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Irano ginčai
dėl žemės reformos

Įgaliotinio pamokslai

Teheranas. — Valdančiose po- priešinasi tie mulos, kurie valdė
i revoliucinio Irano sferose iškilo nemažus plotus dar šacho lai
i naujas skilimo pavojus- Bijoma kais. Jie kovoja už savo dvarų iš
į gan kietos kovos, kuri gali sukrės- laikymą, sakydami, kad šachas
nys pradėjo įžeidinėti kunigus
(Tęsinys)
! ti pačius valdžios pagrindus. Par- jų nekonfiskavo, tad ir islamo re
Visiems susirinkus į salę, atė bei tikinčiuosius.
I lamentas pasirengęs svarstyti že- voliucija turi ją palikti, kaip Ala
jęs rajono vykd- kom. pirminin
Po keliolikos minučių ginčai
; mės reformos įstatymą, tačiau la- cho tarnų nuosavybę.
ko pavaduotojas Krikštanas pa salėje aprimo. Atėjus nurodytam
Daugiausia nerimo valdžiai ke
I bai įtakingi mulos svarstymą vis
reiškė, kad kunigai negalį daly laikui, t y. 12 vai., seminaras
I stabdo, vilkina. Šis vilkinimas su- lia tai, kad šis žemės klausimas
vauti ir turi apleisti salę, nes ne neprasidėjo, buvo laukiama, kol
j kėlė pyktį pasauliečių tarpe. Par- suskaldė revoliucinę gvardiją. Vie
jie bažnyčių šeimininkai, o rajo- išeis kunigai, bet šie neišėjo. Pra
! lamente ir vyriausybėje jų yra įta- na dalis remia dvasininkus, o ki
;
nas ir komitetas. Jis tai pareiškė ėjus apie dvidešimčiai minučių, j
kingu. T a r p žemės reformos au- tus kontroliuoja žemės reformos
todėl, kad komitetų nariu tarpe j salę įėjo raj. pirmininko pav. Ai torių yra vykdomasis kabineto šalininkai.
buvo ir keletas kunigų: Poziiinė- Krikštanas ir milicijos pareigūnai,
ministeris Nabavi ir darbo miliu parapijos vyk. kom. pirminin kuriemas buvo nurodyta, ką turi
j nisteris Tavakoli. Jie net yra įs
Karpovas laimėjo
kas — Poziūnėlių parapijos kle- išvesti iš salės. Tada kunigai atteigę Islamo revoliucijos kovoto
bonas kun. A. Jokubauskas, Pole- I sistojo ir išėjo, o su jais ir visi ti
ju grupę, kuri bando sustabdyti
čempiono titulą
kėlės parapijos vyk. kom. sekreto- kinčiųjų komitetu nariai. Rajono
m u l u ir ajatolu sauvaliavimą. Sa
Merano. — Italijoj pasibaigė
rius — Polekėlės parapijos admi- pirmininko pav. A.Krikštanas,pakoma, kad abi šio kivirčo gru-;
. ,
, ,
nistratorius kun. J. Babonas ir Į matęs, kad visi išeina, norėjo kipės yra tokios stiprios ir įtakin- j P * 8 ^ 1 0 • * * • » * *
federacijos
Pašušvio parapijos vyk. kom. tus tikinčiųjų komitetu narius su
gos, kad ajatola Khomeinis neno- čempumatas. Sovietų Sąjungos
ir pasaulio čempionas Anatalisergančio pirmininko įgaliotas: laikyti, o kai niekas jo neklausė,
Šiaurinės Airijos Lurgano mieste įvyko nušauto kataliko, miesto valdininko, laidotuvės. Šiandien S. Airijoj turi ri kištis į ginčus ir laikosi nuoša jus Karpovas išlaikė savo tituGrinkiškio ir Pašušvio parapijų Į pradėjo grasinti ir gąsdinti, saky- įvykti generalinis streikas, organizuojamas radikaliųjų protestantų grupių. Britai sustiprino provincijos apsaugą, bi liai.
klebonas kun. J. Vaičekauskas.
j damas: "Kurie išeisite, gailėsitės, jodami, kad gali prasidėti atviras civilinis karas.
Žemės reformos šalininku tar j lą, nugalėdamas pretendentą
Po tokio rajono vykd. kom. į mes jus pašalinsime iš komitetų
pe yra svarbiausieji vyriausybės Viktorą Korčnojų 6-2. Korč
pirmininko pavaduotojo A. Krikš- ; Tačiau niekas neišsigando ir visi
! ekonomistai, reformai
pritariąs nojus laimėjo šeštą ir tryliktą
!
Dešimt partijų baitano pareiškimo tikinčiųjų komi- i išėjo.
i ir pats premjeras Musavi. Jų n u o - , susitikimą.
tėty nariai pasipriešino, pareikš-Į M e s Polekėlės vyk. komiteto
I mone, Irano ekonominę krizę nu-! ?ėsi lygiomis.
darni, kad kunigai taip pat yra j i r r e v i z j j o s komisijos vardu, pra
' galėti galima tik pravedus refor- \ Karpovas laimėjo prie titulo
žmonės, jie tarybiniai piliečiai, o, į š o m G ) k a d ^% Ekscelencija, ei
i mą. T a i esąs kertinis visų kitų ša- j 260,000 doJ premiją. Korčnojus
be to, jie yra tikinčiųjų išrinkti ar j d a m a s t a i p § v e n t as ir atsakingas
j lies reformų akmuo.
į g a " s 160,000 dol. Korčnojus ne
įgalioti ir turį teisę dalyvauti, j p a r e į g a S j panaudotumėte savo
— Amerikoje lankėsi Suda-'
Gerai informuoti
Teherano į kartą kaltino Sovietų Sąjungą
Juk sukvietę aiškinti tarybinius į g a l i ą i r į t a k a > g i n a n t kunigus ir
no prezidentas Gaafar al-Nimei- sluoksniai tvirtina, kad žemės re- į už tai, kad ji neišleidžia išvyk Gdanskas.— Nepriklausomos padėtį, išreiškė vieningą nuo ry. Jis susitiko s u prezidentu f o r m a nuvertė ir pirmąjį I r a n o : ti jo žmonai ir sūnui. Tai esąs
įstatymus, tai kodėl ns visi tary- Į tikinčiuosius nuo diskriminacijos,
"Solidaru monę, kad pasireiškianti įtampa Reaganu i r su j o kabineto na premjerą Bazarganą. Jis jau buvo \psichologinis
biniai piliečiai gali dalyvauti?
į Q B a j n y c i ą n u o ateistinės val- profesinės sąjungos
spaudimas j a m ,
Rajono pirmininko pavaduo- j d ž k ) S j^įmosj į jos vidaus reika mas"' tautinė komisija Lenkijo ir vykstantys. 4ktnHiktai privalo riais.
užbaigęs reformos įstatymą iki į trukdąs susikaupti šachmatų
je 'beveik vienbalsiai — 57-niais būti šalinami ir sprendžiami tik
tojas A. Krikštanas pagrasino, į j u s
— Turkijoje Ankaros karinis 1979 lapkričio mėn., kada kilo, partijose.
balsais prieš tris priėmė rezoliu tai dialogo keliu, šia proga pri komendantas patvirtino buvu Amerikos ambasados okupavimo;
kad jei kunigai neišeisią, bus iš- i
. »_ , .
1981
m.
kovo
27
d."
ciją, kuria reikalaujama susilai mindami, kad ta prasme yra taip siam premjerui Ecevitui skirtą krizė, privertusi Bazarganą pasi-;
kviesta milicija. Tada tikinčiųjų J
F a S i r a s e ullJŲ
kyti nuo streiku ir kitu protesto pat pakartotinai pasisakęs ir po keturių mėn. kalėjimo bausmę. traukti iš vyriausybės.
komitetų nariai užprotestavo: "Jei j Pasirašė;
li'rmoc sutarti
demonstracijų iki ateinančių me piežius Jonas Paulius II-sis. Len Ją kritikavo Vakarų Europos
turės išeiti kunigai, išeisime ir
Žemės
reformai
priešinasi
ne!
i
m i j O S SUiatT}
Polekėlės parapijos
tų sausio mėnesio pabaigos. Šis kijos valdžios ir vyskupų atstovų vyriausybės.
mes. Jei jie negalės dalyvauti, ne- j
tik
dvasiškiai,
kurie
gavo
žemės
j
Frankfurtas.
— Vakarų Vokomiteto pirmininkas
kvietimas trijų mėnesiu sociali mišrios komisijos nariai nutarė
dalyvausime visi. Jūs neatskirsite j
— Irane jvyko piktos demon plotus po revoliucijos, kada Irano i kietija sovietų prezidento BrežStanislovas Rugys.
nėm paliaubom vis dėlto numa rengti posėdžius kas mėnesį.
;
mūšy nuo kunigu".
stracijos prieš Saudi Arabijos dvarininku daugumas pabėgo ar- nevo atvykimo išvakarėse pasekretorius — kun.
to vieną išimtį. Streikai bus lai
Salėje be tikinčiųjų komitetų j
paskelbtą taikos su Izraeliu pla ba kuriu žemės buvo konfiskuo- j sirašė su Sovietų Sąjunga sutar
Jonas Babonas
komi teisėtais tuo atveju, jeigu
nariu buvo rajono apylinkių pir- Į
ną. Jį, k a i p žinoma, atmetė i r tos. Revoliuciniai komitetai daug ; tį dėl natūralių dujų vamzdžių
ir Revizijos komisijos narys £"
Padetis Lenkijoje
būtų pasikėsinta prieš profesinės
mininkai ir dar grupė nežinomu j
Izraelis. Teherane valdžios kal kur pavedė žemes tvarkyti mu- j linijos statybos, kuri kainuos
Justinas Lenkauskas sąjungos atstovu saugumą. Trijų
Varšnva. — Lenkijos vyriau
asmenų. Kai kurie apylinkės pir- j
bėtojai reikalavo princui Fahdui, loms iki to laiko, kada žemė bus j daug bilijonų dolerių. l i n i j a iš
mėnesiu laikotarpyje profesinė są sybė atšaukė kariuomenės gru
(Bus daugiau)
mininkai i r kai kurie kiti asme-!
žemdirbiams
beže- j Sibiro pasieks Vakarų Europą ir
plano autoriui, mirties baus išdalinta
junga tikisi užbaigti derybas su pes, kurios buvo pasiųstos į kai
miams. Dabar paaiškėjo, kad ga bus 3,300 mylių ilgio. Europa
mes.
vyriausybe dėl Tautinio ūkio so- mus spalio 26 d. Kariuomenės
— Japonijos spauda paskel vę žemiu plotus, dvasiškiai nebe gaus 40 bil. kubinių metrų du
dalinės tarybos įsteigimo, dėl so- j štabo pareiškime sakoma, kad
bė, kad prezidento Reagano pa nori su ja atsiskirti. Dar labiau jų kasmet. Daugiausia dujų
cialinės komunikacijos priemonių i grupių vadai įteiks
raportus
eaus Vakarų Vokietija, tačiau
panaudojimo, dėl ūkinės refor-i valstybės tarybai apie pastebė- tarėjas valstybės saugumo reijų
numato pirkti: Italija, Pran
Maskva įspėjo
mos, dėl kainu kontrolės ir kitu Į tus provincijose maisto paskir-1 kai*™s' Richard Allen gavo i š
cūzija.
Austrija ir Olandija.
klausimų. Trijų žymiausiu viešo-U y mo prasižengimus, v a H i n i n - ! ^ P p n , » 1 ^ o p e 8 P ° n d e n ^ . , d u J™'
Prezidentai
Carteris ir Reaga
suomių partijas
jo tautos gyvenimo asmenybių - ! k ų apsileidimus.
^ ^ h ^ £ n « Laikrodžius
Maskva. — Sovietų " P r a v d a " nas nepritarė šiam bizniui, nes
"Solidarumo" vadas Walesa ^ i k e poma Takase. J a u Nixono
arkivyskupo Glemp, profsąjungos
jis pririš Vakarų Europos šalis
Popiežius Jonas Paulius II-sis l ku. Naujas Bažnytinės teisės kovadovo Walesos ir ministro pir paskelbė atsišaukimą į Vakarų I adnun.stracijos laikais Alten t u - įspėjo Suomiją labai stropiai pa prie Sovietu Sąjungos, kuri gali
Sinodo salėje, Vatikane, dalyva- j deksas yra II Vatikano susirinkimininko Jaruzelskio susitikimas Europos darbininkų unijas, pra-1 I * " f * 3 ^
j
^ " ^ ° rinkti asmenį, kuris pakeis pre panaudoti dujas politiniam šan
vo popiežiškosios komisijos ka mo vaisius, —pažymėjo Jonas
Varšuvoje yra laikomas istorinės š y d a n ^ jas paspausti savo v y - j 7 * ™ * * 1 ™""* < " ^
^ zidentą Kekkoneną, ragino ne tažui. Nors J A V vyriausybė
nonu teisės kodeksui peržiūrėti Paulius H. — Jis sudarys sąlygas
p a d a r y t i klaidų, kurios atneštų
reikšmės įvykiu, kuriuo prasidė riausvbes. kad jos siųstų į Len- i I e k t u v į P*"*™mo Japonijai
bizniui nepritaria, jame dalyvaus
plenariniame posėdyje. Posėdžio pilniau įgyvendinti susirinkimo
—Egipto ambasadorius Izra " d a b a r neapskaičiuojamų pada
jo naujas laikotarpis, siekiant nu kiją paramą maistu, kad lenkai
Caterpillar
Tractor Co.. General
dalyvių vardu šventąjį Tėvą pa nutarimus.
galėti krašto ūkinę ir socialinę galėtų sutikti ateinančią žiemą. elyje Saad Mortada susitiko su rinių". "Pravda", r a š y d a m a apie
Electric
Co.,
Dresser ir Cooper
sveikino komisijos pirmininkas j
Yamit miesto, Sinajuje delegacija. suomių politinių partijų suva
! krizę.
Maisto
stoka
galėtų
sukelti
Industries, šios bendrovės tieks
italas kardinolas Felici. Šia proga į
Paskelbė Brežnevo
Ji prašė, kad Egiptas persvars žiavimus, kurie p a r e n k a kandi
tartame žodyje Šv. Tėvas didžiai j
Varšuvoje posėdžiavo mišri spontaniškus liaudies neramu tytų Izraelio pasitraukimą iš Si d a t u s , primena, jog neutralumo pompavimo stočių, kompresorių
įvertino Komisijos atliktą darbą, j
laiške Reaganui
Lenkijos vyriausybės ir vyskupų mus, kurie galėtų turėti pavo najaus. Ambasadorius atsakė, kad politika i r d r a u g y s t ė s u Sovie įrengimus.
kuris buvo susijęs su dideliais! Mgjfcva. _ Sovietai paskel- atstovų komisija. Komisija svars jingus politinius padarinius, sa Egiptas laikysis Camp David su tų Sąjunga,
atnešė Suomijai
Bengalu rinkimai
surrkumais, su ilgais tyrinėjimais ^ Br^neyo
i ^ k ą prezidentui tė su mokslu ir kultūra susijusias ko Walesa.
tarties. Yamito gyventoju sun saugias sienas, nepriklausomą
Ateinantį
penktadienį vėl kumus jis suprantąs, tačiau jie
bei studijomis. Naujų laikų rei Reaganui, rašytą gegužės 25 d. problemas, pabrėždama laisvės ir
užsienio politiką i r naudingą
Dacca. — Bengalijos preziden
kalavimus, kuriuos yra iškėlęs II Laiške Brežnevas atsako į pre autonomijos svarbą mokslo ir kul ivyks Lenkijos komunistų parti turi tartis su Izraelio vyriausybe. prekybą su kaimynais.
to rinkimus laimėjo buvęs vice
Vatikano susirinkimas, išreikšti zidento balandžio mėn. laišką. tūros vystymusi, o taip pat iškel jos centro komiteto posėdžiai, Yamito gyventojai prašė leidimo
Sekmadienį kandidatą į prezi prezidentas Abdus Sattar, 75 me
juridinėmis
normomis
buvo
Amerika, vos pasibaigus II-jam dama mokslo ir kultūros ne-1 kuriuose bus svarstoma ekono- likti Sinajuje, kai pasitrauks Iz d e n t u s rinko centro partija. So tų amžiaus- Jj rėmė kariuomenės
Kanonų teisės kodekso atnauji
administracija.
Egipto cialdemokratai išrinko savo kan štabo viršininkas ir kiti aukšti
Pasauliniam karui, po trijų me pamainomą vaidmenį auklėjant' minė krizė. Vyriausybė vėl pa- raelio
nimo komisijos uždavinys, kurį ji
tų, pradėjo organizuoti Nato jaunąsias kartas ir jas skatinant kėlė 50 nuoš. gazolino kainas. ambasadorius žadėjo perduoti- šį didatą Koivisto praėjusį tre karininkai. Rinkimus teko orga
atliko su dideliu uolumu ir moks
nizuoti, kai populiarus preziden
bloką. Amerika, o ne Sovietų puoselėti tautinį palikimą. Buvo Vicepremjeras Rakowski paskel- klausimą savo vyriausybei.
čiadienį.
liniu gilumu, —pažymėjo popie
pažymėta,
kad
Lenkijos
tautinė
bė,
kad
netrukus
vyriausybė
patas
Zaur Rahman žuvo kariškių
— Slaptoji airių armija Šiauri
Sąjunga bando pakeisti pasaulį,
žius. Komisiją sudarė 93 kardi
kultūra,
atsispindinti
savituose
skelbs
visų
socialinių
krašto
jė
grupės ruoštame atentate. Antra
nėje Airijoje nušovė 40 m- pagal
rašo Brežnevas, sakydamas, kad
nolai bei vyskupai, atstovaujan
papročiuose, kultūros paminkluo gų tarybą. Jis nekalbėjo, kokią binį policininką. Ateinančią sa
— Šeštasis apeliacinis teismas sis kandidatas, — Awami lygos
visus nesutarimus būtų geriau
tys visiem penkiem pasaulio kon
se, gali būti praturtinta kitų, galią i r uždavinius t a taryba vaitę š Airijoje laukiama dau Detroite atmetė rumunų arkivys atstovas, tegavo 20 nuoš. balsų.
sia spręsti asmeniškai susitikus,
tinentam. S u jais nuolat bendra
ypač kaimyniniu tautu, kultūri turės.
kupo Valerian Trifa skundą dėl Jis paskelbė, kad rinkimai buvo
giau smurto veiksmų.
darbiavo 185-ki juridiniai patarė po gerų pasiruošimų.
niais lobiais. T a m tikslui atsiek
jo
pilietybės atėmimo. Teismas klastoti. Laimėtojas Sattar atsi— Federalinė Rinkimų komi
Sovietai paskelbė šį Brežne ti gali daug patarnauti kultūri
jai iš (įvairių pasaulio kraštų, vi
nurodė,
kad pernai Trifa pats pi i liepė, jog pralaimėiimą reikėtų
Nafta
vilioja
sija paskelbė, kad praėjusiuose
so pasaulio vyskupų konferenci vo laišką, nes prezidentas savo nis bendradarbiavimas su kito
lietybės
atsisakė. Jam gresia de priimti džentelmeniškai.
rinkimuose visi kandidatai į pre
plieno bendrovę
jų, Romos kurijos, universitetų paskutinėje kalboje plačiai cita mis tautomis. Komisijos dalyviai
portavimas,
nes jis jaunystėje pri
zidento vietą išleido 106,6 mil.
bei kultūros centrų ekspertai. Jo vo iš savo laiško Brežnevui.
klausęs
rumunų
Geležinei gvar
taip pat svarstė Bažnyčios rėmuo
New Yorkas. — US Steel Corp. dol. Ronaldo Reagano išlaidos
KALENDORIUS
Vadim Zagladin, Kremliaus se veikiančių katalikiškų organi-1 paskelbė, jog ji siekia perimti
nas Paulius II išreiškė gilų Baž
1941 m.
iki nominavimo 19.8 mil. dol. dijai, kuri surengė
nyčios dėkingumą už atliktą di patarėjas užsienio politikos klau zacijų problemas, aptardama ga- Į naftos bendrovę Marathon. Jei
Lapkričio 23 d.: Klemensas,
Prezidentas Carteris išleido 18.5 prieš Bukarešto žydus pogromą.
delį ir nepaprastai svarbų darbą. simais, pasakė spaudos konfe limybes sudaryti sąlygas tom or- Į šios dvi bendrovės susijungtų, at— Apie 100 lenkų ūkininkų lai Lukrecija. Doviltas. Liubarte.
mil.
Priimdamas iš Komisijos šio dar rencijoje, kad nuo pat atėjimo į ganizacijom toliau plėstis. Su pa- i sirastų 13-ta didumu biznio korLapkričio 24 d.: Protažas,
ko okupavę komunistų partijos
bo rezultatus, Šv. Tėvas įsiparei valdžią Reaganas kalbėjo apie sitenkinimu buvo priimta žinia, '• poracija su 21 bil. dol. metinio Marathon bendrovės, kurios cent būstinę Siedlice, apie 62 mylios į ^ o r a . Matvinas. Valdė.
goja juos visu rūpestingumu iš naujus lėktuvus, bombas, nau- kad pagal valdžios išleistą pot- biznio. Plieno bendrovė žada su- ras yra Ohio, perėmimą. Plieno Rytus nuo Varšuvos.
Saulė t e k a 6:47, leidžiasi 4:26.
studijuoti ir galutinai atbaigti jas raketas. Jei jis dabar pa- varkį, krašto kalėjimuose ir pa-; mokėti už Marathon 6.3 bil. dol. bendrovė geriau investuotų pini
— Zimbabvės premjeras Muga
ORAS
atnaujintą Bažnytinės teisės ko-|sikeitė ir ima kalbėti apie tai- taisos namuose bus leidžiama
Neseniai Du Pont Co. perėmė gus ne į kitas šakas, bet į savo ; be lankėsi Jugoslavijoje ir Rūmu
deksą, kuris papieziaus autorite-! ką. tai mes galime tik sveikinti,: praktikuoti religiją. Komisijos na- Conoco naftos bendrovę už 7.3 bil. liejyklų pagerinimą, pasakė O h i o , nijoje. Jis ieško prekybos ir pra-į Saulėta, temperatūra dieną
tu bus paskelbtas artimiausiu lai-{pasakė Zagladin.
| riai, apžvelgę dabartinę krašto į0\ Ohio poli'ikai pasisakė prieš i atstovas Kongrese Brown.
1 monės partnerių.
145 1.. naktį 30 1.

