, / B . 60€t9
pasisakymai bankete. Jie per- į sinimas. Savo darbais, savo pavyz- junga yra pasiruošusi kultūriniu
Illinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
d u . t angTNfcoje programos da-i džiais, šiuo atveju savo bažny- požiūriu bendradarbiauti su Va
minoj a u s gyventojai dar prideda 6 0 e t valstijos mokesčio
lyje
Tokie ricobfe. axt.ualūs, čios lankymu, palaikysime lietu- karais.
T.
KtJŠ
—
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VALOME

TELEVIZIJOS

P LU M B I N G
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Barausko

PRISIKĖLIMO ŽMONES

M O V I N G

RADIJO PROGRAMA I A.

VILIMAS
M O V I N G

Liaudies menas ir kitkas
Drauge"

m

ln

JAY D R U G S VAISTINfe

JORŲ

KELIAIS

likti prieš šalčius.
LITUANISTIKOS KATEDRA lituanistikos katedra laisvajame DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 18 d.
pasaulyje.
Namų vadovybei kreipiantis,
Lietuva mano žeme, šalele
gęs šiandieną
Penktasis Pasaulio Lietuvių
PUB valdyba dėkoja lietuviš
vėl buvo sudarytas piniginio
gimtoji!
Tavo regiu aš grožį ir kampą
Bendruomenės seimas 1978 me
LIETUVIU NAMAI ŠAUKIASI , tarimai, iškilmingai sutinkami iš vajaus komitetas iš Alg- Gečio tais Toronte, Kanadoje, nutarė kai visuomenei už iki šiol rody
Tas tik supras, kad tu jam
kiekvieną!
Lietuvos atvykę žymūs asmenys. (pirm.), V. Šalčiūno (vykd. vice ir įpareigojo F!LB valdybą rū tą didelį dėmesį katedros reika
sveikatą
atstoji,
PAGALBOS
lams. Giliai tikime, kad ir atei
Norėtųsi tų įvykių paminėti bent pirm.) ir dr. K. Gudėno (sek.). pintis lituanistikos
Mickevičiaus "Ponas Tadas"
katedros tyje šis dėmesys ir reikalinga Kas jau tavęs neteko. Pasiil
Be
to,
į
jį
nariais
yra
pakviesta
Senuose archyvuose randama, kelis.
steigimu. Tą nutarimą vykdy
kad prieš I-jį pasaulinį karą Phila
1909 m. plačiu mastu buvo pa tuzinas veiklesnių liet bendruo dama, PLiB valdyba trejus me finansinė parama greitai įgy
delphijoj jau gyveno 15,000 lie minėta 40 metų sukaktis nuo lie- menės žmonių. Bus kontaktuoja tus katedros reikalą rūpestingai vendins lituanistikos katedrą
tuviu. Laiko slinktyje jie statė lietuvių emigracijos Amerikon. mi mūsų kolonijos gyventojai, studijavo, tyrė, tarėsi su aka kaip išeivijos lietuvių vertingą
A. f A.
bažnyčias, steigė draugijas, klu 1911 m. iškilmingai sutikti iš Lie prašant už galimai didesnes su demikais ir 1981 m. kovo 1 d. įnašą mūsų tautinės kultūros
bus. T o laikotarpio žmonių jau tuvos atvykę "Saulės" namams mas įsigyti akcijų ir reikalui esant galutinai nutarė lituanistikos išlaikymui ir ugdymui.
ALGIUI ŠLIA2UI
nėra gyvųjų tarpe. Juos kaip sako Kaune aukų rinkti kun. Juozas vėl prisidėti darbu. Vajų manoma katedrą steigti University of
tragiškai žuvus,
ma priglaudė šaltieji kapai, ta- T u m a s — Vaižgantas ir kun. K. baigti gruodžio 12 radijofonui
Dlinois at Chioago Orele,
— Aš esu geras kilnaus krau
č ! au ju atliktieji darbai liko įrašy- Olšauskis. 1913 m. Philadelphi- skelbiant akcijas įsigijusių pavar
žmonai Jadvygai, dukrai Linai, broliui dr.
t Amerikos lietuviu istorijos la joj lankėsi dr. Jonas Basanavi des.
Po ilgesnių derybų bei svar jo riteris ir atvykau čion kovoti
Atrodo, kad tam senam tauti stymų buvo paruoštas sutarties dėl tos mergaitės garbės.
puose. Iš ju didžiu užmoju stip čius ir Martynas Yčas. Svečiai bu
Rimvydui, Tėvams ir visiems artimiesiems
niu
požiūriu svarbiam pastatui projektas, kurį patikrino teisi
rybės galime pasimokyti ir šiuo vo labai iškilmingai sutikti ir
Skoto "Ivaohoe"
metu.
nuoširdžiai globojami. Juos į Lie lietuviai skiria reikiamą dėmesį, ninkai. PLB valdyba šią sutarreiškiame nuoširdžią užuojauta
nes
ir
be
didelių
paraginimų
akci
..
.
.
.
.
tuvių
namus
atlydėjo
100
auto
Iškeliavus amžinybėn žmo
I^tvtrtmo savo-; 1981 m. spaROMAS BRIDŽIUS
nėms, sunyko JŲ įsteigtos orga mobilių. Lauke su deglais laukė jų įsigijimas jau vyksta gana sklan *>}
lio 14 d posėdyje ir ją pasira iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiuuiiiuimiuiiiiHiii
DR.
A . IDZELIS
džiai.
nizacijos, dalinai ir parapijos. Ta jaunimas. Salėje nuo durų iki sce
šys 1981 m. lapkričio 20 dieną,
Chicago
Churches
DR.
K.
KLIORYS
Norėtųsi
baigti
Alg.
Gečio
žo
čiau daugiausia dar tebestovi jų nos buvo išsirikiavę Lietuvos
penktadienį, s u universiteto ats
DR. R. REPŠYS
sunkiai uždirbtais pinigais pasta gvardijos Amerikoje kariai. Mi džiais pasakytais per radiją: "Lie tovais University. of. Illinois at
and Svnagogues
tyti namai, bažnyčios. Deja, ne nėti asmenys rinko aukas Tautos tuvių namų Philadelphijoj išliki Chioago Cirele patalpose.
An architeeturad
pilgrimage
mažai jų jau yra svetimtaučių ran namams Vilniuje. 1914 m.dvyli- mas yra visų Philadelpbijos ir
Šita
sutartimi
PLB
valdyba
apylinkių
lietuvių
garbės
reika
by
GEORGE
A
.
LANE,
S J.
koše. Iš kelių egzistavusių Phila- kos draugijų buvo suruoštas spau
las.
Išlaikykime
ir
ugdykime
juos
įsipareigoja
iki
1987
metų
rug
delphijoj pašalpinių klubų nau dos atgavimo minėjimas. Jame pri
Photographs by
jiesiems ateiviams pavyko išgel imtoje rezoliucijoje reikalauta ru nes to siekė muzikalinio klubo stei sėjo mėnesio katedrai surinkti
ALGIMANTAS
KEZYS
bėti tik vieną. Tačiau ir to toli sifikacijos sustabdymo, Lietuvai gėjai ir to reikalauja mūsų tauti 600,000 doL, o pats universite
and
George
LANE
mesnė egzistencija dėl didelių re prijungus Suvalkus ir prūsų že nė savigarba. Parodykime gerą tas pridės d a r 150,000 dol. Tad
1981 metais rugsėjo mėn. 23
montų yra atsidūrusi rimtame pa mes, autonomijos suteikimo. T ų valią, atverkime savo širdis bei bendra suma katedros finansa 1981 Loyola University Press.
