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Siūlo sustabdyti
ginklų lenktynes

MŪSŲ KALINIAI

lę Danguje!
(Tęsinys)
(V. Lapienio nutrėmimas SibiVladas Lapienis savo 1981 m.
Prez. Reaganas: sumažinkim karo grėsmę
Velykiniame laiške rašo:
re baigiasi 1981 m. liepos 20 d.
— Tikrai myli tas, kuris už — Red.).
Washingtonas. — Prezidentas
Prezidento kalba buvo siunčia
meilę gali atiduoti viską: džiaugs
Reaganas savo trečiadienį spau ma televizijos bangomis į Euro
mą, laisvę, sveikatą ir net gyvy
dos klube pasakytoje kalboje ra pą. Manoma, kad jos klausėsi
Rašo P. Lukoševičius (ištrau
bę, neieškodamas nei garbės, nei kos) :
gino Sovietų Sąjungą kartu su apie 200 mil. žmonių 15-koje Eu
asmeninės naudos. Taip Kristus
Amerika imtis žygių išvaduoti ropos valstybių. JAV ambasado
— Mane vėl ištiko žiauri ir
mylėjo žmones.
pasaulį nuo branduolinio karo rius įteikė iš anksto sovietų vy
klastinga saugumo ranka. 1981
Tomas Kempietis sako, kad nė m. sausio 22 d., anksti rytą, iš bu
grėsmės. Jis pasiūlė atsisakyti riausybei Reagano kalbos tekstą.
viena Jėzaus žemiškojo gyveni to (Tulpių 21 — 62) mane paė
Amerikos plano dislokuoti Euro Tass spaudos agentūra tuoj pa
mo valanda nebuvo be kančios. mė ir atvežė į Respublikinę Nau
poje vidutinio nuotolio branduo vadino prez. Reagano kalbą "pro
O ar mes neieškome kito kelio, jos Vilnios Psichoneurologinę Iilines raketas, jei sovietai išvež paganda". Europos vadai, kaip
negu kentėjimu? Ar nenorime pa-,
j
tų savo atitinkamas
raketas. kancleris Schmidtas,
premjerė
Sį ^
nenumanau &
sukti kitu keliu, negu tuo, kunuo ką
f.. ir
Z kuriam
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Kalbėdamas
apie
ginklų
apribo
Thatcher,
italų
premjeras
Spanlaikui. Niekur nieko
ėjo mūsų Išganytojas?
jimą.
Reaganas
atidengė,
kad
jis
dolini
labai
palankiai
sutiko
šią
nesužinosi, nes viskas daroma
Jeigu kartais ir netekty pasi slaptai Psichiatrinė ligoninė pa
yra pasiuntęs Brežnevui savo tai kalbą. Net britų opozicijos vadas
puošti kraujo rožėmis, tai, anot klusniai tarnauja saugumo in
kos planą, kuriame siūloma ap Michael Foot pasakė, kad ši tai
apaštalo Jokūbo, laikykime tikru teresams... Kaip saugumas nuro
riboti branduolinius ir konven kinga kalba padės 2enevoje
džiaugsmu, kad pakliuvome į vi do, taip ji "gydo"... laiko tiek,
cinius ginklus, sumažinti Euro spręsti ginklų klausimus, nes pa
sokius išmėginimus. Supraskime, kiek įsako KGB. Nėra įstatymo,
poje karo jėgas ir pradėti rimtas saulis laukia nusiginklavimo.
kad mūsų tikėjimo išmėginimas kuriuo galima būtų remtis, ieš
derybas dėl nusiginklavimo.
Šį sekmadieni į Boną keturių
gimdo ištvermę, o ištvermė su kant teisybės. Tiesa, konstitucija Britanijos premjerė Margaret Thatcher tarėsi Bone s su W-;a Vokietijos kancleriu Helmutu Schmidtu. Jiedu
Prezidentas pasakė, kad nėra dienų vizito atvyksta sovietų
bręsta darbuose, kad taptume to yra, bet ji... tik užsienio propagan pritarė prezidento Reagano paskelbtam nusiginklavimo planui.
reikalo bet kurioje pasaulio da Brežnevas. Jam dabar tenka pa
buli ir sveiki (Jok. 1,2 — 4).
lyje žmonėms gyventi karo bai reiga atsiliepti į Reagano siūly
dai varyti ir ten žmones klaidin
Sakoma, kad reikia kantriai pa ti.
mės šešėlyje. Jis pažadėjo, kad jo mus.
kelti visus vargus, nes už tai lau
vyriausybėje nebus
svarbesnio
Laukiu pavasario, atšilus orui,
kia didis džiaugsmas danguje. Bet
klausimo, kaip taika, saugumas ir
Unijų suvažiavime
dar šioje žemėje tie vargai tampa daug lengviau. Išleidžia į orą pa
laisvė visame pasaulyje. Jei so
sivaikščioti,
darosi
erdviau.
Tiesa,
lengvi krikščioniui, kuris nuošir
New Yorkas. — AFL — C/O
vietai sutiktų, mes kartu galėtu
//
džiai myli Jėzų ir drauge su Juo ir dabar išleidžia, bet dėl nepa
unijų
atstovų suvažiavimas per
me
gerokai
sumažinti
branduoli
— Britanija pasiuntė į Šiaurinę
neša kryžių. Juk vien tik mes pa kankamo apsirengimo ilgai nebū
rinko
Lane Kirkland federacijos
nio
'karo
grėsmę,
kuri
kabo
virš
Airiją dar 600 kareivių. Provinci
tiriame, kad nešti su Jėzumi savo si.
prezidentu.
Perrinktas ir sekreto
joje sustabdytos policijos atos Europos. Toks žygis, kaip ir pirkryžių yra laimė, pasaulis jos ne
Linkiu visiems geros sveikatos ir
Su kaupu įvykdyti augalininkystes planai
togos. Pirmadienį protestantai or ^moji pėda Mėnulyje, būtų milži- rius — iždininkas Thomas Dopažįsta. Mes esame Kalvarijos gausios Dievo palaimos.
nahue bei kiti vykdomojo komi
ganizuoja generalini streiką ir niškas žingsnis visai žmonijai
kalne, bet jau švenčiame perga- 1981. m. kovo 12 d
teto nariai. Pirmą kartą į vykdo
Lapkričio 10 d. ok.,nių runkeli v arba atitinkamai1
Vilnius.
protesto demonstracijas prieš ai pasakė Reaganas.
45
ir
54
tūkstarslfcds
tonų
dau
Lietuvos sostinėje buvo „didelė"
Kaip žinoma, valstybes sekre mąją tarybą išrinkta juoda mo
rių
respublikonų
armijos
teroro
pergalės šventė.Valstybinėj filhar giau negu buvo planuota. Viršy
torius Haigas sausio 26 turi susi teris Barbara Hutchinson, val
veiksmus.
monijoje įvyko džiaugsmo mitin ti daržovių, vaisių ir uogų supir
tikti su sovietų užsienio reikalų džios tarnautoju federacijos vice
— Lenkijos vyriausybės ir "So ministeriu Gromyko Ženevoje. prezidentė. Dabar taryboje bus
gas, kuriame dalyvavo aukštieji kimo planai.
Griškevičius padėkojo Brežne lidarumo" pasitarimai užtruko Čia pasitarimai dėl ginklų apribo dvi moterys ir 33 vyrai.
partijos ir vyriausybės šulai.
Ugningą kalbą konvencijoje
Premjeras R. Songaila paaiški vui "už tokį aukštą mūsų kuk 10 vai. ir baigėsi paryčiui. Vy jimo prasidės lapkričio 30.
//
U
riausybė
nesutiko
keisti
savival
laus
darbo
įvertinimą",
pareiškė
no: "Mes susirinkome pasidžiaug
Prezidentas Reaganas, panau pasakė sen. Edward Kennedy. Jis
ti gražiu laimėjimu, ta didele gar suprantąs, jog tai yra paskatini dybių rinkimų įstatymo. Dėl ki dodamas žemėlapius ir statisti pasakė, kad dabartinės vyriau
tų klausimų bus toliau tariama kos lenteles, paaiškino kiaušy sybės ekonominės programos yra
(Tęsinys)
colaides. Į šią peticiją Conkling be, kuri suteikta mūsų respubli mas, karštas brangiosios partijos si.
kai". Pasirodo, kad generalinis raginimas difbti dar geriau. Griš
tojams apie dabar atsiradusią senos, atgyvenusios. Tokios idėTarnautojų susirinkime "Ame atsakė: "Nicolaides gali turėti ko sekretorius ir aukščiausios tary kevičius savo kalboje priėjo ir prie — Pakistanas vėl apkaltino
jos neveikė prezidentų Collidge
rikos Balso" direktorius Conkling kias nori idėjas, išskyrus — tapti bos prezidiumo pirmininkas Leo gyvulininkystės atsilikimo, duo Afganistano aviaciją, kuri vėl Europoje ginklų padėtį. Jis prisi ir Hooverio laikais, jos neveiks ir
supažindino susirinkusius su Hitleriu". Jis tikisi, kad visi tar nidas Brežnevas "šiltai ir nuošir damas suprasti, kad prie gerai iš puolė afganų pabėgėlių stovyklas. minė buvusias strateginių ginklų Reagano laikais- Valdžia bando
apribojimo derybas SALT (stradviem naujais štabo nariais: Ter- nautojai atvyks į darbą, palikę džiai" pasveikino Lietuvos žemės augintų bulvių reikėtų pasirūpin
— Jordano karalius Husseinas tegic arms limitation talks) ir pa vietoj pažangių programų atgai
rence Catherman, diplomatinės savo politinius įsitikinimus na ūkio darbuotojus "ryšium su tuo, ti ir mėsyte.
lankėsi Londone, kur tarėsi su vy siūlė ateities derybas pavadinti vinti atmestas ir užmirštas 1920
tarnybos informacijos karininku, mie, pareiškė naujasis direkto kad respublika įvykdė šių metų
Kiti
mitingo
kalbėtojai
varžė
riausybės nariais apie Vidurinių START (strategic arms reduetion metų programas, pasakė Kennekuris pakeis Haratunian ir Char rius.
augalininkystės produkcijos par si, kas gražiau padėkos "draugui jų Rytų reikalus.
talks). Tuo jis pabrėžė simbolinį dy.
les Courtney, kuris tampa vicedi
Clyde Hess, kuris stotyje dirbo davimo valstybei socialistinius Brežnevui" oiž dėmesį, už įverti
— J Čado sostinę atvyko Nige skirtumą tarp "apribojimo" ir
rektorium politiniams ir progra apie 20 metų ir buvo žinių direk įsipareigojimus", pasakė Songai
Jungtinės Tautos
nimą, už rūpesti, už buvimą kel rijos generolas Ejiga, kuris vado "sumažinimo". Jis nurodė, kad
mų reikalams. Kiek anksčiau torius, pasakė spaudai, kad Ame la, "įsipareigojimų įvykdymas"
rode žvaigžde, už pripažinimą,
apie Afganistane
vaus taikos priežiūros kariuome sovietų centrinėje Europoje lai
Conklingas programų direkto rikos Balsas net 20 metų praleido ar "pardavimas valstybei", pap
už šviesų gyvenimą, už taikią
komos
karo
jėgos
nėra
reikalin
riaus pavaduotoju paskyrė Phi kovodamas su savo blogu vardu, rastais žodžiais reiškia duoklės
nei. Jau atvyko ir 700 Zairės pa
Neto Yorkas. — Jungtinių
padangę. Ukmergės rajono S. Ne
lip Nicolaides. Šis anksčiau yra likusiu iš sen. McCarthy laikų. okupantui atidavimą.
rašiutininkų dalinys. Iš viso Af gos saugumo tikslams. Sovietai Tautų Generalinė asamblėja pri
ries kolchozo vadovas Jankeliū
buvęs Houstono radijo stoties ko Stotis turėjo atlaikyti Nixono ad
rikos šalys atsiųs į Čadą 3,500 ka laiko Rytų Vokietijoje daugiau ėmė rezoliuciją,
reikalaujančią
Šia proga Vilniaus "Tiesa" įsi nas pasakė, kad Brežnevo sveiki reivių.
kovos divizijų, negu visi sąjungi išvežti iš Afganistano "svetimas
mentatorium. Tai konservatyvių ministracijos spaudimą nekalbėti
nimas "suteikia mums papildo
ninkai panaudojo Normandijoje
laikraščių kaip "Conservative apie Watergate bylą, buvo sun dėjo ilgą straipsnį su "pergalės
mų jėgų ir energijos" dirbti dar — Izraeliui palankių Libano invazijos į Europą metu, pasakė kariuomenes" ir ieškoti politinio
mitingo"
nuotraukomis.
Straips
Digest" ir "Human Events" ben kumų Vietnamo karo laikais.
krikščionių milicijos jėgų vadas
sprendimo, kad afganai patys ga
kiečiau.
Reaganas.
dradarbis. Rugsėjo 21 Nicolaides Amerikos Balsas išlaikė savo ob nyje "draugo Brežnevo" vardas
lėtų pasirinkti savo valdžios for
majoras Hadad įspėjo Jungtinių
minimas 26 kartus.
parašė direktoriui Conklingui jektyvumą, teisingumą,
mas. Už šią rezoliuciją balsavo
pilnai
Tautu kariuomenės Libane štabą,
Demonstracija
Svarbiausią žodį mitinge tarė
raštą, kuriame ragino sugrąžin transliuodamas žinias apie Viet
116 tautų, prieš — 23 ir susilai
kad JT kareiviai neliestų jo mi
Kinija džiaugiasi
ti Amerikos Balsui anksčiau tu namą. Britų BBC turėjo savo pirmasis komunistų partijos se
kė
12. K vadinamų neprisijungu
licininkų,
kitaip
jis
duosiąs
įsa
prieš Kissingerj
rėtą propagandinį vaidmenį. Sto "Vietnamą" — Šiaurinę Airiją, kretorius Griškevičius. Jis nese
Pekinas.
—
Kinijoje
įvyko
sių
šalių 65 balsavo už, 13
kymą pulti JT jėgas. Hadado
niai skundėsi centro komiteto po B r a z i l i j a - Brazilijos sostinėje | ^ J ^ ^ ^
ties programos pasidariusios per pasakė Hess.
džiaugsmo demonstracijos. Kai — prieš.
k e H u s , v e d an
sėdyje, kad Lietuvoje gyvulinin įvyko studentų ir profesorių de
daug objektyvios. Tai tikra "ko
kur teko įsikišti policijai. Šį Kini
"Christian Science Monitor" kystė, pašarų kaupimas ir pieno monstracija prieš buv. JAV sekre Čius į JT įgulų vietoves, jos jaunimo entuziazmą sukėlė
Ajatola perduoda
šė", pareiškė Nicolaides.
vedamajame pasisako prieš Ame pramonė atsilikusi nuo Maskvos torių Henry Kissingerį. Jis buvo buvo susprogdinta vandens vamz moterų tinklinio pasaulinės pir
Jau anksčiau girdėjosi balsų, rikos Balso pavertimą "propagan
džių linija.
savo pareigas
kritikuojančių Amerikos Balso dos agentūra". Laikraštis ragina uždėtų normų. To negalima pa universiteto vadovybės pakvies — 2inomas filmų aktorius Wil- menybės, vykusios Japonijoje,
tas
pasakyti
kalbą
tarptautinės
Osaka mieste. Kinijos merginos
nuosaikumą.
JAV ambasada vadovybę transliuoti objektyvią sakyti apie augalininkystę. Visi
Teheranas. — Irano dvasinis
liam Holden savo bute girtas laimėjo pirmąją vietą, nugalėju
politikos
klausimais.
Studentai
žemės
ūkio
darbuotojai
parodė
Maskvoje darė priekaištų, kad informaciją, paliekant klausyto
vadas
vis daugiau pareigų per
pargriuvo ir prasiskėlė galvą, nuo
stotis transliavo pasikalbėjimą su jams susidaryti išvadas. Nurody didžiulį sąmoningumą, garbingai smerkė jį, universiteto vadovybę, ko mirė, paskelbė Los Angeles sios JAV tinklininkes ir japones leidžia savo numatytam įpėdiniui
sovietų valdžios propagandistu ti neteisingumus, totaritarinės vykdydami įsipareigojimus tėvy sudegino JAV vėliavą ir mėtė teismo medicinos darbuotojas. 3 — 2. Kaip žinoma, Kinija jau ajatolai Montazeriui, kuris gyve
kuris laikas dominuoja pasaulio na šventame Kvamo mieste.
Georgijum Arbatovu. Stotis bu sistemos trūkumus gali būti reika nei, pasigyrė Griškevičius. Vals kiaušinius į Kissingerio palydo Jis buvo 63 m. amžiaus.
vus.
Svečiui
teko
dvi
valandas
tybei
parduota
450
tūkstančių
to
stalo teniso varžybas.
vo papeikta už žinią, kad spau linga, tačiau reikia manyti, kad
Khomeinis jam neseniai davė ga
— Amerikoje lankosi Venecu
praleisti
universitete,
kol
policija
nų
grūdų,
arba
90
tūkstančių
to
Kinijos spauda ir net Valstybės lią parinkti vyriausią teisingumo
da Amerikoje rašo, jog CIA tei tos šalies piliečiai visa tai geriau
elos prezidentas Luis Herrera Taryba pasveikino sportininkes,
kia ginklus Afganistano parti žino už kokius Vakarų stebėto nų daugiau, negu buvo numaty demonstrantus išsklaidė.
Campis. Jis pareiškė, jog Vene- kurių laimėjimas sužadinęs pat tarybą, o dabar jam pavesta pa
zanams. Kritikai tvirtino, jogjus. Didžiausia įtaka padaroma ta plane. { paruošų punktus pri
skirti prižiūrėtoją
revoliucijos
Protestuoja del
cuela prisidės prie demokratijų riotizmą visoje Kinijoje, sustipri
Amerikos Balsas turėtų atspindė tada, kada stotis perteikia žinias statyta 315 tūkstančių tonų bul
gvardijos vadovybei, šis prižiūrė
ugdymo Pietinėje Amerikoje.
nęs kinų vienybės jausmus, su tojas seks politinį ir ideologini
karinių manevrų
ti vyriausybės politiką, atsiliepti pilnai ir teisingai, įskaitant ir vių ir 714 tūkstančių tonų cukrižadinęs viltis žygiuoti Kinijos gvardijos kelią.
i sovietų propagandos klaidini Amerikos daromas klaidas ir trū
Addis Ababa. — Etijopijos, Li
modernizavimo keliu.
Neramumai
mus. Naujasis USICA direktorius kumus. Teisingumas daugiau pa
bijos ir Pietinio Jemeno vyriausy
Paneige
gandus
Charles Wick jau pradėjo "Tie sako apie Amerikos laisvę, negu
bės paskelbė bendrą pareiškimą,
KALENDORIUS
sovietų įmonėje
— Izraelyje keturi arabai nu
sos projektą". Nuo spalio 15 vi bet kuri propaganda, rašo laik
Madridas. — Ispanijos gyny kuriame pasmerkiami JAV kariuo
Lapkričio 20 d-: Feliksas, Maksos JAV ambasados gaus mėnesi raštis. Iš kitos pusės, perdėjimai, bos ministeris Alberto OHart pa menės manevrai Egipte, Sudane, Togliatti. — Reuterio agentūra teisti kalėti iki gyvos galvos už iz
sencija, Jovydas, Audė.
ni leidinį "Soviet Propaganda nutylėjimai ir rėkianti propagan neigė gandus, kad aukštų kari Somalijoje ir Omane. Šie manev- paskelbė, kad sovietų automobi raelitų puldinėjimą.
Alert", kur bus pagrįstai atsilie da leis klausytojams susidaryti įs ninku grupė reikalauja, kad ka- r ai siekia sustabdyti revoliucijas liu įmonėje Togliatti įvyko dar
— Ginklų kontrolės sąjunga
Lapkričio 21 d.: Rufas, Amelpiama į sovietų propagandos me pūdį, kad Amerikos Balso tikslai ralius paskirtų naują premjerą mūsų šalyse, skelbia sovietų sate bininkų neramumų. Tai pripaži paskelbė, kad viso pasaulio vals berga, Svilkenij, Eibare.
lą ir iškraipymus.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:27.
nė kiek nesiskiria nuo Maskvos — kariškį. Šią žinią sekmadienį litai. Trys šalys kreipėsi į Arabų nę patys fabriko pareigūnai, pa- tybės ginklams išleidžia 550 bil.
Prieš naujus krypties pakeiti radijo. Amerikai nereikia savęs paskelbė "New York Times", ta lygą ir Afrikos Vienybės organi bėžę, kad streiko nebuvo. Darbi dol. per metus. Vien atominių už
ORAS
mus jau sukilo kkaip galvojančių reklamuoti. Jai tereikia būti tuo, čiau ji esanti nepagrįsta, netei zaciją, ragindamos imtis žygių ninkų reikalavimai buvę paten taisų gamybai išleista 100 bil.
Debesuota, gali lyti ar snigti,
singa. Tai darbas tų, kurie neno prieš rimtą padėtį, kurią sukelia kinti, įvykę keli darbininkų susi dol. Raporte sakoma, kad dau
jėgos. Stoties tarnautojai platino
peticiją, prašančią direktorių at kas yra. Tada pasaulis tikrai klau ri, kad Ispanija įsijungtų į Vaka JAV manevrai ir karo kursty rinkimai, kuriems nebuvo gautas giau 50 trečiojo pasaulio valsty temperatūra dieną 40 1., naktį 30
laipsnių.
bių yra valdomos karininkų.
rų Europą, pasakė minasieris.
leisti iš pareigų "birčininką" Ni sysis, baigia laikraštis.
leidimas.
mas.
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NAUJA SPORTO
SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Praėjęs sąjungos sporto
atstovų
suvažiavimas
Clevelande lapkričio 14 d.,
kuriame buvo išrinkta nauja
sąjungos valdžia, yra ypatin
gas ir skirtingas iš visų kitų,
agšiol buvusių, nors į vadovau
jantį postą — centro valdybą
— buvo net trys rinkiminiai
sąrašai: 2 iš Chicagos ir 1 iš
Clevelando. Kas gi sukėlė tokį
susidomėjimą rinkimais ir
t yriausiuoju postu? Aišku, kad
besiartinančios 1983 PLD ir
jų programoje esančios Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynės.
Džiuginanti žinia, kad sąjun
gos padaliniai ir jos parei
gūnai atydžiai seka mūsų
visuomeninę ir kultūrinę
veiklą, kur sportinis judėjimas
taip pat turi savąjį indėlį.
Noras ir aktyvios pastangos
didžiausią išeivijos šventę
praturtinti sportine varžybinės plotmes dalimi yra
sveikintinas žingsnis. Daug
liūdniau skamba atgarsiai,
kad į rinkiminius sąrašus buvo
kviečiami ir siūlomi asmenys,
kurie sportinėje veikloje neturi
jokios administracinės ir
varžybinės plotmės patirties.
Per daug neatydūs samprota
vimai į sportinės viršūnės
vietas išrinkti asmenis, ypač
ypatingų ruošos užmojų
planavimui bei svarbiesiems
1983 m. pasirodymams praves
ti, sudarytųjų sąrašų inicia
toriams neduoda progos pasi
rodyti, lyg ir jiems rūpi grynoji
sportinio sąjūdžio sritis, bet
greičiausiai viskas vertinama
priešingai.
Jau 1978 m. Toronte
paskiruose darbuose ar dalinoj
atlikimo eigoje, ryšium su
pačia sportine programa,