tikinčiųjų atstovams
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u j gautas prenumeratas
nesiunčiami. A n t DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

KOLEKTYVAS

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

Medžiagą siųsti: J. Šoliūnui
4545 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 6 0 6 2 9

PATARIMAI,
.•

PRANEŠIMAI

J . SOLIŪNAS

reikalingi bent du dokumen
tai (nesvarbu kuria kalba
jie buvo išduoti). Bendra tai
syklė tokia: juo dokumentas
seniau išduotas, tuo jis yra
geresnis amžiui įrodyti. Visiš
kai nėra reikalo jaudintis, jei
dokumentuose yra įrašyta jū
sų vardas ar pavardė kitaip,
Būsimiems
negu
jūs vadinatės dabar. Tai
pensininkams
nesudarys jokių sunkumų ar
Įvairiausių pensijoms gauti problemų. Reikės tik paaiš
pareiškimų užpildymas labai kinti įstaigoje, kad vardas ar
dažnai padaugėja naujųjų me pavardė buvo pakeisti. Ir vis
tų pirmaisiais mėnesiais. Ta kas.
čiau busimieji pensininkai tur
Neverta jaudintis, jei atvy
būt nežino, kad pensijų kus Amerikon save „pasijaugavimo reikalus galima ir rei ninote" ir naudojote vėlesnę
kia pradėti tvarkyti kiek anks gimimo datą. Šį reikalą gali
čiau.
ma lengviau sutvarkyti, patei
Bendra ir gera taisyklė yra kiant bent du dokumentus, o
tokia: jeigu norime, kad pen geriausiai — gimimo ar krikš
sijos čekis atsirastų mūsų paš to metrikus.
Socialinės apsaugos įstai
to dėžutėje vos pasitraukus
goje
jūsų klaus, kiek numatote
pensijon, tai visokiausius pa
reiškimus reikia užpildyti uždirbti sekančiais metais.
anksčiau. Mat, trunka bent 2-3
Pastaba: 1982-siais metais
mėnesius kol viskas sutvar
pensininkams
leistina uždirb
koma ir pranešama valstybės
ti
tokia
tvarka:
tie, kurie n ė 
iždui išmokėti čekį.
ra
sulaukę
65-kių
metų (vi
Pavyzdžiui; norint gauti so
siems
pensininkams
tarp
62-jų
cialinės apsaugos (sočiai security) čekį, pareiškimą reikia ir 65-kių metų) yra leidžiama
užpildyti bent du mėnesius uždirbti 4,440 doL per metus,
prieš pasitraukimą pensijon arba 370.00 dol. per mėnesį.
(negalima, tačiau, pareiškimą Pensininkams daugiau negu
užpildyti anksčiau negu trys 65-kių metų amžiaus bus leis
tina uždirbti (1982-siais me
mėnesiai).
Patarimas: asmenys, kurie tais) jau 6,000 dolerių.
Turime prisiminti, kad jei,
yra numatę pasitraukti pen
pavyzdžiui,
pensininkas su
sijon sekančių metų — 1982-jų
lauks
65-jo
gimtadienio
laike
— pradžioje, socialinės apsau
1982-jų
metų,
tai
jam
sekan
gos pensijoms gauti pareiški
mus turėtų užpildyti kuo sku čiais metais jau bus leista už
dirbti 6,000 dolerių, nepraran
biausiai — jau dabar.
dant
nė vieno mėnesio
Vykstant į artimiausią
pensijos
čekio.
socialinės apsaugos (sočiai
security) įstaigą būtinai rei
Patarimas: jei jūs planuo
kia pasiimti su savimi amžiui jate pasitraukti pensijon 1982įrodyti (geriausia gimimo ar jų metų (sausio ar vasario
ba krikšto metrikus) doku mėn.) pradžioje, jūs galite ir
mentus, savo socialinės ap toliau dirbti, uždirbti leistiną
saugos (sočiai security) kortelę sumą ir prašyti pensijos jau
ir W-2 formą ( tai maža kor- nuo sausio mėnesio pra
tytė, kurią kasmet išduoda džios.O pareiškimą pensijai
darbovietė, nurodant uždar gauti galima užpildyti (ir la
bius). Šiuo metu patartina pa bai patartina) jau dabar.
siimti su savimi W-2 kortelę už
1979-8ius ir 1980-sius metus.
Numatomi pakeitimai
Jei nežinote, kas yra toji W-2
Trūksta pinigų. Apie tai jau
kortelė — pasiimkite savo
valstybinių mokesčių (income rašėme. Ir vėl rašome. Ir atei
tax) blankus, nes toji W-2 kor tyje rašysime.
Kadangi socialinės apsau
telė dažniausiai yra prisegta
prie jūsų taksų pildymo blan gos pensininkams padėti iš
laidos nuolatos didėja, todėl
kų.
Jeigu neturite gimimo ar šio krašto vadovybė numato
ba krikšto metrikų, padarytų padidinti atskaitymus Medi— išduotų Lietuvoje, tai tada care nemokamo gydymo drau
amžiui įrodyti yra būtinai dime. Vadinasi, jei pensinin-

Metams besibaigiant įvai
riose socialinio gyvenimo sri
tyse įvyks nemažai pasikeiti
mų. Jie palies dažniausiai
mūsų vyresniuosius. Užtat
vertėtų kai ką ir mums vi
siems prisiminti.

metams
Chicago ir Cook County
$42.00
Kanadoje (kanadiškais d o l . ) . . . . $46.00
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$42.00
Užsienyje
$42.00
Kitur — Amerikoje
$40.00
Savaitinis
$28.00

Detroite vykusio Balfo XX seimo registracijos
komisija. Iš k.: Regina Garliauskaite, Birutė

kas norės pasinaudoti ligonine
ar gydytojų patarnavimais,
tai jam pačiam reikės mokėti
truputį daugiau. Kainos už
atskaitymus (deductible) nu
matomos padidinti. Jeigu pen
sininkams tai nepatinka, jie
turėtų protestuoti savo senatoriams arba kongresmenams
(ne mums, nes mes tegalime
jus tik užjausti).
Viena bėda — ne bėda. Tie
asmenys, kurie šalia Medicare turi dar ir Blue Cross ir
Blue Shield gydymosi apdraudas, atrodo, taip pat turės moketi aukštesnius atskaitymus
(premiums).
Pranešama, kad vadinamo
sios priedinės (supplementary) apdraudos pensininkams
Blue Cross ir Blue Shield drau
dimo bendrovės yra padidina
mos iki 19.08 dolerių per mė
nesį.
Dirbantieji asmenys 1982siais metais pradės mokėti
aukštesnius socialinės apsau
gos (FICA) atskaitymus. Su
ma pakeliama iki 6.70 procen
to.
Sava
prekyba
(self-employed) besiverčią as
menys turės mokėti jau 9.35
procento.
Aukščiausia suma, nuo ku
rios bus atskaitomi socia
linės apsaugos (FICA) mokes
čiai, yra pakeliama nuo
29,700.00 dol. iki 32,400.00 do
lerių.
PRANEŠIMAS
Visiems Chicagos apylinkių
lietuviams yra patarnaujama
įvairiuose socialinio gyveni
mo reikaluose Chicagoje.
Lietuvių Socialinių reikalų
tarnyba mielai pataria ir už
pildo įvairiausius pareiš
kimus kiekvienam asmeniui, o
ypač lietuviui.
Tarnyba veikia „Margučio"
patalpose kiekvieną šeštadie
nį nuo 9 vai. ryto iki 12:30 vai.
po pietų.
Atvykstant į tarnybos rašti
nę prašoma kartu atsinešti ir
visus reikiamus dokumentus
bei gautus iš amerikiečių įstai
gų laiškus ar pranešimus. Tai
palengvina paaiškinimams.
Pastaba: Socialinių reikalų
tarnyba, dėl mokslo ir kūry
bos simpoziumo, lapkričio 28
dieną n e v e i k s .

Januškaitė, Linas Mikulionis, Rožė Ražauskienė
ir Irutė Vizgirdaitė.
Nuotr K
Sragau8ko

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
PAIUNTINYBĘ REMIA
LIETUVOS PILIEČIAI
Lietuvos
pasiuntinybės
rūmams Washingtone reikia
būtino remonto. Apie tai
spaudoje jau buvo nemažai
rašyta ir rašoma. Pagal Alto
ir Lietuvių Bendruomenės
susitarimą, turi būti sudarytas bendras komitetas, kuris
rūpinsis lėšomis ir pasiuntinybės rūmų remontu. Tačiau,
kaip iŠ Lietuvos atstovo dr. S.
Bačkio lapkričio 14 d. paty
riau, toks komitetas dar
nesudarytas. O laikas bėga ir
laukti nėra ko.
Dar neseniai vienas žymus
Washingtono
bendruomenininkas man prasitarė, jog esą
nesvarbu, kas pasiuntinybės
rūmų remontui aukas rinks —
Altas, LB ar bendras komi
tetas, bet lietuviai tokiam
reikalui visvien aukos ir
reikiamą sumą sudės. Kaip
žinoma, lietuvių spaudoje skel
biami pranešimai, kad aukos
būtų siunčiamos tiesiai į Lietu
vos pasiuntinybę Washingtone. Taigi dar viena našta
gula ant Lietuvos atstovo
pečių.
Telefonu pasiteiravęs pas
Lietuvos atstovą, sužinojau,
kad iki lapkričio 14 d. į
pasiuntinybę aukų suplaukė
apie 5,000 dol. ir jau vykdomi
būtiniausi remonto darbai:
atliekamas sienų apipurškimas, kad nesiveržtų drėgmė,
užtaisomi plyšiai
sienose,
Žodžiu, atliekami tik patys
būtiniausi darbai, nes aukų
dar nedaug teatėjo. Įdomu tai,
kad aukas, nors ir neštambias, bet tikrai nuoširdžias,
atsiuntė
nepriklausomos
Lietuvos piliečiai: poetas
Tomas Venclova, neper
seniausiai iš Lietuvos atvykęs
L Gogelis, žurnalistas ir kny
gų autorius Bronius Kviklys ir
kiti. Aukų atsiuntė ir viena
kita
organizacija.
Tačiau
platesnės apimties vajus dar
nepradedamas, nes dar vis
nesudarytas bendras Alto ir
LB komitetas. Tai, kaip atro
do, Lietuvos atstovą dr. S.
Bačkį jaudina. Juk prieš akis
žiema, šalčiai, o pagrindinis
Lietuvos pasiuntinybės rūmų
remontas dar vis negali būti
pradėtas. Man atrodo, kad
skubi LB iniciatyva, kokia
buvo parodyta pradžioje,
pasiuntinybės rūmų remonto
reikalą jai iškėlus, daug pagel
bėtų. O juk iniciatyva galima
ir koalicijos rėmuose.
Šias mintis skelbiu jokių
oficialių asmenų neprašytas ir
neskatintas.
NORS t l Ū D N A S ,
BET ŠILTAS
LAIŠKAS i Š ANGLIJOS

Dalis svečių LB Detroito apylinkės valdybos ruoštoje vakaronėje su poetu Kaziu Bradūnu.
Nuotr. J. Urbono.

