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MOSŲ KALINIAI
(Tęsinys)
Mano uždarbis būna apie 50
rub. per mėnesį. Iš JŲ atskaito už
maistą. Lieka maždaug 35 rub.
Iš tų pinigu galima nusipirkti
maisto už 9 rub., jei įvykdai nor
mą. Likusieji pinigai lieka atei
čiai, t y. grąžins, kai išeisiu į lais
vę. O nuo šios dienos man dar
lieka pagyventi lygiai vienerius
metus...
Kiekvieną sunkesnę akimirką
aukoju už Jus ir visus, kurie gy
vena tiesoje...
Mes čia nelabai mėgstamos,
nes esame truputį kitokios: nesikeikiame, nesipešame nė su kuo.
Kiek supratau, tikintieji čia kai
kam baisesni už visokias kriminalistes...
Viena aišku, Dievas yra Tiesa
ir dėl Jo galima atiduoti ne tik
tuos metus, bet ir visą gyvenimą..
Esu dėkinga už maldas ir rū
pestį. Su Dievu!

CHICAGO, ILLINOIS 60638

\\

tiniškos aukos kelyje... Lageryje
būdama aš labai gerai suprantu,
koks baisus yra žmogaus likimas
be Dievo, be amžinosios meilės.
Prašyčiau perduoti nuošir
džiausią padėką ir linkėjimus
tiems, kas už mus meldžiasi. Su
Dievu!

NAUJI VEJAI
n
AMERIKOS BALSE
Debatai del stoties gairių krypties

..Washingtonas.— Jau kuris lai-? kasmet suteikia stipendijas 24,000
kas JAV vyriausybės agentūroje Afrikos studentų, kurie Maskvo
USICA(United States Internatio je ir kituose universitetuose "mo
nal Communication
Agency) kosi socializmo". Labai dažnai to
vyksta debatai dėl strategijos ir kie studentai, grįžę į savo kraštus,
taktikos klausimų. Vyriausybei tampa sovietu politikos bendra
pradėjus karpyti valdžios agentū darbiais, rusu imperializmo įran
rų lėšas, buvo paliesta ir komuni kiais. Atstovu Rūmų tarptautiniu
Onutė Vitkauskaitė gegužės 17
kacijų agentūra. Reikėjo padaryti santykiu komitetas 1977 metais
sprendimą, kuriose
agentūros savo raporte pripažino,kad Sovie
d. laiške rašo:
veiklos srityse daryti 12 nuoš. tu Sąjunga santykiuose su trečio
— Mūsų mažoje padangėje nie
biudžeto apkarpymus. Agentū jo pasaulio valstybėmis didžiau
ko naujesnio, tik iš laisvės gavo
rai tenka sutaupyti apie 67.4 mil. sias viltis yra sudėjusi į akadenimano draugė Genutė liūdną te
dol- per metus ir vadovybė jau nio pasikeitimo programas.
legramą, kad mirė jos sesutė. Ži
nutarė didesnę apkarpymu dalį
noma, buvo didelė staigmena,
Kita komunikacijos agentūros
vykdyti vadinamose pasikeiti kontroversija liečia „Amerikos
skaudi žinia. Genutė būdama
mu programose. Iš "Amerikos Balso" radijo stoties programų
tvirtos dvasios ir šį skausmą pri
Balso" bus atimta tik 1.8 mil. dol. gaires. Stoties direktorius James
ėmė ramiai, tik tikėjosi atsisvei
Šį nutarimą tuoj ėmė kritikuoti Conkling lapkričio 13 pareiškė
kinti su mirusia, daug dėjo pa
universitetų rektoriai, mokslinin savo tarnautojams ir vėliau re
stangų, bet deja... (Laisvėje Ge
kai ir švietimo organizacijos. Bus porteriams, kad jis svarsto su
nutės brolis kun. Z. Navickas ir
paliestos tokios programos kaip teikti stoties užsienio kalbų pra
artimieji padarė viską, kad ją pa
Fulbrighto stipendijos.Ši progra nešėjams daugiau laisvės pa
gal įstatymus, išleistu iš lagerio į
ma nuo 1964 metu buvo pasiun renkant žinias ir jas inter
savo sesers laidotuves, bet proku
Ame- tusi į užsieniu mokslo židinius pretuojant. Stotis transliuoja žiroras užprotestavo ir išvykti jai Egipte vyksta jungtiniai JAV-Egipto kariuomenių manevrai, dykumoje į vakarus nuo Kairo. Nuotraukoje
Onutė Vitkauskaitė gegužės 3 d. neleido. — Red. pastaba). Man rikos M-60 tankai, Aleksandrijos uoste atvežti į pratimus, kuriuose dalyvauja 4,000 JAV karių.
45,000 amerikiečiu, o iš 120 pa-! n į as 38 kalbomis. Naujasis direk
laiške rašo:
skaudu buvo žiūrėti į jos tylu siel
šaulio šalių Amerikoje viešėjo į t o r i u s Conkling pareiškė, kad už— Šiandien yra gegužės I-sis vartą. Jos šis skausmas rado at
85,000 studentu, kurie čia susipa- į sįeniečiai stotyje geriau žino, ko
Saugumo Taryba
sekmadienis — Motinos diena. garsį didžiojoje Dievo Meilėje...
žino su Amerikos žmonėmis, gy- \ j u klausytojai pageidauja, ko tikiDaug apie ką tenka susimąstyti,
Labai gaila, bet manęs nepa
dar
nesusitaria
venimo
lygiu, šalies idėjomis, pa- j ^ ^ ^ anglu kalbą vartojantieprisiminti, bet tegul būna visa tai
siekė 10, 11, 12, 13, o 14-tojo,
pročiais.
Dabar nutarta palikti j jį centrinės žinių įstaigos darbuoNew oYrkas. — Jungtiniu
mūsų mylimosios Motinos Marijos
kažkur užkliuvo Velykinis sveiki
stipendiju
programą tik 59-se ša- to j a į jįs pasakė neplanuojąs duoTautu Saugumo Taryba vis dar
globoje. Ji išmokė meilės, aukos,
nimas. Saugo, kad mes nepama
lyse.
ti atskiru kalbu skyriams visiškos
negali išspręsti generalinio sekre
gerumo mūšy motutes. Tegul šie
tytume Kristaus net atvirutėje.
sumažinti
IVP
(InNutarta
laisvės, tačiau svarstąs "tam tikrą
toriaus perrinkimo klausimo. Kimūsų pažeminimai, paniekini
Taip ir Kristaus Kapą saugojo
atpalaidavimą", kad svetimu kal
nija
jau
16-tą
kartą
vetavo
dabarternational
Visitor
Program)
Svarstoma, kaip pasitikti sunkią žiemą
mai būna kaip padėkos malda už
ginkluoti sargai, kad neprisikel
bu
skyriai turėtų šiek tiek dauPer
metus
būdavo
atvežami
jau
Lankai prisimena, kad prieš tinio sekr. Waidheimo kandida
Varšuva. — Antradienį Lenki
visa tai, bet kartu norėčiau, kad
tų, o vis tiek... ir šiandien šven joje įvyko istorinis vyriausybės ir trejus metus sniego audros buvo
ni
žmonės
iš
įvairių
kraštu,
per
į
j
g a u s ] a į sv ės kalbėdami į žmones,
tūrą, o JAV vėl balsavo prieš Ki
būtų kaip perdavimas už tas va
čiame Velykas.
metus
ju
būdavo
1,500.
Dabar
bus
Į
kuriuos
jie supranta, ir kalbėtu
darbo unijų federacijos susitiki paralyžavusios didelę krašto dalį. nijos kandidatą, Tanzanijos dip
dinamas motinas, kurios be ma
Dar
kartą
ačiū
už
maldas,
už
mas. Abi pusės pripažino, kad Vyriausybė turėjo pasiųsti kariuo lomatą Šalim. Kitos valstybės ta 750. Programos gynėjai įrodinė-1 t a i p ) j ^ j klausytojai juos geriau
žiausio sąžinės priekaišto žudo
viską,
viską.
Kiek
galėsiu
ir
aš
ateinanti žiema Lenkijoje gali bū menę su traktoriais ir liepsnosvai ryboje jau reikalauja ieškoti ki ja, kad šioje svečių programoje supr ' ast Ų.
valkelio ne tik kūną, bet ir sielą.
maldoje
su
Jumis.
Tad
linksmu
praeityje dalyvavo 33 dabartiniai | Naujasis direktorius tuoj pa
ti labai sunki. Sutarta griebtis džiais prakirsti kelius į apsnigtus tu kandidatu.
Jos paniekinę Meilės Motiną pra
laimingu
§v.
Velykų!
valstybių
vadai, 600 dabartiniu keitė kelis aukštus pareigūnus, ]U
specialių priemonių užtikrinti, kaimus. Ateinančią žiemą pana
rado Šaltinį, iš kurio galėtu semti
Aukso
kainos
valdžios
ministeriu.
Jie visi dau tarpe vicedirektorių William Hakad gyventojai turėtu pakanka ši audra galėtų atnešti nepapras
meilės, švelnumo, stiprybės mo
(Bus daugiau)
Londonas. — Aukso kainos giau ar mažiau yra draugiški ratunian. Šis paskelbė atsisveiki
tų sunkumu, nes kyla klausimas,
mai maisto, kuro, energijos.
nimo memorandumą, kuriame
Londono biržoje antradienį bu Amerikai
Vyriausybės delegacijai šiame ar gyventojai turės pakankamai
Nutarta
panaikinti
Humphrey
kritikavo
stoties krypties keitimą.
vo nukritusios iki 399 dol. už un
susitikime vadovavo Stanislavv kuro, naftos produktu ir anglies.
stipendijų
programą,
kurioje
už
(Bus daugiau)
Pirmajame vyriausybės ir ^So ciją, tačiau greit vėl pakilo virš
Ciosek, kuriam pavesta tvarkyti
sieniečiai
gaudavo
apmokymą
400. Aukso pirkliai aiškina, kad
darbo jėgos reikalus. Delegacijo lidarumo" susitikime buvo kilę
Daugiau jaunuolių
kainas numušė gandai, jog So viešosios tarnybos srityje. Pasku
je buvo 10 asmenų- "Solidarumo" ginčų, teko derybas pertraukti.
tiniu
metu
šioje
programoje
da
vietų Sąjunga, ekonominių sunku
devyniems atstovams vadovavo "Solidarumo" spaudos ryšininkstoja į kariuomenę
mų spaudžiama, rengiasi parduo lyvavo 106 užsieniečiai svečiai.
kas
Marek
Brunne
pareiškė,
jog
vykdomojo komiteto vicepirmi
Programų apkarpymo kritikai
Washingtonas. — Gynybos de
ti didesnį aukso kiekį. Tuos gan
ninkas S.Wadolowski. Ciosek de darbininku atstovai nesiekia dik
nurodo,
kad
Amerikai
reikia
ne
partamentas
paskelbė, kad šiais
dus
sukėlė
valstybės
plano
komi
Demokratų vadai kritikuoja prez. Reaganą
rybų pradžioje ragino priimti tuoti vyriausybei ar ją pulti. De
tik
ginkluotis,
bet
ir
skleisti
savo
metais
labai
pakilo
naujų kariuo
teto
pirmininko
Baibakovo
pra
New Yorkas. — Amerikos darAmerikos spaudoje daug ra- prem. Jaruzelskio siūlymą steigti rybų atmosfera esanti nuoširdų
laisvės
ir
teisingumo
idėjas.
Per
menės
rekrutų
skaičius.
Daugiau
nešimas
apie
ekonominę
padėtį.
biniriku unijų federacijos AFL — soma apie nesutarimus preziden- "tautinio susipratimo tarybą", mo, susipratimo ieškojimo atmos
paskutinius
15
metų
išlaidos
ko
•jaunuoliu
įsirašo
į
karinę
tarny
"
CIO dvimetė
konvencija nepa to Reagano kabinete, apie vyriau kuri sujungtu visas lenkų politi fera, kuri gali duoti visai Lenki
Daugiau
bedarbiy,
munikacijų
agentūrai
buvo
suma
bą. Tai laikoma pakilusio ameri
kvietė kalbėtoju iš vyriausybės sybės nariu pareiškimus, kurie nes, socialines jėgas. Taryba tu jai naudingu vaisiu.
žintos arba dėl infliacijos suma kiečiu patriotizmo ženklu. Kriti
mažesne infliacija
pusės ar iš respublikonų partijos, prieštarauja. Iškilo nuomonių rėtų patariamąjį vaidmenį. "Soli
žėjo 30 nuoš- Specialus progra kai teigia, kad daugiau jaunuo
tačiau kalbėtojais pakviesti žymie skirtumai tarp gynybos sekreto darumas" patarėju būti nepagei
Washingtonas. — Prezidento mos darbuotoju raportas mini, kad liu stoja į karinę tarnybą, nes ne
Vyskupai smerkia
ji demokratu partijos veikėjai. riaus ir valstybės sekretoriaus. dauja, jis siekia tiesioginio daly
bendrovė gauna darbu
ekonominių patarėju tarybos pir muilo, kosmetikos
Pirmąją suvažiavimo dieną fede Daug rašoma apie saugumo pa vavimo valdymo procese.Darbibranduolinį karę
mininkas Murray Weidenbaum, "Procter and Gamble" savo ga
Pentagono pranešime sakoma,
racijos pirmininkas Lane Kirk- tarėjo Alleno nuomonę apie sek ninkų profsąj. federacija reikalau
atsakydamas į reporteriu klausi miniu reklamai išleidžia daugiau kad rekrutais stoja daugiau aukš
Washingtonas.
—
Kataliku
Baž
land kritikavo prezidento Reaga- retorių Haigą. Pagaliau daug ža ja daugiau teisiu komunikacijos
mus apie recesiją, jos laipsnį, pa už USICA Nurodoma,kad Sovie
no ekonominę politiką. Antra los administracijai padarė pata priemonių naudojime, reikalauja nyčios vyskupu konferencijoje ar reiškė, kad ekonominis atoslūgis tu Sąjungos metinės propagandos tesniąsias mokyklas baigusių jau
dienį kalbėjo Atstovu Rūmu pir rėjo Alleno įtarimas, kad jis paė peržiūrėti pramonės ir žemės ūkio kivyskupas John Roach, Minnea- nebus "menkas", bet greičiau bus išlaidos yra keturis kart didesnės nuoliu. Jie šiuo metu sudaro 81
mininkas Thomas O'Neill ir bu mė kyšį iš japonu žurnalo, kuris produktų kainas. "Solidarumo" polio arkivyskupas ir Nacionali "vidutinis". Jo manymu, ateinan už JAV komunikacijos agentūros nuoš. visų kariu. Iki rugsėjo 30 d.
vęs viceprezidentas Walter Mon- siekė interviu su prezidento nuomone, reikia įsteigti dideles nės Vyskupų konferencijos pirmi čiu metų pradžioje ekonominis išlaidas ir siekia du bilijonus į visu rūšių kariuomenės dalinius
ninkas, pabrėžė savo kalboje, kad
įsijungė 320,000 jaunu kareivių,
dale, o vakar kalbą pasakė bu žmona Nancy Reagan.
galias turinčią jungtinę tarybą,
augimas bus tik 1 nuoš., tačiau dol. Šalia propagandos, sovietai apie 2,000 daugiau, negu buvo
Bažnyčia
turi
aiškiai
ir
nedvipras
vęs kandidatas į prezidento vietą
Komentatoriai sako, kad visi kuri prižiūrėtų ekonomiją. "Soli
miškai pasakyti "Ne" branduoli antroje 1982 metu pusėje pasiro
tikėtasi. Tuo metu kariuomenėje
senatorius Edward Kennedy.
Amerikos prezidentai yra turėję darumas" reikalauja ir rinkimu
niu ginklu naudojimui, atomi dys stiprus atsigavimas. Infliaci
buvo 2,082,000 asmenys,
Protestantu riaušes
Thomas O'Neill minėjo savo panašiu nemalonumu. Nurodo taisyklių reformų, kad į savival niam karui. Arkivyskupas pasisa ja būsianti tarp 7 ir 8 nuoš.,
Neįvykdomi planai
kalboje vis didėjantį
bedarbių ma prezidento Carterio draugys dybių tarybas būtu renkami ne kė ir prieš vyriausybės nutarimą nors bedarbiu eilės iki kovo mėn.
Siaurės Airijoje
skaičių. Jis kaltino vyriausybės tė su buvusiu biudžeto sekreto tik komunistu partijos nariai ar didinti išlaidas ginklams, sumaži- gali pakilti iki 9 nuoš., pasakė
Maskva. —Sovietu Aukščiau
Belfastas. —Siaurinės Airijos sios Tarybos posėdžiuose valsty
ekonomistus, kurie
sunkumus rium Bert Lance, kurį preziden jų talkininkai, bet galėtu dalyvau-! n a n t iė§ as vargšams, jų maistui, VVeidenbaum.
protestantai sukėlė piktas riau binio planavimo komiteto "Gosnori išspręsti didindami be tas turėjo atleisti. Net ir anksčiau ti kandidatais visi tinkami lenkai sveikatos priežiūrai ir švietimui.
Lėšos
ginklams
šes,
kai buvo laidojamas katali plan" pirmininkas Nrkolai Baidarbiu eiles, išmesdami milijo pasitaikė panašių prezidento sun
"Solidarumo" atstovai įrodinė Jis nurodė, kad privačios agentū
kumu. Rooseveltas turėjo patarė
ku
slaptosios
armijos nušautas bakov atidengė, kad dėl biuro
nus iš darbo.
WashingtonaS' — Kongreso
ją Raymond Moley, kurį turėjo jo posėdyje, kad Lenkiją į dabar ros negalės užpildyti tarpo skurs
patvirtintas pastorius Robert Bradford, Brita kratų klaidu teks sumažinti atei
Mondale pasakė, kad visai pašalinti po pirmųjų 100 dienų tinę krizę nuvedė komunistu par tančiųjų šalpos darbuose, to tar komitetuose buvo
Amerikai gresia pavojus iš dabar prezidentūroje. Prezidentas Ei- tija, todėl tenka ieškoti kitu va po, kuris atsirado dėl neseniai įvy vyriausybės projektas parduoti nijos parlemento narys, atstovas nančių metu produkcijos planus.
tinės administracijos, kurios pro zenhoweris turėjo patarėją Sher- dų, kurie Lenkiją iš krizės išves kusiu biudžeto apkarpymu. Kata Pakistanui 40 lėktuvų, tanku, iš Šiaurinės Airijos. Minia puo Planai nebus įvykdyti žemės
gramos tik didina amerikiečiu man Adams, kurį spauda puolė tu. Vyriausybės atstovai kaltino likų šalpa darysianti, ką gali, pa šarvuočių. Nors pardavimui bu lė britų ministerį Š. Airijos rei ūkio, plieno, akmens anglies ir
sunkumus. Jau aišku, kad vydėl garsaus kyšio — "vicuna" dėl ekonominės padėties pablogė dėti vargstantiems.
vo ir.priešingu senatorių bei at kalams James Prior, jį apstumdė, statvbos sritvse.
riausybės planai neduos naudos, vilnos apsiausto. Politiniai stebė jimo unijas. Komunistų partijos Valstybės departamento pasek stovu, laimėjo pardavimo šalinin mėtė akmenimis. Visoje provin
pasakė Mondale.Thomas O'Neill tojai mano, kad prezidentas Rea- organas "Trybuna Ludu" paskel retorius James Buckley, pats ka kai. Klausimą dar svarstys abiejų cijoje protestantai laidotuvių die
KALENDORIUS
ną metė darbus ir dalyvavo mi
kalbėjo, kad vyriausybė neturi šir ganas dabartinius puolimus iš bė spalio mėnesio statistiką. Ji ro talikas, buvo paklaustas reporte Rūmu pilnatisdies, leisdama bedarbių skaičiui gyvens nepaliestas. Tačiau jam do, kad darbo našumas pramo rių apie kataliku Bažnyčios vadu
Lapkričio 19 d.: Pontijonas,
Senato lėšų komitetas patvirti tinguose ir pamaldose. Ateinantį
pakilti iki 10 milijonų. Reagano gali tekti padaryti administraci nės įmonėse per mėnesį nukrito išėjimą prieš branduolinius gink no 21 - 7 balsais vyriausybės pirmadienį įvyks masinis protes Severiną, Dainotas, Ringailė.
ekonominė politika esanti lyg jos eilėse kai kuriu pakeitimų14.5 nuoš. Mėsos pristatymas iš lus. Jis atsakė, į">g dažnai tokie numatomas lėšas naujam B — 1 tantu žygis. Jie kaltina britų vy
Lapkričio 20 d.: Feliksas, Makkortu namelis, kuris greit sugrius,
ūkiu i valstybės sandėlius nukri pareiškimai daromi neištyrus vi bombonešiui ir MX raketų siste riausybę, kad ji nenori "laimėti sencija, Jovydas, Andė.
paskė jis. Jo mokesčiu programa
to 36.1 nuoš. Vyriausybės organi so klausimo. Jau nuo Hirosimos mai.
karo" prieš kataliku teroristus.
Saulė teka 6:43, leidžiasi 4-28.
siekia atimti pinigus iš vargšų ir
zuoti
mėsos
importai
iš
užsienio
—PLO teroristai peršovė Iz
dienu buvo daug priekaištu dėl
ORAS
iš viduriniosios klasės ir atiduot' raelio okupuotame Vakariniame kraštu per tą patį laiką padidėjo, šios baisios problemos. Reikia našališkai nusiginkluotu? Tie,
— Izraelio prezidentas Yitzpinigus didiesiems biznieriams ir krante nuosaikų
palestiniečiu per mėnesį buvo įvežta 96,000 to-j paklausti, 'kalbėjo Buckley, kas kurie kalba apie nusiginklavimą, hak Navon aplankė Egipto prezi- Debesuota, vėjuota, šalčiau,
turtingiesiems, kalbėjo demokra veikėją ir jo sūnų nušovė. Jie ben nu daugiau, negu pernai per tą. atsitiktų su vrrtybėm, kurias I turėtų geriau pagalvoti, pasakė dentą Mubaraka. Pasikalbėjimai j temperatūra dieną 50 L, naktį 35
tų vadas Atstovu Rūmuose.
buvę "atviri ir nuoširdūs".
1 laipsniai.
dradarbiavę su okupantais.
patį laiką.
Į Bažnyčia skelbia, jei Vakarai vie- j Buckley.