dieną staiga mirė mano mylima
vojuje. Pasekime šio klubo įdo pačių metų vasaros gale įvyku pinigines ir vajų padarykime vimui yra 750,000 doL
žmona
Printed in the United States of
Bronius Vaikaitis
mią steigimosi istoriją, jo reikš siame masiniame lietuvių ir ukrai sėkmingu".
America.
256
pages,
hard
cover.
Surinkus i r įteikus 200,000
A . f A.
mę ano meto lietuviams ir apla niečių mitinge po ugningų kalbų PHHADELPHIJOS RENGINIU
dol.
iki 1983 m, rugsėjo 1 die
Knyga
su
persiuntimu
kainuo
priimta rezoliucija skelbė: "Išvy
mai mūsų tautai.
KALENDORIUS
nos, universitetas ieškos kate ja $27.00.
Galina MatiukieneIMS*
ti
maskolius
Azijon
ir
Lietuvą
pa
Devynioliktojo amžiaus gale ir
drai
vadovo
profesoriaus.
Jį
Lapkričio
14
15
d.
Lietuvių
dvidešimtojo pradžioje Port Rich- likti lietuviams, o Ukrainą — uk Namų mugė.
Užsakymus siųsti:
Balseviaūte.
pakvietus, katedra pradės ofi
mond, šiaurės rytų Philadelphi- rainiečiams.
cialiai
veikti
1984-85
mokslo
DRAUGAS,
JfSĄS
W.
63rd
St
Lapkričio 21 <L, šeštadieni, 10
Buvo gimusi Maskvoje, gyveno
joj, jau buvo susibūręs didelis lie
Piniginis vajus
Chicago, IU. 60629
- 12 ir 2 - 4 vai. šiaudinukų kur metais.
ir tarnavo Kaune. Į Ameriką at
tuvių telkinys. Greitai buvo įs
vyko 1950 metais. Amerikoj dir
sai
Lietuvių
Namų
Kultūros
Cen
Lituanistikos
katedra
yra
pirIllinois
gyv.
d
a
r
prideda
$1.50
Laiko sūkuriuose besikeičiant
teigta Šv. Jurgio kareivių drau
bo Memorial ligoninėj New Yortre. Kursus praves A. Sahninin- moji tautinė katedra šiame uni- valstijos mokesčio.
gija, Lietuvių Gedimino klubas, vadovybėms ir gyvenimo sąly
ke.
kienė.
Tą
pačią
dieną
7
1
0
vai.
versitete, o taip pat ir pirmoji niniiiininiinimiiininniiiniiiiniiHiiiHt
Lietuvių gvardija Amerikoje, Ame goms, ilgą laiką ant stiprių finan
ir sekmadieni 2 - 4 vai. ten pat
Paliko brolį Vladą su šeima Vakarų Vokietijoje.
rikos lietuvių piliečių klubas, "Bi sinių kojų stovėję namai pradėjo
kapitalas A. Saimininkienės šiaudinukų pa
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie ją aplankė koplyčioje, už at
rutės" dainorių draugija, Kanklių šlubuoti: sukauptas
veikslų paroda Kursus ir parodą
neštas
gėles, užprašytas šv. Mišias, už pareikštas užuojautas asmeniš
smuko,
nariai
sumažėjo,
remontai
klubas, Dramos ir muzikos dr-ja,
rengia
Lietuvių
Tautodailės
ins
kai,
laiškais,
spaudoje. Dėkoju kun. Jonui Pakalniškiui už maldas
o 1909 m . buvo pastatyta nauja padidėjo. Laiks nuo laiko girdė
tituto
Philadelphijos
skyrius.
koplyčioje.
Visa
tai guodė ir stiprino mane.
bažnyčia ir įkurta Šv. Jurgio pa josi balsų, ką gi daryti su Liet
DSkoju
visiems
vienokiu, ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie
Dėkojame visiems A. t A. kpt. STASĮ LTPCIŲ lankiusiems
rapija. Visuomeninė veikla pasi namais? Likviduoti juos ar, vado- Į Lapkričio 22 d., sekmadienį,
laidotuvių,
palengvinusiems
šią liūdną išsiskyrimo valandą. Dėkoju
Kristaus
Karaliaus
šventė:
10:30
sergantį namuose, ligoninėje ir mirusį, šermeninėj. Dalyvavusiems
darė gyva, šakota. Jutosi didelis vybę perėmus sumanesniems zmo
Marytei
šalinskienei
laidotuvių
direktorei už malonų ir nuoširdų
vai.
pamaldos
Šv.
Andriejaus
baž
pamaldose ir palydėjusiems j Putnamo-Vienuolyno kapines.
nėms, restauruoti ir pritaikyti
trukumas erdvesnių patalpų.
patarnavimą.
nyčioje, po to paskaita parapijos
Ypatinga padėka mūsų mieliems prieteliams A. ir St. Leikams,
šiu dienų reikalavimams?
Giliame liūdesyje likęs,
1907 m. kovo 3 d. įvyko drau
salėje. Rengia Philadelpbijos
J. ir E. Sauliams, V. ir S. Valiukams, ligoje nuolat lankiusiems ir,
JUOZAS MATIUKAS
1974
m.
komitetas,
vadovau
gijų valdybų susirinkimas ir nu
iki atsisveikinimo kapinėse, mums visokiais būdais padėjusiems.
ateitininkai.
tarta įsteigti Lietuvių muzikali- jamas Vyt. Volerto, reikalą išstu
Ačiū klebonui kun. A. Karaliui už velionies paruosimą Anapus,
Lapkričio 29 d. Lietuvos Ka
maldas, rožinį ir laidotuvių pamaldas bažnyčioje, Vyčiams už mal
nio namo bendrovę (Lkhuanian dijavo ir visuotiniam nariu susi riuomenės šventė: 10:30 vai. padas, giesmes šermeninėj ir garbes tarnybą bažnyčioje, parapijos
Music H a l i Association), vėliau rinkime pasiūlė šį istorinį lietu maldos šv. Andriejaus bažnyčio
chorui ir vargonininkui John Bernardo, dr. Vaišnienei, karsto ne
vadinamą pašalpinių klubu arba viu išeivijos namą neparduoti, o je, o minėjimas vyks LietuviŲ
šėjams.
Lietuvių namais. Tolimesniuose tuojau sukaupus kiek kapitalo, Namų Kultūros centro patalpose.
Nekaltai Pradėtosios Marijos seselėms, kun. Ylai, kun. Paulaus
posėdžiuose užsimota statyti ga talkos būdu pradėti remontuoti. Gruodžio 13 d.:, sekmadienį,
kui, prel. Balčiūnui, dr. Kriaučiūnui.
Pasiūlymas
susirinkimo
didele
dau
na didelius su dviem salėm ir rū
L. B. Vinco Krėvės šeštadieninės
Už gėles, šv. Mišias, aukas Lietuvių ir Tautos Fondams, užuo
siu namus. Prasidėjo sėkmingas lė guma buvo priimtas.
mokyklos Kalėdų eglutė šv. And
jautas spaudoje laiškais, telegramomis ir žodžiais.
šų telkimo vajus. Per trumpą lai
Vadovaujant Ag. Gečiui, pa riejaus parapijos salėje.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JAV LB Conn. apygardos apylinkėms, įvairiais būdais pagerbu
ką buvo parduota akcijų už 4,000 skubomis buvo suformuotas pini
Gruodžio 31 d., ketvirtadieni,
siam velionį.
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
dol. D a r pasiskolinus 2,000 dol., ginio vajaus komitetas. Gana Naujųjų Metų sutikimas l i e t u 
Giminėms
iŠ
Chicagos,
Montrealio,
Canton,