asmeniškai teko patirti ir
pasitarimuose girdėti panašių
talkininkavimo kelių.
Sąjungos sveika ir gyva
linkmė tik tada stiprės, kai
aukščiausioji pakopa — centro
valdyba — turės visus
tinkamus narius. Neabejo
jame, kad naujai išrinktieji,
kurių sąrašas balsavimų komi
sijos buvo pavadintas raide A,
kitas — B, abu iš Chicagos,
tretysis C — Clevelando,
nelauktai didele persvara, net
57 balsais, prieš B — 5 ir C —
26, laimėjo rinkimus.
Pažiūrėkime kas dabar
sudaro naują SALFASS-gos
valdybą, kuri buvo išrinkta
š.m. lapkričio 14 d.:
V. Adamkus, Vyt. Grybaus
kas, K. Ambutas, R. Dirvonis,
R. Korzonas, A. Tamošiūnas,
tai pagrindinė sudėtis. Žinant,
kad statutas leidžia kooptavimo teisę, tą sąrašą papildant
aktyviuoju Algirdu Bielskum,
be kurio ŠALFASS nebūtų pil
nai darbingas. Atrodo, turime
pagrindo teigti, žiūrint iš praei
tų ir dabartinių šių asmenų
sportinės veiklos ir visuo
meninių postų, kad sąjunga
bus gerose rankose, ko visa
išeivija nori, o rinktieji
laisvanoriškai įsipareigojo.
Suvažiavimas praėjo gana
sklandžiai ir daugelis klausi
mų svarstyta pozityviai; buvo
jaučiamas didesnis nuošir
dumas atstovų tarpe, negu
praėjusiuose 1979 ar 1980 m.
suvažiavimuose.
Nuoseklesnis
aprašymas
suvažiavimo
dienotvarkės,
eigos ir kitų svarstytų klausi
mų bus vėliau.
Br. Keturakis

IV-SIS MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS
Jau esame minėję ir dar pa
pildomai pranešame, kad fizi
nio auklėjimo sekcija šiame
simpoziume bus lapkr. 28 d.
8:45 iki 10:45 vai ryto Jauni
mo centre.
Trumpai susipažinkime su
paskaitininkais. Dr. F.V.
Kaunas, gimęs 1921.5.9 d.
Skuode, 1944 m. baigė Vyt.
Did. u-tą ir įsigijo med. gydy
tojo diplomą. Po sunkių trem
ties dienų Jugoslavijoje, atsi
radęs Linze, pradeda dirbti
amerikiečių karo ligoninėje.
Netrukus skiriamas skyriaus
vyr gydytoju. 1949 m. įsiku

ria Ciceroje, atlieka stažą ir iš
laiko valstybinius egzaminus.
Atlikęs karinę tarnybą, pra
deda dirbti Loretto ligoninėje,
o 1973 m. skiriamas jos vir
šininku. Vadovauja šeimos
gydytojų ir Vėžio d-jos sky
riams ir nuo 1971 m. yra Cice
ro miesto Sveikatos komisionierius. Dalyvauja medicinos
ir bendrinėje spaudoje, prak
tikuoja bėgimą, slidinėjimą,
buriavimą ir lauko tenisą Yra
JAV LB Tarybos narys ir vie
nas iš Lietuvių Fondo pradi
ninkų, taip pat direktorius
Council of Aging ir Prekybos -

t
•

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

New Yorko maratoninėse bėgimo lenktynėse
dalyvavę lietuviai. Stovi is k.: Rimas Prižgintas
is Kalifornijos ir nevjorkiečiai — Antanas Va

lys, Petras Vainius, Monika Vainiūtė ir Rimas
Gedeika. Sėdi: klevelandietis Vaidila Darnusis ir
nevjorkietė Jūratė Kazickaitė.
Nuotr. J o n o V a i n i a u s