LENKU "SOLIDARUMO"

IR VALDŽIOS DERYBOS

J

AFL - CIO suvažiavimas
puola vyriausybę
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PIRMININKĖS ŽODIS VYČIAMS
Naujai išrinkt oš centro būtų dirbama Dievo ir tėvynės
vaidybos vardu nuoširdžiai labui. Remkite mus patarimais
dėkoju už mums parodytą ir sumanymais. Dirbkime visi
pasitikėjimą. Jūs įpareigojate kartu. Mūsų organizacijos
mus vadovauti Lietuvos vyčių globėjas
8v.
Kazimieras
organizacijai per ateinančius laimins mūsų pastangas.
metus. Tą pavedimą atlikti
Ištrauka iš pirminin
stengsimės laikydamiesi vykės Loretos StukietiSkų idealų. Visi norime, kad
n ė s kalbos, pasakytos
mūsų organizacija augtų narių
seimo bankete, naują
skaičiumi, ypač daugiau jauni
Lietuvos vyčių organi
mo pritraukdama, kad vyčių
zacijos centro valdybą
idealai neišblėstų, kad ir toliau
išrinkus.

•

Akt. Justino PusdeSrio mirties metines minint —
nuotrauka ifi 1980 m. sausio mėn. 26 d, gastrolių

Clevelande. Iš k.
desris.

St. Sližys, G. Govienė ir J. PusNuotr. V. Bacevičiaus
nori apsigyventi arčiau gimi
nių - vaikų, kitus vilioja šiltes
nis klimatas. Konstancija ir
Vladas Kartanai patraukė pie
tų link.
Didelis būrys artimųjų bei
draugų atsisveikino su jais
Lydijos Skrebutėnienės na
muose lapkričio 7 d. Išleis
tuvėse dalyvavo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas
kun. Viktoras Kriščiūnevičius
ir jų šeimos gydytojas Vytau
tas Majauskas su žmona. Vai
šės buvo pradėtos klebono
malda. Vaisių metu „Lietuviš
ko Balso" radijo valandėlės
programų direktorius Jonas
Kriščiūnas perskaitė savo ei
liuotos kūrybos, kurioje palie
tė Kartanų draugų ratelio įdo
miausius nuotykius. Bendrą
dovaną įteikė Rita ir Vytau
tas Polteraičiai.

to dalį užrašė Lietuvių kam
PAGERBTAS
nė, Juozas Mantz ir Eleonora
Mantz aplankė kapus mirusių JUSTINAS PUSDESRIS bario Detroito Wayne State utėte komitetui,
panaudoti
kuopos narių, kurie yra
Kambario
reikalams.
Komite
palaidoti toliau už miesto. Ant
Aktoriaus ir režisieriaus
tas
nutarė
dalį,
t.y.
$40.000
Šį savaitgalį, lapkričio 20,21
kapų padėjo gėlių. Iš viso Justino Pusdesrio mirties me
įdėti
į
specialų
universiteto
sti
suvažinėjo 150 mylių.
ir 22 dienomis, Milwaukee
tinių proga inicijatorių grupė
pendijų
fondą
ir
ifi
nuošimčių
mieste, Wisconsine, bus
Spalio 31 d. buvo naujos su Dariaus ir Girėno klubu
Liaudies šventė. 38 vyčių
valdybos rinkimų diena. Ji lapkričio 8 d. suruošė aka kasmet skirti stipendijas fi
kuopa iš Kenoshos dalyvaus
buvo labai iškilminga. Pradė demiją Lietuvių namuose. Vla nansinės paramos reikalin
joje su lietuviškais rankdar
ta Av. Mišiomis 6 vai. vakare. das Pauža, apibūdindamas giems lietuviams studen
biais ir lietuviška virtuve.
Mišių pradžioje Mildred Stein- Justino Pusdesrio veiklą ir jo tams. Sąlyga - studentas ar
Šeštadieni, lapkričio 21 d.
brunner buvo pakelta į trečią nuopelnus vaidyboje, kalbėjo studentė turi būti lietuvių kil
jaunieji vyčiai iš Chicagos ten
vyčio laipsnį. Mišias laikė kun. jautriai, turiningai ir moty mės, domėtis lietviškais rei
Šoks lietuviškus tautinius
Vaclovas Katarskis. Po Mišių vuotai. V. Paužos pastebėta, kalais ir parama jam ar jai tušokius.
buvo vakarienė, kurią paruodė kad po J. Pusdesrio mirties ti būti tikrai reikalinga.
Šiuo metu, kada mokslas vis
Taip pat šį savaitgalį, lapkri
Dr. Vytautas Majauskas
Elaine Pacovsky vadovau vaidybos mene atsiradusi
čio 21 ir 22 d., Chicagoje bus Šv. jamas komitetas. Juozas Gečas spraga iki šios dienos dar ne labiau brangsta, kai stipendi atsisveikino humoristine kal
Mergelės Marijos Gimimo tvarkė barą.
išlyginta, kad Detroito koloni jų mažėja, lietuviai, Wayne u- ba, apgailestaudamas, kad ne
parapijos festivalis. Toje
Į naują kuopos valdybą buvo joje velionio darbai negali bū teto 8tudentai,-tės, raginami tenka gerų pacientų (geri, ku
kreipus į u-to vadovybę ir pra rie serga ir nemiršta). Kad jie
parapijoje veikia 112 vyčių išrinkti: dvasios vadu — kun. ti pamiršti.
kuopa ir ji aktyviai dalyvaus Vackovas Katarskis, pirmi
Meninė programa, kurią šyti, kad jam ar jai būtų pa sveiki išsilaikytų, įteikė po
festivalyje.
ninke — Eleonora Mantz, pravedė V. Ogilvis, pasižy skirta stipendija iš „Joseph dovanėlę; sakė, kad vaistai ar
Lithuanian vitaminai. Tik patarė nesu
•- Ateinantį
pirmadienį, vicepirmininkais:
Marija mėjo deklamacijomis ir dailiu Tamošiūnas,
lapkričio 23 d., bus 112 kuopos Lukienė, Elaine Pacovsky ir skaitymu. V. Ogilvis padek Room, Fellowship Fund".
mainyti, nes tada... Dova
Jei būtų neaiškumų, kreip- nėlės neatidarė, taip ir paliko
ruošiamas kėgliavimo vaka Jonas Lougeman. Protokolų lamavo iš Balio Sruogos „Mil
ras. Prasidės 3 vai. p.p. sekretore — Marija Preibienė; žino paunksmės" Svitrigai- kitės į Lietuvių kambario k- mįslė. Daktaras savo atsis
Norintieji dalyvauti prašomi iždininke — Sally Miller, los priesaiką . Buvo atliktos teto p-ką inž. Jurgį Mikailą tel. veikinimą užbaigė duetu su
paskambinti Deksniams, tel. finansų sekretore — Pranciška Justino Pusdesrio iš mūsų 362-3408, arba į vicepinmnin- žmona Vanda. Vincas Zeberta229-1255.
Mikalauskienė; iždo globėjais rašytojų • dramaturgų kūrinių kę Stefaniją^ Kaunelienę — vičius deklamavo ir dainavo
Gruodžio 7 d. bus Ulinois-In- — Jurgis Mikalauskas ir Ričar paruoštos žodžio pynės: 5544190.
s. Kaunelienė savo kūrybą. Buvo nemažai
diana apygardos suvažia das Noreikas; vėliavininkais — „Mūsų tėvynė šalis Lietuva" ir
ir ašarų. Lydijai ir Konstanci
KARTANŲ
vimas Vyčių salėje Chicagoje. du Juozai—E. ir P .Mantz; „Nuogi kardai". Žodžio pynių
jai užteko tik pasižiūrėti vie
IŠLEISTUVĖS
Gruodžio 8 d. bus lietuvių religinių reikalų tvarkytoja — Vytauto vaidmenį atliko V.
nai į kitą ir jau ašarų pilnos
diena ,,Cnristrnas around the Chris Mantz; Lietuvos reikalų 2ebertavičius, Jogailos — K.
Nemažas skaičius Detroito akys. Juozas Miką, artimiau
World" programoje, vyksian — Stefanija Raštikienė; kultū Gricius ir pasakotojo — V.
sias Kartanų kaimynas, savo
apylinkės lietuvių yra atsis
čioje Mokslo ir pramonės ros — Rožė Marija Preidytė; Ogilvis. Balio Sruogos „Sapie
atsisveikinimo kalbą negalėjo
muziejuje. Dainuos Chicagos apeigų — Pranciška Petkuvie- gos skundą" meniškai padek veikinę su šia kolonija. Vieni
vyčių choras ir šoks vyčių nė, Aloyza Berczelly ir kun. lamavo Kazimieras Gricius. V.
tautinių šokių grupė. Pradžia Vaclovas Katarskis; „Vyčio" Zebertavičius paskaitė „Gedi
pusė aštuonių vakare.
korespondentėmis — Pranciš mino giesmę". Minėjimas pra
Gruodžio 20 d. Vyčių salėje ka Petkųvienė ir Stefanija ėjo susikaupimo nuotaikoje.
Chicagoje bus senjorų vyčių Raštikienė; kuopos biuletenio
Minėjimui vadovavo Da
'A
kuopos ruošiamos bendros r e d a k t o r ė m i s — K a t r ė riaus ir Girėno klubo pir
lietuvių Kūčios. Norį jose daly Prašmantienė ir Cecilija mininkas E. Milkauskas. Po
f
vauti kreipiasi į bet kurį tos Lisanskytė Jankuvienė; istori minėjimo velionio žmona
Buvusio* LMKF Valdybos ir savo vardu reiškiu nuoširdžią padėką už
kuopos narį arba į salės tvarky- nės medžiagos tvarkytoja — Ona Pusdešrienė dalyvius pa sėkmingą Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavimą, įvykusi i.m. spa
lio 24 d. Kultūros 2idinyje. Brooklyne, N.Y.
toją Klementą Vidžių.
Rita Gečaitė; užuojautų — vaišino,
s. Sližys
Poniai Onai Baužienei, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos
Sausio 23 d. bus vyčių choro Marija Ona Blumienė; kuopos
D-jos pirmininkei, atvykusiai ii tolimos Australijos ir savo dalyvavimu įne
metinis banketas. Sabina Klatt atstovu prie „Sąryšio" — Juo
STIPENDIJOS
šusiai daug pakilios nuotaikos; p. Matildai Marcinkienei, LMF Chicagos
gali duoti apie jį daugiau žinių. zas Gečas; telefono grupės
Klubo pirmininkei gili padėka už sklandų pirmininkavimą suvažiavimo
LIETUVIAMS
programai ir taip efektingą akademijos • vakarienės programos pravedimą;
Vasario 7 d. bus Dlinois-In- vedėja — Joyce Berczelly, spor
STUDENTAMS
dėkojame suvažiavimo sekretorėms ponioms Eugenijai Trešmanienei ir Mari
diana apygardos kiekvienais to reikalų tvarkytoju — Juozas
WAYNE STATE
jai Noreikienei; mandatų komisijai - ponioms Elenai Legeckienei, Jadvygai
metais ruošiamas „Lietuvos P. Mantz; veiklos taisyklių
UNrVERSITETE
Vytuvienei, dr. A. Svalbonienei ir Juraitei Micutaitei; rezoliucijų komisijai —
Atsiminimų" banketas Mar- prižiūrėtojais; Juozapas Ryan,
LMF Philadelphijos Klubo pirmininkei p. Juozei Augaitytei ir narėms, Snie
tinique salėje.
guolei Jurskytei ir Reginai Raubertaitei. Gerbiamiems Tėvams Pranciško
Ray Stenbrunner ir Mildred
Senosios ateivių kartos lietu
nams ir ypač Tėvui Leonardui Andriekui dėkojame už įspūdingas iv. Misiąs
Vasario 13 d. bus 36 kuopos Steinbrunner, spaudos reikalų vis Juozas Tamošiūnas, ver
už mirusias Federacijos Klubų nares, ir jautrius jo invokacijos žodžius aka
šokiai Vyčių salėje.
tvarkytoja — Cecilija Lisans- tindamas mokslą ir norėda
demijos - vakarienės metu. Reiškiame padėką poniai Magdalenai Ulėnienei
Kovo 7 d. bus šv. Kazimiero kytė-Jankuvienė.
mas palengvinti lietuviams
ir jos talkmmkėms už gražiai paruostus suvažiavimo pusryčius; LMF New
šventė Nekalto Prasidėjimo
Yorko Klubui it jo pirmininkei Jadvygai Laucevičienei už suvažiavimo glo
Pranciška Petkuvienė jaunuoliams jo siekti, savo turbojimą ir tautą; suvažiavimo pasiruošimams nuoširdžiai talkinusioms
bažnyčioje. Ruošia 36 vyčių
LMKF garbės pirmininkei Irenai Banaitienei, Malvinai Kliveckienei, Sofi
kuopa.
jai Skobeikieneį ir Marijai Žukauskienei; LMF New Yorko Krabo narei Ge
Gegužės 15-16 d. Chicagoje
nei Kudirkienei už puikiai paruostas vakaro vaisęs. Esame dėkingos Vladui
bus Vidurio-Vakarų kėgliavi
Šakaliui už turiningą kalbą ir nuoširdžias mintis; Lietuvos Generaliniam
Konsului Anicetui Simučiui ir LMKF garbės narei p. Janinai Simutienei už
mo turnyras. Organizuoja
ypatingai nuoširdžius ir prasmingus sveikinimus; taipgi dėkojame dr. Aldo
i• linois-Indiana apygarda.
nai
Šlepetytei •- Jannace. Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijos S-gos
T.
pirmininkei, ir Pabaltijo Moterų Tarybai atstovavusiai p. Helga Ozolina•