CT.
lankiusiems
Allegheny ir Tilton gatvių kam trumpu laiku už parduotas ak vių namy Čiurlionio salėje. Renligoje ir dalyvavusiems laidotuvėse.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
pe buvo nupirktas sklypas su cijas gauta 17,500 dol. Uždėtas gia specialus komitetas,
Draugui
ir
Darbininkui,
taip
greitai
įdėjusiems
velionio
nuotrau
dviem senais namais. Užtraukus stogas, padidinta scena, apatinėje
4330-34 So. California Avenue
kas ir atspausdinusiem aprašymą.
gana didelę paskolą, sklypas bu salėje įvestas centrinis vėsinimas,
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
J. Markiewicz & Sons laidojimo namams už tikrai malonų pa
vo nuvalytas ir sekančių metų va modernizuotas prieangis, virtuvė, Vienerių Metų Mirties Sukaktis
tarnavimą.
sarą pradėta statyti najas namas, įruoštas baras, įtaisytas kultūrinis
4605-07 South Hermitage Avenue
žmona ALBINA
kainavęs 32,000 dol. Turint gal centras su biblioteka (Jis nese
A . f A.
Telefonas — YArds 7-1741-2
Senos LINAS
voje ano meto mažus atlygini niai buvo iškilmingai atidarytas),
mus (darbininkas per savaitę už sutvarkyti posėdžiams kambariai Stasys Lukoševičius
dirbdavo tik 5 — 8 dol.), tai buvo ir atlikti kiti pagerinimai Reikia atsiskyrė su šiuo pasauliu 1980 metų
labai didelė pinigų suma.
pridėti, kad prie minėtu darbu lapkričio 22 dieną.
1908 m . pabaigoje ant stogo iš daug prisidėjo talkininkai ilgo Priklausė prie Marąuete Parko pa
rapijos Sv. Vardo draugijos, Namų Sa
kėlus pabaigtuvių vainiką ir atli mis darbo valandomis. Vėl kaip vininkų organizacijai. Šakiečių klubui,
kus vidaus įrengimus, pradėta ir anais senais laikais apie Liet Saulių sąjungai ir buvo Alvudo ben
ruoštis iškilmingam namų atida namus pradėjo suktis šakota fila- dras steigėjas ir visą laiką buvęs val
rymui ir juose Naujų Metų suti delfijiečiu visuomeninė veikla. dyboj.
kimui. Pagal seną lietuvišką pap j Sumaniems ir darbštiems žmo- A. t A Stasys Lukoševičius buvo
rotį, švęsta ir džiaugtasi tris die nėms vadovaujant, jie pradėjo pa kilęs iš ūkininkų Šeimos, turėdamas
visuomet darbuotis, visiems, kam tik
tys išsilaikyti
nas.
reikėjo patarnaudamas.
Nauju Mėty išvakarėse, pasi
Tačiau po kurio laiko užgriu Už A. I A. Stasio Lukoševičiaus
meldus Šv. Jurgio bažnyčioje, vo naujos bėdos. Sugedo šildymo sielą bus atnašaujamos Sv. Mišios Tė
prasidėjo iškilminga eisena į nau sistema, vandens
nutekėjimo vų Jėzuitų koplyčioj ir Tėvų Marijo
juosius namus. Priekyje grojo du vamzdis, sutrūnijo viršutinės salės nų koplyčioj.
orkestrai, už JŲ uniformuoti šv. langai. Spėjama, kad minėti pa Jo liūdi žmona Marija, sūnus Jonas glIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHimilllllllllllimilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
1
Jurgio ir Lietuvos gvardijos Ame taisymai gali kainuoti apie 17,000 ir visi Alvudo bendradarbiai.
rikoje nariai su blizgančiais kala dol. šie visi darbai turi būti atvijais* Juos sekė didžiulė šventiš
Los Angeles
LB Jaunimo Ansamblio
jg
^
kai pasipuošusiu žmonių minia.
"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų
§
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS
Buvo nepaprastas džiaugsmas,
=
ES, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šalįžengus į savus, gražiai išpuoštus,
|
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
naujutėlius namus. Kalbose buvo
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
|
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų
pabrėžta, kad įsigijus nuosavą
?. Peteraičio
pastogę, Philadelpbijos lietuviai
£ šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
Uotuvio Laldohiviv Mroktoriv Asociacijos Nariai
draugėn subėgę galės pasidalinti
s
vakar.
Plaukia
sau
laivelis.
Per
tamsią
naktelę
ir
kitos
Uttu»itkil - anglistas žodynai
savo džiaugsmais bei rūpesčiais ir
|
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų komA. Baravyko
dar ryžtingiau dirbti lietuvybei.
JURGIS F. RUDMIN
pozitorių.
Toliau pakaitomis grojo orkest
Angliškai - lietuviškas lodytas
Tel. YArds M1JMJ
Ml» SO. L1TUAN1CA AVENUE
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
rai, dainavo Birutės choras, žmo
šie du ledynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
Budriūnaa
nės puotavo. Per Naujus Metus
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SOMOS
dėmis, didelio formato ( 9 x 0 colių), 580 ir 590 puslapių, la
|
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
2424 W. •tth STREET
TcL REpubHe 7-1213
įvyko koncertas. Trečią dieną bend
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus su
§ Barauskienė.
11128 Southtvest H(ghway, PskM HUte, Illinois
TeL 374-4410
stipriais kietais virieliata.
rai linksmintasi ir šokta.
I
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
Tikrai grali dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms
PETRAS BIELIŪNAS
Tolimesnė veikla
šeimos.
Kiekvienas lietuviškas knygynas turitų didžiuotis
= Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
iiais tomais.
Tel. LAfayette 3-3572
4*48 SO. CALIFORNIA AVENUE
Muzikalinis namas anuo metu
|
Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo
ansamblis
Atskiri tomai po $10.00; sbu tomai tik $18.00 (pastas ir
buvo didžiausias iš VISŲ parapijų
persiuntimas $1.25 u i tomą ir pridedami mokesčiai Illinois
|
"SPINDULYS**.
Kaina su persiuntimu $835.
Uisakymus
POVILAS J. RIDIKAS
ar klubų. Laiko slinktyje jis buvo
valstybes pirkėjams).
3354 SO. HALSTEO STREET
TeL YArds 7-1311
|
siųsti.
DRAUGAS,
45+5
W.
6Srd
St.,
Chioago,
IL
60619.
svarbus visos Philadelphijos kul