SEPTYNI LIETUVIAI NEW YORKO
MARATONE
Spalio 25 dienos New Yorko
miesto maratonas su 16.000
dalyvių. Norinčių dalyvauti
daugiau 40.000. Organizato
rių pirmininkas Fred Lebow
bombarduotas prašymais, pra
sidedančiais gailiais maldavi
mais ir baigiant griežtais
grasinimais. Vienas gudruolis
net savo daktaro — psichiatro
pažymėjimą įteikė. Negalė
jimas dalyvauti NY mara
tone pacientui neigiamai atsi
lieptų į jo protinį stovį.
Aišku, visų negalima buvo pa
tenkinti; teko griebtis griežtos
atrankos. Dalyviai iš visų pa
saulio dalių. Vien iš Anglijos
300. Kadangi bėgimas turėjo
paliesti visas penkia NY mies
to dalis, tai pradmė prie
Verrazanc tilto Richmond
County (Staten Island). Ke
lias vedė per Kings County
(Brooklyn), Queena, ManhatPramonės rūmuose; atžymė
tas išskirtino piliečio žyme
niu.
Jo tema: "Kokia tavo fizinė
paranga?"
Jurgis Jaiinskas Lietuvo
je buvo Kūno Kultūros Rūmų
inspektorius fiz. auklėjimo ir
lavinimo bei mokyklų prog
ramose. Vokietijoje ir čia ne
mažai bendradarbiauja laik
r a š č i u o s e , ypač sporto
pedagoginėmis
temomis.
Simpoziume jau dalyvauja
antrą kartą.
Jo tema: "Laisvos Lietuvos
sportininkų ir fiz. auklėjimo
darbuotojų veikla prieškomunistiniame ir priešnaciniame
pogrindyje 1940 1944 m."
Br. K.

tan, Bronx ir baigmė prie
Central parko Manhattane.
Pirmuoju atbėgęs imigrantas
iš Kubos - Salazar pasiekė iki
šiol geriausią laiką. Ar tai bus
pripažinta pasaulio rekordu,
tai jau kitas klausimas.
Įdomu, kad šiose pasaulinio
masto varžybose dalyvavo ir
septynetas lietuvių: iš tolimo
sios Kalifornijos Rimas Prižgintas, iš Clevelando Vaidila
Darnusis ir vietiniai nevjor
kiečiai: Petras Vainius, Mo
nika Vainiūtė, Jūratė Kazic
kaitė, Antanas Valys, Rimas
Gedeika.
*Stebėtinai maloni Petro Vai
niaus pasekmė. Lietuvių Atle
tų klubo futbolininkas vete
ranas (Chicagos "Lituanicai"
senas pažįstamas), sukorė
nuotolį per 2 vai. 52:19 min. ir
pateko į pirmąją tūkstantinę
atbėgęs 980-ju. Rimas Prižgintas — vieta 2851, laikas —
3:06:48. Vaidila Darnusis - vie
ta 2570 - laikas 3:11:00. Anta
nas Valys - ^ 5283 - 3:31:47.
Gerai pasisekė' Monikai Vainiutei. Pasiekusi 3:59:53 laiką
užėmė 9154 vietą, kas jos pus
broliui Jonui Vainiui (kitam
futbolo veteranui), kainavo ap
skritą šimtinę. 10785 vietoje,
labiau spaudoje nei sporto
srityje pasižymėjusi Jūratė
Kazickaitė su 4:19:28. Rimas
Gedeika baigė 11349-ju per
4:28:34.
1981 metų NY maratonas
praeityje. Rengėjams galvosū
kis - jau pradėjo plaukti pra
šymai 1982 metams.
A. Daukša, N.Y.
LOS ANGELES
"BANGOS"
SPORTO ŽINIOS

čiame tų šakų mėgėjus į treni
ruotes.
Šių metų "Bangos" krep
šinio komanda pradėjo sezo
ną labai stipriai. Komanda
dalyvauja Santa Monikos ly
goje. Lyga pradės sezoną
lapkričio 17 d. "Banga", no
rėdama patekti i aukštesnę di
viziją, turėjo dalyvauti kvali
fikacinėse rungtynėse. Abi
rungtynes lengvai laimėjo ir
pateko į vyrų "B" klasę. "Ban
gos" krepšinio komandą su
daro: A. Varnas — treneris, R.
Jocas - kapitonas, L. Butkys,
D.Dallou, R. Janukaitis, K.
Kantas, D. Ošlapas, Jonas ir
Juozas Šepikai, K. Uldukis ir
J. Valaika. Linkime lrepšininkams daug laimės ir pasiseki
mo, patekusiems į vyrų "B"
klasę.
R. Bužėnaitė

(JOS mm METŲ ISTORIJA)
Prof. dr. Povilo Kusnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry
čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos.
Vartė A. Tenasonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių* Istoriko
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. Įdė
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. Iii. gyv. primoka 50 centų
(taksų):" Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. Ord St„
DL

r

TENISININKAI
PRADEDA SEZONĄ
Chicagos lietuvių lauko teni
so klubas gruodžio 5d., šeš
tadieni, pradeda žiemos sezo
ną pirmu "round- robin"
turnyru. Jis įvyks Hinsdale
Teniso klubo aikštėse, 5720 So.
Grant Ave., Hinsdale, 8 v.
vakare. Registruotis pas A.
Kušeliauską, 6636 So. Francisco, telef. 434-2265.
Tuoj po varžybų įvyks klubo
metinis susirinkimas su nau
jos klubo valdybos rinkimais.
REDAKCIJOS
PRANEŠIMAS
Dėl ypatingai svarbių įvy
kių šiuo metu mūsų sporto
sąjungoje kaip: suvažiavimas,
nauja centro valdyba, sim
poziumas ir antrosios Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynės,
šiame skyriuje mažiau duo
sime žinių iš futbolo ar Lietu
vos.

PETRAS AVIŽONIS

šachmatų
pirmenybėse
dalyvavo 14 žaidėjų. I-mą vie
tą laimėjo Andrius Kulikaus
kas. Netikėtai stipriai pasi
rodė Praną*" V i s v y d a s .
Didžiausią pažangą padaręs
jaunuolis Tauras Radvenis.

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu, straipsniu
nesaugo. Juos gražina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Los Angeles pabaltiečių
tinklinio pirmenybėse spalio 9
Veiklioje ir stiprioje jaunys
dieną "Bangos" moterų ko
tėje
yra įrašyta ir laiminga
manda laimėjo I-mą vietą, o
senatvė.
vyrams teko II-roji vieta. Spa
E. Kleneke
lio 16 dieną vyko vyrų ir jau
nių teniso turnyras. Vyrų I-mą iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHminiiim
vietą jau ketvirtus metus iš ei
JONAS PTJZINAS
lės laimėjo R. Ilgūnas, II-rą
vietą A. Juodikis. Jaunių kla
sėje žaidė mergaitės ir berniu
kai vienoje grupėje. Imą vietą
laimėjo Ina Sėkaitė nugalė Profesorius m e d i c i n o s d a k t a r a s
dama Romą Jarašūną.
(1875-1939)

('hicagon Lietuvių Sporto klubo „Neris" krepftimo
komanda su vadovais. Klūpo ii k.: Vidžiūnas, T.
Butkus, Ch. Moore, G. Shimko, R. žiupsnys. Stovi —

.
————^^^n^^ri

Jo visuomeninė, kultūrinė ir
mokslinė veikla
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$12J*5. Illinois gyventojai dar prideda
72 e t valstijos mokesčio.

Užaakymus siųsti:
"Bangos" krepšinio ir tink
linio treniruotės vyksta penk DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.
tadienio vakarais 7-9 vai.
V IjAkūnas, A KnhcA, Cathy Butkus.
[novai
Chicago, DL. 60629
T. Vaitkus, S. Bukas, Arūnai! Dagys — treneris, D. John Adams Junior High
Stankiewicz ir M. Dachota.
School, Santa Monikoje Kvie niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiinniiiiii

Tel. ofiso ir buto: OLympic 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). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius &agal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5 0 t h Ave.. Cicero
įKasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus
.treč. Sešt 12 fki 4 vai popiet

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

T e l . ofiso H E 4 5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st Street
3200 W 8 lst Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vak Kasdien nuo'40 v ryto ikt 1 v p p
vai. ryto Iki 3 vaf. popiet.
Ofiso tel RE 7-11*8: rezid. 239-2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

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

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2 7 0 9 West 51st Street
2 4 5 4 West 71st Street
T e l . - GR 6 - 2 4 0 0
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. k a m p a i )
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3 va! Vai pirmad . antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 M p p Tik susitarus
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255
Namu 584-5527

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dunoee Ave
t
Elgin. III. 60120
; :/;
Valandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222. 236-6575

Dr. ROMAS PETKUS

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T e l - BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. -

582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
v a l a n d o s pagal susitarimą

Ofs PO 7-6000. Rez. GA* 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedne Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
0OOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą
įstaigos ir buto tel. 8 5 2 1 3 8 1

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

1407 So. 49th Court. Cicero. III
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2 8 5 9 W. M S t . Chicago

476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr treC
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai

Tol. REHancė 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak TreC 'r sėst
uždaryta

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA "
Ofisai:
*
111 NO WABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą
•

-

•

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
. '
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba 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 pagal 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. TUMAS0N1S
CHIRURGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5
I
ir 6 7 — iš anksto susitarus.

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W e « 6 3 r d Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAM
DANTŲ GYDYTOJAI
'
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., trečiad.
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro

Tel. - 778 3400

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI

Plečiamo terorizmo

ATAKA PRIEŠ JAV
Paskutiniu metu paste
bimai ėmė gausėti teroristi
niai veiksmai prieš amerikie
čių
institucijas,
pastatus,
asmenis Europoje (Vokietijo
je, Prancūzijoje), Pietų Ameri
koj ir net pačiose Jungtinėse
Amerikos Valstybėse. Tų pasi
kėsinimų daugėjimai kelia
susirūpinimą.
Šiuo reikalu yra susirūpinu
sios ir Washingtono įstaigos.
Tuo ypač yra susidomėjęs
kongresmanas Lawrence Patton McDonald, atstovas i i
Georgijos. Kai buvo 1975 m.
panaikintas atstovų rūmų vi
daus saugumo komitetas, jis
pradėjo sekti subversinius
veiksmus, siekdamas tą nau
dingą komitetą atgaivinti, šis
patriotas amerikietis davė
pasikalbėjimą žurnalui "The
Review of the News", kurio
lapkričio 11d. numery buvo iš
spausdinti jo surinkti duo
menys.
Turėdamas minty teroristų
įvykdytą šarvuoto automobikio užpuolimą Nyacke, N.Y., ir
paskiau tos teroristų gaujos
suėmimą, McDonald atsklei
džia, kad po ankstyvesnių
nepasisekimų ėmė jungtis trys
radikalios grupės: Weather
Underground, juodukų Black
Liberation Army ir portorikiečių National Liberation of
Puerto Rico. Jie įvykdė keletą
įsiveržimų į kalėjimus, mėgin
dami išvaduoti savo sėbrus.
Tos grupės į terorizmą pa
laipsniui įvedė savo narius,
pradėjusios nuo piketavimo,
demonstracijų, įstatymų lau
žymo, naudojant narkotikus,
nuo įstaigų užėmimo, ypač
studentijoje. Daugelis studen
tų turėjo pakankamai nuovo
kos atsisakyti nelegalių veiks
mų, bet atsirado ir tokių, kurie
palaipsniui buvo įtraukti ir į
įžūlesnius prievartos veiks
mus. Black Panther partija
net pradėjo telkti į savo grupe
asmenis i i buvusių kalinių,
kurie daugiau užgrūdinti plė
timuose ir prievartos veiks
muose. Taip skelbia McDo
nald. Įkvėpimo jiems teikė kai
kurie "ginkluotos revoliucinės
kovos" garbintojai, kaip Bra
zilijos komunistų partijos va
das Carlos Marighela ar
Franz Fannon.

Vliko veiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos

Chicagos priemiestyje 1980
m. gegužės mėnesį buvo areš
tuota 11 portorikiečių teroris
tų FALN (Fuerzas Armadas
de Liberation National) gru
pės narių. Naujai pasirodžiu
sioje knygoje "Faln: Threat to
America" pateikiami įrody
mai tų portorikiečių teroristų
ryšių su Kuba ir su Sovietų
Sąjungos remiamomis por
torikiečių teroristų grupėmis
pačiame Puerto Rico.
Kongresmanas McDonald
skelbia gautas žinias, kad
areštuotoji Nyacko užpuolime
dalyvavusi Kathy Boudin bu
vo paruošta, apmokyta Sovie
tų Sąjungoje. FBI tarnautojas
Larry Grathwohl, turėjęs už
davinius sekti JAV teroristų
judėjimą, paskelbė, kad
Amerikos teroristai turėjo tie
sioginius telefonų numerius jų
nelaimės atveju susiekti su
Kubos ambasada Toronte ir
Mezico City bei su Kubos misi
ja Jungtinėse Tautose. Mc
Donald skelbia apie turimas
žinias, kad kai kurie JAV tero
ristai, išvykę į Angolą, įsijun
gė į ten sudarytas Sovietų
Sąjungos globojamas teroris
tų grupes ir buvo reikiamai
paruošti.

konjunktūroje
(Tęsinys)
Vedant akciją prieš Lietu
vos pavergėjus, turbūt tektų
skirti pagal reikalą, svarstant
kurią nors problemą, kas
reikėtų ypatingai užakcen
tuoti: rusiško komunizmo ar
rusiško imperializmo pavojus
ir neigiamybes individams ir
tautoms.
Ta proga norėčiau priminti
buvusio JAV ambasadoriaus
Maskvoje Malcolm Toon (2iūr.
„Draugas", 1980 m. rugsėjo 15
d.) pažiūras tuo reikalu:
„Sovietinė sistema atspindi
pažiūrą į istoriją, žmogaus
santykių su valstybe koncep
cija ir kompleksą vertybių,
kurios yra visiškai skirtingos
nuo mūsų. Istorikai gali ginčy
tis, ar ši amalgama yra tradi
ciškai rusiška, ar jungianti
savyje idėjas, primestas iš virš a u s 1 9 1 7 m.
Tačiau
ambasadorius linkęs manyti,
kad Leninas ir Stalinas
priėmė vakarietišką filoso
fiją, marksizmą ir priderino ją
prie Rusijos realybės. Tuo
būdu nuo Stalino laikų nėra
pagrindinio konflikto tarp
sovietinės ideologijos ir rusiš
ko nacionalizmo".