Spaudoje yra buvę užuomi
nų, kad smarkiai sunegalavo
Anglijoje gyvenančio poeto
Vlado Šlaito regėjimas, kad jis
jau nebegali dirbti tenykštėje
lietuviškoje leidykloje, o pensijos ar kokios šalpos iš valstybinių fondų negali gauti.
Todėl nenuostabu, kad kai

iiHiiiiiiiiiHniiiiuiiiiiiHiiiiiuiiiniiMMM

JURGIS JANKUS

Anapus Rytojais
Romanu
» 6 pusL Išleido ATEITIS 1878.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su penrfuntimu $7.73.
OI. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių.
miuiHiiiHiiiHmnimmimtnmiiiiiiii .
Tel ofiso ir buto: OLympic 2 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS

Rūkas yra mano geriausias
bičiulis
Senatvės prieangyje,
rūkas pradeda leistis ant
mano akių,
ant širdies
ir ant mano prisiminimų.
Dabar viską matau pro
rūką.
Rūkas,
rūkas
ir rūkas,
ir tik pro rūką
pasirodo man Tavo veido
prisiminimas.
Poeto eilėraščio prasmę
galima pratęsti tuo, kad pro tą
rūką sugrįžta mieli bičiulių,
anksčiau pažįstamų veidai, o
kartu ir tie, kurie tiesia jam
pagalbos ranką sunkiose
dienose. Jei būtų imtasi platesniu mastu iniciatyvos parinkti
poetui Vladui Šlaitui aukų
įvairiuose lietuvių telkiniuose,
tas rūkas gal būtų jam
lengvesnis. Iniciatyvos turėtų
imtis Lietuvių rašytojų draugija, Lietuvos dukterys, Balfas
ar kas kitas, kad toji parama
poetui būtų ne vienkartinė, bet
nuolatinė.
BIČIULIS
MICHIGANO
VALSTIJOJE
Mielas bičiulis inž. Juozas
Karklys, gyvenantis St.
Joseph mieste, Michigano
valstijoje, kadaise aktyviai
veikęs Lietuvių studentų
sąjungoje ir Akademiniam
skautų sąjūdyje, atšventė 15
metų, kai dirba Whirlpool
bendrovės tyrinėjimų centre
Michigano valstijoje. Per tuos
15 tarnybos metų Amerikoje
yra gavęs šešiolika patentų ir
yra vienas iš dešimties geriau
sių išradėjų visoje Whirlpool
bendrovėje, turinčioje 24,000
tarnautojų. Inž.
Juozas
Karklys buvo liudininkas
byloje, kurioje United Tech
nologies naudojo inž. J. Karklio patentą įrodymui, kad tai
yra pirmoji namų apyvokos
elektroninė kontrolė Ameri
koje. Tos kontrolės yra skal
bime mašinose, pardavinėja
mose Whirlpool ir Sears
vardu.
Elvyros ir Juozo Karklių
sūnus Rimas taip pat yra
inžinierius. Pradėjęs dirbti
IBM bendrovėje, Tuscon mies
te, Arizonoje, šešiolikai mėnesu
* buvo išsiųstas į Angliją,
Ten jaunasis inžinierius
gauna „Draugą", „Laiškus
lietuviams" ir bando užmegz^ ryšius su tenykščiais lietu******
VL.R

I

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

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

• 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 —
1?00.

kurie šviesesni lietuviai, ypač
rašto žmonės ar jo gerbėjai
Tauta ne vien dabartis, bet ir
Jungtinėse Valstybėse, ėmėsi praeitis. O jos ateitis lemta
iniciatyvos parinkti
aukų kurti priaugančioms kartoms.
sunegalavusiam
neeiliniam
A. Smetona
lietuviui poetui. Pvz. sostinėje
Washingtone Aldonos Aistie- __ . . - .
" _
nės iniciatyva poetui Vladui DR, ŽIBUTE ZAPARACKAS
Šlaitui buvo surinkta ir nu
Tefcf. — 337-1285
siųsta 270 dol. Po kurio laiko
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
per čikagietę Sofiją Jelionienę
OOMBS
kiekvienas aukotojas gavo
700 Nortfc MkMgaa, Saito 409
asmenišką poeto Vlado Šlaito
Valandos pasai susitarimą
laišką su eilėraščiu, nusakan
čiu jo dabartinę padėtį:

'įmetu
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Te! LU 5-6446
Jei neatsiliepta skambinti 374-8004
Priima ligonius pagai susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicere
Kasd.en 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 ta 4 vai ooptet

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

Tef ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 8lst Street
2 4 3 4 West 71st Street
Vai Kasdien nuc 10 v ryto ih I v p p
Vai.: p i r m , antr., ketv. ir penkt. 11:30
Ofiso tel RE 7 J468: rezid. 239 2919 , :
vai. ryto iki 3 vaL popiet.

Ofs HE 4 1818. Rez PR 6 9801
Dr. Ant. Rudoko Kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 5 l s t Street
Tel - GR 6 2 4 0 0

DR. J. MEŠKAUSKAS

'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)

Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 ir
9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai

pirmad antrad ketvirtad irflęn,l}^J
1 v O p T;k susitarus

Ofs. 742 0255

Ofs. tel. 735 4 4 7 7 : Rez 246-0067

Namų 584-5527

DR. E. DECKYS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
• - -.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą

Tel 372 5222,236-6575

Dr. ROMIAS PETKUS Z

DR. A. B. GLEVECKAS

AKi'j LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO VVABASH AVE.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarime-

DR. L D. PETREIKIS

Ofiso t e l . — 582-0221

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave,...
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W 71st St - TeL 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta freč '

6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5 2670 arba 489 444]

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS

INKSTŲ. PŪSLES IR ' '
PR0STAT0 CHIRURGIJA •
2656 W 63rd Street
Vai antr i 4 popiet •' ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545

0 0 O S LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel 6 5 2 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS "

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 4 9 t n Court. Cicero. III.

Vai:

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS

Į

CHIRURGAS
;
0
2454 West 71st Street
pirm , antrad . ketv ir penktad 2-5
ir 6-7 — iš ankstp s u s i t a r u s "
Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

0R. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St. CHicago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą h r m . aritr . treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ^ 6 8 vai vak Tręį ir šešt
u/daryta

6745 Wtst 63rd Street *
Vai pirm . antr ketv ir penkt •
2 - 7 ) šeštadienis pagal susitaftmą

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAH
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr.. trečiad ,
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tef. - 778 3400

Amerikoje

TUALETINIO
POPIERIAUS
NETRŪKSTA
Trinktelk į stalą, ir žirklės
atsilieps, — sako lietuvių pa
tarlė. S. m. sausio 20 d. Šioje
vietoje buvome „trinktelėję į
stalą", ragindami Lietuvoje
besilankančius iSeivius vengti
pokalbių su „Gimtojo kraSto"
— paties grubiausio sovietinės
propagandos organo — kores
pondentais. Ir Štai pagaliau
neištvėrusios atsiliepė ir „žirk
lės". Tiesa, ne pats „Gim
tasis kraštas", kuris į jokias
diskusijas su savo skaitytojais
nesileidžia, o tos pačios firmos
atstovė Amerikoje, būtent
Brooklyno „pažangiųjų" senu
kų vardu leidžiama „Laisvė".
Šita, atsiprašant, „Laisvė"
savo lapkričio 13 d. nr., at
rodo, ypač susikrimtusi dėl mū
sų tvirtinimo apie „Gimtojo
krašto" propagandos grubu
mą. Šitaip raSyti esą „per daug
storžieviška, labai negražu" ir
net „nekatalikiška" (lyg ko
munistai vertintų kataliky
bę!). Be to, mes esame kal
tinami nesugebą įžvelgti
„Gimtojo kraSto" korespon
dentų kažkokio — „korektiš
kumo" ir „geraširdiškumo".
Pagaliau mums metamas ir
toks iššūkis: „Norėtųsi išgirs
ti, kas, kur, kada .Gimtajam
krašte' parašyta ne taip, kaip
tikrovėje yra, Lietuvoje ar išei
vijoje"!..

Na, ir drąsumas tų „pažan
giečių"! Lygiai kaip ir Šiandie
ninių juokdarių • hitlerininkų,
aiškinančių, kad naciai neuž
siiminėja jokiu genocidu, ir siū
lančių tūkstantines premijas
tam,kuris „įrodytų", kur ir ka
da nacių užimtuose kraštuose
yra buvę koncentracijos sto
vyklų su krematoriumais...
Amerikoje ir Prancūzijoje keli
tokių „premijų" siūlytojai jau
atsidūrė už grotų — kartu su
tais, kurie už 19.95 dol. siūlo
plikius apželdinti vešliais plau
kais ar mirštančius nuo vėžio
gydyti abrikosų kauliukų eks
traktu...

gyvenimo sąlygų sudėtin
gumo, kuris norom nenorom
atsispindi net ir „Tiesoj" (ne
kalbant jau apie kai kuriuos
kultūros žurnalus ar geresnių
jų rašytojų romanus). Kai lei
dinys nesugriaunamu regulia
rumu visa tai, kas vyksta
Lietuvoje, piešia spiginančiai
baltai, o visa tai, kas Ameri
koje ir išeivijoje, — šėtoniškai
juodomis spalvomis, jis negali
nesukelti protingesniu skai
tytojo pasibodėjimo ir — juo
ko.
Kol „Gimtasis kraštas" vos
ne kiekviename numeryje tvir
tins, kad Lietuvoje nuolatos ke
liami gyvenimo standartai
(kai tuo tarpu Vilniaus ir Kau
no parduotuvėse beveik n e
įmanoma gauti nei ikros, nei
mėsos, nei riešutų sviesto), kad
Lietuvoje klesti tikėjimo laisvė
(kai niekur nėra nusipirkti nei
maldaknygės, nei katekizmo,
nei religinės minties žurnalo),
kad sovietuose užtikrinta tau
tų lygybė (kai rusiukams Lie
tuvoje galima mokytis rusiš
kai,
o
lietuviukams
Baltarusijoje • negalima), kad
Lietuvoje neskriaudžiami vai
kai (kai tūkstančiams iš gim
tojo krašto į Sibiro taigą gyvu
liniais vagonais ištremtų
kūdikių šiandien, jiems suau
gus, nemokama jokių reparacinių mokesčių), kad Lietuvoje
pripažįstami bei skatinami ta
lentingi rašytojai (kai tuo tar
pu iŠ visų bibliotekų, skaityklų
ir knygynų liepta išmesti I. Me
ro ir T. Venclovos knygas vien
dėl to, kad šie gavo leidimą
apsigyventi užsienyje) — tol ir
mes neatsiprašinėd ami skelb
sime apie „Gimtąjį kraštą" t i e
są: laikraštukas iš jo prastas, o
tualetinis popierius — dar
prastesns. Tad kam jį tokį iŠ vi
so mums į Ameriką siuntinėti?

Visame šiame bimbininkų ir
petronininkų purkštavime ky
šo prisipažinimas, kad jų or
ganas vis dėlto ne pats „gru
biausias", kad yra dar ir
grubesnių sovietinės pro
pagandos prankių už „Gimtąjį
kraštą"... Su šita mintimi, de
ja, reikėtų sutikti. Pati gru
biausioji ir šlykščiausioji agitpropo produkcija vis dėlto
šiandien skiriama ne lietu
viams, bet pvz. iraniečiams,
afganistiečiams, afrikiečiams
ir rytų azijiečiams, bandant
juos įtikinėti, jog amerikie
čiai vartoja visuotinai pa
smerkto nervinio karo priemo
nes (ką iš tikrųjų begėdiškai
daro tik patys sovietai). Baisi ir
propaganda nuo Stalino lai
kų, taikoma vidaus rinkai, pvz.
sovietų kariuomenėje tarnau
jantiems rusų ir azijiečių karei
vėliams, kuriems Pabaltijo gy
ventojai, daugelio liudininkų
tvirtinimu, vaizduojami kaip
klastingi fašistai, užkietėję hitlerizmo talkininkai, atsakingi
už tai, kad Rusijoje nėra duo
nos ir šiaip buitinių reikmenų.
O į Afganistaną siunčia
miems daliniams 'aiškinama,
kad jie einą kovoti prieš Vaka
rų imperialistus... ir kiniečius.

Ir kam Lietuvon nuvykus i e m s su t o k i a i s k o 
respondentais iŠ viso kalbėtis?
Juk kai tenykščiai atvažiuoja
pas mus, neverčiame jų foto
grafuotis kuriame nors neonacių žurnalėlyje ir nepristatome
juos kalbėtis su kokiais nors
birčininkų korespondentais.
Jei „Gimtasis kraštas" dar to
nepastebėjo, tai mes iš viso sa
vo spaudoj neskelbiame, kas,
ką ir kur iš Lietuvos čia at
vykęs mums prišnekėjo... Ir
taip darydami, tikrai nepra
silenkiame su brangių svečių
iš tėvynės pageidavimais.
Tad ir liekame prie ankstes
nės savo nuomonės: veržtis į
Lietuvą reikia visais būdais,
nežiūrint to (ar kaip tik dėl to),
kad „didžiosios tėvynės" mui
tinėse esame baisiai kratomi,
kad jon neleidžiama įsivežti
net ir Lenino draugo, Rau
donosios armijos kūrėjo Levo
Trockio raštų (tai ką bekalbėti
apie žmoniškas knygas) ir kad
„Tėviškės draugija" visaip ty
ko, kad tik neužsibūtume ten
daugiau kaip penkias dienas (o
tėviškės siauresniąja to žodžio
prasme kitiems pamatyti net
nėra vilties). Tačiau priedo dar
leisti laiką su korespondentais
tokio laikraštuko, kuris vis tiek
nespausdins to, ką tikrai norė
tume pasakyti ir kuriam rei
kia būti baisiausiai dėkin
giems, jei tik mums į lūpas
neįspraudžia nieko „macnesnio", kaip nekaltus pasidžiaugimus puikia Lietuvos gamta,
jos dar nespėtu užgniaužti kul
tūriniu savitumu ir jos papras
tųjų žmonių tikrai nuoširdžiu
h* širdį veriančiu vaišingumu
— tai jau ačiū, ne!
M. Dr.

Dr. K. Bobelis kalba. Darbo prezidiumas iš kai
rės: sekretoriai M. Pranevičius ir V. Mažeika,

pirmininkai — J. Stikliorius, A. Kasulaitis ir M.
Blynas.
Nuotr. J. Garlos.