VYCIV
RENGINIAI
CHICAGOJE

Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos
PADĖKA

DAYTONO KUOPOJE
Daytono vyčių kuopa jau
pilnu tempu ruošiasi Kalė
doms. Vyksta rankdarbių
pamokos, vyčiai ruošiasi
Daytono festivaliui. Rankdar
biams vadovauja Sally Miller,
o Marija Lukienė ir Stefanija
Raštikienė organizuoja pyra
gų kepimą.
Spalio 18 d. buvo festivalis
Stuart Patterson parke, kuria
me ir vyčiai dalyvavo. Marijos
Lukienės vadovaujami, jie
paruošė festivaliui lietuvišką
maistą. Tą pačią dieną Aloyza
Berczelly, Pranciška Petkuvie-

Jaunieji Chicagos Lietuvos vyčių tautinių Šokių
šokėjai ilsisi repeticijos pertraukos metu.
Nuotr. G. Janulos

Visuomet giliai vertinsime gautus sveikinimus raitu: ii Romos, Minis
tro Stasio Lozoraičio ir ponios Vincentos Lozoraitienės; ii Lietuvos Atsto
vo WashingtoriS, dr. Stasio A. BaCltio ir Ponios Onos Backienės; Jo Eksce
lencijos Vyskupo Vincento Brizgio; Lietuvos Generalinės Konsulės p. Juzės
Daužvardienės! Dėkojame Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm.
dr. K. Bobeliui;, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskui; JAV Lie
tuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos pirm. Aleksandrui Vekseliui;
Ateitininkų Federacijos Vadui Juozui Lsuckai; BALFO pirmininkei Marijai
Rudienei; Lietuvos Vyčių pirm. Loretai Stukienei; General Federation of Women's Clubs prezidentei, Mrs. D.K. Shidt; Esčių Moterų Klubų Federacijos
pirmininkei, Jutai Kurman; Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Sekretorei
Genovaitei Meįkunienei; poniai Gražinai Krivickienei, ir p. Juozui Audėnui.
Jautri padėka brangiai LMKF garbės pirmininkei Vincei Zaunienei Leskaitienei, IJrtF New Yorko Klubo garbės pirm. Reginai Budrienei, LMF Waterburio Klubo pirmininkei Danutei Vendauskaitei, LMF Bostono Klubo pir
mininkei Elenai Vssyliunienei, ir LLM.S. „Dainavos" D-jos Anglijoje
pirmininkei p.^J. Kerienei. Reiškiame nuoširdžią padėką mūsų Federacijos
nenuilstamam, bičiuliui Liudui Tamošaičiui.
Taip pat, su gilia meile dėkojame visoms LMF Klubų pirmininkėms,
delegatėms ir narėms atvykusioms ii toli ir arti ir savo dalyvavimu įpras
minusioms mūsų lietuvių moterų organizacijos gyvavimą dabar ir ateityje.
AČIŪ.
]
MARGARITA SAMATOENĖ

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams y2metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00
Kanadoje (kanadiikais dol.) — $46.00 $26.00 $18.00
Kanadoje (U.SA. dol.)
$42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje
$42.00 $25.00 $17.00
Kitur — Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00
Savaitinis
$28.00 $17.00
•

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.-00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
.12:00.

užbaigti be ašarų. Jis prisimi
nė, kiek daug nuoširdumo ir
užuojautos patyręs iš Kartanų
savo šeimos nelaimėje.
Po 12 valandos jau buvo
Konstancijos gimtadienis. Vi
si sugiedojo „Ilgiausių metų",
o Lydija įteikė gražių rožių
puokštę.
Abu Kartanai kalbėjo. Su
dėkingumu atsisveikino ir
kvietė visus apsilankyti pas

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

juos Floridoje.
Lydijos Skrebutienės na
muose buvo jauku ir malonu.
Buvo išdainuotos visos gra
žiausios ir juokingiausios dai
nelės.
Sakoma, kad geram visur
gerai. Tikime, kad Kartanai
sutiks nuoširdžių draugų ' ir
Floridoje. Tik čia likusieji ne
galės jų pamiršti.
R. Ražauskienė
Tel ofiso ir buto: OLympie 2 * 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road <Crawford
M e d i c a l Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Pnima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero
;Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus
.treč Sešt 12 rki 4 vai popret
MSMrsaa.

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 8 1 s t Street
2 4 3 4 West 71st Street
Vai.: pirm., antr,, kety. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v ryto rki T v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

DR. EDMUND E. CIARA

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PT0METRISTAS
Specialybė v i d a u s ligos
2 7 0 9 West 51st Street
2 4 5 4 West 71st Street
Tel - GR 6 - 2 4 0 0
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1-4 ir ( 7 1 m o s ir Campbell Ave / k a m p a s )
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3val Vai pirmad . antrad ketvirtad irpenktad
3 ik: 7 v p p Tik susitarus
Ofs. tel. 735-4477. Rez. 246-0067

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

Ofs. 742-0255

Namu 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA

1185 Dundee Ave.
Elgin, III. 60120
VaJandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222. 236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T e l - BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
V a l a n d o s pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA*
Ofisai:
„ _
111 NO WABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

O f i s o t e l . — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

J0KSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
v a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
6132 S Kedrte Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
00OS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1 4 0 7 So. 49th Court. Cicero. IK.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

DR. FRANK PLECKAS
( K a l b a lietuviškai)
OPTOMETRISTAS^""
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses" • - •»•
2 6 1 8 W 71st St. - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
I N K S T Ų , PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
.
2 4 5 4 West 71st Street .
Vai.; pirm., antrad., ketv. i r p e n k t a d . 2-5
i
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tel. 586-3166. namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2859 « . 59 S t . Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112
Vai pagal susitarime f h r m , a n t r . treč
ketv 10 ik. 6 vai šeštad 10 M 1 vai.
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1

DR. IVALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 * e s t 5 9 t h Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir į e i t
uždaryta

6745 West63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir peYikt
2 - 7 ) šeštadieniais oagal susitarimą

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą antr . trečiad..
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro.
T e t - 778-3400
-

Metams baigiantis

PASTANGOS
IŠLAIKYTI SPAUDĄ

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI

kad Vakarų valstybėse vis
daugiau ir daugiau reiškiasi

Vliko veiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos savarankiškumo
tendencija.
tu
'
,
Kai °3 Po karo V. Europa
konjunktūroje
buvo amerikanizuota ir domi(Tęsinys)
Čekoslovakija
Cia viešpatauja daugiau
rezignacijos, negu pasiprie
šinimo nuotaikos, čekai
neišleidžia iš akių fakto, kad
80,000
tūkstančių
sovietų
kariuomenės tebelaiko kraštą
okupacijoj. Režimas pagrieštėjo. Lenkijos Solidarumo uni
jos kritika padidėjo. Produk
cija sumažėjo. Išsivystė
kyšininkavimas dėl prekių sto
kos. Rezignavę čekai daugiau
rūpinasi asmens gerovės
patikrinimu.

DR. DOMAS KRIVICKAS

ko pranašumo
trečiajame navo visose srityse, tai dabar,
pasaulyje ir „rankas Salin nuo anot vieno žurnalisto, įsigali
mai dideli. -Ilgos eilės prie Lenkijos" politika. Tiems frankonizacija, t.y. bandymas
krautuvių dažnas reiškinys. konstruktyviams santykiams vesti savarankišką tarptau
Tačiau darbo jėga, atėjusi iš pasiekti Reaganas siūlo tinę politiką, kaip pvz. Arti
kaimo, patenkinta aukštesniu „dialogą..., liečiantį geopoliti mųjų Rytų konflikto tvarky
plėtimas,
standartu mieste, negu jie nes problemas, derybas, mas, detantės
vedančias
į
ginklavimo
suma
pacifistinis
judėjimas
ir t.t.
prieš tai turėjo kaime. Gyven
žinimą
ir
dėl
atominių
raketų
Todėl ir Nato blokas šian
tojai paklusnus ir jie nesmer
dieną nebėra toks tvirtas, kaip
kia Ceausescu dėl esamų Europoje".
Iš esmės Reagano vyriausy jis yra buvęs.
trūkumų. Unijoms suteiktas
Tas pats reiškiasi ir R.
platesnis balsas. įvestas bė grįžta prie „containment"
politikos,
vestos
Trumano
ir
Europoje.
Po karo R. Europa
trumpesnis i darbo laikas.
Eisenhowerio
metais.
JAV
buvo
sovietų
nukariauta ir
Darbininkai gauna du laisvus
tikslas
sudaryti
koaliciją
kolonizuota. Dabar Lenkija
šeštadienius į mėnesį. Darbo
produktingumui
pakelti sulaikyti sovietinį plėtimąsi. siekia atsipalaiduoti nuo
Rumunija perka pažangią Santykiai su „trečiuoju pasau sovietinės sistemos ir, jeigu
vakarų technologiją. Jos liu" šiandieną grindžiami ne taip galima pasakyti, susilenprekyba su vakarais siekia 55 žmogaus teisių įgyvendinimo kinti, susidemokratinti.
siekimais, kaip tai buvo
procentus.
Pasidalinimas
įtakų
bandoma
taikyti
Carterio,
bet
zonomis,
sutartas Jaltoje,
Rumunai vidaus politikoje
laikosi griežtai sovietinės Uni greičiau vadinamu „Stratigic ryšium s u įvykiais Lenkijoj ir
JAV nuolatiniais įspėjimais
jos, bet nepriklausomos santy consensus".
Į
šiuos
JAV
siūlymus
sovietams nesikišti į Lenkijos
ky su užsieniais. Rumunija
atsakydamas,
A.
Gromyko
vidaus
reikalus, šiandieną
pasmerkė invaziją į Afganis
Jungtinių
Tautų
asamblėjoje
atvirai
kvescionuojamas,
taną, palaiko diplomatinius
griežtai
pasmerkė
JAV
poli
kaip
ir
vadinama
Brežnevo
santykius su kraštais, kurie
tiką.
Jis
kaltino
ją
pradėjus
doktrina.
figūruoja sovietų juodame
Kitas parodoksalus vysty
sąraše, ir ji nenutraukė ryšių karą prieš Afganistaną,
kriminalines intrigas prieš masis Europoje yra, kad
su Izraeliu.
Kubą ir karinę provokaciją Lenkija ir Prancūzija eina
Detante — JAV ir
prieš Libiją, o taip pat JAV priešingomis kryptimis: Lenki
Sovietų Sąjungos
kyšimąsi į Lenkijos vidaus ja stengiasi
atsipalaiduoti
problema
reikalus.
sovietų jai primestos ekono
Pradedant antrąją praėju
Giedodamas seną giesmelę, minės sistemos ir faktiškai
sios dekados pusę, JAV vis jis kartojo: „Mes niekam denacionalizacijos, tuo tarpu
daugiau girdėti balsų, kad neprimetame mūsų socialinės P r a n c ū z i j o j
plečiama
detante yratikvienos krypties sistemos. Tautos pačios nusta nacionalizacija.
Lenkijos
kelias, naudingas tik Maskvai. to ir turi nustatyti jų likimą. jaunimas žiūri į vakarus,
Kai okupavus Afganistaną Tai buvo ir liks pagrindu prancūzai ieško savo sistemos
prezidentas Carteris atsikvo mokslinės pasaulio perspek pakeitimo s u komunistų
šėjo, tuo pat metu detante tyvos, kuri veda mus tiek pagalba.
Anot
žurnalistų
įleido gilias šaknis V. Europo vidaus, tiek užsienio politiko Rowland Evans ir Robert
je, ypač Vokietijoj. Ji vedė prie je. Tuščios yra pastangos tam Novak (The W. P. 1981.VII.8),
didesnio mainų išplėtimo su tikrų sferų Vakarų valstybėse „lenkų jaunimas, gimęs ir
Rytų bloko valstybėmis.
kištis į reikalus socialistinių indoktrinuotas komunistams
Juo VVashingtono nusista valstybių. Tos pastangos daro valdant, dabar žiūri į tarpkatymas
Maskvos atžvilgiu mos, ypač kiek tai liečia rio 1919-1939 m. periodą n e
griežtėja, ypač prie valdžios Lenkijos liaudies respubliką". kaip reakcionierių laikotarpį,
Ir ta proga Gromyko pacita kaip tai atvaizduota jų mokyk
vairo stojus Reaganui, juo
stipriau pradėjo reikštis vo Varšuvos pakto valstybių linėse knygose, bet kaip į dvi
nepasitenkinimas V. Vokieti pareiškimą: „Buvo pakartota, dekadas, tikros nepriklau
joj, Belgijoj, "Olandijoj JAV kad socialistinė Lenkija, somybės ir reliatyvaus pasto
vedama politika. Nežiūrint to, Lenkijos jungtinė darbininkų vumo".
kad jau 1979 m. buvo sutarta partija gali tvirtai remtis
Trumpai susipažinę su ūki
padidinti karines išlaidas ir brolišku solidarumu ir para
atominių raketa išdėstymą ma Varšuvos sutarties valsty nėmis ir politinėmis proble
Nato valstybėse, V. Vokietijai bių. Lenkijos jungtinės darbi momis Sovietų Sąjungoje ir
partijos
atstovai satelitiniuose kraštuose, o taip
spiriant, JAV tarėjo priimti ninkų
kompromisą ir pradėti tuo pabrėžė, kad Lenkija yra ir pat ir besikeičiančius santy
reikalu pasitarimus su Sovie liks socialistine valstybe — kius tarp J A V ir Sovietų
stiprus ryšys bendroje socialis Sąjungos ir didėjančius ply
tų S-ga.
šius Rytų bloke ir Nato,
Reaganas siekia pakeisti tinių valstybių šeimoje".
pasvarstykim,
kas šioje
santykių bazę su sovietais. Tai
Ir toliau jis tvirtino, kad konjuktūroje yra darytina,
jis išreiškė savo kalbose, kraš Sovietų Sąjunga niekam kad g a l ė t u m e
daugiau
to gy: ~mo programoje ir savo negrasinanti ir kad, svarstant sustiprinti akciją Lietuvos
laiške Brežnevui (Ž. The W.P. tarptautines problemas, sovie nepriklausomybei atstatyti.
1981.9.25): Ir dabar, skai tai pilnai pasikliauja tautų
P r i e š k ą kovoti
tome The W.P. vedamajame, laisvės ir progreso idėjomis ir
savo laiške Brežnevui jis principais visų tautų ir valsty
Š.m. „Aidų" žurnalo 3 nr.
sako, kad JAV siekia .tikrai bių nepriklausomybės ger Rimvydas Šaulys, dabartinės
pastovių ir konstruktyvinių bimo. (Ziūr. The New York Lietuvos jaunimo atstovas,
santykių', pagrįstų Maskvos Times, 1981.9.23).
straipsnyje
pavadintame
susilaikymu „siekti vienašališIšvadoje tenka pasakyti, straipsnyje,
pavadintame

