THE LIBRARY OF CONGRESS
REFERENCE DEPARTMENT
SERIALS DIVISION
WASHINGTON, DC 20925

(GRATIS)
PM

LAISVOJO PASAUUO UETUVTU DIENRAŠTIS
4546 WEST 63rd STREET

i_rri~nj/\iMiAi\i W O R L D - W I D I
VoL LXXVI

Kaina 25 c.

ANTRADIENIS

TELEFONAS (312)

T3/XILY

"TUE^AY^AUSIS^JANUARY

12, 1982

AUŠRA «r. 18 (58)

585-9500

Nr. 9

Popiežius smerkia
teisių laužymą

LIETUVIAI IR LENKAI
mažesniems kaimynams gali pri(Tęsinys)
mes
Lenkai jokiu būdu negalėjo pa}i savo įtaką, diktuoti savo
tikėti, kad Lietuva pati, be jų,valią. Bet lietuviai ir ne tik lietu
lenku pagalbos išsilaikys. O Vilnių viai, laikėsi nuomonės, kad Lenki
ta "merdinti" Lietuvos valstybė ja yra tik nemaža valstybė, kad
turės užmiršti, nes jai ir be Vil tautos didybę liudija ne gyven
niaus bus apsčiai bėdų. Bet įvyko tojų skaičius, ne jos nepasotinami
visai ne taip, kaip lenkai tikėjosi: apetitai kitų tautų atžvilgiu, n e
Lietuva kasmet vis stiprėjo, vis la jos išpūstas "honoras", o tai ką ji
biau augo jos autoritetas, o Vil davė pasauliui, j o kultūrai. Len
niaus ne tik nepamiršo, bet vis at kai pasauliui davė tik Koperniką
kakliau reikalavo grąžinti. Lenkai Žymiausias lenkų poetas Adomas
susidūrė su nepaprastu lietuviu Mickevičius save kildino iš lietu
atkaklumu ir vieningumu Vil vių; žymiausias lenkų kompozito
niaus reikalu. Lietuviai be per rius Šopenas buvo kilęs iš pran
stojo kėlė į viešumą Vilniaus klau cūzų; žymiausias lenkų dailinin
simą: ir spaudoje ir Tautu Sąjun kas Mateika buvo čekas- Tad a:
goje, ir Hagos teisme, ir visur, galima lenkus statyti greta vokie
kur tik jų balsą išgirsdavo kitos čių, prancūzų, anglų ar net italų?
šalys. O apie diplomatiniu san
Pirmieji Antrojo pasaulinio ka
tykių užmezgimą, kaip to reika ro šūviai buvo nukreipti į Lenki
lavo Lenkija, nebuvo n ė kalbos. ją ir galutinai sunaikino legen
Išvesti iš kantrybės lenkai ne kar dą apie lenkų tautos galybę. Didi
tą imdavo šaukti: "Marsz do tauta negalėtų atiduoti savo kraš
Kovna". Neperdėdamas galiu tvir to tik per 14 dienų. Didi tauta
tinti, kad per visą tarpukario lai priešintųsi ilgiau. Juk agresorius
kotarpį Lenkija nė su vienu kai buvo tik du kartus didesnis už au
mynu neturėjo tiek bėdos, kiek ką.
su Lietuva.
Bėgo lenkų kariai ir į Lietuvą,
gelbėdamiesi
nuo vokiečių perse
Nepriklausoma Lietuva nebu
vo labai vieninga ir vienalytė — kiojimo. Bet lietuvis karys, vesda
netrūko ir partijų rietenų, ir kovos mas internuotus lenkų kariškius,
už valdžią, bet vienas faktorius jau nebeturėjo širdyje pykčio. Jis
jungė visas partijas ir grupuotes iautė, kad karo audra, nušlavusi
— siekimas atgauti Vilnių. Šis sie Lenkiją gali užplūsti ir Nemuno
kimas vertė nepakęsti lenkų, verž šalį...
tis į kovą su jais. Netrūko čia ir
Laisva Lietuva devyniems mė
šovinizmo, bet jo apsčiai buvo ir nėšiams atgavo Vilnių ir jo kraš
pas lenkus.
tą dar labiau sulenkėjusį, negu
Tvirtindamas, kad tik dėl Vil prieš Pirmąjį pasaulinį karą, bet
niaus lietuviai neapkentė lenkų, džiaugsmas buvo neilgas. Toliau
būčiau neteisus. Lenkai visomis įvykiai klostėsi pagal Pupų Dėdės
teisybėmis ir neteisybėmis stengė kupletų žodžius "Vilnius mūsų, o
si prasibrauti į didžiųjų Europos mes rusų, Lietuvėlė nebe mūsų"
(Bus daugiau)
valstybių tarpą, valstybių, kurios