RAMUS IR DARBINGAS SEIMAS
Vliko svajonės
Lapkričio 6-8 dienomis įvy
kęs Vyriausio L i e t u v o s
išlaisvinimo Komiteto seimas
Clevelande duoda Siek tiek
vilties, kad mūsų veiksniai
užims nuosaikesnes linijas,
vykdant jų pasiimtus užda
vinius, ieškos bendros kalbos
ten, kur reikalinga vieninga
visų lietuvių nuomonė ir talka,
vengs nereikalingos ir nenau
dingos konfrontacijos, nustos
svaidęsi nepagrįstais kalti
nimais ir t.t. Darbų, ar juos
dalinsimės, ar ne, užteks vi
siems. Tik nepristikime jėgų,
kurios reikalingos atlikti būti
niausius mūsų įsipareigojimus
tėvynei ir tautai. O toks pavo
jus yra, kai matome dir
bančiųjų Vliko valdyboje ir
taryboje amžių.
Sekant šį seimą ir palygi
nant su kitais seimais praeity,
kažkaip jis atrodė, lyg koks
Sviesus žiburėlis, kuris neužges mūsų netikrovės dienose, o
gal ir įsižiebs į visus mus
apimančią šviesą... Mūsų
politinėje ir kultūrinėje srity
betgi neturėtumėm vengti
konkurencijos — kiek galima
geriau ir daugiau pasiekti. Tai
turėtų padėti išvengti sustin
gimo formose ir metoduose.
Šio seimo pranešimai,
pa8kaito8, apyskaitos buvo
gerai paruoštos ir išdalintos
seimo dalyviams. Ir diskusijos
su nedidelėmis išimtimis,
nedažnai iškrypdavo į lankas.
Aišku, ir šis seimas negalėjo
apseiti be „auksaburnių", skardžiu balsu laidančių frazes,
keliant vienus į Šventųjų
sostus, o kitiems leidžiant tik
slankioti kaip menkaverčiams

ir r e a l y b ė

V. ROCIŪNAS
vabalėliams šioje žemėje. Neži
nia, kada tokie kalbėtojai paga
liau įsikals į galvą, kad tono
kėlimas ir tuščiažodžiavimas
jų argumentacijos nesustipri
na, o tik užtęsia darbą ir laiką.
Bet šiame seime, ačiū Dievui,
nedaug tebuvo. Todėl ir
užplanuota darbotvarkė galėjo
būti užbaigta. Vytauto Jokū
baičio, seimo rengimo komi
teto pirmininko, ir jo talki
ninkų buvo sudarytos sąlygos
darbingai Vliko narių ir svečių
metinio suvažiavimo nuotai
kai.
Pradiniai
pasikalbėjimai
Penktadienio vakare įvyku
siame minčių ir problemų
pasidalinime Lietuvių namuo
se, be oficialiųjų dalyvių, dalyvavo ir gražus klevelandiečių
būrys. Čia buvo paliesta Rytų
Lietuvos problema, Suvalkų
trikampis, Seinų katedros
klausimas. Už Lietuvos ribų
ten gyvena apie 230,000 lietu
vių, kuriais labai mažai tesirū
pinama. Jie ten traktuojami,
kaip mažuma ir gresia dideli
pavojai nutautimui ir nukrikSčionėjimui. (Suvalkų trikampis, kuris palaiko ryšius su ok.
Lietuva, stipriai maitinamas
ateizmo propaganda). Lietuvių patriotų kunigų nedaug,
Siūlyta Seinų katedros klausimą spręsti per Vatikaną (dr. K.
Bobelis),
Nusiskųsta (A. Rimkūnas),
kad Vlikas neturi planų ateieiai ir tokiam skubiam reikahri, kaip Austrijoje lenkų

Stovyklose gyvenančių lie
tuvių (o lenkų, pagal „Washington Post", yra net 60, —
000, kiti tvirtina, kad tik 20,000). Čia turėtų būti tiesioginė
Vliko pareiga, kaip ir buvo
anksčiau panašiais atvejais, o
ne Balfo ar LB (J. Pažemėnas).
Į Rytprūsius visas lenkų dėme
sys yra nukreiptas. Veikianti
sienų komisija turėtų to fakto
neišleisti iš akių. Dr. H. Brazai
tis: kodėl Vlike yra atstovau
jami atskirų regijonų lietuviai
— vilniečiai ir mažlietuviai.
Atsakyta — tai padaryta atsi
žvelgiant į tų sričių istorines
aplinkybes.
Pr. Razgaitis priminė lietu
viams iškeltų bylų už neva
kolaboravimą su naciais žydų
naikinime. Šiais klausimais,
atrodo, rūpinasi ir LB, ir
Vlikas, ir Barfas. Vėl buvo
iškelti žmogaus ir tautų teisių
klausimai, vėl kalbėta apie
Madride tebevykstančią konfe
renciją, apie prez. Carterio nuo
pelnus žmogaus teises ginant
(dr. K. Bobelis). A. Kasulaitis
tvirtino, kad lietuvių tauta
turinti daugiau šventųjų, negu
visos kitos tautos (partizanai,
Sibire nukankinti), bet mūsų
balsas nėra išgirstas. Dr. K.
Ėringis, neseniai pasitraukęs
iŠ Lietuvos, teigė, kad ok. Lietu
vai daroma didelė neteisybė,
kai ji, nors turėdama valsty
bėje lietuvių daugumą, „didžio
jo brolio" yra traktuojama kaip
mažuma.
Rutininiai
veiklos metai
Vliko fronte nieko naujo —
galėtume trumpai apibrėžti šio

seimo eigą. Vliko valdyba ir
taryba mėgino daryti, kas
mūsų sąlygomis įmanoma.
Šeštadienį pradėti oficialūs
posėdžiai. Seime dalyvavo 42
atstovai iš 15 Vliką suda
rančių grupių (kiekviena grupė
siunčia po 3 atstovus), tiktai
Lietuvos ūkininkų partija buvo
atstovaujama vieno ir Rezis
tencijos santarvė dviejų atsto
vų.
Po trumpų atidaromųjų kal
bų (Vytautas Jokūbaitis ir dr.
K. Bobelis) maldą sukalbėjo
prel. J. Balkūnas, sekretoriavo
M. Pranevičius ir V. Mažeika.
Mandatų komisija: L. GirinisNorvaiša, M. Valiukėnas, J.
Ardys, St. Lazdinis ir A.
Rimkūnas. Rezoliucijų komi
sija sudaryta iš L. Griniaus, Z.
Juškevičienės, A. Žukausko, T.
Blinstrubo, J. Virbalio, A.
Laikūno, K. Gaižučio, P.
Razgaičio ir J. Pažemėno.
Statuto komisijon išrinkti: J.
Jurkūnas, J. Daugėla, A.
Kasulaitis, Br. Bieliukas, J.
Virbalis, J. Giedraitis.
Atsistojimu pagerbta a.a. dr.
E. Draugelis ir kiti.
Žodžiu sveikino Alto pirm.
dr. K. Šidlauskas, Pasaulio
Liet Gyd. sąjungos dr. J. Valai
tis, Ateitininkų Federacijos —
J. Laučka (ir ALRK susivieni
jimo, kuris šiemet Švenčia 95 m.
sukaktį), Rytų Lietuvos Rezis
tencijos — A. Misiūnas, Algis
Regis — Mažlietuvių, A. Juške
vičius — reorgų, 0. Jokubaitienė — Balfo, LKV CV valdy
bos vardu — A. Jonaitis ir
Lietuvių namų direktorių var
du — Z. Dučmanas.
M. Samatienė, Vliko įstaigos
vedėja, pranešė, kad gauti
raštu sveikinimai i š Sakių
sąjungos, Kanados LB — J.
Simanavičius, min. St. Lozorai
čio, min. St. Bačkio, vysk. V.
Brizgio, vysk. A. Deksnio,
kons. A. Simučio, kons.
Zmuidzino, kons. J. Daužvardienės, atst. Balicko, kons. V.
Čekanausko, Lietuvių Fondo,
St Kasparo, Kanados LB —
J. Kuraitės, Venecuelos dr. V.
Dambravos, Australijos LB, V.
Dargio — Reorg. Bendr., birutininkių, Europos Lietuvio, Šalti
nio, kun. Steigvilos, Moterų
federacijos,
Argentinos
lietuvių, SLA.

politinės veiklos išplėtimas ir
koordinavimas ir tarptautinis
Lietuvos
interesų
atsto
vavimas buvo vykdomas".
Anot pirmininko, „šiais metais
jokių dramatiškų veiklos
pasireiškimų nebuvo, buvo
daugiau bendros rutininės
veiklos metai". Palaikomi
rySiai su Europos, Pietų Ameri
kos lietuviais, norima užmegzti
su Australija. „Elta" leidžiama
reguliariai lietuvių, anglų,
prancūzų ir italų kalbomis, o su
pertraukomis ispanų ir portu
galų. Užsiminė ir Vatikano,
Radio Liberty, Free Europe ir
Amerikos balso transliacijas į
Lietuvą. Išleista dr. J. Pajaujo
knyga apie Lietuvos genocidą
Paliestas Vliko namų įsigiji
mo klausimas, lietuvių poli
t i n i ų k a l i n i ų gelbėjimo
pastangos ir iškeltos bylos
„karo nusikaltėliams". „Vliko
valdyba galvoja sušaukti bend
rą -asų organizacijų posėdį
bendro darbo aptarimui".
„Kaip ir praeity, santykiai ir
kooperacija su Diplomatine
tarnyba, Altą, Balfu ir
Reorganizuota LB yra geri".
„Su PLB valdyba 1981 metais
jokių ryšių nebuvo". (Su maža,
bereikšme LB atskala Vlikas
palaiko santykius ir ją visur
proteguoja, o su visą pasaulį
apimančia organizacija neran
da reikalo bendradarbiauti.
Ambicijos,
konkurencijos
baimė, asmeniniai kivirčai
išskiria šias dvi gyvybines
lietuvių organizacijas!).
Vlikas pasisakė prieš Baltic
American Freedom League
pastangas amerikiečius įtrauk
ti į Lietuvos bylą pavadin
damas „nerimtu kreipimusi",
atmetė kaip- „nerealų lietu
viškos laisvės akcijoje", kaip
„nenaudingai
mėtomus
sunkiai lietuvių uždirbtus pini
gus". Siūlo veikti per jau es
amas organizacijas. (Atrodo,
kad negalima ieškoti naujų
metodų Lietuvos bylai kelti,
kaip tik tie, kurie jau daugelio
pripažinti pasenę ir keistini?).
Toliau pirmininkas pranešė,
kad turėjęs keletą pasitarimų
su JAV kongreso nariais,
pasimatęs su Argentinos
valdžios ir kariuomenės atsto
vais, su spauda. Kalbėjo apie
Madrido konferenciją, kuri dar
tebetęsiama, nes „nei Rytai,
nei Vakarai nenori konfe
rencijos sugriuvimo". „Jungti
nėse Tautose mes bent šiuo
metu neturime jokių galimy
bių Lietuvos klausimo prista
tyti — ten absoliuti Sovietų
įtaka". Pirmininkas esąs įsiti
kinęs, kad Lietuvos klausimas
turėtų būti mėginamas iškelti
per JAV ir Kanadą, nes „nei
viena
Europos
valstybė
Pabaltijo klausimo nejudins".

Gauta ir p e r s k a i t y t a
Clevelando mero proklama
cija. Henrikas Gavorskas iš
Venezuelos, atvykęs su
sūnumi, perdavė sveikinimus
ten gyvenančių 700 lietuvių,
pabrėždamas, kad Vliko atsto
vybė dirba kartu su LB ir santy
kiai visada geri. Perskaitytas
Argentinos įgaliotinio prane
šimas.
Dr. K. BobeUs, Vliko vald.
pirm., kondensuotame prane
šime pažymėjo, kad veiklos
planas — „bendras Lietuvos

(Bus daugiau)

šiame aukšte Salia knygyno vienoje jo pusėje — atžalynas, žemdirbių ūkininkų vaikai,
raštinė, kitoje — direktoriaus kabinetas.
Dabar, rusui — maskoliui Lietuvą ginkluota jėga
Plačiais mediniais laiptais iŠ prieangio į abudu užvaldžius, pasiryžusiam žūtbūt ją išbraukti iš gyvųgalu užlipi į II-jį aukštą, taip pat sutvarkytą, kaip ir jų eilių, atsisukus į ano meto Marijampolės gimnapirmasis. Tik čia priešais vieną klasę vra prieme- ziją, knieti paklausti: argi tie rūmai nebuvo kartu ir
nėlė, o iš jos į šoną durys į tamsią, mažiukę užtvarėlę j ū r i n ė s dramos vieta, kur ėjo kova su nenugalikarcerį" daboklę nusikaltusiems mokiniams baus- momis kliūtimis dėl savo krašto laisvės ir gyvybės?
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
ti Priešais tą klasę per visą sieną atidaromos (nuka1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
binamos) durys į iškilmių — aktų nedidelę salę
MOKINIIJ BUTAI IR APRANGA
su atitinkama scena. Abejose salės pusėse, prie
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
scenos, durys į nedidelius kambarius. Dešinėje —
„Būsim rėdyti ir išmokyti,
programų atlikėjams kambarys (užkulisai), o kairėje
Kaip vieno tėvo sūnūs"...
Priešais medinius namus — vaismedžių sodas ir koks nors kabinetas ar, reikalui esant, klasė,
Daina
daržai. Jų dešiniuoju kraštu, statmeniškai gatvės ir
Salės grindys — parketas. Lubos išklotos gipSešupės, platokas kelias — alėja -* grįsta akme- satūromis. Jų viduryje kabo sietynas. Sienų, iki
Butai. Jeigu pradžioje, gimnaziją tik įsteigus,
nimis, šalimais apsodinta medžiais. Už gimnazijos p U 8 es gelsvu ąžuolu išklotų, iSkartėlėse - sieninės p a s a k & Griniaus, baigusio"l887 m ' mokiniai saVo
visu plotu vaismedžių sodas paįvairintas žydinčiais lemputės, pridengtos riešuto spalvos kaušehais. Jos, privatiniame gyvenime dar buvo kiek laisvesni ypač
krūmais ir uogų kerais, besileidžiąs stambiais laip- 8 i e nos, nukabinėtos Rusijos carų paveikslais, o vyresniųjų klasių, tai netrukus po jos įsteigimo mokitais lyg terasomis žemyn iki pat Šešupės lankų - priešakinėje - dabartinio caro spalvotas portretas. niamĖ j p e ^ d a ^ pnd^
^ ^ tvarkyti iŠ kitur
slėnio. Pavasariais ledus išnešusi Šešupė užįeja ne
šioje salėje būdavo priimami aukštieji lanky- a t v y k t t » ų mokinių apmgyvenimo miesteI reikalas,
tik lankas bet siekiaur žemutinę sodo dali- Vaizdas tojai, rengiami minėjimai, koncertai, bahai, mokslo P a t varkyta taip, kad atvykusieji mokiniai negalėdavisais metų laikais išskiriamai viliojantis.
^įnazijo|| p^kirt^
m e t ų pradžios ir pabaigos aktai su provoslavų v o
ti
kur n o ^ ^
Dezinformuojant Vakaruo
įėjus per didžiąsias duris » gimnazijos vidų, atsi- pamaldomis (kol buvo joms įrengta koplyčia).
" butais.
butuose, vadinamuose mokinių
se gyvenančius lietuvius, gimrandi sijomis4kolonomis) paremtomis lubomis aukšPastatas apšildomas švediškų plytelių (koklinėApie tuos butas nebūtų reikalo čia šnekėti, jeigu
takraštiečiams tenka elgtis
tame
prieangyje.
Prie
sijų
—
skelbimų
lentos.
Grinkrosnimis
(pečiais),
kūrenamom
malkomįg)
jiems
nebūtų buvęs skirtas kone tas pats auklėja
kiek atsargiau. Tačiau ir jiems
dys
išklotos
plytelėmis.
Kairėje
prieangio
pusėje
—
m i s . Sargai jų atnešdavo iš kiemo vidun iš anksto, masis vaidmuo, kaip ir pačios gimnazijos, ir per juos
nesiseka propagandinę me
sargo budėtojo — skambintojo butelis. Tiesiog iš pr ieS prasidedant pamokoms, iškūrendavo. Nei nebūtu siekdami! tolvoiiT tikshiT
džiagą apdoroti taip, kad ji
prieangio — aukštos suveriamos durys į erdvią biblio- centrinio Šildymo, nei vandentiekio nebuvo. GeriaJie, stipriais ryšiais su gimnazija surišti, turėjo
bent paviršiuje įgautų įtiki
teką
—
knygyną.
Jo
priešakinė
siena
dideliais
lanvanduo
stovėjo
stikliniame
inde
(bakelyje)
būti'gimnazijoe
nuostatų vykdymo vieta, laukas net
m
a
8
namumo atspalvį. „Gimtasis
gaiš išsikišusi į sodą, o lubos paremtos dviem eilėm perkošiamas per anglis (filtruojamas).
tvarkos, drausmės elgesio atžvilgiu gimnazijos tapakraštas" nesugeba nė trupu
medinių
keturkampių
sijų.
Prie
šoninių
sienų
iki
lubų
Žvilgterėjus
į
šiuos
rūmus
iš
lauko,
kai
jau
buvo
t
y b ė J u o s e t u r ė j o b ū t i sudaromos priežiūros ir reikiačiuko atvaizduoti to Lietuvos
dvigubos knygų spintos, prie jų kopėčios virtu- išsikeroję krūmai ir suaugę medžiai, tiko su Mairo- m o au klėjimo sėkmingos sąlygos, įrodančios geros
tinėms pasiekti. Išilgai, rūmų viduriu, eina platus n i u tarti „Balti iš sodų žalių bekyšą. Tik brangią g į m n a z i j o s , besirūpinančios savo auklėtiniais, gerą
Ignorancija yra naktis žmogaus gyvenime, ir tai naktis be koridorius (grindys medinės). Jo Šalimis durys į kla- kalbą tėvų pamynę, jie mūsų širdis mažai teriSa". O v a r < j ą
ses. Klasės erdvios, Šviesios, su aukštais, siaurais kartu tas Širdis ir riSo, nes juose, nors ir svetimųjų
mėnulio ir Žvaigždžių.
(bus daugiau)
Konfucijus langais. Koridoriaus galuose per visą sieną langai, mokomi, mokėsi rinktinis Sūduvos kraSto naujasis

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

>

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 23 d.