Sovietų Sąjunga anksčiau ti
kėjosi agitacijomis tarp darbi
ninkijos pasiekti visuotinės
pasaulio revoliucijos. Tačiau
darbininkija nesidavė taip
lengvai suviliojama ir Mask
va pasirino teroristų naudo
jamas priemones — žudymus,
grobimus, bankų apiplėšimus.
Neseniai i i spaudos išėjusioje
Claire Sterling knygoje "The
Terror Network" skelbiama,
kad terorizmą Maskva pasi
rinko ypač nuo 1968 m. Tada
Čekoslovakijos įvykiai Sovie
tų Sąjungai atskleidė, kad ne
visada galima pasitikėti ir už
sienio komunistų partijomis,
antra, tame dešimtmety, įsi
karščiavus studentijos riau
šėms, buvo lengviau ran
damos galimybės telkti naujus
narius į teroristines grupes.
Terorizmas Maskvai ypač
parūpo, kad tuo tikisi sukelti
chaosą tuose kraštuose, poli
tinį netikrumą, bėgimą iš sostinų, ūkinį kritimą, kas net gal
vestų prie karinės diktatūros,
prieš kurią butų galima telkti
plačias mases revoliucijai.
JAV teroristinės grupės ėmė Terorizmą nuodugniai tyrusi
plėsti ryžius su kitų tautų to autorė Sterling skelbia, kad
kiomis pačiomis grupėmis. Maskva parūpina teroristams
Atsirado net advokatų, kurie ginklus ir apmokymą.
ne tik gynė teroristus, bet ir
Maskva terorizmo organi
patys aktyviau į juos jungėsi,
kaip Leonard Boudin. Buvo zavimo užnugary yra daugely
susekta, kaip liudija McDo je kraštų. Stengiamasi panau
nald, kad jis yra JAV komu doti bet kokią-, ryžtingesnę
nistų partijos narys. FBI ppoziciją prieš " vyriausybę.
agentai liudija apie platesnį Ispanijos valdžia paskelbė
komunistų įsivėlimą į teroris- tarin* duomenų, kad Sovietų
tinių grupių veikimą. Pogrin Sąjungoe ranka jaučiama bas
džio teroristinių grupių narė kų teroristų veikloje. Be kitko,
Kathy Boudin yra duktė to čia siekiama, kad terorizmas
komunisto advokato Leonard iššauktų karišką diktatūrą ir
Boudin, kuria yra gynęs Ku tai būtų kliūtis Ispaniją pri
bos reikalus ir kuria teisme gy imti į NATO, o Maskva ypač
nė Sovietų šnipę Judith Cop- nenori Europos jėgų jungimo
prieš jos užmačias.
Buvęs JAV komunistų par
tijos organizatorius Clayton
Van Lydegraf, anksčiau žino
mas veikęs Philipinų ko
munistų teroristų Huk sąjūdy
je, apsigyvenęs Los Angeles,
pridėjo ranką prie teroristinių
sąjūdžių ugdymo. Drauge su
Kathy Boudin, areštuota ry
šium su užpuolimu ir nužudy
mu Nyacke, Judith Clark
i. *• •
» * -; - metus
_-.•„«
paskutinius
šešerius

vavo Gegužes 19 komunistų
grupės organizacijos maistin
goje demonstracijoje Kennedy
tarptautiniame
aerodrome.
Ten chemikalais buvo lai
kinai apakintas vienas poli
cininkas * ***«***«**
perdurtas vienas aerodromo
tarnautojas.

"Chicago
Sun-Times"
lapkričio 15 d. paskelbė žval
gybos gautą žinią, kad 1980
m. slaptame
Centriniame
Amerikos revoliucionierių
pasitarime Nicaraguoje Castro pareiškė, jog Kubos pogrin
džio agentai JAV-se gali su
kelti rasines riaušes, prieš
kurias nublėstų Miami buvu
sios riaušės. FALN teroristas
B
A. ..Mandez
... , teisme
, ..
. Chicagoje
'

buvo
teroristai
paruošti Kuboje.
Subversinė Maskvos ranka
jaučiama teroro organizavi
me.
Reikia grąžinti JAV žvalgy
bai
E d ž teisę
i u s sekti
JAV-seteroristinius
ir
IrL:i u
.-%.. leisti
palaikyti savo surinktų duo
menų slaptumą.
J. Pr.
Wntieam

H e l s i n k i o forumas
Helsinkio susitarimu buvo
numatyta, kad sekančiose
konferencijose, kurių pirmoji
buvo Belgrade, o antroji dar
besitęsianti
Madride, bus
peržvelgiamas prisiimtų
įsipareigojimų vykdymas ir
numatyti būdai jų sėkmingesniam taikymui. Tuo būdu
buvo sukurtas besikartojantis
europėjinis forumas.
Sudarius Helsinkio susitari
mus, tiek Sovietų Sąjungoje,
tiek Lietuvoje susikūrė vadina-
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jaos Halsinkio grupės, regist
ruojančios Helsinkio įsipa
reigojimų laužymus.
Besiplečiančių
pogrindžio
leidinių dėka Vakarų pasaulis
buvo plačiai supažindintas su
sovietų priemonėmis, skau
džiai pažeidžiančiomis pagrin
dines žmogaus teises ir
laisves, o taip pat laužymu
tautų apsisprendimo teisių,
kurias Sovietai pažadėjo gerb
ti ir jų vykdymą patikrinti. Šis
judėjimas Lietuvoje pareika
lavo naujų aukų: visa eilė
asmenų buvo nubausti sunkio
mis bausmėmis ir ištremti iš
Lietuvos.
Žmogaus ir tautų teises
apspręsti problema buvo,
yra ir liks tolimesniu rūpesčiu
visų, kurie kovoja už pagrin
dines žmogaus teises ir lais
ves ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą.
Madrido konferencijoj pla
čiau praskambėjo Lietuvos,
Latvijos ir Estijos byla negu
Belgrade, š i konferencija tebe
sitęsia. Atrodo, kad sovietai
yra linkę ir toliau sėdėti
Madride ir nenutraukti dialo
go su Vakarais. Paskutinėmis
žiniomis sovietai yra padarę
kai kurių nuolaidų, liečiančių
žmogaus teises sąlyginai ir
anot Kampelmano, jei sovie
tai nueis mūsų kryptimi,
konferencija gal baigsis prieš
Kalėdas (The W.P., 1981X22).
Reikia tikėtis, kad peržvalgos
konferencijos bus tęsiamos ir
ateityje, tik gal kiek rečiau —
kas 3 ar 5 metai. Todėl
sudaryti kanalai informuoti
Vakarų pasaulį turi būti
gilinami ir plečiami. Nežiū
rint duotų sovietų pasiža

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo ban
kete Clevelande meninę programą atlikusi sol. D.

dėjimų, pagrindinių žmogaus
ir tautų teisių laužymas vyks
ta ir toliau. Šių pažeidimų
katalogas, kaip jis sufor
muluotas Vliko ir Diploma
tinės tarnybos memorandume,
įteiktame prieš Madrido konfe
rencijos pradžią, apima šias
sritis: a. Tautų apsisprendimo
teisės pažeidimas; b. Sauvališki areštai ir kalinimai; c.
Žiaurus, nehumaniškas ir
žeminantis traktavimas ir
bausmės; d. Vidaus tremtis; e.
Sauvališkas kišimasis į
privatiškumą, šeimą, namus ir
korespondenciją; f. Atėmimas
ar apribojimas laisvės judėti
krašto viduje ir paneigimas
teisės išvykti ir grįžti į savąjį
kraštą; g. Paneigimas teisės į
minties, sąžinės, religijos ir
į s i t i k i n i m o laisvę; h.
Diskriminacija tikinčiųjų,
padarant juos antraeilės
klasės piliečiais.
Vietos
gyventojų diskriminacija prieš
rusus darbe, aprūpinant
butais, švietime, socialinių
patarnavimų srityje ir 1.1.; j .
Viešas pažeminimas, sociali
nis ostrakizmas, izoliacija
koncentracijos lageriuose ir
vadinamose
psichiatrinėse
ligoninėse yra kasdienis
reiškinys pavergtųjų žmonių.
Vystant šių pažeidimų infor
maciją, tektų kiek daugiau
dėmesio kreipti ir į įvairias
privatines
organizacijas,
besisielojančias
žmogaus
teisėmis ir laisvėmis, ypač
Europoje. Sulaukę jų paramos
mes galėtume tikėtis ir
vyriausybių paramos. Gražų ir
reikšmingą darbą čia atlieka
dr. A Gerutis. Bet tam darbui
reikalinga platesnė
talka
žmonių ir pinigų.

Petronienė iš Detroito ir akompaniatorius V. Puskorius iš Clevelando.
Nuotr. V. Bacevičiaus
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Gal dabartinis žmogus nepajėgia eiti aprio
rinės doros linijomis, gal jam būtinas empyrinis
pažinimo metodas ne tik tiksliuose moksluose, bet ir
doriniame pažinime? Gal jis paveiktas pirmgimės
nuodėmės, įsikabinęs į relatyvinės doros skvernus,
tik taip gali egzistuoti?
Ir, artėjant prie svarstymo galo, man nepa
aiškėjo, kodėl rašytojas turi piešti tokius vaizdus,
kuriuos skaitytojų sąmonės veidrodis pagavęs,
matytų šlykštumą ir išniekintą žmogų? Ar rašytojai,
menininkai neturėtų būti dalyviai nemirtingos
istorinės estafetės, kurios tikslas yra perduoti praei
tyje uždegtų žiburinių tiesos, grožio ir gėrio idealų
ateinančiai žmonijos kartai? Kodėl jų dalis meta
kelią dėl takelio?
P a s k u t i n i s Kaltinamojo žodis
A. T a l y s apie s a v o kūrybą
Jis griežtas, gal net žiaurus tėvas savo kūry
binio talento vaikams. „Dabar tai (atspausdinti
veikalai pirmųjų dvidešimt kūrybos metų) man
atrodo niekniekiai, ypač tuo, kad juose kalba yra
prasta. Dabar mano raito kalba yra padarius didelę
pažangą. Turiu daug knygomis neišleistų novelių,
kai kurios gal būtų ir geros, jei perrašytos. Turiu
vieną novelę laimėjusią premiją „Tau prie durų
pasibeldus". Ji ir kitos dar kelios norėta įvesti į
„Tūzų klubą", bet leidėjas išsirinko tik tas noveles,
kurios jam kažkokiais sumetimais daugiau patiko.
Duona ir meilė atėjo žemėn prieš bet kurį gyvį.

Dabartinė JAV ir kitų Vaka planą, kokias problemas atski
rų Europos kraštų politika, rų švenčių ar minėjimo atve
jais tiktų panaudoti. Tai
^ ^ t ^ M ^ i sudarytų atkirtį sovietinei
Sovietų Sąjungą yra pasyvi propagandai, kuria stengia
politika. Ryšium su besikei masi nuvertinti ir paneigti
Lietuvos
čiančia politine konjuktūra nepriklausomos
Europoje. Sulaukę jų paramos, reikšmę tolimesniam Lietuvos
galima kelti reikalavimą, kad likimui. Tai yra ypač svarbus
ši pasyvinė politika būtų periodas ir jo reikšmę reikėtų
pakeista ir kad būtų įsakmiai kelti ne tik, kad Lietuvos jauni
deklaruotas
nepriklausomos mas tai įsisąmonintų, bet kad
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir svetur išaugusi karta pajus
atstatymas, kaip Wilsonas į tų ir suprastų Lietuvos atgimi
savo 14 punktų buvo įtraukęs mo reikšmę.
nepriklausomos
Lenkijos
Lietuvos įjungimas į Sovie
atstatymą.
tų Sąjungą ir su juo susijęs
Tikroji šaknis įtampos sovietizacijos procesas vykdo
Europoje, ką vaizdžiai rodo mas griežtoje Maskvos
besikeičią įvykiai Lenkijoj, kontrolėje yra užkirtęs kelią
yra ta, kad 100 milijonų centri Lietuvos jaunimui pažinti
nės ir rytų Europos žmonėms Vakarų Europos demokra
yra paneigta tautų apsispren tinių valstybių politinę, ekono
dimo teisė. Mes turime nuolat minę ir socialinę santvar
kartoti, kad tai yra žmogaus ką. Vlikas paskelbdamas
teisė, be kurios jokios kitos savo atsišaukimą į tautą 1944
m. vasario 16 d. pareiškė:
teisės negali būti pasiektos.
„Demokratinė Lietuvos valsty
bės
santvarka bus suderinta su
Žvilgsnis į
plačiųjų
tautos sluoksnių inte
praeitį ir ateitį
resais ir bendromis pokario
Išaugus Lietuvoje pogrin sąlygomis".
džio spaudai, atsirado tam
Pabrėžimas, kad Lietuva bus
tikros galimybės, tiesa, labai
demokratinė,
pažymi tik
ribotos ir netiesioginės, ir tam
tikro idėjų pasikeitimo, liečian valdymo formą, bet nenusako
čio Lietuvos gyvenimo negala j oš ūkinės ar socialinės
vimus, sunkumus ir ateities struktūros. Štai kodėl jau iš pat
viziją. Lietuvos jainimas, pradžių, kada dar buvo vilties,
gimęs ir užaugęs Lietuvą sovie kad Lietuvos atstatymas yra
tams valdant, yra nuolat galimas artimoje ateityje, buvo
indoktrinuojamas, kad Lietu imamasi žygių, tarp kitų dar
va savanoriškai įsijungė į bų, studijuoti Lietuvos valsty
Sovietų Sąjungą ir kad bės sienas, peržiūrėti savo
nepriklausomos
Lietuvos valstybės buvusią santvarką ir
periodas yra buvęs buržua parengti naują konstituciją,
zinis periodas, išnaudotojų planuoti krašto ūkio atsta
tymą. Okupacijai užsitęsus ir
periodas ir t.t.
besikeičiant krašto visuomeni
Laisvo įsijungimo tezei nei struktūrai, šių darbų
paneigti pogrindžio „Aušra" vykdymas palengva išblėso.
skelbia Stalino-Hitlerio suokal
Atrodo, kad besikeičiant
bio dokumentus, Laisvės lygos
moralinį ultimatumą Sovietų tarptautinėms aplinkybėms,
vyriausybei. Tai rodo, kad būtent konvulsijoms Lenkijoj,
Lietuvos rezistentai jaučia bręstant ūkinių reformų
gyvą reikalą plačiau nušvies reikalui pačioje Sovietų Sąjun
ti, kad Lietuvos jaunimas ger goje ir satelitiniuose kraš
iau suprastų tiesioginę agre- tuose, yra atėjės laikas grįžti
siją
prieš
L i e t u v ą prie kai kurių minėtų proble
Stalino-Hitlerio susitarimais mų svarstymo.
pasidalinti kaimynines valsty
(Bus daugiau)
bes. Reikėtų padėti jiems
nušviesti ir kitus sovietų
Kiekviena ašara, kurią tu
bandymus pateisinti agresiją,
nudžiovini
verkiančiose akyse;
pvz. kad Lietuvos įjungimas
kiekviena
nuoskauda,
už kurią
buvo padarytas, įvykus Lietu
tu
neatsilyginsi
piktu,
o
voje socialinei revoliucijai, kad
nuoširdžiai
atleisi
dėl
Kris
<jis buvęs reikalingas Rytų
frontui sudaryti prieš Hitle taus; kiekvienas džiaugsmo
rinę Vokietiją ar kad Sis įsijun juokas, kurį tu iššauksi rūpes
gimas buvęs tik atstatymas čio apniauktame veide; kiek
vienas švelnus Žodis, kurį tu
1919 m. kapsukinės Lietuvos.
Ii antros pusės tektų pasakysi vieton rūstavimo;
suorganizuoti ir įtaigoti radio kiekvienas geras patarimas,
tarnybas perduoti per radio kiekviena pagalba, kurią
apie nepriklausomos Lietuvos suteiksi prislėgtajam, — tas
pasiekimus ūkio ir kultūros viskas yra, lyg tu švelnia,
srityse. Daug tam tikslui minkšta skarele nušluostytureikalingos medžiagos sukaup mei kraują, ašaras ir prakaito
ta enciklopedijoj ir atskiruose lašus nuo mūsų Išganytojo
leidiniuose. Tektų sudaryti veido.
J. Klug