CHICAGO, ILLINOIS

"Sąžines prievartavimas — baisesnis už mirtį"

Roma. — Popiežius Jonas Pau- Į vos radijas paskelbė, šeštadienį
liūs II-sis sekmadienį griežtais žo- arkivyskupas buvo susitikęs su
džiais pasmerkė Lenkijos karinio Į Lenkijos premjeru
Jaruzelskiu.
režimo žmogaus teisių laužymus I Sakoma, kad jie "pasikeitė nuoLenkijoje. Grasinami, kad jie ne monėmis", aptarė kelius į norma
teks savo darbų, piliečiai yra ver lų gyvenimą.
čiami pasirašyti pareiškimus, ku
Arkivyskupas pamoksle kriti
rie nesiderina su jų sąžine ir su kavo valdžios reikalavimus, kad
jų įsitikinimais, kalbėjo popiežius- piliečiai pasirašytų lojalumo pasi
Šitoks sąžinės prievartavimas yra žadėjimus. Jis pabrėžė susirūpini
sunkus prasižengimas prieš žmo mą dėl suimtųjų ir kalinamų len
gų. Tai skaudus žmogaus garbės kų. Jų likimas sukelia skausmą vi
paniekinimas, kai kuriais atvejais sai lenkų visuomenei ir katali
dar baisesnis už mirtį, už fizinį kų Bažnyčiai, pasakė arkivysku
žmogaus nužudymą, kalbėjo po pas Glemp, pasakęs, kad Bažny
piežius Šv. Petro aikštėje susirin čia rašo laiškus, daro žygius iš
kusiems 30,000 žmonių.
vaduoti suimtuosius, sužinoti, kur
Popiežius Jonas Paulius toliau jie yra, kunigai lanko kalinius suItalijos policija ieško teroristų pagrobto JAV generolo, au kšto pareigūno Nato pietinio fronto kariniame štabe. Nuo
traukoje policininkai apžiūri ūkininko pastatus netoli Ve ronos. Šioje akcijoje Italijos policija jau sugavo 14 "rau pasakė, kad visas pasaulis, ypač I teikia jiems vilčių ir sustiprina
Europoje ir Amerikoje, toliau rū- i juos, pasakė primas Glempasdonosios brigados" teroristų, tačiau nė kiek nepriartėjo prie generolo išvadavimo.
pinasi dėl Lenkijoje įvykusių pasikeitimų, kuriuos atnešė karinės
Bandė nuversti
padėties paskelbimas. Jis atnešė
pagrindinių žmogaus teisių, pa- į
Libijos valdžia
grindinių tautos teisių pažeidi- j
Khartoumas.
— Žiniomis iš
mus. Pagarba žmogaus sąžinei yra
pagrindinė žmogaus teisė, kurią į Sudano ir Tuniso, praėjusią sa— Lenkijos valdžios sluoksniai garantuoja konstitucijos ir tarp- į vaite Libijoje įvyko valdžios perkalba užsienio žurnalistams, kad tautinės sutartys. Aš keliu savo į versmo bandymas, tačiau diktatoBriuselyje svarstoma Lenkijos padėtis
karinė lenku žvalgyba gruodžio balsą į Dievą ir kartu su visais j riaus Kadafio karinės jėgos, paBriuselis. — Vakar Belgijoje i si suskaldyti Vakarų frontą, nu- pradžioje išaiškino buvusių ko- geros valios žmonėmis meldžiu,i dedamos sovietų ir rytų vokiečių
suvažiavo Nato valstybių užsie- statydamas sąjungininkų vyriau- J munistų partijos vadų grupę, ku- kad mano tautiečių sąžinės ne- j karinių patarėjų .sukilimą numalnio reikalu ministeriai. Valstybės Į sybes prieš Ameriką, pasakė sekr. j ri buvo pasirengusi užgrobti vai- būtų uždusintos pasakė popiežius \ šino- Tripolyje ir ypač Benghasekretorius Haigas sekmadienį, Haigas, pridėjęs, 'kad būtų trage džią ir planavo prašyti Sovietų viename griežčiausių lenkų vai | zio miestt? vyko kovos, buvo daug
žuvusių, Libijos saugumas suėmė