PHILADELPHIA IR APYUNKlS

P AD

A D

E U DE I K I S

VALIO JAUNYSTEI!

j

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20PYNAI

tūros židinys. Jame buvo mini
mos tautinės šventės, organizuo
jami koncertai, statomi drami
niai kūriniai, daromi svarbūs nu-

DRAUB0

V

KNY8YNAS

4545 W. S3rd Stroot
Chioago, III. 9M29

?iiiiiiiiimiiiiiiiii]iiitiiituiuiii

J*

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt.

VASAITIS - BUTKUS
144S SO. 50th A VE., CICERO, ILL.

Tel OLympie 2-1003

•

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 18 d.
x šv. Kryžiaus ligoninė turės
savo nuolatinį kirpėją, kad juo
galėtų pasinaudoti pacientai.
Paprastai jis ateis trečiadie
niais, bet atitinkama slaugė ga
lės pakviesti ir dažniau.

CHICAGOS
ŽINIOS

2XMGŽDUTI

SUGAVO PLfcfcLKĄ
Buvęs kalinys, turėjęs ryšių
su Chicagos kriminaliniu sindi
katu, Frank Cuilotta, 45 m., pa
sidavė policijai Las Vegas mie
ste. Jis buvo ieškomas nuo
spalio 15 d. Kaltinamas apiplė
šimais, išgrobiant brangių kai
lių, brangenybių, ir senienų už
apie 4 mil. dol.