Jos pagimdė pirmą gyvūną. Ir jos bus nereikalingos
tik tada, kaip nebebus ant žemės jokio gyvo daikto.
Kultūros, tradicijos, įvairios doros ir nedoros, kalbos
yra žmonių sukurtos, ir todėl jos nepastovios. Sveti
moterystė įgimta, daug tvirtesnė vyro pusėje, ir ji
pasiliks, pirma atėjus, paskutinė išeis. Antra svarbi
priežastis, kad aš taip rašau, yra toji, kas mane
daugiau veikia, įstringa į mane giliau, palieka neuž
mirštama, pina pasaką, ir todėl yra lengviau ir
geriau parašoma.Aš nesiteikiau prie rašytojų srovių,
sąmoningai neieškojau „naujo žodžio, jei jis kur
įlindo, tai tik atsitiktinai, man nežinant Aš ieškau
paprastumo ir aiškumo, kad dialogai nebūtų tik taip
sau, bet vestų ir stumtų prie novelės išvystymo. Jei
kur darau palyginimą, tai žiūriu, kad jis būtų
suprantamas ir padėtų aiškiau pasakyti norimą.
Skatukas yra gyvenęs skersai gatvės nuo mano
vaistinės. Blondė ir jos duktė yra irgi mano
pažįstamos ir daug sykių matytos. Taip pat ir
Cibulis. Ai turėjau norą parodyti, kaip kas gyvena.
Tegu moralistai žiūri, kad taip nebūtų — tai ne mano
reikalas. Kiek atsimenu, aš niekad nesu raštu puolęs
religijų ar Bažnyčią. Negeri vieno ir kito dvasiškio
darbai yra mano paliesti. Bet kunigas, kaip pilietis,
už bažnyčios sienų, nėra nei religija, nei tikėjimas,
nei Bažnyčia. Jis neturėtų manyti, kad turi im
unitetą, jei ką nors blogo viešai daro. Aš neturiu
jokios religijos, nei savos. Tačiau dabar esu tvirtai už
mūsų Bažnyčią, nes mūsų kalba ir Bažnyčia yra
patys tvirčiausi pagrindai (ramsčiai) laikytis prieš
Ruso užmačias mus išnaikinti. Ir aš manau, kad
mūsų spaudą gyvą mūsų kunigai išlaikys ilgiausiai
ir mūsų rašytojai turės vietą pasireikšti.
Ir tokia novelė, kaip „Varlės šermenys" yra
paimta ii gyvenimo. Abejojantiems realumu
pranešu, kad Čikagoje visiems lietuviams žinomos

šeimos sūnus turėjo „petą" didelę varlę. Ji yra su
durstyta iš kelių atsitikimų, kurie pasitaikė ne
vienoje, ne toje pačioje vietovėje, bei tuo pačiu laiku,
bet neišgalvota.
Ir Raudonas takas paimtas ii gyvenimo. Novelė
je „Tūzų klubas" ai panaudojau žmones, su kuriais
lošiau pokerį per penkiolika metų. Asmuo, kuris
paėmė nuo tarnaitės stalo tris dolerius, buvo tada
milijonierius. Tasai pasitaikymas per daug metų
neišdilo iš mano galvos, kol neišaugo novelė. Man
atrodo, kad mano novelės yra be niekieno įtakos.
Žmogus yra aukščiausias kūrinys, tai apie jį ir rei
kia daugiausia rašyti. Gamtos piešimą jau su kaupu
išnaudojo kiti lietuviai rašytojai" (AT., laiškas
1963). Prie mano samprotavimų baigdamas noriu
prijungti porą kritiškų pastabų, kurios paliečia T.
noveles kitais aspektais.
„Tūliui svarbu ne kas, bet kaip. Jis neima
plačios gyvenimo medžiagos. Jis paima paprastą
gyvenimo įvykį, nuotykį, jį savaip literatūriniai
sutvarko ir padaro trumpą meistrišką novelę. A T.
— buitiško psichologinės novelės meisteris" (St
Vykintas, 3.13.1936 L. Aidas).
Gana kandžiai, bet blaiviai, visapusiškai
Kęstutis Keblys įvertino „Tūzų klubo" rinkinį ir
apžiūrėjęs prityrusio žaidiko žvilgsniu novelių
kaladę, surašė saliamonišką sprendimą:
„Abipus vidutiniškumo linijos" (Draugas,
12.9.1961). Tulys atsiliepia apie kritikus: „Jei
autorius nepatinka — išdergia viską, kas nėra
kritika. Jei patinka — tai išgiria į padanges, kas vėl
nėra kritika".
Gal dėlto, kad nesu kritikas, aš nėjau nei vienu,
nei kitu keliu.
(Pabaiga)

beveik 2000 metų pastovi, gruo
džio 25 d. Tai nekilnojama šven
tė.
Lietuviai ją ypatingai atšvenPraeitu metų pabaigoje, kai vanų sąrašą ir savąją gimnaziją!
čia:
gimstančiam Dievui sutikti
gimnazija turėjo daug skolų ir Ji yra mūsų visų. Jei visos mūsų
skiria
Kūčių vakarą, su labai ypa
kai grėsė pavojus užsidaryti, pra organizacijos, visi lietuviai jai
M1MJKJJ.AAEOIS
tingais valgiais ir giesmėmis at
šėme lietuviu paramos- Prašymas padės, ji gyvuos ir stjiprės.
žymėdami.
Aukas prašome siųsti:
buvo išgirstas — lietuvių institu
Privates Litauisriies Gymnacijos, organizacijos, rėmėjų būre
Silkę ir kisielių valgome ne vie
SIUMTIMTAI Į LIETUVA
liai ir paskiri asmenys atsiliepė sium, 6840 Lampertheim 4, ną kartą per metus, bet ir ta sil
gausiomis aukomis. Stambią pa West Germany. Galima siųsti ir kė ir tas kisielius virsta Kūčių vaiir kitus kraštus
ramą suteikė ir Vokietijos evan per Balfą (2558 W«. 69 St., Chi- giu tik gruodžio 24 d. belaukiant NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
gelikų bažnyčios Šalpos organi cago, IL. 60629) arba per Pa gimstančio Dievulio. Tai yra
Chicago, UI. 60632, Ui. 927-5980
Bendruomenę gražu, tai davė ir partizanams
zacijos "Diakonisches
Werk". saulio Lietuvių
Gimnazija atsigavo, išbrido iš (5620 S. Claremont Ave., Chicago dvasinės stiprybės. O dar dides (iiiMIMilllllillIlIilJIUillIlIMlIillilIlilliiiii
skolų ir 30 metų sukaktį atšventė 111. 60636).
nė Kūčių idilijos esmė yra susi
M. A. i I M K U S
Vasario 16 gimnazijos rinkimas visos šeimos tą vakarą
su nauja viltimi. Tuo džiaugia
INCOME '<'AX SERVICE
kuratorijos valdyba prie Kūčių stalo: ir svečias, ir pa
mės ir visiems nuoširdžiai dėko
NOTARY PUBLIC
jame.
keleivis prie šeimos stalo tą va 4259 S. Maplevvood, teL 254-7450
Padidėjus lietuvių visuomenės
karą yra tai šeimai palaima, šis
Taip pat daromi VERTIMAI.
dėmesiui, gimnazija paaugo ir
GIMINU.' iškvietimai, pildomi
šeimos vakaras mums čia yra lie
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir '
mokinių skaičiumi—Šiuos mokslo
tuvybės atgaiva: čia viena karta
»i tokie blankai.
metus pradėjome su 66 moki
perduoda šeimos tradicijas savo uiiitmnninnTnuniuMtmumuiimmiiiĮ
AŠ SUVALGIAU TREJAS
niais. Jiems mokytis gerinamos
vaikams. Tai yra šeimos susice- Itllllllliutllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
KŪČIAS
sąlygos
bei
gražinama
aplinka
mentavimo vakaras, tas, ko la {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Kompozitorius Darius Lapinskas ir aktorė Laima Rastenytė - Lapinskiene
—
talkos
būdu
šią
vasarą
išda
biausiai
moderniškoms šeimoms iš mūsų sandėlio.
Iš
visų
padidėjusių
reklamų
ir
atliks meninę programą Tautos sukilimo minėjime, Clevelande.
žyta berniukų ir mergaičių ben gatvių apšvietimų miestuose aiš yra reikalinga. Lietuvių tauta lai COSMOS PARCELS EXPBESS
drabučiai ir valgykla, iš naujo ap kiai juntame artėjant vadinamą kysis, kol šitokia gili Kūčių va 2501 W. SSth St., Chicago, IL 60629
tvertas gimnazijos parkas. Gim "Christmas Season" laikotarpį, karo tradicija suburs šeimas lau
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
nazijoje įrengtas svečių kambarys, kuris visai kitoks buvo ar yra Lie kiant gimstančio Dievulio.
TeL — 925-2787
T A U T O S SUKĖLIMO
. karais nuo 7 iki 8 vai. Kaina kad atvykę tėvai ir svečiai turė tuvoje. Taip, čia Amerika.
Nėra didesnio ardymo šeimų,
MINĖJIMAS
brangi — 250 dol. už valandą. tų kur apsistoti. Šiuo metu įren
Vytautas Valantinas
Praeitais metais dieną prieš kada tos "tradicinės" kūčios ne Į
giama
skaitykla,
kad
mokiniai
.
;
.
•
į
i
•
•
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MStotis
yra
galinga:
pietuose
girdiT
iiiiiiiiiiiiiiiiuiimimmMimmmiinmiin
LietuviŲ tautos laisves sukili- i
.,: ~b,
r K
•
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Kūčių vakarą, susitikęs pažįsta Kūčių vakarą. Jos atpratina vai
,A
.
....
. į m a iki Columbus, o rytuose iki galėtų pastoviai naudotis mūsų
mą ponią (vieną iš lietuviškes kus nuo šeimos Kūčių, jos nume 40 metu minei imas rengia- _,
,
..
, vv:
gausia periodine spauda.
T i -v. rvr, /« i
Pennsylvamios pakraščiu.
.
Bet gimnazijai išlaikyti turime nių, lankančią lietuviškus paren blankina pačių Kūčių vakaro
mas lapkričio 22, 4 vai. p. p.,
KILIMUS IR BALDUS
gimus Chieagoje, užklausiau, ar prasmę — laukti Gimstančiojo,
Dievo Motinos parapijos salėje, i Diskusijose sveikų patarimu da- ir šiais metais rūpesčių. Kylant
Plauname ir vaškuojame
jau pasirengė Kūčioms ir k u r eiti į Piemenėlių Mišias.
Minėjime žodžio ir dainos mon- Į vė ir parėmė sumanymą laikinai kainoms ir dėl to didėjant gim
visų rūšių grindis.
Darymas kūčių ne Kūčių dieną
nazijos bei bendrabučių
išlai švęsite. Atsakė labai paprastai ir
tažą
"Vienų
vieni"
atliks
Laima
I
pradėti
transliacijas
W
J
W
stotyBUBNYS
Rastenytė - Lapinskienė ir Da je: E. Stepas, A. Balašaitienė, dr. kymo išlaidoms, o iš kitos pusės greitai: "Mes jau valgėme trejas yra lietuviškos tradicijos ir lie
Tel — RE 7-5168
rius Lapinskas. Montaže — Bra H . Brazaitis, dr. D. Degėsys, kun. Vokietijos valdžiai jau eilę metų kūčias! Buvome pas vilniečius, tuviškos šeimos ardymas.
J.
Kidykas,
J.
Malskis,
M.
Lenzaičio, Mačernio, Putino ir Šlaito
skiriant bendrabučiams išlaikyti pas šaulius ir pas ateitininkus!
Adventas. Nepaprastai pras iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiui
kūryba; Čiurlionio, Vanagaičio ir | kauskienė, V. Mariūnas, kun. G. tą pačią sumą ir nutraukus DM Užtenka. Kūčių vakarui vyras
mingas laikotarpis katalikui. Ra
j Kijauskas, V. Bacevičius, D. Čip- 10,000 nuo mokytojų algų, rei nupirko bilietus į teatrą"...
Lapinsko dainos.
rotai! Tai vienos iš gražiausių
Tautos laisvės sukilimo minė kienė ir k t dalyvavę pasitari kia iki šių merų gruodžio 31 d.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Šv. Mišių. Advento vainikas su
Taip
ir
vėl
galima
pakartoti
Sterco ir Oro Vėsintuvai.
jime kalbės laikinosios vyriausy me.
surinkti DM 30,000 aukų, kad tą, kai kurių tariamą iškilmingai keturiomis žvakutėmis, kurių
Pardavimas ir Taisymas.
bės narys dr. Adofas Darnusis ir
„Tėvynės Garsų" vedėjas pa galėtume užbaigti metus be sko — čia Amerikai Jau skelbiamos kiekvieną kas sekmadienį vaiku
dramatiška odisėja per sovietinę
M I G L I R A S TV
reiškė, kad, jei klausytojai pagei lų.
datos gruodžio mėnesį "tradici tis uždega laukdamas Kūčių. GaRusiją, Suomiją ir Švediją pasie
Iš širdies visiems
dėkodami nėms" Kūčioms. Praskleidęs Dau vėniškasis agapė — stalas, tai 2846 W. 69 S t , teL 776-1486
daus ir dosniai atsilieps į kreipi
kęs laisvę Sibiro kalinys ir žmo
mąsi, lietuvišką radijo programą už ligšiolinę gausią paramą, pra manto "Partizanai už geležinės tikra socialinė puota padaryta su iiiiinmnmnmnnniniiiniiiuuumium
gaus teisiu gynėjas Vladas Šaka
per W J W stotį galima būtų pra šome padėti gimnazijai ir toliau. uždangos" skaitau: "... pasiėmę Sv. Mišiomis, kaip tai prieš de I I H I I . . I . I I l M H I I I I I H . I I t l l l l i . l l l | l t U I I I I . . I I I I
lys^!
dėti transliuoti sekmadienį, gruo Artėja Kalėdų šventės. Tada pri staltiesę už keturių- kampų su kū šimtį metų darė Maratyuette Par
Visi Clevelando lietuviai kvie
džio 6 d. Radijo štabas toliau siminsime savo artimuosius do čių stalo likučiais ir išėjo į miš ko ateitininkai savo parapijos sa
čiami gausiai dalyvauti šioje iš
Licensed, Bonded, Insiired
rūpinsis šio klausimo sprendimu. vanėlėmis, įtraukime į savo do ką. Gimstantį Dievulį jie sutiko lėje, tai buvo iškili Kūčių lauki
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
kilmingoje mūsų tautos laisvės
mo šventė gruodžio mėnesį. Kas vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kelmynėje".
kovGs ir ryžto atminimo šventėje.
gi bloga buvo su ta tradicija?
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
Štai, apie tradiciją kalba ir mąs
IF YOUR CAR NEEDS REPAIRS, DONT W A m GET IT FKED,
•
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
LIETUVIŠKA RADIJO
P. Narutis tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
BEFORE rr Qurrs.
: to abu lietuviai. Vienas Lietuvoje,
PROGRAMA KITOJE STOTYJE :
See any of the dealers listed below
; o kitas Amerikoje. Bet ar jie a b u
j •
savo pavardę ir telefoną.
„Tėvynės Garsų" radijo vedė- i:
For Complete Services On Any of Tht Follovriag:
£ susitartų?
SERAPINAS — 686-2960
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIII
•
jas J. Stempužis lapkričio 4 d. i:
Kalėdos didelė šventė. Krikš
IIIHHimnnUHmiiHHiuiiiiiimmtMMIMM
* Auto body repairs — Painting * Tires — Balancing
Į
D M N P parapijos svetainėn su-i;
čioniškasis triumfas. Jų data jau S 0 P H I E B A R Č U S
*
Rust
proofing
—
Detailing
*
Replacement
Parts
;
kvietė radijo štabo narius ir apie!:
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
* Tune-ups — Brakes
* Transmission Work
»
dvidešimt visuomenininkų
bei I:
Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 20 <L