„Kovos už Lietuvos laisvę
strategijos ir taktikos klausi
mu", svarsto problemą, kas
yra mūsų pagrindinis priešas:
rusiškas komunizmas ar rusiš
kas imperializmas. Paste
bėjęs, kad Vakaruose yra
gana paplitusi nuomonė, kad
visų nelaimių kaltininkas yra
rusiškas imperializmas, ir
sutikdamas, kad šioje pažiū
roje yra dalis tiesos, savo
svarstymuose jis prieina išva
dą, kad Rusijos imperija, netu
rėdama Markso ir Lenino idė
jų, būtų sunykusi, kaip Britų
imperija. Ir toliau jis teigia:
„Mes turime įsisąmoninti,
kad, kol Rusija bus komu
nistinė, Lietuva neatgaus savo
nepriklausomybės.
Tuščios
yra kai kurių lietuvių svajo
nės, kad Lietuva galėtų gauti
nors satelitinį statusą, pana
šų į Lenkijos ar Čekoslovaki
jos. Tai, ką Tarybų Sąjunga
užgrobė, to ji nebeatiduos, nes
tai
marksistinės-lenininės
ideologijos požiūriu būtų
.istorijos rato pasukimas
atgal'. Todėl ne rusiškas
imperializmas, o rusiškas
komunizmas yra mūsų pagrin
dinis priešas".