x A. a. Juozas Sprindys, bu
įsteigtas Lietuvių Mokytojų
vęs ilgametis Šiaulių valstybinės
Redaguoja i. Ptefes. Medžiagą shjstt: SS06 W. 65fli
X Vakaronė apie St. Barzdu- berniukų gimnazijos istorijos ir
n,
ką įvyks šį penktadienį, lapkri lotynų kalbos mokytojas, spalio
čio 20 d., 8 vai. vakare. Jau 29 d. mirė o k Lietuvoje, sulau
antrą vietą — first runner up
DIENA MUGĖJE
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nimo centro kavinėje. Bus rodo kęs 82 metų amžiaus. Ameriko
Džiaugiuosi,
kad
mano
kan
mas filmas iš jo veiklos ir prisi je liko jo brolis operos solistas
Kurios linijos šiame apskriti
Rugpiūčio 12 d rytą atsikė didatė taip gražiai pasirodė.
minta jo nuveikti darbai. Va Antanas Sprindys su žmona Ire
lėme labai anksti ir po pusryčių Žadu jai parašyti laišką ir pa me yra (tiesios? (5 taškai).
karonėje, kurią rengia JAV-bių j na, anksčiau gyvenęs ChicagoPAGAVO PABĖGĖLI
išvažiavome į SpringfieMą, kur sveikinti. Nekantriai lauksiu
LB Vid. Vakarų apygardos val je, o dabar St. Petersburge, F l a
vyko
Illinois valstybės mugė. jos atsakymo.
Automobilio vairuotojas, lenk
dyba, dalyvaus PLB-nės valdy- ;
x JAV LB Vid, Vak. apygar- damas kitą, nušokęs nuo kelio Po virš trijų valandų kelionės
bos pirm. V- Kamantas ir JAV
automobiliu pasiekėme SpringPotikaitvtė,
LB valdybos pirm. Vyt. Kutkus. dos valdyba vykusioje Chicagos į lapkričio 1 d. Hariem gatvėje, field miestą. Greitai sužinojome,
Marąuette
Parko
lit. mokyk
miesto International Folk mugė netoli 95 g., Chicagoje, užmušė
kad
pirmoj
mugė
buvo
suruoš
los
7
akyr.
mokinė.
X DT. Marija ir Aleksandras je dalyvavo su kultūriniu pavil 14 m. mergaitę Michelle Baltata
1853
m.
Kiekvienais
metais
Žemaičiai, Leonia, N. J., nuo lap jonu, kuriame buvo išstatyti i rar. Vairuotojas pabėgo, bet
GRAŽIAUSIA PASAKA
kričio 20 d. iki gruodžio 21 d. gmtariniai papuošalai, lininiai j kitas automobilis vijosi, įsižiū mugę aplanko virš pusė milijo
išvyksta mėnesiui atostogų į sa audiniai, tautinės lėlės, medžio rėjo, koks buvo jo automobilis, no lankytojų. Mugė vyksta kas
Mano gražiausia pasaka yra
vo kondominiumą Singer Isiand, drožiniai, vazos. Buvo taip pat ir tas pabėgėlis — Peter Bake- met toje pačioje vietoje, gražia apie Gedimino sapną ir Vilniaus
Fla. Adreso pakeitimo proga jie išdalinta apie 5300 specialiai rakes, 31 m,, buvo areštuotas. me parke, Springfield miesto miesto pcūrimą. Gediminas vie
pašonėje. (Kadangi ji užima di ną dieną vaikščiojo po mišką ir
pratęsė dienraščio prenumeratą paruoštų informacinių lapelių
CHICAGOS
KATALIKAI
delį plotą, yra traukinėliai, ku užmigo. Sapnavo sapną, kadi
3 metams ir dar pridėjo 30 dol. apie prof. Benediktą Skuodį,
spaudai paremti.
Šiuo metu Chicagoje yra rie žmones vežioja po mugės geležinis vilkas labai garsiai
prašant prisidėti prie jo gelbė
rajoną. Mugė tęsiasi 12 dienų,
Tada Gediminas nuėjo
X Rašyt. Aloyzui Baronui pa jimo iš Sovietų kalėjimo. Pa 2,386,300 katalikų, 2,515 kunigų, bet niekam nenusibosta. Kiek
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gerbti ruošiamoj akademijoj viljoną tvarkė Juzelė Laukaitie 2,134 mokytojai broliai ir moky viena diena yra įdomi su skir pas kunigą, kad išaiškintų sap
lapkričio 21 d. Jaunimo centro nė, Elytė Bikulčiūtė ir Kęstutis tojos seselės, 1,207 klierikai, 793 tingomis programomis ir pra ną. Kunigas pasakė, kad vilkas
(Žiūrėkite brėžinį). Iš šių
bažnyčios. 7 katalikų kolegijos
reiškia miestą, kurį turės pasta
kavinėje meninę programą at Laukaitis.
mogomis.
penkių
raidžių sudarykite ir pa
ir
universitetai.
Katalikų
mo
tyti. Tada Gediminas pastatė
liks A. T. Antanaitis, J. Gylie
X Ant. Motieldenė, Los An kyklas lanko 189,701 auklėtinis.
rašykite lietuvišką žodį. (5 taš
Mes mugėje labai pavargome, Vilnių, Lietuvos sostinę.
nė, soL J. Burgess ir muz. A geles, CaL, atsiuntė 30 dol. auką
kai).
nes norėjome viską apžiūrėti
Jurgutis. Kviečiama dalyvauti už gerą "Draugo" informaciją Katalikų ligoninių Chicagoje
per vieną dieną. Matėme nau
Chicagos lietuvių visuomenė ir iš lietuvių gyvenimo laisvajame yra 23.
('lituanistinis švietimas
jausias žemės ūkio mašinas ir
susipažinti su jo pomirtiniu ro pasaulyje. Nuoširdus ačiū už
MOKYKLŲ IŠLAIDOS
Rochesteryje").
traktorius. Tvartuose buvo įvai
manu, kuris buvo tik dabar iš paramą ir lietuviškos spaudos
riausių
rūšių
avių,
kiaulių,
kar
Chicagos katalikų mokyklų
PASKUTINIEJI METAI
leistas.
vertinimą.
išlaikymas kainuoja metams vių, arklių ir kitų naminių gyvu
101,379,000 dolerių. Vieno mok lių ir paukščių. "Ūkininkai savo Aš niekada daug negalvojau
X DT. Algis Tamošiūnas, Chi
sleivio išlaikymas kamuoja 730 gyvulius gerai prižiūri, nes nori, apie lietuvių mokyklą, nes turė
cago, DL, pratęsdamas prenu
kad laimėtų didesnes premijas. jau visokių kitokių dalykų da
dol.
meratą, atsiuntė ir 10 dol. auką.
Ugai vaikščiojome po įvairias ryti. Tačiau dabar, kai baigiau
Ačiū.
AUKOS
parodas. Nustebome, kad mūsų dešimtą skyrių, galvoju, kad ne
Chicagos katalikai per 1981 bitelės sunkiai dirba Ir paga buvo taip blogai. Laikas grei
X Balfo XX-jo Seimo rengi
metus suaukojo katalikų univer mina 43 rūšis medaus Illinois tai prabėgo. Siek tiek pramo
mo komitetas, Detroit, Mich., per
sitetui 250,000 doL, varguome valstybėje. Taip pat stebėjome kau lietuvių kalbos, susipažinau
savo sekretorių - iždininką Vla
nės projektams 458,000 dol., Ni- įvairius konkursus ir varžybas. naujų draugų. Ir tikrai visuo
dą Staškų atsiuntė 15 dol. auką.
caraguos šalpai 366,000 doL, mi Ilgiausių kasų konkursą laimė met atsiminsiu praleistus me
Labai ačiū.
sijoms ir gv. Įžemei 3,994,000 jo 11 m. mergaitė, kurios plau tus lietuvių mokykloje.
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X Visuomenė yra kviečiama
doi., šalpai 766,000 doL
kai vilkosi žeme.
Parašykite, ar 1948 peniai
aplankyti ir susipažinti su lietu
Andrėja
Po
pietų
jau
buvome
kitoje
(centai)
yra daugiau, mažiau ar
viškom mitinėm būtybėm, kaip:
Toronto ''Maironio'' l i t m-los
mugės
rajono
pusėje.
Ten
pir
tiek pat verti, kaip 1920 penių!
Kremara, Austėja, Kaukais, Ait
Iš ARTI IR TOLI mą kartą šiais metais buvo mokinė ("Mūsų pasaulis"). (5 taškai).
varais, Baubliu ir t. t. Moterų
6ALV06CKIS NR. 29
įrengta Tarptautinė aikštė. Ten
L^iilininkių organizacijos rengia
Vyt. Kutkus, JAV-bių LB vald.
GALVOSŪKIS NR. 35
j
.
A.
VALSTYBĖSE
buvo galima nusipirkti įvairių
(Žiūrėkite brėžinį). Nupieš