•

. . .

PSICHOLOGIJA MOKSLO IR
KŪRYBOS SIMPOZIUME
Išeivių lietuvių psichologų
įnašas į mokslinių žinių lobyną
šakojasi: pirmoji sritis apima
bendrai žmogaus elgesį, antroji
— specifiškai išeivijos klausimus.
Šiame 1981 m. Mokslo ir kū
rybos simpoziume paliečiamos
abi sritys: ketvirtadienio sesijoje
(3:45 — 5:45 po pietų) — išei
vijos klausimus liečiantieji tyri
mai; šeštadienio sesijoje (1:00 —
3:00 po pietų — žmogaus elge
sio studijos.

Lietuvių Istorijos draugijos valdyba ir steigėjai lapkričio 15 d. jubiliejiniame minėjime. Iš kairės: vicepirmininkas
prof. dr. Jonas Račkauskas, k u n . P. Dilys, steigėjas k u n . V. Bagdanavičius, steigėja, kasininkė ir reikalų vedėja A.
Rūgytė buvęs 'Tautos Praeities" red. S: Dainauskas, steigė jas ir buvęs red. C. Grincevičius, sekr. S. Jakubonienė, ad
ministratorius P. Simoliūnas.
N * * - V. Račkausko

ĮSPŪDINGA LIET. ISTORIJOS DRAUGIJOS ŠVENTĖ

tis'

Po to pakvietė prie vaišėmis
__-.
-_,
apkrautų stalų
pasistiprinti.
josLapkričio
draugija 15
paminėjo
įsi-j vilčių
greitaiyra
atgauti
^Bagdanavičiui
^ ^ y ^ sukalysišl
d. l i e tsavo
. Istori-,
blikų ateitis
liūdna.nepnklau-:
^^S\Kmi ^ . ^ maJ
v
kūrimo Chicagoje 25-metį. 2v.;somybę.
| n o s i d r a u g i j o s n a rių Durnbriep. p. už mirusius dr-jos narius| Kitas kalbėtojas buvo kun. dr. 1 ^
Genienės,
Petrušienės
specialias
pamaldas
atlaikė; J. Prunskis. kuris kalbėjo apie, J a k u b o n i e n ė s
paruoštais valvysk. Vincentas Brizgys, vargo- į V tomo 1 knygą, skirtą Vilniaus i giais. Net ir vynas buvo duodanavo muz. Manigirdas Motekai-' universitetui, ši knyga dar tė :mas veltui.
tis. Pamoksle vysk. V. Brizgys j bėra spaustuvėje, bet ji greit
Laimėjimus pravedė A. P.
linkėjo, kad ši dr-ja dar ilgus į pasirodys.
! Bagdonas ir P. simoliūnas, pa
metus gyvuotų ir daug padary-j Apie Kęstučiui skirtą veikadedami dviejų jaunučių pageltų siekdama savo tikslų. Pamal-1 ią trumpai pranešė dr-jos viceibininMu. Tuo metu buvo M.
dcse dalyvavo apypilnė koply-, pįrm. Apolinaras Bagdonas, ši
jSmilgaitės paruošta vaizdąjuosčia dr-jos narių ir svečių.
į knyga irgi tebėra spaustuvėje,,
,
. _ T ,
..
J
.
Z
«jt»s«a- M i L l * . , . * . ,
. . T . , . , i te, rodoma apie L. L dr-jos veikjlą. Žmonių buvo apie 200.
Jaunimo centro mažojoje sa-jbet tikimasi dar pnes Kalėdas;,
^ ___._/ ^_
__._ „ ^
lėje vyko akademija, kurią ati- j išleisti. Ta proga jis perskaitė šventė tikrai puikiai pavyko.
darė
dr-jos
vicepirmininkas I k u n . Leonardo Andriekaus eiA. P. B.
prof. dr. J. Račkauskas ir pasiū- Į lėraščius iš ciklo "Kęstučio golė šiam susirinkimui ilgametį j dos".
Apie sukaktuvinę knygą, skir
dr-jos
pirmininką
JuoJERMULKOS KREFS1NY
zą
Jakštą
pakeltiprof.
Liet.dr.
Istori
tą L. I. draugijos 25-mečiui pa
jos dr-jos garbės nariu. Susi
Federalinis teismas nusprenminėti, kalbėjo dr-jos reikalų
rinkimas tam vieningai pritarė.
vedėja ir iždininkė Alicija R ū - d ė , kad Illinois aukšt. mokyklų
Po to buvo pagerbta ir viena iš
gyte. išreikšdama padėką me- atletinė sąjunga negali ortodokdr-jos steigėjų, jos spiritus mocenatams, kurių paramos dėka \ sams žydukams uždrausti dėvens reikalų vedėja ir iždininkė
L. I. dr-ja galėjo išleisti tiek : vėti jermulkas žaidžiant krepistorikė Alicija Rūgytė.
knygų ir žurnalą "Tautos praei-' šinį.
Valdybos sekretorė Stasė Ja
kubonienė įteikė A. Rūgytei
KNYGOS ANGLŲ KALBA
specialų padėkos adresą, o reviz.
komisijos pirm. Albina DumBOOKS IN ENGLISH
brienė prisegė gyvų gėlių kor
sažą.
Prof. dr. Tomas Remeikis
skaitė paskaitą "Tautiniai judė Cultural WeUsprings of FolTctales, by V y t Bagdanavičius, $6.00
jimai Sovietuose".
Daugiausia Curriculum. vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00
lietė disidentinius
judėjimus Lithuanian Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
Pabaltijo valstybėse. Silpniau
pages. $8.00.
sias pasipriešinimas komunisti And There was the Moon — Throtcing Stones at Birds, Poems
nei indoktrinacijai ir koloniza-,
by Danguolė Sadūnas. $3.00
cijai yra Latvijoje, nes jos ofi Vilnius University Four Hundred Years, by Albertas Bubras.
cialieji valdžios pareigūnai yra
$200
beveik visi iš Maskvos primes ZAthuanians in Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00
tieji latviai, kurie labai klusniai
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
vykdo Maskvos direktyvas. Dėl
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
stiprios kolonizacijos latvių pro
centas Latvijoje yra nukritęs Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskaa. $1.95
S o l i T f e t o ? gimimų 'mHOf knmimA:
The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R.
jimas vra latvių tautos sunai-1
Jurgėla. 387 pages — $15.00irinimu. čia nėra jokios pogrin-1 Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00
džio spaudos.
Estijoj tautinė dvasia yra The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00
stipresnė, nes daug vakarietiš- The Baltic States in Peace and War 1917-1H5. Edited by V.
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
k'i idėjų estai gauna iš kaimy
ninės Suomijos, o ir komunisti- The Battle of Gruenvald, b y I. Sokolnikov, $3.00
niai vyriausi pareigūnai dau Introductkm to Modern IAthuanian, by L Dambriūnas, A- Kli
mas. W. Schmalstieg. A Grammar and Teartbook for the
giau paiso estų tautinių rei- I
Lithuanian Language. $10.00
kalų. Buvo ir jaunimo demonstracijų.
prieš
komunistinę English-IAthuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
priespaudą. Pačių estų procen Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10-00
tas
yra aukštesnis "Estijoje, fothuania?s Jews and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis.
daugiau kaip 60.
$1.00
Stipriausias
pasipriešinimas IAthuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis.
komunistiniam režimui pasireiš
$20 00
kia Lietuvoje, čia ir komunis Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
tiniai pareigūnai šiek tiek pat- Namų-artvmos aplinkos žodynėlis, b y R. Černius. $2.50
riotiškesni, ir yra stipriai susi Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $0.00
organizavęs pogrindis,
kuris The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.
pajėgia leisti, palyginti, labai
$15 00
gausią pogrindžio spaudą. Ji pa
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
siekia ir Vakarų pasaulį. Lietu
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50
vių procentas Lietuvoje yra
LITHUANTA
100 YEARS, by A. Gerutis. $15.00.
80, beveik aukščiausi?s visoje
•Fighters
for
Freedom,
Lithuanian Partiaans. by J. Daumantas.
Sovietų Sąjungoje, išskyrus Ar
$1000
mėniją, čia katalikų Bažnyčia
Lithvania
Minor, by M. Brakas. $15.00
vaidina svarbią rolę ir Lenkijos
Thr
Baltir
Nations. by B. J. Kasias. $12.00
artima kaimynystė daro savo
Sudiev:
Gooč-bye,
by Eve Bates. $10.00
įtaką. Tačiau visų trijų respu-

NE SVISTS, NE SMETONS

f

CLASSIFIED ADS

Žemaičių valgis kastinys yra j
taisomas iš grietinės šitaip: j
puodynę įpilami kokie du šaukš
tai grietinės ir įdedamas sviesto
vllSCELLANBOUS
gabaliukas; paskui pradedama
sukti šaukštu, ir grietinė tirštė
SIUNTINIAI J LIETUVA
ja, bet vos tik atsiranda skysčio
ar sviesto kruopelių, puodas kai
ir kilus kraštus
tinamas ir sukama šaukštu ja
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
me esanti grietinė; paskui vis
Chicago, III: 60632, tel. 927-5980
pyliojama po keletą grietinės
šaukštų, žiūrint, kad nesusisuk
illllllllilllllllllllllfllllllllllllllilllllilliiiii
tų sviestas; pamažu susisuka
M. A. $ I M K U S
baltos spalvos masė; į ją pride
INCOME
TAX SERVICE
dama druskos, pipirų, svogūnų;
NOTARY
PUBLIC
šaldoma masė tirštėja; kastinys
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450
ilgai neišsilaiko, valgomas jis su
Taip p a t daromi VERTIMAI.
duona, o dar geriau su karšto
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Jr
mis, ką tik išvirtomis bulvėmis.
iitokie blankai.
P. Višinskis (iš Rastai).

R EA L EST AT E
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 apylinkė.
Kaina 80,000 dol. Skambint nuo 8 iki
8 vai. vak. tel. 815—838-3892.

ninniiiiHumimnnninnitiiiimiitinnH
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namo pirkimas — Pardavimas

Išeivijos tyrimai. Palygindamas
1956 - 1979 m. laikotarpio ketu
rias studijines anketas, Rimas
Petrauskas apžvelgs lietuvių jau
nimo tautines, religines bei kul
iiiiiimnmrinniiinuiiiitiiiuuiiiiHiiiiiHi
tūrines nuotaikas, nusistatymus
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
ir jų kaitą. Dvikalbiškumas bus
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
nagrinėjamas
kituose praneši
iš mūsų sandėlio.
Žodžiai nepažįstami, bet
muose: Vita Musonytė - AukšCOSMOS P A R C E L S E X P R E S 6
lietuviški
tuolienė svarstys, kaip dvikalbiai
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629
vaikai atsimena žodžius;
Algis
cvalrinti — lakti: Katė pieną
Norvilas nagrinės, kaip dvikal
SIUNTINIAI Į LIETUVA
cvakina.
biai vaikai renkasi, kurią kalbą
TeL — 925-2737
evakuoti — ciksėti (apie lai
naudoti, o Julija Zabarskienė pa
Vytautas Valantinas
teiks tyrimų rezultatus apie dvi krodį) : Laikrodis nustojo cvaki iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiutiuumumiiiimiiiii
kalbių vaikų intelekto ypatybes noti.
cvaksėti — belsti, kaukšėti:
bei sąryšį su tėvu vertybėmis.
Eidamas per bruką, čebatais
Žmogaus elgesio studijos. Jur
KILIMUS IR BALDUS
cvaksi.
gis ir Colleen Karužos analizuos
Plauname ir vaškuojame
cvaksyti — tiksėti, cvaksėti:
atsakingus ir neatsakingus asme
visų rūšių grindis.
ninių problemų rišimo būdus. Nukabink laikrodį: jis čia man
BUBNYS
Tradicinės stereotipiškos vyro ro cvaksys ir cvaksys po ausia.
Tel — RE 7-5168
cvaksoti — karoti, karuliuolės sukeliamas problema? svars
tys Aldona Grinienė. Justinas Pi- ti: Lapuose cvaksojo mėlynos imuiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitimiiiiii
kūnas supažindins su savo suda uogų kekės.
cvaktelėti — suduoti, taukš
ryta grafoskopine skale, naudoja
telėti:
Kažkas cvaktelėjo akme Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ma vaikų bei jaunuolių asmens
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
nim
į
galvą
ir nubėgo.
savitumams ir jų psichopatologi
Pardavimas ir Taisymas.
cvakaluoti — dažnai kur be
jai nustatyti.
M I G L I U AS T V
Šio simpoziumo psichologijos reikalo vaikščioti, važinėti: Jau
kai
tik
vakaras,
tai
bernas
ir
2346 W. 69 St., tel. 776-1486
sekcijos programai vadovaus Kęs
cvakaluoja į kaimą.
lllllllllllllllllllllllllllllililHIIIIIIUilIlUIII
tutis Trimakas.

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL
J.

Arti 73-cios ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų
mūrinis. Ten p a t 4 butų mūr.
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
Be t o turime gerų rezidencinių ir pajaminių nuo 5 iki 40 butų.

Skambinkit tel. 436-7878
SIMAITIS

MISCELLANBOCS

Popular Lithuanian
RECIPES
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Juoianina DauSvardleai

iflIlIlIlHItnilIlMIlMMIlIlIlItlIlIlIlItlilMIll

Įsigykite šią populiarią plokštelę
j
[
1

r
Ę
:
{
Į

RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA
TOSCA
TTTRANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHENIER
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIACCI

STASYS

BARAS,

tenoras

Stuttgart'o Simfoninis orkestras
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntim u $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti:
DRAl*(iAS. 4545 W. 63rd St.. Chicago, IU 60629

^iMiiuiiHiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiHiiiimiiiiiiimmiimmiiiiimiiHiimHHiiiiiu'Mfj^t;:

PLU MBlNG
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
«avo pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960
*nmnilnimHnminiiunu""m"""uiw

M O V I NG
Š E R Ė N A S p e r k r a u s t o b a l d u s ir
kitus d a i k t u s . I r i i toli miesto lei
dimai i r pilna a p d r a u d a .
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Šiom dienom Draugo apauatuvs
išleido aStuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardisnė vėl patikslino ir pagražino iią
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 ki
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamsa
eijose.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Knygų Skyrius
4545 W. 6Srd Street
Chkago, Illinois 60629
Kaina su persiuntimu $SM
Illinois gyventojai pridėkite dar
20 centų mokesčiams.