"Laikraščiui išsilaikyti vien rių būdų lietuviškajai spaudai
iš prenumeratos ir skelbimų išlaikyti.
kasdien darosi vis sunkiau.
»
Pašto patarnavimo, popie
Tikriausias ir patikimiau
riaus ir kitų spausdinimo prie sias kelias būtų naujų pre
monių kainos vis kyla. Kad numeratorių suradimas. Tai
galėtumėm Jums laikraštį duo lyg naujo — šviežio kraujo į
ti už tą pačią prenumeratos išsekusį organizmą įliejimas.
kainą, jos nekeldami, esame Ne paslaptis, kad turime daug
priversti ieškoti kitų būdų lietuvių, ypač jaunesnio am
padidinti pajamas. Tam rei žiaus, kurie lietuviško laikraš
kalinga visų skaitytojų talka, čio neprenumeruoja, neskaito.
ar tai surandant naują skai Mūsų lietuviškosios organi
tytoją, ar prisidedant vienkar zacijos, kurios turi su jais vie
tine, nors ir nedidele auka. Kad nokius ar kitokius ryšius, turė
Vengrija
tai nebūtų vien gryna auka, ke tų juos prikalbinti savo
Gyvenimo
standartas aukš
liems Dirvos rėmėjams burtų laikraštį užsisakyti. Tai turėtų
tesnis
negu
jos kaimynuose.
keliu bus paskirtos vertingos atlikti visi geros valios lietu
Krašto
gerovė
daugiau
dovanos..." Tokio turinio laiš viai, kuriems rūpi lietuvybės
priklauso
nuo
prekybos
santy
ką savo skaitytojams neseniai šiame krašte išlaikymas.
kių su vakarais. Siekiama
išsiuntinėjo "Vilties" draugija
Beveik visos mūsų organi įgyvendinti penkių dienų dar
— "Dirvos" savaitraščio lei
zacijos naudojasi lietuviškos bo savaitė. Prieš 12 m. įvesta
dėjai
spaudos talka savo reikalams
Panašaus turinio laiškus sa puoselėti bei populiarinti. drąsi ekonominė reforma
vo skaitytojams pereitą vasa Spauda padeda joms. Kodėl gi decentralizavo valstybės ūkį.
rą buvo išsiuntinėję ir "Drau jos negalėtų padėti spaudai, Įmonės tvarkomos vakarietiš
go"
dienraščio
leidėjai. kad ir dabar — artėjančių Nau ku stiliumi, laisvos nuo val
Tačiau ši problema teturi tik
džios kišimosi. Unijos čia
Nedaug apsiriksime pasakę, jųjų Metų proga.
reliatyvios reikšmės, nes šios
vaidina didesnį vaidmenį,
kad ir kiti mūsų laikraščiai bei
abi apraiškos veda į tautų
Prisimename, kad "Drau negu kitur R. Europoje.
žurnalai tokiais ar panašiais gas" ir daugelis kitų senųjų lie
pavergimą. Turbūt tektų sutik
laiškais kreipėsi į savo skaity tuvių laikraščių Amerikoje sa- Vengrija pasirinko kelią
ti su St. S. Rosengeldu (The
tojus, prašydami finansinės vo laiku susikūrė prie išreikšti savo nepriklausomy
W.P. 1981.11.20), kad sovietai,
bę ekonominėje, bet ne poli
pagalbos.
be
ideologijos,
cinizmo,
lietuviškų parapijų. Jų vado tinėje srityje. Sunkumų laukia
revoliucingumo,
palinkimo
į
Laikraščių bei žurnalų vai — kunigai buvo pirmieji
ma,
jeigu
pasitrauktų
ekspansiją, turi „ir kitus daly
prenumeratos ir atskirų nume redaktoriai, parapijos patal
Kadaras, kuris yra populiarus
kus: rusišką nacionalizmą ir
rių kainą nuolat kelia JAV-bių, pos tarnavo spaudos reika
krašte.
šovinizmą, aukštinimą jėgos
Kanados, Australijos, Vokie lams. Klebonai, vikarai ir kiti
(ypač
karinės, įskaitant ir
tijos ir kitų kraštų spauda. Vis aktyvūs parapijos pareigūnai
Rytų Vokietija
technologinę)
garbinimą ir
daugiau ir daugiau laikraščių, rinkdavo prenumeratos mo
Mažai yra galimybių, kad
etnišką aroganciją, reiškian
net ir turinčių gausius tiražus, kestį, surasdavo naujų skaity Lenkijos liga čia papustų.
čią didžiarusių nacizmą,
nebeištveria ir sustoja ėję.
tojų. Lietuviška spauda buvo Ūkinė gerovė šioje griežtai
nukreiptą į šimtą kitų etninių
Skaitytojams gal dar bus nuolat platinama parapijų pa reglamentuotoje visuomenėje
ar tautinių grupių Sovietų
įdomu, kad ir okupuotosios Lie talpose. O kaip gi dabar?
yra aukščiausia, negu bet
Sąjungoje ir Kinijoj". Jo
tuvos spauda, kuriai netrūks
Ar nebūtų gražu, kad para kuriame satelitiniame krašte.
nuomone, už sovietinės jėgos
ta pinigų, gaunamų iš valsty
pijų klebonai rastų būdų pa Policija patruliuoja visur ir
vis daugiau ir daugiau reiškia
bės iždo ir kuri beatodairiškai
remti lietuvišką katalikišką daugiau kaip 400,000 sovietų
si rusų nacionalizmas.
tarnauja komunistų partijos
dienrašti? O ir pamokslo bei kariuomenės yra R. Vokietijos
propagandai, stokoja lėšų. Tu
Ir toliau jis tęsia:„Dabartiparapijos pranešimų metu bū žemėje. Siena su Lenkija
rime prieš akis "Švyturio" žur
nių
Kremliaus vadovų ranko
tų galima apie savąją spaudą uždaryta ir susisiekimas su
nalo nr. 18. Jo! 2 pusi. rašoma:
se
ir
tai galima numatyti
tarti šiltesnį žodį. Neretai vakarais suvaržytas. Ryšiai
"Nuo 1982 m. sausio 1 d. mūsų
jaunesniųjų
kariškai nusi
skundžiamasi, kad lietuviai at tarp unijų ir įmonių tvarky
žurnalo egzemplioriaus kaina
teikusių
technokratų,
kurie
šąla nuo parapijų ir jų pra tojų yra padidėję. Darbinin
nustatoma 36 kap. (prenume
stumiasi
jų
užpakalyje
pir
deda nebeskirti nuo kitų šio kams, dirbantiems pavojin
rata metams — 8, 40 r.). Tai
myn,
Rusijos
nacionalizmas
krašto nelietuviškų parapijų. gose sveikatai pramonės
yra susiję su spaudos popie
yra šlykštus dalykas. Bet jis
Bet iš kitos pusės, ar lietuviš įmonėse, suteiktos ilgesnės
riaus pabrangimu, sąnaudų
turi ir savo silpnybes. J i s
kų parapijų kunigai ir klebo atostogos. Penkių dienų savai
žurnalo leidybai, meniniam
pastoviai maitins ukrai
tė
jau
seniai
įvesta.
nai visada eina su savo tautie
apipavidalinimui ir rankraš
niečius,
Azijos žmones ir kitas
Tai, kas galėtų sukelti
čiais? Ar paiso jų tautinių
čių - rengimui padidėjimu.
etninius
judėjimus Sovietų
sunkumus, yra tautinio identi
aspiracijų bei reikalų?
Pasiekto rentabilingumo išlai
Sąjungoje,
plėsdamas plyšius,
teto stoka. Materialinis
kymas padės redakcijai toliau
kuriuos
anksčiau
sovietų
Galima būtų rasti ir dau patenkinimas gali vesti ir prie
gerinti žurnalo turinį, meninį
vadai
manė
pašalinti
visa
kitų reikalavimų patenki
apipavidalinimą ir spausdini giau būdų lietuviškai spaudai nimo. Ir šiuo atžvilgiu R.
apimančia komunistine ideolopadėti. Taip jau daugelį metų
mo kokybę".
gija •
"Draugas" nuoširdžiai džiau Vokietija niekuo nesiskiria
Lietuvių pažiūros ir nuotai
*
giasi savo skaitytojų nuolati nuo kita Europos kraštų.
kos rusiško nacizmo atžvilgiu
Nežiūrint JAV-bių preziden nėmis aukomis, kurios pri
Rumunija
plačiai pavaizduotos Lietuvos
to R. Reagano ir naujosios vy dedamos įvairių patarnavimų
Stengdamiesi suvesti galus
Laisvės lygos
pareiškime:
riausybės pastangų sulaikyti proga. "Draugas" kaip ir n e su galais, rumunai mažai yra
Moralinis ultimatumas TSSR
finansinę infliaciją, stabili turi tūkstantininkų ir labai linkę rūpintis politinėmis
vyriausybei „Aušros" 17 nr.
zuoti dolerio vertę ir pašalinti mažai šimtininkų, tačiau turi reformomis Lenkijoj. Sunku(Bus daugiau)
nuolatinį kainų bei patarnavi nemaža skaitytojų, kurie au
mų pabrangimą, reikalai nesi- koja dešimkėmis ar penkinė
susiūta iš įvairiaspalvių lopų. Iš kitos pusės versti chemikų užsidegimą pagaminti naujus junginius. Bet
klosto taip, kaip nori krašto mis ir šiuo būdu sutelkia apva
. — ——- A —— A -—
•*+**• rašytojątemptikūrybątikant vienos rūšies kurpalio ir vieni ir kiti savo atradimų įvertinimą palieka gydy
valdžia. Netgi nėra aiškesnių lesnes sumeles, kurios labai
A N T A N A S
TTlT i Y S
- vis tiek ar gėrio, ar blogio taikyti dėsnį „errorhas tojams, klinicistams. Ir T. iškelia aikštėn žmogaus
duomenų, kad artimoje ateity lengvina dienraščio leidimą.
" " • • ^ •••*»"*> 1*r*»*j x W U 1 W
literatūroje _ reįjkia varžyti kūrybos neigiamybes, bet palieka moralistams ir visuo
n o
right..
je būtų geriau. Maža lietuvių
Skaitytojai patys tai gersi ži
laisvę, uždėti gyvenimui vienodą kaukę. Bet žmo menininkams padaryti visa kas reikia, kad jos būtų
DASATTIS
tautinė grupė čia nieko pada no. Bet dar kartą kartojame tai
gaus gyvenimas yra daugiaveidis. Rašytojo sudilintos ir sunaikintos.
ryti negali Taigi turime pri prieš Naujuosius metas, kad
Man rodos, kad T., tokį literatūrinį žanrą
uždavinys suprasti žmogų, kaip būtybę, atiduotą
13
sitaikyti prie esamų labai visi, atnaujindami prenu
visoms aplinkos įtakoms. Ar gamtininkas, kuris pasirinkdamas, sau kenkia, nes romantiniais,
nepalankių sąlygų ir daryti, meratas ir sveikindami savuo
Gražuolis Danis vykusiai nupieštas antrinio kataloguoja ir aprašo tik kirmėles — parazitus, tautiniais ir pan. motyvais rašydamas galėtų įsigyti
kas šiuo meto įmanoma. Pir sius artėjančių švenčių proga, narcizminio sindromo pavyzdys. Skatukas atato- kuriuos atstovauja didelė patelė su didžiuliu daugiau visuomeniško susižavėjimo ir populiarumo.
miausia turime galvoje lietu nepamirštų ir savo dienraščio. vauja mutizmą ir taip pat turbūt jame glūdi kažkokia virškinamu lataku ir prisikabinta mažu patinėliu,
Tokio pat literatūrinio žanro pionierius Zola
višką spaudą.
Skaitytojai, žinoma, didelė depresija, kuri dar nėra visiškai išryškėjusi. Vladas slykština gyvūniją, gamtą?
nėra santūrus, kaip T., jaučia ir elgiasi kitaip:
Kaip minėjome, finasinė in jėga ir jie atiduoda dienraščiui turi sadizmo pažymių ir savotišką impotenciją.
„Mano skonis sugadintas. Aš mėgsta literatūrinį
Rašytojai stebi ir analizuoja visuomenę. To ragout su stipriais prieskoniais, išsigimimo veikalus,
fliacija, kurios sulaikymas ne reikalingą lėšų "liūto dalį". Bet Veronika išgyvena meno pauzės frustracijas (Trum
priklauso nuo spaudos leidėjų, greta jų labai didelę auką pas moters žydėjimas). Nepritariu tokiam novelės proceso metu gimusias refleksijas ir stebėjimus kuriuose liguistas jautrumas pakeičia klasikinių
labai skaudžiai paliečia ir mū "Draugui" daro lietuvių Mari pavadinimui Jis trafaretiškas ir neatitinka pateikia skaitytojams. Jis gali tai padaryti faktiniai epochų nuotaiką. Man nerūpi nei grožis ne tobulu
sų dienraštį. Laikraščio lei jonų vienuolija, jau daugelį tikrenybės. Moters žydėjimas, jei ji nėra tik „laikina ar subjektyviniai, psichologiniai. Pirmu atveju jis mas. Aš išjuokiu didžiuosius amžius. Man rūpi tik
dimo kaštai kasdien auga, o metų leisdama dienraštį, kas patelė", bet žmona — motina — esti netrumpeanis už praplečia skaitytojo žinojimą. Eidamas antru keliu jis gyvenimo kova, karštligė. Aš gerai jaučiuosi mano
pajamos, įskaitant į jas laips met stambesnėmis sumomis iš vyro. Moteris pražysta du karta — kaip žmona ir kaip įsiveržia į asmens instinktų ir emocijų erdvę. Naujai generacijoje. „Gui de Maupasant yra įsimylėjęs į
nišką prenumeratos kėlimą, lygindama jo leidimo nuosto motina. Antras žydėjimas yra nevystantis. Motinai įmetama medžiaga jis gali suardyti pusiausvyrą, savo aferistinį donžuanžą Zoržą Diuma („Bei Ami").
neskuba vytis ir neįstengia pa lius. Taigi, jeigu lietuviškų patikėta ne tik pagimdyti, bet ir užauginti, išauklėti esančią tarp asmenybės id, ego ir superego. Jis gali
T. nėra prie širdies jo „seksininkai". Bet jis jų
dengti nuolat augančias paš parapijų įnašo lietuviškos ka savaimingą žmogų. Tam didžiajam uždaviniui sustiprinti ir išlaisvinti jį iš kitų asmenybės klodų nei nepajuokia, nei nepasmerkia. Gal kartais,
to, popieriaus, remonto, spaus talikiškos spaudos leidimo sri įvykdyti reikia bent 15—20 metų. Todėl jos prokrea- kontrolės. Kaip negalima numatyti laiko ir pasekmių šypsodamasis, patapnoja per petį. Bet ir blogas
pat nėra būdų įspėti padari
tyje kaip ir nematyti, minėta cijos laikotarpis yra ribotesnis. Vyras savo prigim vulkanų įsiveržimo, ,taip
tuvės išlaikymo išlaidas.
, . . . . ^ . .. u . . ,
-, vaikas, tėvui vis tiek vaikas! Taigi nesutaikomų
Laikraščio prenumeratos kė vienuolija aukoja ir aukojasi timi tiems uždaviniams netinka. O apie santykį tarp nių, kūnuos gali sukelti įaudrinti; instinktai. Nors T., m o r a l i ų koegzistencija. I iškylantį klausimą, ar T.
limas ne visada duoda teigia už jas. Bet ar ilgai galės tesėti meilės ir amžiaus reikia prisiminti žavingą Puškino kai kuriose novelėse apsčiai paliečia jų personažų n o V elių personažai, tvarkydami savo gyvenimą
mus vaisius, nes ją pakėlus at- ir lietuviai marijonai?
posakį: „liubvi vsie vozrasty pokorny, jejo poryvy seksualinį gyvenimą ir jo apraiškas, bet jis daro tai ^ p ^ g s ^ instinktų vairuojama dorove, yra
krinta
dalis
maliau
"Draugo" redakcijos ir blagotvorny". Išimtinas yra T. pastabumas ir gebė aprašydamas pastebėtus faktas protokolinėje for laimingi, atsakysiu citata: „Malonė iš jų gyvenimo
finansiškai pajėgių prenume administracijos žmonės, dirb jimas iš pavienių simptomų sudaryti syndromus. Kai moje. T. novelės nesukelia gašlingos karštligės, ištremta. Žmogus yra vienas, be pagalbos, be vilties,
ratorių. Tai ne visada "du kart dami už mažą atlyginimą, kurie jo atvaizduoti personažai galėtų būti įtraukti į neveda į pagundą, netraukia į blogio elementą, kaip nežino kas yra nuodėmė, klaidžioja patamsėse, net
du duoda keturis". Gali atsi bendradarbiai beveik už dykų psichiatrijos vadovėlius. Kartais pagalvoji, kad jiems vandens verpstai įčiulpia į gelmes netoli nukritusį neūkaudamas, suvestas iki gyvuliškumo, žengdamas
tikti taip, kad "teduos tris", rašydami — visi daug auko tinkamesnė vieta ligoninėse, nei literatūros laukuose. daiktą. T. nepateikia seksualinio gyvenimo apraiškų per gyvenimą su pakelta kakta, kaip gyvulys eina į
nes absoliute prenumeratorių jasi. Bet visa tai pradeda nebe
Tenka pasakyti keletą sakinių dėl teigimo, kad T. ant sidabrinio padėklo su gundinančių kvepalų svai skerdyklą (Zola par lui mėme, p. 53, op. cit). Kartais
dauguma yra finansiškai ma pakakti. Reikia, kad savo dien Klubo ir kitų novelių branduolys yra realus. Tai guliu. Jis keliose vietose pabrėžia, kad jo personažai užklysta mintis, kad T. nusivylęs nepasisekimu
žiau pajėgūs, kaip dirbantieji raščio interesus
puoselėtų neesminė pastaba. Realybė gali sukurti tokias situa nėra blogi, piktavaliai, bet jie nemokšos, sunaikinti įžiebti teigiamomis priemonėmis žmoguje grožio ir
pensininkai, Prenumeratorių visos lietuviškos organizacijos cijas, kurias autoriui sugalvoti yra sunku. Bet jei apsupančio žiaurumo ir skurdo, kurie juos žudo nuo gėrio žiburius griebėsi atbulinio metodo. Atvaiz
eiles dar akivaizdžiai retina ir visa lietuvių visuomenė, ku realios dalys, surinktos iš įvykių, pagamintų įvairių patekimo į naujas gyvenimo sąlygas. Jis vaizduoja duodamas žmogaus fizinį ir dorinį biaurumą, nori
skaitytojų amžiaus senėjimas riai dienraštis jau daugiau priežasčių, dažnni visiškai nesiderinančių tarp savęs, personažų elgesį, o spręsti ar tai yra gerai, ar blogai sukelti jame pasišlykštėjimo reakciją, kurią turi sekti
ir neišvengiama būtinybė - kaip 70 metų tarnauja.
tik mozaikiškai sulipdomos, tai jos neduoda psicho — tenka skaitytojui. Jo metodas panašus į biologo Katarsis.
mirtis. Taigi reikia ieškoti įvai6. kv. loginiai pagrįsto pasakojimo ir, todėl fabula atrodo pastangas surasti patogenines bakterijas ar į
(Bus daugiau)
•
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spaudos mėnesiui teikdami turi
Ir ji pati jautė, k a d t a i gali su
GRUOOIS — SPAUDOS
nį ir prasmę.
jais būti paskutinė vakarienė. Tai
MENuO
Baigę spaudos mėnesį, įženki
buvo graudus atsisveikinimo va
me
i mūsų tautos pranašo Mai
karas.
JAV Lietuvių Bendruomenės
ronio
gimimo ir mirties sukaktu
Paskutiniais savo gyvenimo Kultūros taryba, siekdama įgy
R E A L E ST A T K
UfeSGKLLAN EO L J
Gelių vietoj
metais ji rūpinosi savo šeimos li vendinti išeivijos toutinei gyvybei vinius metus. Verta jo drąsinimą
kimu, ypač savo dviem jauname- būtiną tradiciją, vėl skelbia gruo prisiminti: "Gana aimanuoti 1 PaPALOS HILLS -- Savininkas parduo„Buvau, kas tu esi, tu būsi, kas
žadinkim
viltį,
ir
stokim
į
darbą,
tėm
dukrelėm.
D
a
r
visai
prieš
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas rū
džio mėnesį spaudos mėnesiu.
aŠ esu". Tokį antkapyje iškal
nelaukę giedros.''
SIUNTIMUI
JTITETUVĄ
savo mirtį ji pasirūpino savo tė
sys. V/2 vonios. Gazu apšild. Ceotr.
tą įrašą teko man vaiku būnant
Gruodis — kalėdinėmis dova
vui
gimtadienio
dovaną
nupirk
oio vėsinimas. 2 maš. garažas, šoninis
ir
kitus
kraštus
užtikti Žemaitijos kapinaitėse.
nomis pasikeitimo metas. Nėra
JAV LB Kultūros taryba
ti...
įvažiavimas.
80 x 125 p. sklypas.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
prasmingesnės ir kultūringesnės
N e visiems mums šioje žemė
Ir
štai
spalio
2
6
d.
Irena
išėjo
$74,900.
TeL 598-7871
dovanos kaip lietuviškųjų laik
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980
je yra skirta vienoda norma
į Anapus ir jos balsas nutilo am raščių, žurnalų prenumeratos,
Kas gi iš tiesų y r a pasaulėžiū
džiaugsmu, laimės ar skausmo.
žinai. „Tėvynės dainos, jūs auk savųjų autorių knygos. Praturtin- rinis auklėjimas? Tai nėra joks uiilllllillllllllliimilllllUlilIilIUIIiiliitiii Savininkas parduoda 1 aukšto 3 mie
Iš šalies stebint mums kartais at
sinės, be jūsų šąla m u m s krūti kim tomis dovanomis savo šei specialus auklėjimas, o viso žmo
gamųjų senesnį namą su 4 akrais že
rodo, kad Praamžius vieniems
M. A. Š I M K U S
mės, 2-jų maš. garažas. Daug vaisme
nės",
taip
eiliavo
mūsų
dainius
mos narius, artimuosius, pačius giškojo auklėjimo siela. Griež
skiria per daug, o kitus skriau
1NCUMK '"AX SERV1CK
džių ir kitų medžių, Lemont apylinkė.
Maironis.
Jos
kūnas
buvo
pašar-'
t a i imant, pasaulėžiūrinis auklė
save.
džia, neleisdamas jiems pilnai
NOTART PUBLIC
Kaina 80,000 dol. Skambint nuo 8 iki
votas brolių Bražinskų
laido
jimas ir auklėjimas yra tapa 4259 S. Maplevvootl, tel. 254-7450
įgyvendinti savo siekiamų idea
8 vai. vak. tel. 815—838-3892.
Spauda visada buvo, o išeivi čios sąvokos, n e s lygiai į visą
tuvių namuose Elizabethe. Spa
lų. Ir vargas tam, kuris bandy
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
lio 29 vakare įvyko su j a grau joje d a r labiau yra geriausia žmogų kreipiasi i r pasaulėžiūra
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
tu tą klausima „kodėl?" spręsti
ninmrniinmiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PILIETYBES PRASIMAI ir
tautinio bendravimo, informaci ir auklėjimas. Auklėti žmogų
dus
atsisveikinimas,
k
u
r
i
a
m
va
pagal kokius nors logikos krite
iitokie blankai.
BUTC NUOMAVIMAS
dovavo Julius Veblaitis. Kadangi jos, saviauklos ir savimokos prie
rijus, nes jis taip ir pasilieka ne
.uiiimrminrrrniJUiifiiiiiuuiuiuiiiHiiM
—
tai
auklėti
jį
kaip
žmogų,
o
velionė Irena Stankūnaitė puo monė, laisvalaikio išmintingiausia
Draudimas — Valdymą*
išsprendžiama paslaptimi.
ne tik vienu kuriuo atžvilgiu la iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiii
selėjo trijų kraštų kultūrą, tai ir pramoga.
įvairių
prekių
pasirinkimas
nebrangiai
Namu pirkimas — Pardavimą*
Lyg skaudžios elektros srovės i šiuo keliu ji ir skynėsi kelią į vi atsisveikinimas vyko t r i m kal
Spauda yra ir išeivijos tautinio vinti, žmogus kaip žmogus auk iš mūsų sandėlio.
lėjamas
n
e
vienai
kuriai
sričiai,
paliesti, New Jersey lietuviai pa- > sų klausytojų širdis. Puikus buvo bom.
sąmoningumo mastas. Kai perio
INCOME T A X
COSMOS PARCELS EXPRES8
o visam gyvenimui. I r būtent:
tyrė skaudžią žinią, kad spalio 26 j ne tik jos tembrinių spalvų turPortugališkai žodį tarė Mr. Ba dikos išėjimas ims retėti, ar net
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629
Notariatas — Verdmai
d. New Yorko ligoninėje sustojo į tingumas, bet taipgi ir gana pla- tistą, portugalų radijo programų nutrūkti, kai knygas vis mažiau auklėti žmogų visam gyvenimui
—
tai
įsąmoninti
galutinę
žmo
plakusi lietuviška širdis. Mirtis, Čios buvo jos balso galimybės, vedėjas. Po jo kalbėjo L B New kas bepirks, t a i bus ženklai, kad
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
BELL REALTORS
giškosios
egzistencijos
prasmę,
ta sesuo juoda, pasiglemžė mielą Be abejo tai leido pilnai atsi- Jersey apygardos
nutautimo
liga
stiprėja
ir
plečia
pirmininkas
TeL — 925-2787
J.
B A C E V I Č I U S
ir jautrią lietuvaitę, solistę Ire-! skleisti jos talentui.
Kazys Jankūnas, toliau Juozas si, kad ir tautinės mirties grėsmė k a d ji savo šviesa vadovautų
Vytautas Valantinas
visiems
žmogaus
apsisprendi
ną Stankūnaitę-Silvą. Savo gyve- i Suprantama, kad jos talentas Prapuolenis ir inž. Viktoras Šeš jau prie mūsų durų.
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288
Juozas Girnius i iiiHiiiiiiniimiuiiiiiiuaiiiuuiUHimiiim ttlHliMIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIIUIIIIIUUUUIlM
nime Irena niekad nerūkė, o šiur- [ neatsiskleidė iš karto, bet augo, tokas, buvęs jos liet. šeštadieni
Kad esame pasiryžę tų ženklų mams.
(Iš Idealas ir laikas)
pioji vėžio liga pas ją kaip tik kol išsivystė į dainų meistrišku- nės mokyklos mokinys. Jis pers dar ilgai neregėti, liudykime
buvo užtikta plaučiuose. Panau-! mo įvaldymo pakopas. Tai sun- kaitė savo sukurtą jautrų eilėraš
Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų
KILIMUS IK BALDUS
dotos buvo pačios geriausios mo- kus ir ilgas kelias, kol pas atli- tį. Angliškai žodį tarė prof. Jo
medinis. Tik $38,500.
Plauname ir vaškuojame
derniškosios medicinos priemo- j kėją ateina ilgai laukta artistinė kūbas Stukas, artimiausias velio
Arti 71^w ir Francisco — 2-jų butų
visų rusių grindis.
nės, tačiau viskas be teigiamų pa- j laisvė, savimi pasitikėjimas ir ge- nės kaimynas ir pabaigai Julius
mūrinis.
Ten pat 4 butų mūr.
WHO A R E FIGHTTNG INFLATION BY HOLDING PRICES
BUBNYS
sekmių.
| ras saikingumas. Ji rimtai ruošė- Veblaitis, iškeldamas Irenos, kaip
•Srighton
Parke — 2-jų butų mūrinis.
DOWN
1
si dainininkės profesijai! Neturė- menininkės, bruožus.
Tel — RE 7-5168
Be to turime gerų rezidencinių ir pa>
The Restaurants listed here serve the finest food & cocktails
Velione Irena visus savo m u a - 1 .
,
.
, _ „
, . . ..,
,
, . - . . jo u garso forsavimo, bet stenjaminių nuo 5 iki 40 butų.
in
pleasant
surroundings.
Prices
are
nominal.
Kitą
rytą
Šv.Patriko
bažnyčio
kmius talentus buvo paveldėjusi- . ? ? .. .. . T. ? ,
7
„ - i
j
' i - įgesi visur išryškinti ir akcentuo- je, kur ji pati ir jos tėvelis dau
iMiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitiii
Clip & Save this handy guide for your
is savo tėvų dar gyvendama toli-! f.
• j „UJ
• i - ,Skambinkit teL 486-7878
...
.v, .
.,.• • i
ti pagrindinę atliekamojo kuri- gelį metų dirbo, įvyko iškilmin
HOLIDAY E N T E R T A I N I N G .
mojoj ir egzotiškoj nBrazilijoj, kur;i m. o*^'
.r
, ..,
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
.. : '.
r Z
• • T
minti, jo
vystymo logiką ir gos pamaldos, dalyvaujant aš--fSIMAITIS B E A L T T
ji ir jos brolis gimė. Jos mama .
.*' .J
* '
•• •• j ;
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
;
' .
.,. v
•
• Jjausmo aistnngumą. Turėjo JI daiMuzikinę ILE D E F R A N C E - R E S T A U R A N T
buvo rpirmaeile lietuvių parapi-i , „
. . ° , ...
' * , tuoniems kunigams.
P A R T Y IN
2951 West 6Srd S t m t
Pardavimas ir Taisymas.
.
, . - c T> i
lu žavesį ir sugebėjimą patrauk- dalį atliko Newarko katedros pro Luxurios French couisine, specializjos choro choriste Sao Paulo mies-1 ~? .,
* . , . į , "*...
ing in steaks & seafoods. Open daily
THE SKY
M I G L I N A S TV
tl
££**" b e i U z d j Ę , J l
f fesionalų choras, labai įspūdingai Tues-Sunday for lunch & dinner. 1 1 7 7
te, o tėvelis Juozas Stankūnas atliekamos
High Above Chicago
dainos nuoširdumu.
giedojęs
Mišias.
Didžiulė
vilksti
2346
W. 68 S t , tel. 776-1486
MISCaCLLANSOUS
N. E l s t o n . P h o n e : 278-0114. 1 Blk.
jau tuo metu buvo pasižymėjęs
Fast Private Plane
Kaip kiekvienos rimtai pasiruo- nė lietuvių, amerikiečių k brazi- East of Kennedy Expressway, Division
IIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIHIilIlIlUlUUlIUIII
vargomninkas, chorvedys, moky-, v .
, . . . , .
. .
. . .
'. . • ; .
; susios damininkes, taip irTIrenos liečų palydėjo jos kūną į HiU- & Elston.
Takes you on o n e hour adven- iiiiiiiiiiirniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii
tojas ir kompozitorius. Nors ir sve-Į . , , .
,
,'. v ,
PACKAGC £ X F B E S S AOEMOT
'
, .
v.
. .
' troškimas buvo dainuoti operoj, side kapines, k u r ji buvo ramiai
ture, we supply lots of ChamMAKMA K O H £ U U £ N «
MATEO'S
tur gyvendami, tačiau tėvai su-| T
..
.
. .- . . , , .
,..
.,
-v M-.. ,- I Jos viltys ir norai išsipildė, nes paguldyta šalia savo m a m o s Ste Mexican American Cuiaine & pagne. After dark, naturally.
SIUNTINIAI i LIETUVA
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sgebeio savo vaikus išauklėti lie-i..
Licensed, Bonded, Insured
J, . , . . * . . i - j
I Ji septynenus metus sėkmingai fanijos. Lietuviai sugiedojo Vieš Cocktails. Specials with Ad. Tues. BBQ
Lftbai
paaaidaujamos garoa rOitas
F
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tuviskoj dvasioj, šeimoje būdavo , ^ . ^
paterson
Ribs (includes salad & potato) $ 7 . 6 0 .
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu pr«k«a. Malataa UI Suropoa aandsUa
paties
Angelą.
Amerikos
lietu
nuolat puoselėjama hetuv-ių kai-;
^
^
Wed. Red Snapper (includes salad &
g vėUau
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir aeos w. o»tn st., ciucaoo. m .
viai labai pasiges šios m u m s taip potato) $ 6 . 5 0 . 5 4 5 1 N. Lincoln. Call:
ba. Tad ir nenuostabu, kad Ire- \ j e r s e ^ o p e r o j e . I r e n a hmo
kū plyteles. Glass blocks. Sinkos
vanxo
Tel. 125-2787
reikalingos ir simpatingos lietu 2 7 1 - 3 3 5 0 .
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
na Stankūnaitė gražiai
o! vsusi septynias operas, kurias ji vaitės menininkės. Šį savo „ i n
HEIDEL
BERGER
F A S S tą galite kalbėti lietuviškai, palikite iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinninitiiiiim
švaria lietuvių kalba, visur
LA F O N T A I N E RESTAURANT
^ o į mokėjo mintinai originaliose kal memoriam" norėčiau užbaigti Jo
RESTAURANT
savo pavardę ir telefoną.
FRANCAIS
brėždama savo lietuvišką kilmę
The
Historical
wine
&
beerRestaurant
bose. Šalia operų, ji turėjo gana no Aisčio posmu:
Dine i n warm intimate atmosphere of
SERAPINAS — 686-2960
Jau nuo pat savo ankstyvos vai
• Banąuet Facilities
gausų dainų repertuarą ir sopra
France. Elegant dinners prepared by
UIUHHUtHHIHHHHInm""»mmm»UU»
kystės ji dalyvaudavo įvairiuose
•
Lunch-Dinner-Coctails
The L a F o n t a i n e Staff. 2 4 4 2 N o .
no partijas atlikdavo Handelio
I i "Drango" Rimties Valandėles
Closed Tues.
brazilų, lietuvių ir amerikiečių
Clark. R e s e r v a t i o n s call: 5 2 5 Miegok
rami,
nerūpestinga,
"Mesijas", Rossini "Stabat Ma4300
N
.
Lincoln.
Call:
4
7
8
2
4
8
6
Parinkti pamokslai,
1800.
renginiuose.
Nes jokie žodžiai t a u širdies
ter" ir panašiai. Amerikiečių pubatspausdinti
knygoje
negels.
VENTURE
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir
Būdama dar visai jaunutė pa- Į likai padainuodavo savo tėvo „VyDOLL SAN R E S T A U R A N T
Miegok, nes nieko t a u daugiau
F A M I L Y RESTAURANT
Finest of Oriental Cnisine
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
auglė, ji su šeima iškeliauja į j turelį" lietuviškai, kas jiems viDaily spec. on Fresh Seafood
Wed. spėriai: Bulgogi S." i>'5
nestinga,
dimai ir pilna apdrauda.
Jungtines Amerikos Valstybes, įj sada patikdavo. Jos balso temb• Scrod • White Fish • Red Salmon
(SHced Beef w/special sauce
Tavęs iš miego niekas nebekels.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Pittsburgho miestą. Po kelerių ras buvo koloratūrinių galimu
Open 24 hrs. 7 days a week
Complete with veg. rice &
A. a. kun. Kazimieras Barauskas
Telef. — WA 5-8063
metų tėvai nutarė įsikurti arti mų lyrinis sopranas, gana pla
J.v. 7 6 0 0 W. Madison St. F o r e s t P k .
parašė kelis šimtus pamokslų po
1 glass Plum vine.
366-9090
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at4520 N . Lincoln, Phone: 271-2881
Xew Yorko, k u r muzikos studi taus diapozono, lengvai pasiekęs
imniiiitimuitimiitUiiMtiiiiiiiiiiiiiiiHii i minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
KARDINOLO J U B I L I E J U S
joms galimybės yra beveik neri trečios oktavos E flat gaidą. BuAloyzas Baronas atrinko aktua
JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir
I bo ji begalo muzikali ir pasižybotos.
Chicagos arkivyskupas, kardi
liuosius. V. Bagdanavičius laido
5
Stankūnų šeima apsigyvenaj medavo gražia vaidyba bei scejant velioni sakė, kad "jokio
nolas J . Cody šiemet gruodžio
Lindene, New Jersey,netoli Eli-' niniu lankstumu. Jos tipiški daistraipsnio rašymas velionio taip ne
5—13 d. švęs savo kunigystės
zabetho, ir čia Irena rimtai ruo- j nų bruožai buvo jos natūralumas,
5
Los Angeles LB Jaunimo
Ansamblio
domino kaip religinio. Jis juos ra
auksinį jubiliejų. K u n i g u buvo
Apdraustas perkraustymas šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sėsi muzikos studijom. Keletą me- turtingos balso spalvos ir minties
"SPINDULYS"
choras — 80 dainininkų
įšventintas 1931 m. gruodžio S |
sikaupęs".
{•airių atstumų
tų ji mokėsi fortepijoną pas Alek išgyvenimas.
d. Vatikane.
Minėjimą ruošia |
Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. K u r tas šalTel, 376- 1882 arba 376-5996
są Mrozinską. 1957 metais buvo
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
Taip, rodos, mes ją ir tebema- specialus komitetas, k u r i a m va
=
tinėlis.
Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
priimta į garsiąją Juilliard School tome scenoje stovinčią, iškilmin
4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629.
iiHHnminiiHiiinmmnnmnnimimim
dovauja vysk. A. Abramowicz |
mergele. Tėvynės maršas. K a d aš jojau, šiandien mūsų
of Music New Yorke, kurią po ga suknia pasidabinusią, pilną
Persiuntimas 25 centai. (Illinois
ir vysk. N . W . Hayes. Pagrin |
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
10% — 20<% — 30% pigiau mokėsit gyventojai prideda 20 centų mo
intensyvaus darbo baigė 1963 me orumo, gražiai liekną ir savim
dinės iškilmės bus Mundelein |
už apdrnudą nuo ugnies ir automo kesčių).
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
tais, įsigydama operos solistės dip pasitikinčią. Jos povyza ir išraiška
bilio pas mus.
seminarijoje gruodžio 9 d., k u r
lomą. T a i reiškė, kad tos mokyk pagaudavo klausytoją. Spalvin
1
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų komiHiiiiHimiiiiiinmimiHiiiHiiiiHiHiiHim
dalyvaus
kardinolai,
vyskupai,
5
pozitorių.
los absolventė turi aukštos koky gom skraistėm sužėrėdavo ji ope
FRAHK
Z A P O L I S jiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiii
arkivyskupijos s e n a t a s , š v . T ė 
bės muzikos specialybę.
rų arijose, pasirodydama Mozar- vo delegetas JAV-se arkiv. P i o |
3208Į/2 West 95th Street
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
|
Būdama dar gimnazistė, Irena j to, Puccini, Verdi a r Donizetti
Telef. GA 4-8654
s
Budriūnas.
S
pradėjo dėstyti dainavimą Lindę- j pudruotų damų vaidmenyse. Ta Laghi. Gruodžio 1 3 d. bus iš
JI
|
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 5
kilmės
Sv.
V
a
r
d
o
katedroje,
k
u
r
'M
no lietuvių šeštadieninėj mokyk- j čiau sugebėdavo ji, kaip menis
Barauskienė.
§
loj, kurioje išdirbo net dešimtininke, ir lietuviškais trinyčiais pakviesta po d u a t s t o v u i š visų
.iiiiiiiiiiiMHiiiiiHimimiimiitiiiimiiiiii
=
Smuikininkas Raimundas Mickur. Fleitistė Kristina
|
metų. Be to, ji būdavo nuolati-; pasipuošti, jei kada jai reikėdavo 444 Chicagos parapijų.
Apsilankykite \ "Draugo" ad
= Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
I Kelias į altoriaus garbe
nė savo tėvelio padėjėja tiek baž-{ į mūsų kaimo buitį nukeliauti,
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal
VTEŠIESEĖMS DARBAMS
J. VAIŠNORA. MIC
nyčioje prie vargonavimo, tiek Į „Nors aš tik mažas paukštelis,
|
Plokštelę
išleido
Los
Angeles
LB
Jaunimo
ansamblis
=
rasite kai ką padovanoti saro
454 MIL. D O L .
ruošiant mokinius prie fortepijo- j bet noriu dainuot Lietuvoj", —
Ark. Jurgio Matulaičio beati eriminėms a r d r a u g a m s
|
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus
|
Chicagos m e r e 1 9 8 2 m. pla
no. Čia reikia pastebėti, kad Ire-; atsimenam jos tuos daug kartų
| siųsti: DRAUGAS, IfStf W. 6Srd St, Chicago, IL 60629.
| fikacijos bylos apžvalga. Gene
Dienraščio "Draugo" admi
na buvo taipgi ir pianistė, nes \ dainuotos dainos žodžius. Deja, nuoja viešiesiems d a r b a m s išralinės Postuliacijos leidinys
nistracijoje
galima pasirinkti J.
fortepijonas buvo jos antroji ša- j Lietuvoje dainuoti likimas jai ne- į leisti 454 mil. dol. T o s lėšos b u s "'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF. 1969 m.
vairių liaudies meno darbų: me
ka. Pavyzdžiui, statant Sv. Pat- j buvo lėmęs.
panaudotos tiltų taisymui, g a t 
Kaina su persiuntimu $1.00.
džio, keramikos, drobės, taip
riko gimnazijoje muzikinius vei-{ 1980-tieji metai buvo jos pas- vių grindimui ir t a i s y m u i .
Gaunama
DRAUGE.
pat gražiai papuoštų lėlių.
Ką t i k išėjo iš spaudos MARIJOS AUKšTAITfiS
kalus, ji paruošdavo pagrindines : kutiniai dainavimo metai. Irena
iiiiiiiimiiiiiiiiiinmiiiiiiittiiiniiiiiiHiiii
naujas
romanas:
pradėjo
jausti
di-desnį
nuovargį
voKaio partijas tokiuose veika
HmmiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiimiiiiiimiiiiifiu
-'Draugo" adresas: 4545 Wcrt
luose,
kaip
„My Fair Lady", ir kvėpavimo stoką. Ir siu eilu
"ANT MARIŲ KRAŠTO",
«»rd m. Oiieato. 111. fflftZB
„Sound of Music", „The King čių autoriui ji, d a r nežinodama
PIATENKITE "DRAUCA".
iiiiHHiiiHHiniiniiiHiiiniiimiinuuimis
pagrindine mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
and I", „The Music Man" ir L t savo ligos rimtumo, skųsdavosi,
herojiškumas i r humaniškumas, Lietuvos istorinis
Ir taip augo ji ir klestėjo, lyg eg kad kažkodėl nebegalinti pilnai
D1MESIO
išlaikyti
aukštųjų
gaidų.
„Man
duelis,
plačių pažiūru.
laitė plačiašakė, sodri, daili ir
Seniausia Lietuvių Radit programa
valinga, nes jos šaknys buvo iš vis stinga oro", — kalbėjo ji. Naujoj Anglijoj i5 Stoties WLYN
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
augusios lietuviškos genties dir Prieš trejetą mėnesiu aplankiau j 1360 bangaT veikia sekmadieniais nuo
B. KRIKSTOPAITIS
Užsakymus siųsti:
voje. Savo siekimuose ji buvo ją namuose. Atrodė ji tokia plo- Į 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street
tvirta. Jokie madų vėjai jos nepa na, lengvutė, kažko lyg gėdiįos. dama vėliausių, pasaulinių žinių san
Chicago, IU. 60629
veikė: ji pasiliko ištikima savo Begurkšnodami su ja ir jos vy trauką ir komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka. Sią programa
(Jūrų kapitono atsiminimai)
ru
dr.
Silva
vyną,
išgirdom
per
tautos dainoms ir klasikinės mu
veda Steponas ir Valentina Minkai
Dlinois gyv. d a r prideda 60 et. -raištijos mokesčio.
radiją
Musettos
vaidmenį.
zikos tradicijoms.
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
— Zinai ką, kalbėjo ji, — aš rists — gelių bei dovanų krautuvę,
Mokslus baigusi, nuo lietuvių
ti
viršeliai.
Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
įi niekuomet nesišalino. Priešin- Į šį vakarą turėjau Musettos vaid- 502 E. Broadway. So. Boston. Mass.
timu $11.10. Užsakymus siųsti:
•cai, ji buvo visus pasiekianti, vi-1 menį atlikti, bet man trūksta oro. 02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat
jaunama.* di«nra5tis "Draugas" ir ra
šiems prieinama ir visiems supran j
Pereitą žiemą artistu ir jos ko- site didelį pasirinkimą lietuviSkg kny.
DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd Street, Chicago, Itt. 60629
tama. Jos gyvenimo darbu ir sie- j ]^gy grupė surengė jai pagerbiHanojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio
m
kimų barai buvo menas ir daina. į mo vakarienę ir įteikė dovaną, j ,,",^..„|„,n, n , n „„..... 1 f ... M .„„....,...„
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 19 d.