moj parodoj 'lietuviu mitinės pirmininkas, dalyvaus St Earzdu— JAV Liet. Bendruomenės tautų meiiO darbų ir maisto. tuose keturiuose puodukuose Užbaikite nupiešti šias 4 va
būtybės". Paroda yra rengia kui pagerbti vakarienėje.
30 metų sukaktis bus minima Kiekvieną mugės dieną Heritage yra geriami dalykai, parašyki zas.. Už kiekvieną po 2 taškus.
ma IV Mokslo ir Kūrybos Sim
X Jumis Vebtaitis, Union, N. visose JAV LB apylinkėse. JAV Sąuare scenoje vyko tautu pa te kurie? Duotos tik pirmosios
poziumo proga. Atidarymas
penktadienį, lapkričio 20 d., 7:30 J., vertindamas lietuviškos spau LB buvo inkorporuota Connecti- sirodymai. Mes matėme airių raidės pavadinimų. Brūkšnelių
vai. vak. Paroda bus atidaryta dos reikšmę mūsų gyvenime, cut valstijoje 1952 m. vasario šokėjus, švedų chorą japonus, skaičius žymi raidžių skaičių.
šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 atsiuntė 20 doL auką. Labai dė 14 d Pagrindinis niinėjimas, vokiečiis ir puertorikiečius. Tą (5 taškai).
akademija ir koncertas bus dieną programoje pasirodė ir
vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Pir kojame.
"Rambyno" tautinių šokių gru
madienį ir antradienį uždaryta.
X Dr. J. Saudargas, Ormond 1982 m. balandžio 17 ir 18 die pė. Jie labai gerai pašoko, net
Trečiadienį 6 vai. vakaro bus vėl Beach, Fla., pratęsdamas "Drau nomis Detroite. Jį ruošia JAV
atidaryta ir tęsis per visą sim go" prenumeratą, pridėjo ir 10 LB Detroito apylinkės valdyba. tris kartus. Juos viešai pagyrė
poziumą. Paroda užsidarys lap doL auką. Labai ačiū.
— Kun. Stasys Raila, kuris Illinois valstybės gubernatorius
kričio 29 d.
(pr.).
darbuojasi Maspeth, N. Y., lie Jimy Thompsoras.
Programos pradžioje Ameri
X Chicagos Biržėnij klubas tuvių parapijoje, savo atostogas
X Lietuvos Atstovybės Rūmu atsiuntė 10 dol. auką. Nuošir praleido lankydamasis Los An kos himną gražiai giedojo San
Wa»Mngt»ne pataisymui ruo džiai dėkojame.
geles, CaJif. Ta proga jis šv. dra Truitt, Misa, Ulinois. Kai ji
šiama kultūrinė popietė, kuri
nulipo nuo scenos, aš sugalvojau
X Dr. Alg Balčiūnas, Dia Kazimiero lietuvių parapijoje,
bus lapkričio mėn. 22 d., sekma
klebono preL J. Kučingio pa jos paprašyti parašo. Miss IHidienį, 2 vaL p. p. šaulių namuo mond Springs, CaL, pratęsda kviestas, atlaikė pamaldas ir pa nois su manim labai maloniai
GALVOSŪKIS NR. 90
se. Programoje prof. K. ftrin- mas prenumeratą, atsiuntė ir 10 sakė jaudinantį pamokslą, kuris kalbėjo, davė savo autografą,
Daiktavardžiai:
pavyzdys,
gio paskaita ir meninė dalė, ku dol. auką. Ačiū.
parapiečiams labai patiko. Ato gražiai ištarė mano vardą ir pa vabzdys, vamzdis, skruzdė. Ma
rią atliks AM. Buntinaitė ir A.
x Vladas Balčiūnas, Sarnia, stogų metu buvo apsistojęs pas sakė, kad ji gyvena netoli Chi
Kaminskas, bei B. Pakštas, E. Ont., Kanada, pratęsdamas savo prietedius Eleną ir Juozą cagos ir studijuoja muziką uni tote visur raidė z. Dabar para
šykite tuos daiktavardžius kita
Pakštaitė - Sakadolskienė ir P. "Draugo" prenumeratą, atsiuntė Kojelius Santa Monikoj.
versitete. Tuo metu mus nufo
me linksnyje, kur tariant z ne
Matiukas. Bilietai — 12.50 dol. 8 dol. už kalėdines korteles ir
— Balfo labdaros balius vyko tografavo keli laikraščių foto sigirdi, bet reikia ją rašyti. (5
Karšti pietūs, kava ir saldumy kalendorių. Dėkojame.
Los Angeles lapkričio 14 d , šeš grafai. Aš jai padėkojau ir pa taškai).
nai. Daugiau informacijos ir bi
linkėjau geros sėkmes Miss Ame
x Bronius Jaras, Kenosha, tadienį, šv. Kazimiero par. salė rica rinkimuose.
lietai gaunami pas K. LeonaiGALVOSŪKIS NR. 31
je. Trumpą kalbą pasakė nese
tienę 778-0333, J. Ivašauskienę Wis., J. Vizbaras, Dorchester,
GALVOSŪKIŲ NR. U
Po to dar daug vaikščiojome
niai iš ok. Lietuvos pasitraukęs
(Žiūrėkite brėžini). B pieši
925-6193 ir V. Janušauskienę Mass., atsiuntė po 5 doL ir K
prof. K. Eringis. Be to, ilgesnę Mugėje. Aplankėme cirką, pasi nyje nurodytos šešiakampės
SPRENDIMAS
581-0834 iki lapkričio 18 d. Po Narkevičius, Rožė Kondrotas —
važinėjome karuselėmis, matė plokštelės reikalinga išpiauti
kalbą
jis
palakė
ir
lapkričio
15
pietę ruošia L*. D. K. Birutės po 3 dol. Po 2 dol.: 368. Josed Jį globoja Los Angeles Balfo me paradą ir, kai pradėjo temti, dvylika vienodo dydžio ir for Žiūrėkite brėžimus A ir B.
Draugija, L. K. V. Ramovės phine ir Robertas Majauskas.
skyriaus pirmininkas Vladas važiavome namo. Grįžome na mos keturkampių plokštelių.
A
Sąjunga ir šauliai.
(pr.). Visiems ačiū.
mo po vidurnakčio. Nors labai Nubraižykite piūvius. (10 taš
Pažiūra.
pavargome, buvome patenkinti, kų).
X Dengiame ir taisome vtaa
kad aplankėme Illinois mugę.
rolių stogus. U i savo darbą
,•
PRAEITIES
garantuojame ir esame apdraus
Lygiai
po
mėnesio,
kai rug
ti. Skambinkite Arvydo! Kietai
sėjo
12
d
vakare
žiūrėjau
tele
PUSLAPIUOSE
« . 4M-9655 arba 787-1717.
vizijoje Miss America gražuoles
(•k.).
Lapkričio 18 d.
rinkimus, vėl prisiminiau tą
x NepHgirdintiema — Ne
puikią dieną Springfield mieste.
1626 m. Romos Sv. Petro ba
Televizijoje pamačiau Miss Uli
mokamai klausa patikrinama ziliką pašventino Popiežius Ur
nois. Ji pateko į 10 finalisčių
trečiadieniaU ir penktadieniais bonas VILT.
sąrašą. Aš tikrai norėjau, kad
nuo 10 v. r. iki 4 vaL popiet,
1903 m. JAV ir Panama pasi
mano tamdM^A laimėtų Ifias
Šeštadieniai* nuo 10 ild 12 vai. rašė sutartį, įgalinančią JAV
America titulą^ Aš jai jaučiau
adresas: 3042 West 63rd St, statyti kanalą Panamoje.
B
didelę draugystę ir šilumą, nes
Chicago, Illinois. Tek 776-3189.
1936 m. Vokietija ir Italija
ji man buvo labai maloni.
Parduodami ir taisomi visų fir pripažino gen. Francisco Franco
mų klausos aparatai. Baterijos vyriausybę Ispanijoje.
Sandra Truitt gražiai atrodė
ui puse kainos. Zenith firmos
1970 m., po 4 metų pertraukos,
balinėje suknelėje ir maudymosi
susimai aparatai. Robert Stens- Kinija paskyrė ambasadorių j
kostiume. Ji taip pat puikiai
Bloga aistra iš pradžių yra
Sv. Kazimiero liet parapijos sukakties
* Associates, 990 Lake Sovietų Sąjungą.
padainavo ariją iš operos Car- viešnia; jeigu tik jai parodai sve
proga Los Angeles, Calif., sveikina R.
St, Oak Park, m. Atdara tik
1978 m. dangau kaip 900 DabSys, vietos visuomenes vadovas ir men. Tačiau iSandra Truitt tingumą, greit ji pasidaro šeimi
Ir
nebuvo išrinkta šių metų Misa ninkė.
"Peoples Tempte" narių nusižu dainininkas.
#
Nuotr A. GuJbbMko
TaL M8-712S.
Aemrica gražuole. Ji laimėjo
(«*.) dė Jonestown, Gajutoje.
Talmudas
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Sajungps Chicagos skyriaus