P A D E K I M E V A S A R I O 16 G I M N A Z I J A I

CLASSIFIED ADS
R E A L

PALOS HILLS — Savininkas parduo
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas rū
sys. l / 2 vonios. Gazu apšild. Centr.
oro vėsinimas. 2 maš. garažas, šoninis
įvažiavimas. 80 x 125 p. sklypas.
$74,900.
TeL 598-7871
Savininkas parduoda 1 aukšto 3 mie
gamųjų senesnį namą su 4 akrais že
mės, 2-jų maš. garažas. Daug vaisme
džių ir kitų medžių, Lemont apylinke.
Kaina 80,000 dol. Skambint nuo 8 iki
8 vai. vak. teL 815—858-5892.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

ninrtiiiiiiiiimmiiniiiiiiiifiiiiiiiiuiiitiii
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namų pirkimas — Pardavimas

INCOME T A X

CLEVELANDO ŽINIOS

VALOM E

Notariatas — Vertimai

BELL R E A L T O R S
i.

Arti 73-cios ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.
Arti 71-os ir Frandseo — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
Brighton Parke — 2-jų butų mflrfau.
Be to turime gerų rezidencinių tar pajaminių nuo 5 iki 40 butų.

Skambinkit teL 436-7878
SIMAITIS

M OVI NG

dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
NAMŲ APSITVARKYME
kultūrininkų pasitarti, kur ir ko- j j
^
•
Stotis V.OPA 1490 AM
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
kiomis sąlygomis galima būtų į'""
'
"
. . . . . . . . . . . PROTECT
......
YOUR CAR AGAINST
Transiiojama iš nuosavos studijos
naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
gauti patogesnį laiką lietuviškai
WINTER'S WORST
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
Complete Mechanical & Auto Body OUTSTDE:
radijo programai.
Only $89,85 w/ad su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
7159 Sc Maniem Ą Ave
R. Kudukis paaiškino apie Cle- j * Services
PRESERVE A SHINE
dės, skammnant po 8-os vai. vakaro.
Chicago, IL 60629
Engine
Diagnosis
*
Tune-ups
Tou'U never have to w a i agatu.
velando radijo draugiją, kurios Į ^
TeL — 778-1543
TeL
476-3950
Transmission Work
• Thoroughly hand wash entire car.
jis yra patikėtinių tarybos narys. Į 9* Electrical * Air Conditioning
• Clean wheels & acrub whitewalla
iiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiimiimiiiuiiiiiiiii
• Remove all grease & dirt from
IIIII1IIIIIIIIIIUIIIUIIIIIII
Minėtoji draugija norinti gauti * Front End Repairs
door jambą.
leidimą operuoti buvusią viešų * Alignment/Brakes
• Deoxldize all paint & chrome

La Grange A u t o

jų mokyklų radijo stotį. Toje sto
tyje geromis sąlygomis galima
būtų gauti laiką ir lietuviškai
programai, bet leidimo bylos
svarstymas gali užtrukti Federalinėje komunikacijos komisijoje
metus ar ilgiau.
J. Stempužis pranešė, kad tuo
jau pat galima gauti laiką W J W
-AM 850 stotyje sekmadienių va-

surfaces.
• Remove all fine acratches, road
tar & tree aap.
• Preserve A Shlne all painted A
chrome surfacea.
• Clean & dreas vinyl roofs.
24 hr. emergency service call: 579-5666 • Vacuum interior & trunk.
Complete interior clean-up only
D & D ALTOMOTIVE
$25.00 with Preserve A Shine.

BRTNKMAN & SONS
Plastering, Stucco Repair
No Job Too Small
27 W. 117 Army Trail Road,
West Chicago — TeL 289-7161

EUROPEAN & AMERICAN MOTOR
J A S FOREIGN CAR REPAIR
REPAIR SERVICE
Complete Auto Seivkes
ON MERCEDES BENZ
Volkswagon, Mercedes-Benz, PorscheExpert Motor Repairs. Mechani<»
1 tralned in Europe. Sun Diagnostic Audi and B.M.W.
I Service. Towing Service.
•801 lOth St, Benvyn, Illinois
• Towing Service
CALL — 740-3444
3541 N. Lincoln Ave. Call 920-4288

SUPPO SMELTING & REFINTNG CO.
Absolute Top $'s for any form ofgold, silver. sterling or plated material, diamonds, all non-ferrous metais
(all copper & brasses,'cobalt, tungsten
& moly alloys), electronic scrap, etc.
1240 W CarroU (338 N.) Chicago
Call (312) 421-1402

PHONE 579-0104
310 East Burlington, La Grange

L I E T U V I Š K A VAISTINĖ
2 5 5 7 W.69th Street TeL 7 7 6 - 4 3 6 3

J.&J.PHARMACY

Complete Auto Repair Service
TIDY CAR ASSOC. DEALER
15516 70Oi Ct, Orland Park, IL
* Tune-ups
* Brakes
Calk 5 3 2 - S 5 5 5
* Transm'n Work * Exhaut Systems
* Batteries/Electrical
Wo.r!d's Leading Auto Appearance
1
Specialistą
2641 W. 71st St — Call 737-4176

HECTOR'S AUTO CONSTRUCTTION
Complete Auto Body & mechanical
Services: Tune-up. Brakes, Exhaust
Systems.
Electrical,
Transmiaaion.
Towing Service.

4750 West North Avenue
Calk 745-5815—10
Entrance

In Rear

HARRVS AUTO REPAIR
l"nd«*r N>-w Management
PRESTIGE
L I QU O RS
Comp. body, fender work & mechan
Ask About Our Deliveries. Major ical work. "Tune-ups. brakes, startera,
Brands: Barrel Beer Available, Cold alternators, exhaust systems & batteries. Tou name it — we do Jt
Beer — Imported Beer Also. Corner
Ask for Pat John
of 55th & Willow Springs Rd. TeL 3244 W. IRVINO I'K. Tel. 539-0O57
Bring UiLs ad for 10% Dteooant
354-6069 r hecK our wkly Specials.

UNTVERSAL AUTO REPAIR SHOP
Complete Mechanical Services
• Tune-ups
* Brakes
* Transmission Repair & Tune-ups
* Batteries and Electrical
8830 S. Mackinaw Ave. Call 708-5528

Va*stal,¥Warthatln<>orhiOt»Mr^s».qydc«w>a3tsst-U
VaiJuojamoa hadas, ramentai Ir kt, pirkti u nuomoti;

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

PASSBOOK
SAVTNGS...

AT 0W 10W IATB

LUNT
GARAGE
Specials on: Tune-ups, Winterizing,
Brakes, Engine & Transmission Oil
Changes, Snow Tire Mounting.
1700 W. Lont, Chicago, OL
CALL: 704-1000

imanti hafsaM
0 * 1 , and f*A Qu»«»^»

ARCHER AUTO PARTS

DAR

GALIMA GAUTI
AUTORIAUS

U

K U N . J. B U R K A U S
KNYGŲ:
Du dr. bOt. pasauliai . . . . $850
Terese Neumaaoaite
$500
Arti tiksto . . . . : : : : : : : : K00
MmMm U^p-na (vert) .
Persiuntimas — auka
Adr.: 800 RAMBU ST.
HOT SPRINGS, AR. 71001
s—asjWBBWBB aęaegaes;
=x

J,

Archer A R o l m u Avea.
COMMUNITY AUTO SERVICES
4 blocks E. of Cicero Ave.
Complete auto body & mechanical
New - uaed A rebutlt auto parta
for all maket
Services. Auto painting & damage re
Ai.T Starters & Tranatnia«iona
pairs. Tune-ups, Brakes. Transmission Open 6 days a week — Moo.-9at
repairs.
5244 SO. ARCHER AVE.
5200 W. Monroe
Call: 370-1005
Call 7S5-50t» or 7S&-ssa»

MARTIN MUFFLER SALES
The Muffler Pioneer
Complete exhaust systems & shock
absorbers for both Foreign and
Domestic Autos.
0547 S. Western Ave.
CaD 737-8200

•M

MMMiMM^aM.

^35^93555

na for
lljOHllv fin^i^iiHi.

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitw daiktus. Ir iš toli miesto leidims. ir pilna apdrauda.
: riimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

A. V I L I M A S
M OV I NG
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

mSCELLANSOVS

Popular Lithuanian
RE C l P E S

Siom dienom Draugo spaustuvi
iileido aštuntą laidą ik* populia
rios virimo knygos. J. Dauivarditne vėl patikslino ir pagrasino Hą
laidą naujais paruosimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
ririmu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamaacijose.
Užsakymus siusti:
DRAUGAS, Knyga Skyrlss
4545 W. CStd Street
rhirTtgff, nUnoto 00020

Kaina su persiuntimu $8.05
Illinois gyventojai pridekite dar
iiiHiiimiiiiiiiumiimiiiiiimmiiiiimnn
20. centą mokesčiams.
swa»s<aSBeassswseassOwsapi

10% — M% — »o% plctoa
a i apdraadą n u o i^nlca tr
bUk> p a s

FRANK

iiiiiitiiiiiiiiiiiimimmiiminiimiiiiiuiii

ZAP0LIS

S208y 2 West 95th Street
Telef. GA 4-8654

VIZ1TDIIŲ KORTELIŲ
BEIKALŪ

Liaudies menas ir kitkas
"l
Drauge"
Apsilankykite J ••Draugo" ad
ministraciją i g pesiiHlrėkite. GoJ
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugame-

DfenraAfio "Draugo'* admi
nistracijoje
galima pasirinkti j .
*
**' rių liaudies meno darbų: me
Viaitinių kortelių naudojimas yra džio, keramikos, drobės, taip
grasus paprotys. Bisnieriai jae plo pat gražiai papuoštų lėlių
čiai aaudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vist
"Draugo- adresas: 4545 Wett
tinęs kortelėm.
63rd S t . Chtaaffo. H. 60621.
Kreipkitės i "Draugo" adminis
tracija visais panašiais reikalais iiitiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiniMiuuinini
Būsite patenkinti mūsų patar&avt
mu.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
nes Jis plačiausisi skaitomas lietuvių
disnialtis. gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamo*.