CLASSIFIED ADS

LIETUVIŠKAI LAKŠTINGALAI NUTILUS

A SALUTE TO THE RESTAURANT OWNERS
OF CHICAGO

TELEVIZIJOS

P LU M B l N G

Call Gould Aviation
465-4410

Kazio

Barausko

MOV I N G~

PRISIKĖLIMO ŽMONES

|

VALIO JAUNYSTEI!

A.

VILIMAS
M OV I NG

liaudies menas ir kitkas
Drauge'

RADIJO PROGRAMA

JORŲ

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt.

KELIAIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 19 d.
nė. Kristinos pastangomis buvo
suruošta gausus ir įvairus do
vanų paskirstymas. Klubo na
stropūs, bet ir labai gabūs moki
riai laimingais bilietais galėjo Aurora, 111.
niai. Lankydami Šv. Juozapo pa
pasirinkti gėrimų, gėlių ir net
rapinę, pradinę mokyklą, jie tuo
bilietus pietums geriausiuose
BALFO RINKLIAVA
pat laiku lankė ir Lemonto šeš
restoranuose. Tarpe kitų dova
Pradinės rinkliavos, vykdomos tadienines pradinę ir aukštesnią
nų buvo ir vienas originalus pa tarp Auroros senųjų ir naujųjų
veikslas padovanotas Juozo So- ateiviu, sukaupdavo nuo 150 iki ja lit. mokyklas. Renata ne tik
pirmavo aukšt. mokykloje, bet ir
daičio.
200 dol., bet mudu su Vytautu baigė ją vieneriais metais anks
DR. BRONE ZELBIENB
Daytona Beacih ir apylinkių Vizgirda, Balfo rinkliavų pradi čiau, nes būdama pažangi moks
Amerikos — lietuvių klubo val ninku, buvome laimingi ir jomis le, ji iš 6 kl. buvo perkelta į 8
Išvarginta sunkios ligos, užbaigusi savo žemišką kelionę 1981
dyba šiais metais yra tikrai ener patenkinti.
m.
spalio
mėn. 22 dieną, užmigo Viešpatyje ir iškeliavo ten iš kur
klasę. Kiekvieneriais metais ji
niekas daugiau nebegrįžta.
ginga Jos nustatytos veikimui
Pagaliau sugalvota rinkliavą pirmaudavo klasėse ir dėlto bu
gairės, parodė sklandų ir gerai
vo apdovanojama knygomis.
Skaudžiame liūdesyje pasilikę artimieji dėkojame kunigams už
apgalvotą veikimo planą ir su išplėsti į artimesnius miestelius ir
maldas
koplyčioje, už gedulingas atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir
Ji jau paskutinius metus lanko
gebėjimą įtraukti nerius į entu kaimus, kuriuose gyvena lietu katalikišką Auroros Center aukš.
palydą į kapines. Ypatinga padėka prelatui J. Balkūnui, kuris šv.
viai. Šis būdas pasirodo naudin
Mišias koncelebravo bažnyčioje, pasakė labai jautrų pamokslą, ne
ziastingai aktyvų tarpusavio
gas,
nes kiekvienais metais rink mokyklą. Joje rodo gražią pažan
Viešnios ir St. Petersburgo gyventojos, surengusios A. Galdiko parodą. bendradarbiavimą. Klubo pirmi
vienam išspausdamas iš akių sidabrinę ašarą ir palydėjo į amžiną
liavų sumos didėjo, augo. Da gą moksle. Yra patekusi ne tik į
B kaires: V. Kulbokienė, M. Cibiene, ses. Margarita Bareikaite, E. Kačins
poilsio vietą.
ninkas Romualdas žemaitis yra
kienė, Z. Pupienė ir M. Remienė.
bartiniams rinkėjams D. Vizgir mokyklos garbės mokinių sąrašą,
jaunosios kartos, išaugės ir bai dienei ir B. Jablonskiui išėjus pen bet ir į Nation Honor Society. Ji
Dėkojame muz. P. Armonui, sol. O. Armonienei, muz. Mateikai,
Mrs.
M. Sullivan ir Misijos Moterų Chorui, prisidėjusiems prie lai
gęs aukštuosius mokslus jau sijon liautasi važinėti po namus, yra kandidatė į Illinois valstybės
dotuvių
apeigų koplyčioje ir bažnyčioje. Nuoširdi padėka K. Gim
Jungtinėse Valstybėse. Reikia o pradėta laiškais kreiptis į vi ir visų JAV-bių aukšt. mokyklų
žauskui už veliones trumpą gyvenimo aprašymą spaudoje. Ačiū Dr.
stebėtis jo sugebėjimu ir tole sus tautiečius, kurių adresus pa gabiausių mokinių sąrašą laikyti
Petrikui už vadovavimą pavadojant šeimą laidotuvių apeigose. Dė
rancija senesniajai kartai, jo vyko gauti. Tik Auroros lietuviai egzaminus stipendijoms gauti.
kojame grabnešiams, dėkojame prisiuntusiems gėles Detroito, Ka
kienės,
M.
Cibienės,
Z.
Pupienės,
Su Petetsburg, R a .
stipria
patriotine
dvasia
ir
nados
ir vietos artimiesiems ir draugams. Ačiū užprašiusiems šv. Mi
Šiaudikienės ir S. Vaškienės,Klubuvo lankomi.
Paulius lanko Lemonto šešta
šias,
ačiū
aukojusiems velionės atminimui įamžinu Lietuvos Fondui
kietu
lietuvišku
nusiteikimu.
bui atsidėkojant už salę dovano
dieninės lietuviškos aukšt. mo
A. GALDIKO PARODA
ir Tautos Fondui.
Į
laiškus
su
aukomis
atsakyda
Šalia
tiesioginių
mokytojo
parei
tas paveikslas.
kyklos 7 klasę. Kartu jis eina ir 8
Šakota buvo A. Galdiko kūry
Mūsų padėka atsisveikinimo žodį tarusiems ir mus paguodusius
V. K.1 gų suranda laiko aktyviai va vo nedaug - daugiau kaip 20 klasės kursą, nes pasiryžęs baig
ba: grafikas, dekoratorius, portre
dovauti ir dirbti lietuviškam ba ar 30 nuošimčių, bet aukos kas ti, kaip ir sesuo Renata, viene
žodžiu ar raštu. Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems koplyčioje,
tistas, žanro kūrėjas ir, svarbiau Daytona Beach, Fla. re. Kiekvienam klubo parengi met didėja ir skaičiumi ir sumo riais metais anksčiau. Kaip pa
gedulingose pamaldose bažnyčioje ir palydoje į kapines.
sia peizažistas. Atėjęs per liaudies
mui buvo paruošta įdomiai skir mis. Pradžioje laiškus reikėjo ra žangus mokinys, jis iš 7 pradinės
Teatlygina Jums Viešpats.
NAUJAUSIOS ŽINIOS
meną, kubizmą, Lietuvos peiza
tinga programa: Klubo nariai šinėti ilgus ir gerai išaiškint, iš mokyklos skyriaus buvo perkel
Dideliame liūdesyje: Vyras Pranas, sūnus I-eonas ir
žą, pavasario ir rudens persilauži
Lapkričio 8 dieną ODaytona turėjo progos pasidžiaugti: so sibarsčiusių plačiame pasaulyje ir tas į 5 aukšt. mokyklos klasę. Reik
mo tragiką spalvų gaisrais, didelį
pavergtoje
Lietuvoje
pasilikusių
sesuo Gtee su trtmomls,
tikėti, jog jis savo pasiryžimą tę
Beach ir apylinkių A. L. klubas listų dainomis, klausytis prele
dvasinį dinamizmą, pasiekęs for
brolių
—sesių
vargus,
nepritek
sės ir tikrai baigs šiais metais aukš
suruošė gegužinę, buvo pradėta gentų paskaitų iš politinės ir is
mos ir kompozicijos nuoseklumą
lius ir t. t.
tesniąją mokyklą.
pamaldomis Prince of Peace torinės faktų apžvalgos, gėrėtis
ir muzikos ritmo skambėjimą.
tautiniais šokiais, ir poetų kuri
Paulius jau antri metai lan
bažnyčioje,
kurias
atnašavo
klu
1980 metų Balfo rinkliava, pa
Ėjęs kartu su pasaulinio meno
nių
skaitymais.
ko
katalikišką aukštesniąją mo
remta duosnių aukotojų stambes
gyvenimu, atsinaujindamas jo rai bo narys kun. Kazimieras Ruikyklą.
Pirmuosius metus baigė
Tremtis nėra lengva Tėvynės nėmis sumomis, prašoko 30 metų
dos laimėjimais, grįždavo dar stip bys. Bažnytėlė buvo pilna. Geri
aukšt. pažymiais.
resnis, atsivėręs dialogui su kos ir stiprus vyrų balsai, o jų klu ilgesio šešėly, ypač tiems, kurių rinkliavų sumas net 504 dole
Šie gabūs mokiniai dažnai tal
bas
turi
nemažą
skaičių,
traukė
kūdikystės pėdsakai palikti gim riais. Šie dosniausi iiukotojai bu
mine visata. Kai kam šita meni
kina
LB Auroros apylinkės ren
ninko kūrybos raida galėjo atro "Pulkim ant kelių" visu balso tajame krašte. Klubo susirinki vo: V. Vizgirda, M- ir J. Vizgir
ginių
programose
ir darbuose.
dyti neištikimybe sau, savo "gal- jėgos stiprumu. Jausmas — lyg mai duoda progos susipažinti, dai. D. ir A. Draugeliai iš WoodB. Jablonskis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
dikiškumui". Ne vienas pasiges Į būtume Lietuvoje. Kunigo Rai susitikti su draugais ir pažįsta ridge, A. ir P. Vizgirdai, D ir J.
bio
pamokslas
buvo
artimas
šir
mais, pasidalinti mintimis. Tas Vizgirdai, Sr., L. Kublickas, M.
davo Lietuvos kapinaičių, vėtrų
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
džiai
ne
tik
gimtąja
kalba,
bet
kelia optimizmą ir gaivina viltį ir R. Vizgirdai iŠ Wheaton ir 2
siūbuojamų miškų, kai pamatyda
atlyginimas
yra
Tyros
Širdies
ateičiai
S. Sakaievičfenė
tolimosios lowa S"ir V. Mažei
vo rudens giedrą ar sidabrinį žie ir turiniu.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Girard
džiaugsmas.
kai.
mos spindėjimą. O Galdikas iki j Po pamaldų tos pat bažnyčios
^ Prasidėjo ir 1981 m. Balio rink
4330-34 So. California Avenue
amžiaus pabaigos mums nešė že parapijos salėje prasidėjo geguAA žinau, man sakė
liava.
Rūpestinga
rinkėja
D.
Viz
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
maitiškos jėgos kupiną lietuvio j žinė. Dauguma klubo valdybos
Nesykį mamaitė,
B. F.
girdienė iš Auroros lietuvių jau
sielą ir paskutinį savo kūrybos žo narių jau laukė pasiruošę sutik
Jog čia mūsų žemė,
4605-07 South Hermitage Avenue
surinko 190 dol. Tai graži pra
Sewer & Plumbing
ti svečius ir narius. Maistas bu
dį.
Jog aš lietuvaitė.
džia.
Telefonas — YArds 7-1741-2
Roddrag * drmlnlng Bnes for $20.00
Tai šito paskutinio laikotarpio vo skaniai paruoštas Andriejaus
M. Dagilėlis
STROPŪS m jSABŪS
We tfaaw
jo kūrybą, ir atskleidė, tie per 30 J ir Magdetenos Bružėnų, pade2 Y<
Lieensad*
MOKINIAI
dant
Jurgiui
Miežaičiui.
Vakly
paveikslų, iš Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno kolekcijos atvež bos sekretorė Onutė ZdaržmsA tr P. Vizgirdų jaunimas
TcL 656^064
ti ses. Margaritos Bareikaitės ir kienė, prižiūrėdama skanumynų PRAŠOME!
Renata ir Paulius —yra ne
Onutės Mikailaitės. Paroda buvo departamentą, kuris buvo labai
Pagal savo iSgales aukoti TAU
St Petersburgo Lietuvių klube turtingas įvairiausiais moterų
TOS
FONDUI:
savo uždaviniams vyk
suaukotais
pyragais,
guodė
mo
spalio 24 ir 25 d. Bkilmes pradė
dyti, Lietuvos Laisvi* Odai — lais
jo Z. Pupienė, pakviesdama kal teris pamiršti dietą. Pranas ir vajai Lietuvai padėti atsistatyti. 6 kal
A.f A. ANTANAS PETRONIS
bėti M. Remienę. Marija Remie Marija Kucbinskai pilstė "Nek bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
MARQUETTE FUNERAL HOME
Gyveno 1345 Hess Lake Drive, Grant, Michigan,
nė, viešnia iš Chicagos, atidary- taro skystimėlį" gaivindami su dijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą
Anksčiau gyveno Grand Rapids, Michigan.
dama.parodą, aptarė A. Galdiko sirinkusius. Renginių vadovas finansuoti ir politiniams kaliniams gel
Mirė lapkričio 11 d., 1981 m., sulaukęs 75 m. amž.
TĖVAS IR SŪNUS
kūrybą. Apie Putnamo ses. kon- Juozas Bartkus rūpinosi pikni bėti
Gimė Lietuvoje.
kregacijos darbus kalbėjo ses.Mar- ko pasisekimu. Dėl Juozo nuo Nepamirškite tam tikrą procentą ir
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
Buvo
palaidotas lapkričio 14 dieną Sv. Petro ir Po
garita, nušviesdama vienuolyno pelnų klubui ir nuoširdaus pa savo testamente Įrašyti: not-for-profit,
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
kūrimąsi ir įstaigų išaugimą Ses. tarnavimo kiekvienam lietuviui, tax exempt Corporation — Iithuanlan
vilo kapinėse.
Te!. 476-2345
Margarita pasirodžiusi vienuoly mes jį vadinam — S. O. S.
Pasiuko dideliame nuliūdime žmona Julia, vaikai ToNational Foundation, P.O. Box 21973,
no vadovavimo gabumais (ji ne
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
ny ir Joan Petronis gyv. Grant, Michigan; Joe Petronis,
Dirbo ne tik klubo valdyba, Woadhaven, NY 11421.
seniai buvo viso vienuolyno ses- bet ir jų šeimų nariai: Jadzė
Mrs. Roger (Angelą) Jackson, Jane Sivertsen, Genevieve
vyresnioji), būdama didelė ke Bartkienė ir Kristina 2emaitieCoykendaU gyv. Grand Rapids, ir 23 anūkai, 13 proanūkų.
liautoja, vienuolyno reikalais ap
lankiusi žymiąsias S. Amerikos ir
Kanados lietuvių gyvenamąsias
vietoves, Australiją ir Suvalkų tri
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kampį, susipažinusi su eile Ameri
kos ir Australijos vienuolynų ir
Uttuvrv Uldetuviy Direktorių Asoc'aciiM Nariai
daug rūpesčio įdėjusi statant
anksčiau Toronto vienuolyno na
mus, dabar neseniai — įspūdin
JURGIS F. RUDMIN
gus Putnamo seserų namus, kur
2219 SO. LITUANICA AVENUE
TeL YArds 7-1128-29
MARIJA RAMANAUSKIENE
suderinti estetikos, ekonomikos ir
funkcionalumo principai.
BUKANTYTĖ
STEPONAS G. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS
2424 W. Stth STREET
TeL REpubBe 7-1212
Seselė Onutė, ryškėjanti Sv.
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
11028
Soothwest
Highwmy,
Palos
HilU,
minob
TeL 974-4419
Rašto žinovė, parodė daug įdo
skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, kurios netekau 1976
mių skaidrių, kur matėme didin
m., lapkričio 21 dieną.
PETRAS BKLI0NAS
gą vienuolyno ir bažnyčios komp
Nors laikas tęsiasi, bet aš jos niekados negalėsiu už
^
4348
SO.
CALIFORNIA
AVENUE
TeL LAfayette S-S572