Cultural Wellsprings of FoTktales, by V. Bagdanavičius. $6.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Telef. — WA 5-8063
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
• iilititillllitlIiilIlIlilIlIlIlIlUIIIIMIIIIil'lll
The Brothers Domeika, b y L. Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Dvke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
Apdraustas perkraustymas
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
Įvairių atstumų
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95
Tel. 376- 1882 arba 876-5996
The Forest of Anykščiai, b y A. Baranauskas. $4.00
iimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiimiiimi
200,000,000 and Lithuania, by A. Gustaitis. $1.60
We Wiū Conąuer the World, by L Dovydėnas. $5.00
10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit
už apdrnudą nuo n
Ir autoinoONA, by V. T. Belajua. $5.00
'•illo PUS IIIU&.
The Sonata of Icaru*, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, seleeted and translated
FRAHK
ZAPOLIS
by J. Zdanys. $12.00
3208y 2 West 95th Street
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by L Šeinius. $5.00
Telef. GA 4-8654
Perfection by ExUe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by
Rimvydas Šilbajoris. $ 8 5 0
The Violations of Human Rights m Soviet Occupied Lithuania.
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $400.
DENGIAME IR TAISOME
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine
VISŲ RCŠIŲ STOGUS
J. Dauzvardis. —$4.75
Už savo darbą garantuojame
Puzinas, Color monography, album. $25.00
ir esame apdrausti.
A Color Odytsey — A. Galdikas. $16.00
Skambinkite —
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
nia., by V. S. Vardys. $15.00
A R W I ) n KIELAI
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. Tel.: 434-9655 arba 737-1717
$27.00
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA,
by Thomas Remeikis — 15.00 iiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifinimi
The Ordeal of Assad Pasha. A story by Ignas Šeinius. $200
LIETUVOS IST0R k '0$
Herdsman d Lmden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95
VAIZDINE SANTRAUKA
RecUms of No Admittcmce, by Danguole Sealey. $4.00
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia
Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA
Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
Straumanis. $16.50 įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Vnder the Stoord of Damocles, A novel by Anatole Kairys.
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
$10.00 mažiesiems, pagal amerikiečių lei
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis The voice
dyklų metodus.
outside the iron eurtain. $4.00
Kaina su persiuntimu $1.60
Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 1,51,5 TV. 6Srd St., Chicago, Užsakymus siųsti DRAUGO
m. 60629.
adresu.
\
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Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas, m .
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%.
PLATINKITE "DRAUGĄ".
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B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231
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VALOME
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REALTORS

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES
•
Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veiiavukę ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėlisvuke.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų i sūnuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai:
DRAUGAS, 4545 W. 6Sri S t .
Cfcic»Ko, IL 00629
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RINKTINES
NOVELĖS
P. A. ČECHOVAS
Ii rusų kalbos vertė
Jonas Valaitis
Knyga didelio formato, 344
psl., 35 įvairios savo turiniu no
velės. Leidėjas dr. J. Valaitis.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė,
1981 m,
Kaina su persiuntimu $8.80
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, I,5Ą5 W. 63 Street
Chicago, IU. 60629
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doB vaidybos rengtas sol. Onos
DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 23 d.
*
Blandytes dainų ir arijų į kon
certas. Dailiai vainikais ir žydin
laukęs 90 metų amžiaus. Jis bu-, Lietuvos Dukterų draugijos Ju
čiomis
gėlėmis
Gr.
Jezukaitienės'
vo
vienas iš seniausių šios apylin- j no Beach skyrius, vadovaujamas
mis pirmininkui tenka dalyvauti
St. Petersburg, Fla.
išpuoštoje
scenoje
bene
pirmą
kės aktyvių narių. Jo dukrai Kla- j Albinos Pilipavičienės, įvykdė
asmeniškai, kaip tai š. m. spalio
kartą
S
t
Petersburge
lietuvių
tar
rai ir žentui Juozui Virškams reiš Į sėkmingą vartotų daiktų išpardaLB FLORIDOS APYGARDOS 24 - 25 d. JAV LB IX tarybos 3-je
pe
pasirodė
viešnia
iš
toliau.
Solis
kiame
nuoširdžią užuojautą. Ve- j vimą.
sesijoje Bostone arba kartais ki
lionio
Prano Ponelio vardo at
SUVAŽIAVIMAS
Vjtės
dainos
meno
kėlią
apibūdino
tose sesijose ar konferencijose raš _ _ , . . . _ .
.
. .
P. Mikšys
minimui
apylinkės valdyba pa
Gr
S*™^
***
Darbingas LB aoygardos meti tu atstovauti LB Fl. apygardai!m u z l****£*
siuntė Lietuvių Fondui 25 dol.
k
* J 1 ? 1 !* 111 Haendeho konnis suvažiavimas ir puikus kon (1981 lapkričio 22 - 2 3 d. kul- i
įnašą.
ir pnvaPAŽYMIAI TfcVAMS
certas vyko š. m. spalio 31 d. Lie tūros darbuotojų konferencijoje į sfyatonjoj Miunchene
6
Konstancija
ir
Jonas
Štarai,
ak
Clevelande
ir
š.
m.
gegužės
*&*?*£P
į
*
*******
tuvių klubo salėje St. Petersburtyvūs šios apylinkės nariai, gra Chicagos mokyklose įvedama
d. JAV LB rytinio pakraščio T a . ! VI. Jakubeną Šiuo metu balsą lage, Fla.
v m
3 5 rof
žiai atšventė savo 45 metų vedy tvarka, kad mokinių pažymius
Suvažiavimą atidarė apygardos joninėje konferencijoje New Yor- j r a* d eP P • ^ l a n d Dainavimą
binę sukaktį. Dalyvavo iš Boca Ra atsiims tėvai Žvelgdami į paJ° ***** ? 3™y kvatrtepirmininkas Kazimieras Gimžaus ke). Floridos apygardos rūpesčiu I P
e
e l l a u viena
reisk iasi
ton — dukra Elvyra ir žentas • žymius ir susitikdami su mokyS
J
kas. Pasveikinęs suvažiavimo da išplatinta 30 egz. už 450 dol. dr. kf a>.i ° /
Morkus
Kaplanai, iš Worcesterio | ^ i ^ tikimasi, kad jie daugiau
f ^ į l i n k ę . Koncertą pradėjo
lyvius, apylinkių atstovus ir sve T. Remeikio knygos "Gpposition
brolis Petras Štaras, iš Lake Park j paskatins vaikus mokytis.
čius, invokacijai pakvietė PLB to Soviet Rule in Uthuania S g o d i n g a arija 1Se h ciel mi diyiClevelando
miesto
meras
George
Voinovich
kalbasi
su
Čiurlionio
ansamb
—
Stasė ir Albinas Štarai ir Boty1945
1980".
Dauguma
jų
pate-^
į
į
*
*
*
«
J^**™
5
*
garbės pirmininką prelatą Joną
PABADAS 63 GATVĖJ
Indie
N
11 11
1728
lio
pirmininku
V.
Plečkaičiu.
Nuotr.
V.
Bacevičiaus
rienė,
iš Juon Beach — Aušrotai, j
ko į amerikiečių bibliotekas b e i !
~
- P** " <
Balkūną.
amerikiečių politikų rankas. B la ; 1800). Toliau su gilia išraiška
iš Palm Beach — Stulpėnai, Virš- Prieškalėdinis paradas 63 gatGiliai prasminga malda prel. bai kutklių savo pajamų apygar i atlikdama lietuvių kompozitorių
kai, iš Lake Worth — Dovydai- vėj vyks lapkričio 21 d. 11 vai.
J. Balkūnas prašė Aukščiausiąjį dos valdyba paskyrė 100 dol. Lie ' dainas svajingai nukėlė klausy Palm Beach, Fla.
šrotienei, Biliūnienei, Deikienei, čiai, Tuskeniai, Rugys ir kt
Prasidės nuo Lee mokyklos prie
palaimos šiam suvažiavimui — tuvių Fondui, 50 dol Lietuvos lais tojų mintis į gimtuosius kraštus:
Ginčienei, Jakubauskienei, JokuSukaktuvininkams Štarams nuo 64 gatvės ir Tripp. Parado dasuteikti meilės širdžiai, tiesos pa vinimo reikalams ir 20 dol. Pa j Ten kur Nemunas banguoja —
baitienei, Pilipavičienei, Šalkaus širdžiai linkime sveikų ir laimin- lyviai 63-čia gatve žygiuos iki
SĖKMINGA GEGUŽINĖ
i A. Kačanausko, Dzūkų kraštas —
žinimo protui, pasiaukojimo dva saulio lietuviui.
kienei, Ščiukienei, Staškūnienei,
Pulaski.
LB Palm Beach apylinkės Staškūnaitei, Jakubauskui, Pili gų ilgiausių metų.
'A.
Vanagaičio,
Pavasaris
—
K.
sios, ryžto ir ištvermės darbuose.
Daug veikia LB St. Petersbur
valdyba š. m. lapkričio 8 d. su
j_ Kavecko,
Šį LB apygardos suvažiavimą go apylinkė, rengdama minėji. _ , , Liūdesys. . —V.
. „ , Kerbe. _ . rengė gegužinę, į kurią atvyko la pavičiui, Šalkauskui, laimėjimams
l G Juokdarys mėn
globojo St. Petersburgo LB apy mus, vaidinimus, su kuriais ap-! Ilio,
' J«*darys ^ n u l i s , Klajūnui, bai daug lietuvių; daugiau nei į dovanas aukojusiems ir visiems
Oi
laukiau
—S. Gailevičiaus.
Po
dalyviams.
linkė. Apylinkės valdybos pirm. lankė net rytų Fl. apylinkes, telA. + A.
,
. ,
,
M. Krasauskas, sveikindamas šuva kia lėšas Lietuvos laisvinimui (š.! P^raukos, antroje koncerto da- visas kitas šioje vietoje rengtas ge
TRUMPAI
žiavimo dalyvius, linkėjo sėkmės m. Vasario 16 LB surinkta 2374 i ^ e > *»*»ungai soliste atliko - gužines. Ir šį kartą atvyko daug
EDVARDUI ALKEVIČIUI mirus,
darbuose, naudingų nutarimų ir | d o L ) > Metimo reikalams, LB Svie- i Poucjuon dans les grans bois, iš lietuvių iš Pompano Beach, La Sol. Ona Blandytė-Jameikiene
nuoširdžiai užjaučiame žmoną REGINĄ, sūnų EDVAR
—L. Delibes ke Worth, Lentana, Jupiter ir ki grįžo iš St. Petersburgo, kur
įsipareigojimų tėvynei Lietuvai ir J t i m o t a r y b a i (rugsėjo vajus 359 ' operos "Lakme"
"
DĄ, dukterį LAURĄ, brolį VITĄ, seserį BIRUTE ir AL
tų vietovių. Dalyvavo atostogauto LB Floridos apygardos atstovų su
ES reikalams. Raštu suvažiavi- , d o l > ) r e m i a v i e t o s lituanistinę (1836 —1891), toliau keletas
jai: "Darbininko red. Jurkus, Kul važiavime turėjo dainų ir arijų
DONĄ, jų ŠEIMAS ir visus GIMINES bei artimuosius.
mą sveikino JAV krašto valdybos j m o kyklą, Lietuvių Fondą, plati- liūdnesnių dalykų: Šauksmas ir
pai,
Baltrukėnai,
Jauniškiai,
Jo
koncertą. Solistė iš gausios audi
pirm. V. Kutkus gėrėjosi Floridos j n a sp audą, minint birželio mėn. Paskutinis birželis — B. BudriūJUOZAS IR IZA PALUBINSKAI
cius, Baliūnai, Misiūnai, Vilkai, torijos — daugiau kaip 300 da
no,
Nė
žodžio,
drauguži
—
P.
LB apygardos augimu, dėkojo už j išvežimus ir Vasario 16 per radiją
LEONAS IR STASĖ KEŽENIAI
Zablockiai,
Zenkauskai
ir
kt
lyvių susilaukė daug plojimų, nuo
stropiai atliekamas pareigas ir j perduoda anglų kalba LB paruoš Chaikovskio, O jeigu liūdesį —
JULIJA
KEŽENIENĖ
Valdybos pirmininkė Irena širdžios padėkos ir buvo apdo
gausias aukas, linkėjo giedrioje j t a s programas. Sėkmingai veikia R. Gliere, Ruduo — R. Šopeno ir
VINCAS KEŽENIUS