• A L

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

I

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA

Tel. 3 7 6 . 1882 arba 376-5996

Mutual Federal
Savinas and Loan P
Peter Kazertatiekas, Pros.

BEALTY

2951 West 68rd Street

PLUMBING

; 11m11111i1n11.11.m111111m111u1111111111.mil

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288
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Sadauskų Šeimos.
Burmistrui Tom Ellsworth, at
silankiusiam "Leiskit į Tėvynę"
studijoje, valandėlės vedėja įtei
Brockton, Mass.
Hot Springs, Ark.
kė "'Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos" pirmąjį tomą anglų
BALFO 72 SKYRIAUS
kalba. Rugsėjo 20 dienos trans
VAKARIENĖ
liacijoje buvo paminėtas dr. P.
Daužvardžio, Lietuvos generali
S. m. spalio 31 d. vakare "San
nio konsulo, mirties dešimtme
daros" salėje įvyko lyg derliaus
tis. Spalio 18 d. programos dalis
nuėmimo —labdaringoji vaka
buvo skirta rašytojui Liudui Do
rienė. Rengėjai būkštavo, kad
vydėnui,
pagerbiant jį deimanti
prieš Visu Šventųjų šventę, kai
nio
amžiaus
proga.
šiame krašte vyksta kaukėtu vai
Hot Springs, Ark., Lietuvių kapinėse bendram paminklui pamato padėjimo
kų siautėjimas — raganavimas,
Artėjančios kariuomenės šven dalyviai. Iš kaires: J Harris — kapinių administratorius, W. Holden — Hot
gali mažai susilaukti svečių, nes
tės proga, lapkričio 15 d. radijo j Springs Manument Co. direktorius, T. Dambrauskas, kun. J. Burkus ir V.
bijos palikti savo namus, dėl ga
laidoje kalbės čikagietis Juozas Tamošaitis. (Tr...Jksta kun. P. Patlabos).
limų nekultūringų, blogos valios
Tamulis, Lietuvos kariuomenės
paauglių išdaigų. Tačiau salė pri
kūrėjas savanoris, Chicagos Vy
sipildė, nors ir kiek pavėlavu Hot Springs burmistras Tom Ells- tauto Didžiojo skyriaus pirminin dį ir atkalbėjęs maldas. Taip pat ninko Antano Bertulio žmonai.
Salomėja Smaižienė
worth, apsilankęs Smaižių namuose, kas. Kalėdiniai ir Naujų Metų se velione Vanda atsisveikino
siais svečiais.
įkalbėjo sveikinimo žodį radijo valan sveikinimai bus perduoti gruodžio Alto pirmininkas Osvaldas NagPOBCVIS
Labdaros puotą turiningu žo
dėlės "Leiskit į Tėvynę" penkmečio
le, Lietuvių Bendruomenės pirm.
džiu pradėjo buv. pirmasis 72 skr. proga. Salia jo programos vedėja Sa 20 d. transliacijoje. Klausytojai,
Moterų Seklyčia rengia priešadnorintieji pasveikinti savo draugus Stepas Ingaunis ir Adelė Kovie- e ntir
pirmininkas P. Viščinis. Klebonas lomėja Smaižienė.
y v U Pobūvį lapkričio 28 d.
bei pažįstamus radijo bangomis, nė. Šermenyse dalyvavo gausus j šeštadienį,
kun. P. Šakalys sukalbėjo maldą
Nuotr. Petro Smaiiio
4 vai. vakare- St. Mi
Hot
Springs
lietuviu
būrys.Laidogali kreiptis į programos vedėją
ir visus pasveikino.Turiningu žo
chaels
mokyklos
salėje, 1125 MalRADIJO VALANDĖLĖS
S. Smaižienę (tel. 321 — 9641) jimui velionė buvo išvežta į W a - vern, įėjimo auka 3,50 dol. asme
džiu sveikino dr. kun. Ant. Jur
shington, D. C.
gelaitis, O.P., ir svečias iš Bosto "LEISKIT l TĖVYNĘ" VEIKLA iki gruodžio 15-tos dienos.
Slavos Ziemelytės plokštelę niui.
no, ilgametis skyriaus pirminin Rdijo valandėlės "Leiskit į
TRUMPAI
"Su Jumis", kuri buvo skirta bur
Bus programa, šokiai su užkan
kas Ant. Andriulioni§.
Tėvynę" — Lithuanian Broadtų
keliu
vienam
iš
atsilankiusiųjų
džiais
ir kitokiais skanumynais.
Balfo vajus sėkmingai vyksta
Vaišes puikios, tai nuopelnas casting SPA veiklos penkmetis,
"Leiskit į Tėvynę" radijo valan- Taip pat bus ir laimės šulinys.
rengėjų, nepavargstančių šeimi atšvęstas rudens gegužinėje, praė Hot Springs mieste. Balfo įgalio d ė i ė s
Visus maloniai kviečia atsi
gegužinėje, teko
ninkių vadovaujant O. Eikinienei jo su dideliu pasisekimu. Graži die tinis Vytautas Tamošaitis tebe-1 a n i n apenkmečio
i Bert u enci L
A t
lankyti
ir maloniai laiką praleisti
_ į ; }*"™
su stipriu ramsHu —St. Gofen- na ir gausus dalyvių skaičius kėlė renka aukas kiekvieną sekmadie J
Moterų Seklyčia
gimimo
sąjūdžio
skyriaus
pirmiį
siene, M. Jurkštiene ir Sišiene. visų nuotaiką, davė progos pa nį, prieš ir po lietuviškų pamal
Visų nuotaika pakili, nes susirin bendrauti, o kartu ir paremti va dų seselių vienuolių koplyčios kie
ko lietuviui į vargą patekusiam iš landėlės veiklą. Turtinga fantais me. Tie, kurie neturės progos ten
tiesti pagalbos ranką. O į vargą loterija atnešė gražaus pelno, o tą auką įteikti, bus aplankomi
A f A. JUOZUI SPRINDŽIUI
patekusių vis dar netrūksta. Rei šalia to įplaukė naujų aukų radijo namuose, arba gali siųsti paštu
Lietuvoje mirus, brolį ANTANĄ SPRINDĮ, jo žmoną
kia gelbėti, paguosti, aprengti, valandėlės išlaikymui. "Leiskit į V. Tamošaičio vardu, 308 Broad
IRENĄ ir visus ŠEIMOS ARTIMUOSIUS nuoširdžiai už
pamaitinti.
Tėvynę" radijo vadovybė nuo view, Hot Springs, Ark 71901.
jaučiame.
Besivaišinant vyko ir gausus širdžiai dėkoja visiems šventė
Spalio 19 d. iškeliavo amžiny
dovanomis "Laimės šulinys". je dalyvavusiems, finansiškai bei bėn Hot Springs gyventoja Van
DELTONISKIAI:
Kol visos laimingiesiems atiteko, moraliai parėmusiems, o ypač tos da Nupnau - Andrušytė, Ne
ANGELE IR ANTANAS KAŠUBAI
buvo linksma. Gerai muzikai gro dienos talkininkams, pravedant priklausomoje Lietuvoje dirbusi
VLADĖ IR GEDIMINAS LAPENAI
jant daug porų sukosi, šoko iki dovanų paskirstymą.
diplomatinėje tarnyboje sekre
PETRONĖLĖ
IR BALYS LUKAI
vidurnakčio.
Sukaktuvinėje
transliacijoje tore užsienio konsulate. Liūdesy
HALMA
IR
HIPOLIT
MICKIEWICZ
Ir šį vakarą atsirado dosnių sveikinimo žodį tarė Hot Springs liko jos sesuo Elena Andrušytė,
HELEN IR PETRAS VAINIŪNAI
aukotojų. Stambiausi aukotojai miesto burmistras Tom Ellswort, gyvenanti Hot Springs, sesuo Jo
su ponia, | b u v o perskaitytas sveikinimas iš ana Puodžiūnienė su sūnum ir
buvo: Juozas Kairys su
Vincas Kazakaitis, Mykolas Go- į Lietuvos generalinės konsulės Ju brolis Juozas Andrušis, gyvenąs
fensas. Visų aukos brangios, nes zės Daužvardienės, sveikinimo Washington, D. C
jos sudėtos lietuviui ašarą nu telegrama iš "Margučio" radijo
Atsisveikinimas su velione bu
A . f A.
šluostyti.
vo
Caruth Funeral Home, jį iš
vedėjo Petro Petručio, linkėjimai
kilmingai
pravedė
kunigas
Petras
TRUMPAI IŠ BALFO VEIKLOS iš čikagietės Irenos Regienės ir
KAZIMIERUI GRIŠKUI mirus,
naujųjų Hot Springs gyventojų Patlaba, taręs atsisveikinimo žo1944 m. Amerikos lietuviai įs
žmonai ALDONAL seseriai ELENAI VELIČKIENEI,
teigė Bendrą Amerikos Lietuvių
dukterėčiai ASTAI bei GIMINĖMS reiškiame nuoširdžią
Šalpos Fondą —BALFą.
užuojautą ir kartu liūdime.
Balfo skyriai po visas JAV lie
Albina Dumbrienė, Nijolė Dumbrytė
A. f A. ALGIUI ŠLIA2UI
tuvių kolonijas plito, kūrėsi. Pir
Stasė Jakubfjnienė, Emilija Meškauskienė
masis centro valdybos pirm. bu
tragiškai žuvus,
Alicija Rūgytė
vo dr. kun. J. Končius. Dabar
tinė pirm. —Marija Rudienė.
ČIONAI ir DUKRAI bei ARTIMIESIEMS reiškia
Neatsiliko nė Brocktono lietu
me giliausią užuojautą ir kartu liūdime.
viai. Jie buvo įkūrę 2 skyrius. Vė
ANTANAS JARŪNAS
liau jų veikla susilpnėjo, ir tik
Lietuvių Istorijos draugijos nariui
atvykus naujiems ateiviams 1953
VIKTORAS JARŪNAS
m. buvo atgaivintas 12 skyrius.
Atgaivinimo didieji entuziastai ir
KAZIMIERUI GRIŠKUI mirus,
dabar tebėra 72 skyr. stiprieji šu
žmonai ALDONAI GRIŠKIENEL seseriai ELENAI VE
lai: P. Viščinis, Mykolas ir Sta
LIČKIENEI ir dukterėčiai AgTAI VELICKAITEI reiš
sė Gofensai, Barulis ir kiti.
A . f A.
kiame nuoširdžią užuojautą.
Dabartinė 72 skyr. valdyba,
keleri metai sėkmingai eina pa
LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
KAZIMIERUI GRIŠKUI
reigas: J. Šuopys, pirm., vicep.
VALDYBA IR NARIAI
J. Dabrega, sekr. A. Sužiedėlienė,
mirus,
ižd. ir parengimų šeimininkė —
velionio žmonai ALDONAI, ELENAI VELIČKIENEI,
O. Eikinienė. Valdybos nariai: A.
ASTAI VELieKATTEI, DR. VALENTINAI BARKUS
Jurkšaitis ir J. Leščinskas. Nema
su ŠEIMA ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuo
žai jau yra iškeliavusių amžiny
jautą reiškia
bėn, bet Balfo darbo laukas ne
Mietą draugijos narę
mažėja ir darbuotojų entuziaz
A L D O N Ą GRIŠKIENŲ
mas nemenkėja.
Indrė ir Donatas Tijūnėliai su Seimą
Balfo organizacija yra labai
Austė ir Mindaugas Vygantai su Seimą
gilaus liūdesio valandoje, vyrui mirus,
plati, turi daug skyrių.šiuo metu
Balys Paliokas
Balfo centro valdybos pirminin
nuoširdžiai užjaučia
kė, tarybos pirm. Marija Rudienė,
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
šiame krašte gimusi, augusi ir
Lietuvą tik aplankiusi, bet nuo
širdžiai ją mylinti, dėl lietuvių į
vargą patekusių sumaniai ir
MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI
energingai darbuojasi. ALRK Mo
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar
terų s-gos 39-me seime ji buvo iš
Giliai liūdinčias del tėvelio ir vyro
neaiški.
Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
rinkta "Iškiliąja Lietuve Moteri
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl
mi". Sauliai Balfo 20-me seime
A. f A. ALGIO ŠLIAŽO mirties,
pakelti prenumeratos mokestį.
Marijai Rudienei už visuomenini
šalpos darbą įteikė aukščiausią
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
mūsų mokyklos mokine Liną ir jos mamytę
Saulių ordeną.
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip
p. Jadvygą giliai užjaučiame.
E. Ribokienė
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir
Kr. Donelaičio Lituanistinės Mokyklos
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje.
Mokytojų Taryba ir Tėvų Komitetas
Kas man giliausiai yra įsmi
Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
gę atmintin, yra Šalkauskio el
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK COUNgesys su studentais. Šituo elge
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U A dol. Kitur-Amesiu jis buvo ne tik korektiškas,
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai
bet tiesiog meilus. Jis vienodai
siųstų čekius tik U.S. doleriais.
A. f A. ALGIMANTUI ŠLIA2UI
malonus buvo tiek su gabiu stu
Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
netikėtai ir nesugrįžtamai pasitraukus iš mūsų tarpo, jo
dentu, tiek su paprasta studen
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks
liūdinčią šeimą, tėvus ir mūsų mielus draugus ir kaimy
te. Individualius pokalbius su
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per
nus RIMVYDĄ IR REGINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir
silpnais mes aiškindavome jo
daug neapsunkins.
kartu liūdime,
pagarba žmogui ir jo palinkimu
Jūsų,
ieškoti žmonėse gerųjų savy
ARDŽIŲ, MILERIŲ
KUN. P. CIBULSKIS, MIC
bių.
IR ŠILĖNŲ ŠEIMOS
„Draugo" administratorius
(Literatūros studentas Jonas
Grinius apie S t Šalkauskį)
^1

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 20 d.