leksą, Vilą Maria, Matulaičio se
miršt. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
MIELI
DRAUGO
SKAITYTOJAI
selių namus, Raudondvarį — sve
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio
POVILAS J. RIDIKAS
čių namus, Neringos stovyklą,
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar
21 d., šeštadieni, 7:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo
S294 SO. HALSTED STREET
TeL YArds 7-1911
Montreau* ir Toronto namus.
neaiškL Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
parapijos bažnyčioje.
Sekmadienį, X. 25 klubo pietų
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl
VASAfTIS. BUTKUS
Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįs
metu, klubo pirmininkas A. Karpakelti prenumeratos mokesti.
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už
1449 SO. 50th AVE., CICERO. ILL.
Tel. OLyn*>ie 2-1992
nius, kalbėdamas pilnai salei, gė
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
a. a. Marijos sielą.
rėjosi seselių atvežta paroda ir se
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip
Ntdiūdęa: VYRAS
selių veikla. Ses. Margarita pla
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams
<f
čiai aptarė jaunimo stovyklų, jau
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir
VIRGIS
PIETARIS
nimo švenčių, spaudos darbus, reryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje.
liginkfatslnaujinimo centro reikš
Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
mę ir į gyvenimo saulėleidį slen
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, OOOK OOUNimJ
kančių įoboi * — Matulaičio
Istorini apytaka
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-AmeA. + A. LEONARDAS DAMBRIŪNAS
namus.
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai
Pirmoji ir antroji dalis. V-taa leidimas.
Paveikslus iškabino V. Augus
Mirė 1976 m. lapkričio mėn. 24 dieną.
siųstų
čekius
tik
U.S.
doleriais.
tinas, A. Armalis, M. Remienė ir
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla,
Sią liūdną sukaktį minint, lapkričio 22 d., Chicagoje
Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
E Kačinskienė, salę išpuošus Lie
bus atnašaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje,
Chicago, 1978
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks
tuvos drobėmis. A. Galdiko mo
10:15 vai. ryto. Washingtone šv. Mišios bus atnašauja
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per
Didelio formato. 544 pusi., pusiau minkšti viršeliai. Kai
nografiją pardavinėjo V. Kulbo
mos lapkričio 29 d., sekmadieni, 2 vai. popiet Lietuvių
daug neapsunkins!
na su persiuntimu $9.91. Clmojaus gyventojai prideda 45
kienė, prie įėjimo buvo Adienė.
Misijos bažnyčioje — The Epiphany.
Jūsų,
e t taksų.
Buvo parduota 21 paveikslas ir
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
14 monografijų. Vaišes parengė
KUN. P. CIBULSKIS, MIC
Uisakymus siųsti:
prisiminti velionį maldoje.
S. Stanelienė, talkinama Armalie
Nuliūdę: žmona ir vaikai
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, Chicago, BĮ. 60629
„Draugo?* admmistratariua
nės, E. Kačinskienės, O. Kinderienės, V. Kulbokienės, A. Navic^
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 19 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Akt Jonas Kelečius, pir
mosios JAV UB Kultūros tary
BOKSININKAS
KATAUKŲ LABDARA
bos dramos premijos laureatas,
IR
UŽPUOLftJ AS
sukūręs visą eilę neužmirštami}
Chicagos katalikų labdaros
scenos personažų, I v Mokslo ir
Boksininkas Leonard Hamįstaigų išlaikymas 1981 m. pa
Kūrybos simpoziumo proga sta
pton
naktį apie 3:30 v a i lapkri
reikalavo 10,225,000 dol.
tomame Vinco Krėvės "Raga
čio 15 d. buvo prikeltas iš mie
GAUDO NESĄŽININGUS
niuje" atliks pagrindinę Ragago, išgirdęs moters riksmą. Išė
X Elena Bradūnaitė, dirbanti I niaus — Gugio rolę. Pastatymas
Chicagos mieste sudaryta gru jęs ant laiptų, pamatė moterį,
kaip etnologe Amerikos Tauto-\ bus literatūros ir dramos vakapė pohcininkų iš 24 žmonių, ku kurios dalis drabužių buvo nu
tyros centre (American Folkli- • ro metu penktadieni, lapkričio
rie puošniai apsirengę, apsimes plėšta ir perpiauta koja ir ran
fe Center) Kongreso Bibliotekoj, Į 2? d. Jaunimo centre.
dami esą narkotikų pirkėjai, ka. Užpuolėjas ėmė bėgti. Bok
Wasbingtone, šį penktadienį at- Į X J o n a s y ^ į ^ tarnybos
stengiasi susekti policininkus, sininkas jį prisivijo, pritrenkė
skrenda Chicagon ir vakare M.; r e i k a l a i s i & 9 y k o j Prancūziją.
kurie būtų įsivėlę į narkotikų savo kumščiais ir užpuolėją
K. Čiurlionio galerijoje, Jauni-, š i u Q m^a j i s ^ 1PsryįivLje & i š
Eddison Sardon, 27 m , perdavė
spekuliaciją.
mo centre, atidarant lietuviškų! gražio^0
P a r y ž i a u s SV eikina vipolicijai.
MOKSLEIVIŲ ŠALPA
mitinių būtybių temos dailės pa- į ^ ^ ^ d r a u g u S ( pažįstamus ir
MOTERŲ SĄJŪDIS
rodą, tars atitinkamą žodį. Šios a r t i m u o s i u s .
Chdcagoje yra arkivyskupo
parodos katalogui ji taipgi yra
Jaunų idealosčių moterų FOfondas, kurio lėšos panaudoja
parašiusi įvadą. O Mokslo ir Į X Chicagos pietvakariu apyCOLARB
sąjūdis,
skleidžias
mos neturtingų moksleivių ir
Kūrybos simpoziume, istorijos į linkėse intensyviai vykdomas
studentų šalpai. 1,200 mokslo krikščionybės idealus, šiemet
sesijoj, kitą penktadienį Elena Į Balfo vajus. Aukas renka Balsiekiantieji studentai pasinau švenčia 20 m. sukaktį savo
Bradūnaitė darys pranešimą f o 57-to skyr. valdybos nariai:
dojo tam skirtomis lėšomis — veiklos JAV-se. Ta proga Chi
"Pirmosios Amerikoje išleistos K. Bružas, V. Lapenas, K. Dam- Naujoji LST korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus valdy ba perima pareigas iškilmingame korp! posėdyje lapkričio 1,028,000 doi
cagoje, Drury Lane teatre prie
lietuviškos plokštelės: šaltinis; brauskas, R. Gražulis ir Aldona 7 u. Liet. iaatinių namų salėje. Iš kairės: dr. Algis Arbas — vicepirm., Violeta BurokaitS — sekretorė, Linas Regis
Water Tovver, turės koncertą
BRECHTO DRAMA
studijoms".
Grinienė. Arčiau gyvenančius — pirm., sėdi Cezaris ModestaviCius — buv. vyr. valdy bos pirm., Algis Jurkūnas — narys ir Liūtas Dargis — na
jaunimui gruodžio 6 d., 2 vai.
aplanko asmeniškai, toliau — rys. Prie vėliavos Gintaras Endrijonas, Juozas Mikužis ir Jonas Savickas.
Nuotr. V. A. Račkausko
Vokiečių dramaturgo Bertold p. p. Po koncerto 4:30 vai. vak.
X Daivos K a r u z a i t ė s - O o g p l a ^ ^ ^ ^ Geros valios lietuviai
Brechto dramą "The Caucasian vaišės šv. Vardo katedros salė
<Macrame" darbai yra išstatyti | k v i e č i a m i „
auka
prisidėti
Chalk Cirde" (anglų k. verti je, o vakare vėl koncertas toj
Mount Greenwood miesto biblio prie broliškos šalpos, kurią vyk
me) stato Story teatras, 1608 pat Drury Lane salėje.
tekoje (10961 So. Kedzie). D. do Balfas.
N. Wells, Chicagoje. šio teatro
Karužaitės darbai yra dekoraty
UŽDAROMAS GOLDBLATT
vaidyba
— pasakojamojo pobū
X Chicagos latviai lapkričio
viniai sienų papuošalai, veidro
jau kelinti metai daug energijos les, pakankamai garsiai ir aiš- džio.
Paskelbęs bankrotą Goldblatt
džiai ir skydai yra virvės, 15 d Wright kolegijos salėje tu
GRAŽIAI PRAĖJO
kiai
tarė.
Kai
kuriems
teko
vai
krautuvių
tinklas po Kalėdų
parodo
A.
Baleišienė,
Pr.
Nedas,
plunksnų, kaulų ir stiklo kombi rėjo Latvijos nepriklausomybės
MERGAITĖS TRAGEDIJA
dinti
daugiau
negu
vieną
rolę
sezono
uždarys
dar veikiančias
ČALM VAKARAS
L. Šimaitis ir J. Vasiukevičius.
nacijos. Jie pasižymi didele f an- paskelbimo 63-čių metinių miarba net staigiai pakeisti neat
Iš Hondūro valstybės atvy- į savo 14 krautuvių. Po pertrau
tazija ir stipriu proporcijų ir ] nejimą. Amerikos Lietuvių TaBuvo suvaidintas trijų pa vykusius vaidintojus, bet ir jie kusi Blanką Funes, 17 m., lan kos gal kai kurios vėl atsida
Dvidešimt aštuntas Chicagos veikslų sceninis vaizdelis "Mo
kompozicijos pajautimu. Paro- ^ b o s vardu sveikinimo kalbą
vicepirmininkas
j
aukštesniosios
lit. mokyklos va- kytis a r nesimokyti lituanisti nepasimetė. Jau eilės metų pa- j kiusi Central Latino universite- rys.
da tęsis iki gruodžio 4 d- Lan- pasakė Altos
tirtis rodo, kad šios dvi moky-|tą, rasta nužudyta Chicagoje,
UŽDRAUDĖ MOKESČIUS
kytojų laikoma viena iš įdo dr. J. Valaitis. Liet. Bendruo- j karas įvyko lapkričio 14 d- nėje mokykloje". I paveiksle
tojos moka parašyti ir paruošti 3520 W. Barry. Įtariama, kad
miausių parodų, sukeliančių vi menės vardu sveikino adv. S. i Jaunimo centre. Susirinko arti Tauškų rezidencijoje kaip tik ir
Kuprys. Paskaitą skaitė nese- \ 200 mokinių tėvų ir tos lietuviš- svarstomas antraštėje rninimas mokinių mėgiamus vaidinti, o ją buvo pagrobęs koks automo- i Illinois aukščiausias teismas
suotinį susidomėjimą.
žiūrovams mielus žiūrėti vaizde- bilistas, vėliau keturiais peilio ; nusprendė, kad Chicagos mieste
niai iš Latvijos Ameriką pasie- į kos visuomenės, kuriai dar rūpi
X Violeta ir Vilius Mikaičiai, kęs stud. O. Bruvers. Savo kai-i išeivi jos jaunimo lietuviškasis i klausimas, II pav. vaizduojami liūs iš mokyklos gyvenimo.
dūriais į krūtinę ir dviem į nu- {uždėti mokesčiai 1% nuo knaį stojamieji egzaminai, o TU pav.
gyv. Burr Ri^ge- BĮ., lapkričio b o j e £££[£ disidentų veikią, pa-j švietimas ir kuri norėjo paremti parodoma mokymosi nauda, pa
Po vaidinimo — tautiniai šo garą mirtinai sužeidęs, dar vir- Į mes sumos už patarnavimus, ne4 d. susilaukė antrosios dukre- minėdamas ir Vyt. Skuodį,
lietuviškos
mokyklos
gyva- vaizduojant Amerikos Balso dar kiai. 5 ir 6 M. mokiniai pašoko ve užsmaugdamas. Ieškomas į siderina su konstitucija. Tuos
lės Kristinos Elenos. Šeimos' x Biržėnų klubo metinis suvimą.
buotojų, daugiausia buv. šios Suk, suk ratelį ir suktinį, o vie kaltininkas. Ji buvo matyta po j mokesčius norėta panaudoti supadaugėjimu džiaugiasi ne tik i gįriiikimas šaukiamas lapkričio
atsilanky ni 6 kJ. m. — Dzūkų polką. Pa pamokų laukiant autobuso 9:10 sisiekimo paramai. Dabar gali
i..
i--i
-.-n-x. ._
- 22 dieną, sekmadienį, l vai. po Vakarą pradėjo mokyklos mokyklos mokinių.
tėvai
psichologė
Violeta
ir dr.
mą į visuotinio ugdymo pamo ruošė mokyt. N. Pupienė, akor vai. vak., o jau 10:30 vai. naktį būti padidinta važma iš ^prie
Vilius, atliekąs rezidencija Re- pietų, Lietuvių Evangelikų - Re- direktorius Juozas Masilionis,
rastas jos lavonas.
miesčių.
susirinkusius, ką. Pranešėja buvo Z. Kulie- deonu grojo F. Stroha.
surection EeBaiv&ie Y-* ir v i e  formatų p&rspijos salėje. 5230 pasveikindamas
MIRĖ TA PAČIA DIENĄ
šytė. Tauškienę vddino Gailė
PALEIDŽIA ANKSČIAU
Paskutinis programos punk
tos tėvai Elena ir Stasys Brie So Artesian Ave. Po susirinki pasidžiaugdamas kad čia daly
Eidukaitė.
Tauškų
Alpis
Sodotas
—
dainos.
Į
salę
visos
mo
Harry May, 79 m, buvęs tak Illinois kalėjimai perpildyti
džiai, anksčiau gyvenę Mar- mo — vaišes. Valdyba kviečia vauja švietimo tarybos pirm. J.
nis, Liną — P . Strolia, Aldoną kyklos choras įėjo dainuodamas
sio šoferis, lapkričio 12 d su ir kai kurie kaliniai paleidžiami
ąuette Parke, o dabar Burr visus biržėmis su šeimomis bei Plačas ir Marąuette Parko lit.
mokyklos vedėja O. Jagėlienė. — R. Tijunelytė, Marytę — N. "Norėčiau aš keliauti" ir bedai krito savo namuose, 5030 N. anksčiau termino.
Ridge. Už kokių metų dr. Vi-1 artimaisiais gausiai dalyvauti
Vakaro proga gauta aukų, ir Pemkutė, viešnias ir svečius A. nuodamas tvarkingai sustojo į Marine Dr., Chicagoje. ir mirė.
liūs Mikaitis žada atidaryti savo '
ĮSILAUŽĖ Į KATEDRĄ
visiems
aukotojams viešai padė- Budrytė, L. Vadeišaitė, T. Mig savo vietas. Vadovaujami mo Jo žmona Saraih, 81 m., išsisku
X Beverly ?hores lietuvių
kabinetą ir pradėti vers+is pri
linas
ir
L.
Liubinskas,
direkto
kytojo F . Stroiios, padainavo bino pas kaimynus ieškoti pa
vačia praktika, taigi būti nau khibo susirinkimas bus lapkričio j kotą. Po 200 dol. aukojo PanePlėšikai, matyt, iš anksto parių
P.
Remeikis,
mokytojas
h*
šias dainas: J. švedo "Linelius galbos. Kai sugrįžo, ir ji sukri- Į sislėpę, išlaužė zakristijos du
dingas ir lietuviams kaip gydy 21 d., šeštadienio vakare, Pines vėžiečiu klubas, L. ir O. Šimai
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