GALVOSŪKIŲ NR. 12
ATSAKYMAI
1) I, 2) i i, 3) 5M, 4) irgi,
5) ikrai.
Gali būti ir kitokie žodžiai.
GALVOSŪKIŲ NR. 13
SPRENDIMAS
Jeigu atsargiai perskaitėte
galvosūkį, galėjote tuojau su
prasti, kur yra klaida. Pirma
sis studentas buvo skaitomas
pirmuoju ir dvyliktuoju. Taigi,
ištikrųjų, vienam pritruko kam
bario.
H vyras III IV V VI VII VLTL
IX X XI 12
1 kamb. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 kamb.
Tas brėžinys aiškiai parodo,
kad primajam neliko kambario.
GALVOSŪKIŲ NR, 15
ATSAKYMAS
Atolas yra malajų kalbos žo
dis atol — uždaras. Tai žema
žiedo formos koralų sala, kurios
viduryje yra lagūnas (vanduo).
Atolas gali būti ištisas arba
pertrūkee. Jo aukštis — vos keli
metrai nuo jūros lygio. Skers
muo nuo 2 iki 90 kilometrų.
Atolai būna atogrąžų jūrose.
Daug atolų yra Didžiajame van
denyne, jie ten sudaro net išti
sus salynus. Atolas lietuviškai
— ataugusi nupiauta žolė.
•