nuotaikoje spręsti visas proble- j i r Lietuvių Fondo įgaliotinis J. pabaigai D'arte, iš operos T o s - Manomaitienė pasveikino gausiai vanota gėlėmis.
susirinkusius
į
šią
gegužinę,
pa
mas. S t Petersburgo Lietuvių klu Krivis, kuris nuo š. m. gegužės ca" — G. Puccini. Apdovanota
Albina Tomkienė gavo iš Lie
bo pirmininkas A. Karnius, raštu į m ė n . Fondui sutelkė 1.055 dol. gražių raudonų rožių puokšte, linkėjo visiems gražiai praleisti tuvos liūdną žinią, kad ten mirė'
sekmadienio
popietę.
Visus
pa
sveikindamas apygardos suvažia- j St. Petersburgo apylinkei priklau- publikai karštai plojant, bisui pa
Jos m o t i n a a- a - Petronėlė Kivevimą, pastebėjo, kad gaivalinga!^ jg4 nariai, kurie iždininko K. dainavo: Myli —nemyli. Nors ir kvietė atvykti į valdybos rengia- | riene
94 metų amžiaus,
Mirus Kaziui Griskai,
ir veržli LB padarė didžių darbų Urbšaičio dėka visi užsimokėję nušalusi solistė savo ilgą ir ne mą Naujų Metų sutikimą Šv. Po- i Už >o ssulaukusi
sieIa k u n
vilo
parapijos
salėje.
į
i
Andrius
Senkus
lengvą programą atliko pasigėrėpraeityje, taip ir ateitis laukia | solidarumo mokestį,
!
nuoširdžiai užjaučiame žmona,
Šv. Mišias, pasakė pa
,,.,,.
. . . . . ,
.tinai gražiai. Dainavimą solistei Nors ir daug žmonių buvo pri- matnašavo
daug iš LB. Linkėjo našaus dar
oksIa
Mišiu metu
važiavę, bet maisto ir gėrimų ne- **
^ ^
ALDONĄ GRIŠKIENĘ
Veikli yra ir Aaiksmio kranto į , i n o
bo ir brandžiu darbo vaisių. L BF1.
ikm
akompaniatorius
trūko.
Visi
sočiai
buvo
pavaišinOna
Blandytė-Jameikiene
puikiai
:
^
apygardos valdybos sekretoriaus apylinke, kunos centras yrą Pom l j E l k i
kuris> ^
iš š.
ir gimines Australijoje dr. Valentinę ir Ba
pagiedojo tris giesmes. Po pamal
Br. Kiiorės perskaitytas
ilgas pano Beach. Apylmke įsisteigė k i n d a m a s m u z i k o s akcentus, pri- ti. Maistas buvo labai skanus, pa dų dalyviai buvo pakviesti į res
lį Barkus, Laima ir Ritę Barkutes.
kondensuotai rašytas protokoas 1975 m. ir šiuo metu tun 75 na- d ė j o k o n c e r t u i d a i l a u s s p a l v i n € U ruoštas valdybos su dideliu būriu toraną pietums. Velionės dukrai
talkininkių.
liudijo apie praeitų metų suvažia nus, .jos pirm. yra Vyt. Stelmo m e
VIDA IR ALGIS KABALAI
Albinai ir žentui Vytautui Tomkas. Cia pateikti duomenys teliu
vimo darbus.
Po programos LB apygardos Valdyba nuoširdžiai dėkojo vi kams reiškiame nuoširdžią užuoSydney, Australia
dija jų darbus: Vasario 16 minė pirm. K. Gimžauskas, nuošir- siems šios labai gerai pavykusios
M. Šilkaitis, PLB valdybos vi- jime LB surinkta 624 dol., iš įvai- j džiirdėk'odamas~men[ni,nkams ir gegužinės talkininkams: maisto pa į J aut 3cepirra., pasveikinęs suvažiavimą nų parengimų gauto pekio auko- 1 svečiams
„ , ^ « , m e „*
„M1C„ dalyvavimą,
A*}™*™™* ruošimo vadovei Ginioteinei, Au-' Mirė a. a. Pranas Ponelis, su- —
už gausų
PiiBvvardu, savo gerai išmąstyto ta: Lietuvių Fondui 100 dol. LB pakvietė vaišių, kurias paruošei
je kalboje iškėlė aktualių klausi Švietimo tarybai 250 dol., Vasario LB ponios. LB Fl. apygardos su
mų lietuvių bendruomenės gyve 16 gimnazijai 100 dol., lietuviškai važiavimas buvo graži kultūrinė
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
nime. Konstatavo, kad LB išaugo spaudai 75 dol., Pasaulio Lietu šventė S t Peterburgo lietuviams.
į viso pasaulio lietuvius jungiantį viui 40 dol., pogrindžio "Vytis"
PO DAMOKLO KARDU n DALIS
Vr. Kulbokienė
junginį. Šiandieną LB apima ke leidiniui 20 dol.
turis kontinentus ir septynioliNaujas romanas, išleido LIETUVIU SAULIŲ SĄ-GA
W. Palm iBeach LB apylinkę
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
k'.ka valstybių. Vien JAV yra 10 ap atstovavo ir jos veiklą apibūdino
TREMTYJE,
I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
PATAISYMAS
jardų ir 71 apylinkė. PLB yra apyl. pirm. I. Manomaitienė. Iš
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piefiė
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
daugiaspalvė įsitikinimais, bet Sunny Hill, Fla., apylinkės, ku g. m. lapkričio 9 d. "Draugo"
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95.
vienalytė tikslo siekime, vis ieš rios pirm. yra kun. Jaraška, ir At laidoje ii S t Petersburgo, IFla.,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Užsakymus siusti:
kanti naujų kelių, naujų idėjų, at lantos apylinkės pirm. J. Urban a. a. dr. Bronės Zelbienės ne
4330-34 So. California Avenue
krologe korespondentas nepara
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street
liekanti didžius darbus. Įjungda atstovų nei pranešimų nebuvo.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
ma priaugančias kartas — jauni
Chicago, HL 60629
LB tarybos narė A. Kamiene, šė, kad dr. L Mačionienė atsi
sveikino
ir
Floridos
Tautos
mą į bendruosius Lietuvos reika dalyvavsui JAV LB DC-sios tary
4605-07 South Hermitage Avenue
Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių.
lus —bendros konferencijos, stu bos 3-je sesijoje Bostone š. m. Fondo atstovybės vardu.
Telefonas — YArds 7-1741-2
dijų dienos, sužadina jaunimo spalio mėn. 24 — 25 d., padarė
entuziazmą, uždega darbui. Glau platų pranešimą. Pateikusi atski
BADAUJA STUDENTAI
<?
'%
džiai su LB dirba Jaunimo sąjun rų tarybos sekcijų raštu paruoštus
ga, Tautinių šokių institutas, Lie pranešimus, kurie vėliau, mano Loyolos universitete, Chicagotuvių Fondas ir Sporto sąjunga ma, pasirodys spaudoje, išryški je, 200 studentų lapkričio 17 d.
planuoja įsijungti į LB darbą. Pa no kai kuriuos aktualius veiklos pradėjo 50 valandų badavimą,
norėdami atkreipti dėmesį į ba
likę tėvynę svetimųjų priespau klausimus.
daujančius pasaulyje. Studentų
Tht Goldeo Gem oi the Aget
doje, išsivežėme ryžtą padėti jai
Baigiantis esamai LB Floridos
visais galimais budais. Prelegen apygardos valdybos kadencijai badavimas pradėtas maldomis
By PATTY C. MCE, Ph.D.
tas palietė čia plačiuosius LB balsų dauguma nutarta busimąjį ir Misiomis studentų religiniame
(Knygos
autorė
amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
MARQUETTE FUNERAL H O M E
veiklos barus: švietimą, spaudą, metinį apygardos suvažiavimą centre, 1132 W. Loyola, Chicaatžymėjimą už savo darbu. Šioje knygoje ji aprašo apie
politiką, visuomeninius reikalus kviesti 1982 m. balandžio 24 d. St goje.
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vielos skirk anie Lietuvos gin
TĖVAS IR SŪNUS
ir kt. Savosios tautos išlaikymui Peter-brurge, Fla. Esamai apygar
tarą, o dali iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNEir ugdymui ragino įtaigoti savo dos valdybai .pavesta numatyti IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
ir kitur.)
sūnus, dukras leisti savo vaikus į kandidatus 1 būsimąją valdybą.
S
0
P
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S
lituanistines mokyklas,
steigti
1410 So. 50th Av., Cicero
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Grasi dovana
LB Fl. apygardos pirm. K. Gim
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
kiekvienai progai.
švietimo židinius savo aplinkoje
Tel. 47^-2345
žauskui padėkojus suvažiavimo lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
ar net šeimoje. Efektingiau remti
Puhlished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
AIKŠTĖ ALTOMOBil IAMS STATYTI
programos atlikėjams, atstovams dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Memoume ir kitur. Kaina su
Vasario 16 gimnaziją. Remkime
ir svečiams, apie 5 vai. užsitęsęs
Stotis WOPA 1490 AM
persiuntimu S28.lt. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
LB vadovų planus ir padėkime
darbingas ir sklandžiai praėjęs Transliojama iŠ nuosavos studijos
mokesCie.
juos vykdyti. Telkime lėšas lietu
suvažiavimas baigtas
Lietuvos Marcraette Pke., vedėja Aldona Daukus.
viškajai veiklai remti. Baigdamas
himnu.
7159 So. Maplewood Ave.,
kalbą linkėjo suvažiavimo atsto
DRAUGAS, 4545 Wett 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9
LB Fl. apygardos suvažiavimo
Chicago, IL 60629
vams su naujomis idėjomis, ryž
Tel. — 778-1543
tu bei pakilusiu darbingumu proga atvangai toje pat Lietuvių
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
klubo
salėje
7
vai.
įvyko
apygarmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiimii
grįžti. į savuosius namus.
UetuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Floridos LB apygardos pirm.
M
O
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L
Ė
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K Gimžauskas,
apžvelgdamas ^llllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHUIIIHIIIIIIIHIHIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIl^
apygardos nuveiktus darbus, pa
Įdainavo ' SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis
Ką tik išėjo i i spaudos MARUOS AUKfiTATTfiS
JURGIS F. RUDMIN
žymėjo, kad Fl. apygardoje vei
ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
autobiografija:
3319
SO.
LITUANICA
AVENUE
Tel. YArds 7-1138-St
kia penkios apylinkės, tik Miami,
kienė.
viename didžiųjų lietuvių telki
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
nių, sunkiai vyksta LB apylinkės
2424
W. 6*h STREET
Tel. REpublIc 7-1213
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
organizavimas. Yra daug prita
11028
Southwest
Highway,
Palos
Hills,
Illinois
Tel. 974-4410
Čia. autorė atidengia įdomiai menišką ir drauere šiur
kis. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo
riančių, net aukų surenkama s
kaime mergelė*. Šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur
bendruomenės reikalams. Pakar is pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno am} laikų sisPETRAS BrELIŪNAS
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės
totinai besilankant pirmininkui, s temoje.
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAfayett* 3-3572
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
Miami pažadėta sušaukti steigia |
Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol.
nėje formoje.
POVILAS i. RIDIKAS
mąjį apylinkės susirinkimą, tam
Į|
Užsakymus
siųsti:
reikalui apygardos yra įgaliotas
3354
SO.
HALSTED
STREET
TeL YArds 7-1911
Kaina su persiuntimu $7.%. Užsakymus siųsti:
P. Griškelis, kuris nusiskundžia 1
"DRAUGAS" 4545 W. 6Srd Street
VASAITIS - BUTKUS
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
sunkumais sudaryti valdybą dėl
E
Chicago,
IL
60629
144C
SO.
50th
AVE.,
CICERO, ILL.
pensininkų amžiaus. Palaikant
Tel. OLympte 2-1003
Chicago, IL 60629
ryšius su centrinėmis LB įstaigo-
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"NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS"