§

MOSU KOLONIJOSE

f

Gilaus liūdesio valandoje

MUZ. JUOZUI STANKŪNUI,
dukters IRENOS STANKŪNAITĖS - SILVA gyvybės
siūlui taip anksti nutrūkus, užuojautą reiškia
A. DIČIŪTĖ-TREČIOKIENĖ
ONA METRIKIENĖ
ANTANAS IR REGINA. PAVASARIAI
R. KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ

A.f A.
KAZIMIERUI GRIŠKUI mirus,
sielvarte likusiai žmonai ALDONAI, seseriai ELE
NAI VELIČKIENEI bei visiems GIMINĖMS ir AR
TIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drau
ge liūdime.
VALERIJA KUNDROTIENĖ
ALDONA, BIRUTĖ IR
IRMINA LESEVIČIŪTĖS

Kredito Komiteto narį
POVILĄ BUTKĮ IR ŠEIMĄ,
jo Motinai Kanadoj mirus, nuoširdžiai už
jaučiame.
Lietuvių Kredito Kooperatyvo Direktorių Taryba,
Kredito Komitetas ir Priežiūros Komitetas
Los Angeles, Califomia

A.f A.
JUOZAPUI URBONUI mirus,
jo brolį dr. kun. Igne Urbone
nuoširdžiai užjaučia
DZŪKŲ DRAUGIJA

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS J>. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 S o . 50th A v , Cicero
Tel. 47^-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuviy Dirtktoriy Asociacijos Nariai
JURGIS F. RUDMIN
331* SO. LITUANICA AVENUE

TeL YArds 7-1138-S»

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2424 W. Otth STREET
Tel. REpublk 7-1213
11028 Southwest Highway. Palos HUIs. Illinois
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tel. LA/ayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1011

VASAITIS - BUTKUS
1448 SO. 50th AVE, CICERO, ILL.

Tel. OLymple 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 20 d.
X Sol. Romu Mastinė šį sek
madieni, lapkričio 22 d, 10:30
vaL giedos Cicero Šv. Antano
bažnyčioje. Tuojau po Sumos
parapijos salėje vyks Balf o sky
riaus aukotojų metinis susirinkimas ir vajaus užbaigimas.

IŠ ARTI
IR TOLI

CHICAGOS
ŽINIOS

AUSTRALIJOJE

Cbicagos universitetas pasi
statė naujus teatro rūmus,
5535 So. Ellis. Pastatas kaina
vo 1.7 miL doL Jame 250 vie
tų. Moderniai įrengta scena.
Matosi slenkantis menulis, su
spindi ir išnyksta žvaigždės, jų
atspindis matosi
"vandeny".
Teatras vadinasi Court Theatre.
Jame dabar statoma A Čecho
vo drama "žuvėdra".

NAUJAS TEATRAS

— A, a. Kazys Kemėžys mirė
spalio 29 d. Sydnėjuje. Buvo
X Dail. Danguolė Kuolienė,
X "Draugo" atkarpoje šian Duxbury, Mass., su sūnumis Au
gimęs 1901 m. Alvite. Lietuvo
dien baigiasi Basaičio studija giu ir Aidu yra atvykusi j Chije buvo 1935 m. baigęs Teisių
"Antanas Tulys". Rytoj atkar cagą ir apsistojusi pas savo
fakulteto Ekonomijos skyrių.
poje pradėsime a. a. J. Vaičiū motiną Izabelę Stončienę. Ly
Buvo "Romuvos" korporacijos
nienės suredaguotus istorinius dima sesers Loretos, apsilankė
vienas steigėjų ir filisteris. Dir
bo Geležinkelių vaidyboje ir
atsiminimus "Marijampolės gim "Drauge", tarėsi dėl plokštelės
1935 m. redagavo 'Kjeležmkelinazija".
"Motulės Dainos" platinimo, ku
ninką". 1936 m. paskirtas "Ry
X Lietuvos bažnyčią knygų rią išleido "Sodauto" Bostono
to"
bendrovės direktorium Klai
NUŽUD* UŽ 500 DOL.
autoriui reikalingos šių išeivijo lietuvių Etnografinis ansamblis.
pėdoje.
Nuo
1939
m.
dirbo
je mirusių Kauno arkivyskupi Ta proga D. Kuolienė įsigijo
Pliero gamybos bedarbis J.
"Spindulio" spaustuvėje Kaune.
naujausių
leidinių.
Gen.
T.
Daukanto
jūrų
šaulių
kuopos
šaudymo
varžybų
laimėtojai.
Iš
kairės:
kuopos
pirm.
E.
Vengianskas,
M.
Daijos kunigų nuotraukos: Vlado
Australijon, Fuller, 30 m., prisipažino už 500
lidiene, G. Martinkienė, G. Kuzmiene. pirm. :*. Milkovaitis, pik. K. Dabulevičius, Z. Dailidė, E. Holtzas ir B. Pet 1949 m. atvyko
Cegio, prel. Z. Ignatavičiaus,
dol. nužudęs draugo žmoną. Nu
X Janina ir Jonas GruenwalNuotr. P. Maletos dirbo fabrikuose ir 1975 m. išė
Juozo Janilionio, Vinco Rudzins- dai, įsikūrę Beverly Stores, nuo rauskas.
teistas
kalėti 30 m. Nužudyta
jo pensijon. 1976 m. išleido sa
ko, kart. Mečislovo Sandanavi- širdžiai talkina lietuvių klubui,
vo atsiminimų knygą "Po pasau K Treptow, 27 m.
čiaus, Kazimiero Kavaliausko. Balfui ir [Lietuvos dukterims.
li besiblaškant". Paliko dukterį,
TIKRINS MOKESČIUS
Jeigu k a s jų turėtų, prašomi pa- j vietos lietuvių kolonija džiau
sūnų, vaikaičius.
Gubernatorius Thompson pa
skolinti, atsiunčiant adresu: Br giasi susilaukusi aktyvių nauja
—
A.
a.
Jonas
Steponaitis
siryžo pasamdyti keletą šimtų
Kviklys, 5747 So. Campbell Ave.. kurių.
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS J€RŲ &AULLAI reinamąsias taures.
mirė Deniliąuin miestelyje lap sąskaitininkų, kurie rūpestin
Chicago, Dl. 60629.
Šaudymo varžybų laimėtojus
SUSIRINKIMAS
X Akt Algimantas Diktate,
kričio 5 d.
giau tikrins Illinois valstijos gy
Lapkričio
7
d
Chicagoje
Šauatžymėjus, buvo meninė progra
X Vincas Lukas, žinomas vaidinęs Vilniaus "Vaidilos",
—
Pertho
lietuviai
Visų
šven
ventojų
mokesčius, ar pilnai
Lapkričio 18 d. įvykusiame ; lių namuose vyko Gen. T. Dau- ma, kurią pravedė kuopos rengi
plakatistas ir Čiurlionio galeri Detrooldo "Aitvaro" ir Montųjų
dieną
suorganizavo
miru
įmokama.
jos valdybos narys, galerijai su- trealio Lietuvių dramos teatruo- susirinkime, kurį pravedė pirm. j kanto jūrų šaulių kuopos rude- nių vadovas V. Utara. Trumpą siųjų lietuvių paminėjimą KaA. Snarskienė, buvo išklausytas i ninis renginys, kuriame dalyva- meninę programą atliko J. Tautkūrė naują emblemą, kuri bus j ^ a tliks vieną iš pagrindinių ro- pranesimas apie įvykusią lap- | vo pilna salė, talpinanti per 200
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šaulišį šoms surinkti sudaryta korpora pranešė, kas naujo jų veikloje.
Daukanto
jūrų
šaulių
kuopai
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tis ir dr. Antanas Razma. Au koplyčiai. Dalyviai turėjo pro- ; kapel. kun. J. Borevičiaus ir jūr. siais plojimais buvo sutikta.
čia stotis keleiviams tarp JAV
X SoL Eglė Rūkštelytė - Sund- kas reikia siųsti: Lithuanian gos juos apžiūrėti ir išreikšti i kapt. B. Krištopaičio su žmona Toliau ėjo jūrų šaulių mote
miestų, praplėstos kitos dvi,
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ir 13 dod. dienraščio paramai. go, JJ1 60636. Aukos nurašomos
Prieš Kalėdas buvo sutarta nėmis uniformomis pasipuošu kandžiais, vaišinamasi šilta va
kalui numatoma išleisti bilijoną
Labai ačiū.
nuo mokesčių (taksų).
suruošti kokiame nors restorane siems tarnybos pareigūnams V. kariene, užsigeriant kavute ir
dolerių.
gėrimais. Šokiams
X Dan Martiniais, Baltic VilX Dail. Domšaičio paroda bus prieškalėdinius susiartinimo pie Zinkui, J. Kernagiui ir A. Mar- kitokiais
lage, Sunrise Beach, Mo., pra vasario 16 d. proga Čiurlionio tus. Numatyta juos turėti gruo tinkui visus maloniai pasitikus, grojo A. Stelmoko orkestras.
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po pietų Tėvų Jėzuitų koplyčio universitete studijas, paprašė
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vertingą loteriją, kurioje galės \ ^ ^ f ^
" * k e h a u S &' remonijose į Tautinę Garbės to jūrų saulių kuopos 1981 me
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tinęs.
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X Lietuvių Opera nuoširdžiai Vyrų grupėje — I vietos laimė senelių artėjančių šv. Kalėdų
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1780 m. Didž Britanija pa
lių salėje, 2417 W. 43 Street. leidėjams, redaktoriams ir vi jau grąžino šakneles. Daugelis 1981 m. šaudymo varžybų I-jų to jūrų šaulių kuopos nariams,
Photographs by
Bus nuotaikinga programa, šal- sam "Draugo" personalui ištver ta proga parašė trumpus laišku vietų laimėtojams — G. Kuzmie šeimoms ir svečiams bei rėmė skelbė karą prieš Olandiją.
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1873 m. buvo sujungti Buda
ta-šilta vakarienė. Šokiams gros
čius su įvairiais pasiūlymais ir
vybės išlaikymo Idarbe". Pasi
and George LANB
Knol orkestras. Pradžia 7 vai.
patarimais. Daugelis ir auką bulevičius įteikė jo paties ir salėje rengiamu kalėdiniu pobū- ir Pešt miestai ir sudaryta Ven
rašė PLGS vardu Alkia Lipskiegrijos sostinė.
vak. Dėl bilietų prašoma skam
pridėjo. Visiems esame didžiai LDK Birutės dr-jos skirtas pe- viu — kūčių vakariene
1981 Loyola University Press.
nė, vald. sekr. Valdybai ir vi
dėkingi; kai kurių pasiūlymais
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riais ne, nes prie dabartinių są
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Knyga su persiuntimu kainuo
Havajus — 1982 m. vasario
bepadaryti.
1947 m. Anglijos princesė ja $27.00.
X Birutės Kemežaitės poerija
13 d. 8-rių dienų išvykoje ap "Nebijok žaibo, nei vėtra" jau
Elzbieta ištekėjo už l t Philip
Loterijos laimingųjų bilietų
Užsakymus siųsti:
lankys dvi salas: Honoiulu yra spaustuvėje surinkta. Jei traukimas įvyks operos baliaus
Mountbatten.
— Oahu ir Maui. Pilna kaina dar atsirastų norinčių paremti metu lapkričio 28 d, šeštadienį.
1980 m. Jungtinių Tautų Ge DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St.
asmeniui (be maisto) gyvenant šios knygos išleidimą, prašome Kas dar negrąžino bilietų šak
Chicago, Itt. 60689
neralinė Asamblėja antrą kartą
dviese viename kambaryje — čekius siųsti iki šių metų gruo- neles, prašome tuojau pat at
reikalavo, kad sovietai atitrauk Illinois gyv. dar prideda $1.50
£19 doL Dėl informacijoskreip-, ^
a d r ^ j a n t : B. Ke- siųsti Operai. Gautos lėšos pa
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cago, DL 60629.
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metų pastatymui
Komitetas
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
x Išnuomojamas nuo gruo
Operos baliaus meninę progra
(pr.).
džio 1 d gražus butas su bal
PO DAMOKLO KARDU II DALIS
mą
atliks Antrojo Kaimo ar
X DaiL Br. Murkto išeivijos
dais ir visais patogumais Hot
tistai. Kviečiame visus, kas tik
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA
Springs, Ark.
Susidomėjus laikotarpio dailės karybos albu gali, šhio būdu padėti Operai
mas
išėjo
iš
spaudos.
Leidinys
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
skambinti 501 — 623-9433.
didesnio formato 72 peL, įrištas dar kaip nors laikytis šių dienų
pirmuosius 3 pokario metus.
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x Yra gera proga Mgjftl votas ir 24 vienspalves iliustra liui yra, bet jas prašome užsi
"francMse" biznį, kuris duos ga cijas. Gera dovana šventėms. sakyti iš anksto pas Operos vi
Užsakymus siųsti:
rantuotai didelį pelną. Priima Knyga su persiuntimu 16 doL, cepirm. Vaclovą Moraka šiuo
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
mi pavieniai ar su partneriais. gaunama pas autorių, 1214 N. telefonu: 925-6193. Jus visus
Chicago, m. 60629
Šitą grupę organizuoju dėl 16th Ave. Meirose Park, DL kviečia atsilankyti
f:;rw*-į ~r>!
1,,- pedagoginiam Ijtuani<.fi'e:r><; -;nstitutui.
15-os skirtingų vietų. Vacys — 60160.
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Illinois gyventojai dar phdeda 40 et valstijos mokesčių.
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