JEIGU Ag BŪČIAU
PASAULIO VALDOVAS
Jeigu aš būčiau pasaulio val
dovas, Išleisčiau gerus įstaty
mus. Tuos įstatymus žmonės
turėtų griežtai vykdyti. Jei
žmogus neklausytų įstatymų ir
nusikalstų, tą žmogų pirma
įspėčiau, kad vykdytų įstatymus.
Antrą kartą nusikaltus, bausčiau visu griežtumu. Aš norė
čiau būti geras valdovas. Man
rūpėtų, kad visi žmonės gerai
gyventų. Aš norėčiau, kad ma
no valstybėje būtų taika ir ra
mybė.
Neklaužadas griežtai
bausčiau už tvarkos ardymą.
Tada žmonės matys, kad valdo
vas yra griežtas, bet protingas
ir rūpestingas, kuris rūpinasi vi
sos valstybės reikalais ir žmo
nių gerove.
Lemonto "Maironio" lit m-los
mokinys. ("Gintaro šalis").
VIŠTOS K GAIDYS
Gyveno višta, gaidys ir viščiu
kai. Jie visada lesė, miegojo ir
žaidė vienas su kitu.
Vieną vakarą juos pamatė
pantera Ji labai norėjo ėsti ir
todėl laukė nakties, kad galėtų
gaidį, vištą ir viščiukus sudras
kyti. Tik ji nežinojo, kad po
nas Martinkėnas dar nebuvo at
sigulės. Kai pantera nuėjo prie
gaidžio, gaidys pradėjo giedoti.
Ponas Martinkėnas atsikėlė ir
nuėjo į ūkį pažiūrėti. Kai $ s
pamatė panterą, nubėgo į gara
žą ir išėjo su šautuvu. Jis nu
šovė panterą. Už jos odą gavo
daug pinigų, už kurtuos nupir
ko gaidžiui, vištai ir vąiščiukams
daug lesalo. Tada visi gersi gy
veno.
. Audra Gydsttt,
Dariaus • Girėno lit. m-los
4 akyr. mokinė.
LIETUVA, TU TAIP TOLI
Lietuva yra Europoje prie
Baltijos jūros. Kad pasiektų
Lietuvą, reikia skristi per At
lantą. Lietuva yra labai toli,
bet aš ją myliu. Man Lietuva
yra labai brangi, todėl man ji
nėra taip toli
Aida Bubtytė,
Oevelando Sv. Kazimiero
WL m los 6 sk. mokine.