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 23 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

x Kalėdiniai papročiai - vaka
ronė gruodžio 11 d., 7:30 vai.
vak. Jaunimo centro kavinėje.
Rengia Chicagos skautininkių,kų Ramovė.

J. A. VALSTYBĖSE

X Arch. Rimantas GriškeUs,
kuris buvo Chicagos
miesto
Miro skulptūros projekto vado
vas, įsijungė į Čiurlionio galeri
jos veiklą, šiuo metu jis projek
tuoja Čiurlionio galerijai specia
lų kolekcijai sandėlį.

CHICAGOS
ŽINIOS
MELODINGA OPERETĖ
Melodinga operetė "Oklahoma" dabar statoma Candlelight
teatre, 5620 S. Harlem, Chicagoje. R. Rogers muzika skambi,
W. Pullinsi režisūra labai gera.
Pasižymi gerais balsais, ryškia
vaidyba.

Kun. Romanas Klumbis, il
gokai sirgęs ir gulėjęs ligoni
X Kotrynai Grigaitytei-Graunėje, paskiau gydęsis namie,
dienei, už poezijos rinkinį "Ma
šiuo metu darbuojasi Parker,
rių vėjui skambant", laimėjusiai
Ariz., parapijoje, kuriai priklau
1980 metų Liet. rašytojų drau
so net keturių genčių indėnai.
gijos premiją, premija bus įteik
ŽIAURUS VERSLININKAS
Jo dabartinis adresas yra toks:
X Ona Norvilenė, gyv. Marta Mokslo ir kūrybos simpoziu
Rev. Roman Klumbis, P. O. Box
Žymus verslininkas Ch. M. Almo metu ruošiamam literatūros ąuette Parke, buvo išvykusi į
238, Parker, Ariz. 85344, tel. banese, 44 m., buvęs čigakietis,
vakare, lapkričio 27 d., penkta Los Angeles aplankyti savo te
602 — 669-2354.
dabar gyvenas Spring Grove
dienį, Jaunimo centro didžiojoj tos M. Dirgelienės. Ta pačia
Danguolė Jurgatieaiė yra priemiesty, apkaltintas, kad, no
salėj. Pradžia 7:30 vai. vak. proga O. Norvilienė aplankė žy Organizacijų vėliavos lakpričio 1 d. LKVS "Ramovės" Chicagos skyriaus 30-ties metų veiklos sukakties minėįi- nauja JAV Liet. Bendruomenės
rėdamas perimti visą šeimos
Nuotr. P. Maletos krašto valdybos protokolų se
Dalyvaus pati laureatė, jos poe mesnes Los Angeles ir apylinkių me prie Lietuvos Laisvės kovų paminklo.
verslą, nunuodijo savo tėvą,
ziją skaitys aktorė Nijolė Mar vietas, dalyvavo Balfo baliuje,
kretorė. JAV L B K-tosios ta žmonos tėvą, žmonos močiutę ir
tinaitytė, o po to bus aktoriaus susitiko daugelį savo pažįstamų.
rybos trečiojoje sesijoje, kuri i bandė nunuodyti savo brolį,
Jono Kelečiaus režisuotas V. Lapkričio 19 d. su geriausiais
vyko 1981 m spalio mėn. » * .„.dedamas arseniką,
Krėvės '"Raganiaus" spektak įspūdžiais grįžo namo,
25 dienomis Bostoną JAV LB
BRANGSTA STUDIJOS
lis.
X šv. Kryžiaus ligoninė pa
Buvo išrinkta centro valdyba, naudingas. Jis baigėsi neeilinė- krašto valdybos pirm. Vytautui
LIET. MOTERŲ KLUBŲ
Illinois universitetas mokestį
x Dr. Antanas Razma Sovie cientams, gulintiems ligoninėje,
apie kurią bus pranešta, kai j o s i mis vaišėmis, kurios buvo skir- Kutkui pristačius, buvo patvir
tinta sekretorės pareigoms. Dan už mokslą nutarė pakelti nuo 10
FEDERACIJA
lapkričio
25
d.
vakare
rengia
tų suimto ir įkalinto Amerikos
tos viešniai O. Baužienei papasiskirstys pareigomis.
guolė Jurgutienė farmacininkė, iki 397c pradedant ateinančiais
lietuvio Vytauto Skuodžio rei Padėkos dienos paminėjimą ir
O. Rozmekienė
Po ilgokos pertraukos LMK
Pirmininkaujanti E . Dirnins- gerbti.
menininkė ir visuomenininke. mokslo metais.
kalu parašė laišką Valstybės specialią vakarienę. Tuo nori federacijos Chicagos klubo na kienė supažindino su tolima vieš
ŠAULIŲ VEIKLA
Visuomeninėje veikloje reiškiasi
departamentui ir gavo atsaky priminti, kad tai yra svarbi rės lapkričio 8 d. susirinko Jau nia iš Australijos Ona Baužiene.
ATEINA VOKIEČIAI
nuo mažens. Ji šoko tautinių
Amerikos
šventė.
mą iš Dean E. Fischer, valsty
Šiame laikraštyje senokai benimo centro kavinėn aptarti ak Ji, atvykusi i š Sydnėjaus ir da
šokių
grupėje
"šilainė",
dainavo
bės sekretoriaus asistento ir vie
Vakarų
Vokietijos
firma
x A. Šokas (Mrs.). Lancas- tualių klausimų ir išklausyti įdo lyvavusi minėtame LMKF suva- kalbėjom apie Vytauto Didž.
chore, buvo Studentų sąjungos j Q u e l l e draike su
amerikiečių
šųjų reikalų vadovo. Jis žinąs ter, Ohio, Adolfas Sabaitis, Hts., mių pranešimų. Pirmininkė M. žiavime, sutiko šį tą ipapasako- j šaulių rinktinės veiklą.
Atrogerai apie V. Skuodžio bylą. bet Mich., Juzė Rastas, Burtonsviile, Marcinkienė, pasveikinusi nares, ti iš savo veiklos Sydnėjuje, j dytų, lyg jos nebūtų, o i š tikrų- Detroito skyriaus^ pmnminkė, | w i c k e s bendrove perka Aldens,
nurodo Sovietų daromas kliūtis Md., Aldona Dyšienė, Ketterkig, pranešė, kad netekome brangių Lietuvių Moterų socialinės glo- j Jų šauliai žygiuoja visais fron- Detroito Jaunimo choro tėvų ko Inc., firmą, kurios centras Chinet JAV konsului su juo susi Ohio, visi, pratęsdami prenume savo skyriaus narių: M Kra- j bos draugijos. Tai nepaprastos į tais. Iškilmės kapinėse, laidoji- miteto pirmininkė, JAV LB cagoje ir kuri veda prekybą
siekti. Reikią laikytis vilties, ratas, pridėjo po 10 dol. aukų. sauskaitės, V. Virkau ir A. Vep- j energijos ir organizacinių suge- ! inai savųjų narių, įvairūs minė Detroito apylinkės valdybos vi paštu.
cepirmininkė, mokytojavo Lietu
kad žmogaus teisių reikalai pa Labai ačiū.
štienės. Prašė jas pagerbti vie. bėjimų visuomenininke. Ji į Syd- limai Jaunimo centre ar kur vių Bendromenės "žiburio" šeš
PERSPĖJIMAS LlPfeJCI
sikeis tarptautiniuose
santy
nos minutės susikaupimu. Ji nėjų atvykusi 1930 an. s u vyru, kitur neapsieina be unifor- tadieninėje mokykloje, pravedė
kiuose. Amerikos vardu jis pa
X Petras ir Elena Starevičiai, paaiškino kliūtis, kurios vertė Į
Daniel Goodwin, 25 m., kuris
organizuoti lietu- mvotų šaulių. Tai išorinė vei daug lietuviškų renginių. Ben
a D U pradėjo
žada reikalo neužmiršti
lapkričio 11 d įkopė į Hancock
Valencia, CaL, užprenumeravo šj poatostoginį susirinkimą kvie- j vius, įkūrė Lietuvių draugiją, kla. Vidinė, plačiai visuomenei
"Draugą" vieneriems metams sti pavėluotai Atostogų me- į turi buvo lyg užuomazga L i e t u - mažiau pastebima, irgi nesnau dradarbiauja "Drauge", "Dirvo dangoraižio viršūnę, lapkričio 19
x Birutė Saldukienė atvyksta
d. teisine gavo įsakymą liautis
savo anūkei dr. Almai ir žen tu, kur tik buvo reikalas, mūsų vių Bendruomenės Australijoje. džia. Prieš kurį laiką vykęs je" ir "Skautų Aide".
iš Washingtono ir Mokslo ir
tokius kopimus daryti. Uždėtas
tui kaip dovaną jų vedybų su skyriui buvo atstovaujama.
Taip pat prisidėjo prie liet. lai valdybos posėdis, pavadintas ru
OKUP.
LIETUVOJE
Kūrybos simpoziumo dienomis
jam metams bandomasis laiko
kakties proga. Ačiū.
kraščio "Mūsų Pastogės" įkūri dens derliaus pasidalinimu, pa
nori sukviesti simpoziume daly
i M. Marcinkienė vaizdžiai nu— Vytauto Sirijos Giros ro tarpis.
bėrė
gražų
skaičių
dolerių
įvai
vaujančius ir Chicagos apylinX Agnės Giedraitis, Worces-' g ^ ^ Lietuvių Moterų klubų fe- mo. 1961 m. įsijungė j Liet. Mo riems kultūriniams reikalams, maną "Raudonmedžio rojus",
PAVOJINGI ŽAISLAI _
kėje gyvenančius kėdainiečius j ter, Mass., pakeisdama gyveni- aeracijos suvažiavimą, įvykusį terų socialinės globos draugijos kaip spaudai, htuanistinėm mo Vojtecho Gajos išverstą į čekų
darbus.
Joje
nuo
pat
pradžios
pasitarimu — susirinkimui. Nu mo vietove, atsiuntė ir 5 dol. au spalio 24 d. New Yorke, kuria
Elinois optometrų sąjunga
kyklom, radijo valandėlėm ir kt. kalbą, išleido Prahos knygų lei
matyta patogiausia, mažiausiai kų. A. Giedraitis apsigyveno me ir ji, kaip atstovė, aktyviai iki šios dienos atsidėjusi dirba,
dykla "Vyšehrad". Tiražas — perspėjo, kad žaislai, kuriais lei
iki šių dienų yra jos pirminin
Spalio 25 d. valdybos posėdy 6000 egz,
užimta diena — ketvirtadienį, Tucsan, Arizona,
dalyvavo. Klubų atstovių suva
džiamos strėlės, plastikiniai ka
kė.
Labai
didelis
O.
Baužienės
je
apsižiūrėta ankstyvesniam
lapkričio 26, tuoi po dr. V. Ka
žiavimai
būna
kas
treji
metai
X J. Bauža Davidson, Mich.,
— Kaune pastatyta dailinin muoliukai ir kiti iššaunamieji
"Lietuvių susirinkime padaryta
klaida.
volio paskaitos, 7:30 vai. vak.
klausimams svar nuopelnas įkuriant
išvyko ilgesniam laikui į Flori svarbiems
ko - skulptoriaus Broniaus Za- įtaisai, yra pavojinos dovanos
styti, centro vaMytaT išrinkti! Sodybą" netoli Sydnėjaus, E n - skirstant aukas įvairiom instiJaunimo centre.
dą. Pakeisdamas adresą, atsiun
lenso gaminta 4 metrų aukščio vaikams.
adine
dabar d a r
le
ir
t.
t
Primintina,
kad
ši
o
r
g
a
|
^
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P
~
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tucijom.
pamiršta
Vasario
16
X Leokadia Sutkus Aquino, tė ir 5 dol. auką. Ačiū.
bronzinė skulptūra "Švelnumas".
VISAM GYVENIMUI
nizacija, prasidėjusi 1947 m Vo-! ^"^ į T ^ l B m ™ *>• ****į*l \ gimnazija. Klaida atitaisyta,
Chicago, 111., pratesdama prenu
X Dr. i. žemaitis, Frances kietijoje, išaugo į didelę o r g a - j t u i r * • * • « « * » * « •
&**'" p^gįfafajft gimtine. Kitas gal
KANADOJE
KALBUMAS
meratą, atsiuntė 25 dol. auką ir Kondrat, Izidorius Radzevičius,
vertmo v
nizacija
Jos
uždavinys
_
jung-'
i
Australijos
v
y
n
a
u
s
y
kiek
opesnis
reikalas,
apie
kurį
10 dol. už kalendorių. L, Sut K. Žygas ir Bernice Modeika,
— A. a. Petras čipkus po il
Už kankinimą ir nužudymą 86
ti visas laisvojo pasaulio lietu- Į į « « ? * ^ T ^ ^ J ? ? 5 " buvo kiek plačiau pasiginčyta.
kų Aquino skelbiame garbės visi atsiuntė po 3 doL aukų.
gos ligos mirė Montrealyje lap m. Chicago Heights senutės nu
ves moteris bendram tikslui,j *"• darbams užbaigti 60.000 dol. tai A. Voldemaro atvaizdas.
prenumeratore, o už paramą sa
kričio 15 d. Palaidotas iš Šv. baustas visam amžiui kalėti TyX Domus Remys, Oarendon Apie jos tikslus ir siekimus jau' Po įdomių pranešimų buvo Kaip žinoma, saulių salės rytinę Kazimiero bažnyčios lapkričio I
vai spaudai labai dėkojame. Ta
Jis papUr o n e n j i i a n j 19 m
pačia proga laiške rašo: "Links Hills, UI., Stasys Kemežys, Bal- ne kartą spaudoje buvo rašyta, prieita prie vietinių reikalų, prie sieną puošia 21 didžiųjų patrijo- 18 d. Liko našlė Teodora ir du
dęs ir kitų nusikaltimų: nužu
mų kalakutinių, šv. Kalėdų ir timore, Md., Peter Bielskus, Svarbu priminti, kad nuo 1950 savo klubo veiklos s v a r s t y m ų , tų atvaizdų. Jų tarpan nutarta broliai su šeimomis Amerikoje:
dymą,
padegimų, ginkluotų api
Naujų ateinančių metų visiems Ridgewood, N. Y., V. K. Bra- m. LMKF yra didelės tarptauti- i Abiturientų pristatymo rengi- įterpti Voldemarą ir partijų va Alfonsas Baltimorėje ir Jonas
plėšimų. I š kalėjimo jis negalės
"Draugo" darbuotojams". Ačiū zys, Livonia, Mich., Eugenia nės moterų organizacijos, vadi- niui visos pritarė. Anksčiau s u dus Šleževičių ir Krupavičių. Clevelande.
būti išleistas už užstatą.
Neturiu
blogo
žodžio
nei
prieš
už ankstyvus linkėjimus.
Pakulis, Rehoboth Beach, DeL, narnos General Federation of ruošti būdavo sėkmingi, n o r s ne
N. Montvilas, Windsor, Ohio, už VVomen's Clubs, pilnateisė narė. visi abiturientai tą s u m a n y m ą vieną iš parinktųjų, bet šiuos
'tniiimmiiiiiiiiiiinimfiiiiictnRimnn
X Kun. V. Miliauskas, Tustin,
Kai žodžius rašančiam teko įsiterpti
sisakė naujausių leidinių ir plok Ši teisė mūsų moterų pastango- priimdavo entuziastingai.
CaL, Viktoras Ankus, BloomAdvokatas
mis buvo nelengvai pasiekta, valdyba turės užtektinai žinių siūlant nepaversti šaulių salę
štelių.
field Hills, Mich., Ben Norkūnas,
Konferencijose kasmet dalyvau- šiam reikalui, visus d u o m e n i s fotografijų galerija, nes, kaip
GINTARAS P. ČEPĖNAS
x Jonas Šepetys, Detroit,
Detroit, Mich., pratęsdami pre
Lapkričio 23 d.
ja ir mūsų atstovės. Gyvai rešš- Į praneš sekančiam susirinkimui! besvarstytume, norint sukabin
2649 W. 63rd Street
Mich.,
visuomenininkas,
mūsų
numeratas, atsiuntė po 10 dol.
ti visų tautai nusipelniusių, ne
1943 m. JAV nugalėjo Japo
kiasi politinėj srity, griežtai pa nuspręsti.
Chicago, 111. 60629
bendradarbis, pakeisdamas ad
aukų. Ačiū.
turime tiek sienų, nei lubų. Be niją Tarawa mūšyje Ramiajame
sisako pavergtos Lietuvos klau
Tel. 776-5162
resą, atsiuntė ir 10 dol. auką.
Naudingų minčių ir pasiūlymų to, buvo pasiūlyta, jeigu jau no vandenyne.
X Aldona Aušiūrienė, New Labai ačiū. J. Šepetys, kurį lai simais, platina spaudą, siūlo re narės kėlė klubo atjauninirno
rima daugiau paveikslų, ar nebū
Kasdien 9—6 vai. vak.
1971 m. komunistinė Kinija
Buffalo, Mich., prie prenumera ką gyveno Spartanburg, So. Ca- zoliucijas, kurios ne kartą būna
Wubo ve&la
buvo
priimta
į
Jungtinių
Tautų
šeštad. 9—12 vai.
PrunrfoT šįmeT LMKF^atetot *?*** ~ *
- ^ ^ i tų gražu prisiminti čia' pat O u tos mokesčio pridėjo ir 10 dol. rolina,
Saugumo
Tarybą.
vavo centro valdybos pirm., da-,Augiau jaunj; }egų nes, v'vm
i e~'- - —
.
.
.
.
,
.
_
^
.
.
=_.,
.„.,
ir
pagal susitarimą
cagoje švyturiavusių visai išei
auką. Po 8 doL: Janina Pra. .. ,
,.
.
f, « '
noms pasitraukus, būtinas pakai- vijai Daužvardį, Šimutį, Grigai
IMIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1972
m.
Bolivijos
valdžia
pa
x Lietuvių Opera nuoširdžiai bartinė garbės pirm. M. Sama-! r.
ninskas, Antanas ir Jūratė Bu
*~:.».x
i taias.
tį, Vaidylą, Oiį. Jie labai daug skelbė karo stovį, teigdama, kad
driai ir Bruno Macianskis, visi dėkoja visiems tiems, kurie pir
uene.
į
prisidėjo,
kad ši šalis plačiai ati vyksta perversmo sąmokslas.
ko ir platino loterijos bilietus ir
iš Chicagos. Labai ačiū.
Klubų atstovių pranešimuose į Lietuvos atstovybės Washing- darė duris, šiai sugestijai pri
1976 m. mirė prancūzas ra Advokatas JONAS GIBAITIS
jau gražino šakneles. Daugelis
6247 So. Kedzie Avenue
nutarta tarimo negauta.
x Jonė Valaitienė, Western ta proga parašė trumpus laišku pasirodė jų pastangos ir darbai į tone rūmų remontui
šytojas ir meno istorikas Andre
Chicago, Iuinofe 60629
kultūrinėj
ir
socialinėj
srity,
skirti
didesnę
sumą,
kurią
apSprings, UI., V. Lukoševičius, čius su įvairiais pasiūlymais ir
MalrauTc, sulaukęs 75 m. am
Lapkričio
8
d
Šaulių
namuo
nuGrand Rapids, Mich., P. Rušins- patarimais. Daugelis ir auką Dirbama kiek sąlygos ir suge- Į tarti pavesta valdybai, o
Tel. — 776-8700
žiaus.
se vyko neseniai pasirodžiusios
kas, London, Canada, A. Kaz pridėjo. Visiems esame didžiai bėjimai leidžia. Suvažiavime da- j spręsti susirinkime.
1979 m 350 amerikiečių ap Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Susirinkimas buvo g y v a s
ir knygos ' T?r•_„ »eliai Arktikoje*'leido Pakistaną po JAV amba
lauskas, Orland Park. EI., visi dėkingi; kai kurių pasiūlymais lyvavo ir kitų kraštų atstovės.
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
pristatymas, gią knygą parašė
užsisakė naujausių leidinių už galėsime pasinaudoti, kai ku
sados užpuolimo Islamabade.
15 metų išvargusi Sibiro trem
didesnes sumas.
riais ne, nes prie dabartinių są
tyje Matilda Mėlienė.
Knygos
^
x DaiL Adolfas Valeška, Chi lygų kai ko visiškai neįmanoma
išleidimą finansavo Vyt. D. šau
cago, UI., Ramūnas Vidžiūnas, bepadaryti.
lių rinktinė Rinktinės dėka pra
Hinsdale, DL, pratęsdami prenu
Loterijos laimingųjų bilietų
eitais metais buvo išleista J.
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar
meratas, atsiuntė ir po 10 dol. traukimas įvyks operos baliaus
Prunskio redaguota knyga "Bė
neaiški. Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
aukų. Labai ačiū.
metu lapkričio 28 d., šeštadienį.
gome nuo teroro" ir stipriai pa
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl
Kas dar negrąžino bilietų šak
remti kiti šaulių sąjungos leidi
pakelti prenumeratos mokestįX Padėkos dienos šokius stu
neles, prašome tuojau pat at
niai. Pristatyme pasigesta ža
dentinio amžiaus jauimui ruošia
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
siųsti Operai. Gautos lėšos pa
dėtos meninės dalies, bet užteko
Pasaulio lietuvių jaunimo są
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip
dės mums išlyginti "I Lituani"
ir to, kad šaunusis jaunuolis
junga. Pradžia 8 vai. vak. Sau
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams
operos pastatymo nuostolį, o gal
V aid. Sadauskas paskaitė porą
lių namuose. Įėjimas: 4 doL
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir
dar kas nors liks ir sekančių
puslapių iš minėtos knygos ir
Gros "Aido" orkestras, (rp.).
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje.
metų pastatymui
šaulių bičiulio kun. J. Prunskio
Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
Operos b&Maun metrinę progra
x Išnuomojamas nuo gruo
puiki kalba, ne vienam ištrau
riems
metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, OOOK 0 0 U N džio 1 d. gražus butas su bal mą atHks Antrojo Kaimo ar
kusi ašaras. Žadėtas vaišes ska
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur Ame
niai paruoša *noterų vadovė M.
dais ir visais patogumais Hot tistai. Kviečiame visus, kas tik
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai
Dapkienė,
S.
TamulevičiūtėSprings. Ark.
Susidomėjus gali, šiuo būdu padėti Operai
siųstų čekius tik U.S. doleriais.
dar kaip nors laikytis šių dienų
Ferro, M. Gudaitienė, V . Petro
skambinti 501 — 623-9433.
Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
nienė ir M. Šeduikienė, čia pat
(ak.). ekonominėje krizėje. Vietų ba
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks
liui yra, bet jas prašome užsi
išplatinta netoli šimto knygų.
x Yra gera proga Jwgyti
nedidelis
prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per
sakyti iš anksto pas Operos vi"f mnchJse" biznį, kuris duos ga
Kad
minėtos
knygos
išvydo
daug
neapsunkins.
cepirm. Vadovą Monricn šiuo
rantuotai didelį pelną. Priima
dienos šviesą, didžiausia padėka
Jūsų,
telefonu: 935-619&. Jus visus
mi pavieniai ar su partneriais.
tenka rinktinės pirm VI. Tšgakviečia atsilankyti
Jonas Kelečius, Arnoldas Alekna ir Algimantas Dikinis repeticijos metu ruo
KUN. P. CIBULSKIS, MIC
Šitą grup? organizuoju dėl
šiantis Vinco Krėvės "Raganiaus" pastatymui IV Mokslo ir Kūrybos simpo naičiui, ant kurio pečių daugiau
Lietuviu Opera
15-os skirtingų vietų. Vacys —
„Draugo" administratorius
sia gulėjo visi rūpesčiai.
ziumo metu įvykstančiame literatūros ir Dramos vakare Jaunimo centre.
438-8967.
(ak.).
(pr.).
Nuotr. Algimanto Kezlo
J Yla
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