atvykęs į Briuselį, pareiškė re dija, jei sąjungininkai suskiltų Sąjungos karinės pagalbos. Tai džios veiksmų pasmerkimų.
porteriams, kad jis ragins kitų ša dėl politikos Lenkijos atžvilgiu.
Lenkijos katalikų primas, arki šimtus žmonių.
sužinojęs, gen. Jaruzelskis pats
Kaip žinoma, prezidentas Realių ministerius aiškiai pasmerkti
vyskupas Glemp sekmadieni pa
Britanijos premjerė Thatcher paskelbęs karinę padėtį.
Sovietų Sąjungą dėl įvykių Len pasakė Londone, jog yra vilčių,
— Italijos policija suėmė 10 sakė pamokslą Varšuvos Šv. Au ganas gruodžio 10 d. pareikalavo,
kijoje. Bus kalbama, ką daryti, kad eventualiai Europos Rinkos "raudonosios brigados" teroristų. gustino bažnyčioje. Kaip Varšu- kad Amerikos naftos bendrovės iš
vežtų iš Libijos ten dirbančius
jei karinė priespauda Lenkijoje valstybės susitars dėl žygių prieš Jų tarpe yra įtariamas grupės va
amerikiečius. Valstybės departa
nebus atšaukta.
Sovietų Sąjungą ir Lenkiją, ta das Giovanni Senzani, buvęs FloSovietai atmeta
mento spaudos ryšininkas LarŠis Nato ministerių suvažiavi čiau ji abejojanti, ar bus imtasi I rencijos un-to kriminologijos prory Speakes pareiškė, kad ameri
australų proteste
mas yra nepaprastas, Lenkijos kri ekonominių sankcijų. Kancleris j fesorius, kuris esąs teroristų "prozės iššauktas. Amerikos vyriau Helmutas Schmidt pasakė televi- j tas". Nežiūrint suėmimų, polici- Tasmanijoje leidžiamas biule kiečių išvažiavimas vyksta pla
sybė pirmoji atsiliepė į lenkų val zijoje, kad jo nuomone, dėl įvy- j jai nepavyko rasti pagrobto ame- tenis Baltic Nevvs (1981 rugsėjis) ningai ir vyriausybė patenkinta
jos įsakymo vykdymu. Spaudos
džios nepaprastas priemones žmo kių Lenkijoje kaltesnė yra Sovie- \ rikiečio generolo Dozier.
praneša, kad Sovietų Sąjungos žiniomis, daug amerikiečių neno
— Valstybės sekretorius Hai ambasada Kanberoje atsisakė per
nių laisvei suvaržyti. Sekretorius tų Sąjunga, negu pati Lenkijos
gas po Nato ministerių konferen siųsti savo vyriausybei Maskvoje ri atsisakyti gerai apmokamų dar
Haigas pavadino lenkų vyriausy vyriausybė.
bų Libijoje. Vis daugiau išvyku
bę "karine chunta". Lenkijos pa
JAV žvalgybos
organizacija cijos Belgijoje, vyks į Izraeli ir Tasmanijos Bažnyčių Tarybos laiš sių amerikiečių vietoj darbus pra
skelbti kai kurių suvaržymų at pareiškė, kad apie Lenkijos pa Egiptą, kur tarsis dėl Camp Da- ką, kuriame išreikštas susirūpini
šaukimai: Lenkijos valstybinių skelbtą gruodžio 13 d. karinę pa vid taikos sutarties pilno įgyven mas dėl Marijos Taikos Karalie deda anglai, prancūzai, kanadie
lėktuvų skridimai į Europos mies dėtį JAV žvalgybos įstaigos žino dinimo. Sakoma, kad jis bandys nės bažnyčios Klaipėdoje užda čiai. Libijoje dirbo apie 1,500 ame
Įrodinėjama — žydai tvarko "Solidarumą"
tus, kai kurie užsienio korespon jo jau trys savaitės prieš paskelbi taisyti pablogėjusius santykius su rymo 1960 metais. 1981 m. birže rikiečių. Per mėnesį dar nė pusė
jų neišvažiavo.
Washingtonas. — Amerikiečių i A. Schindleriui, Amerikos Hebra dentų darbo palengvinimai, tele mą- Jau praėjusią vasarą Maskvos Izraelio premjeru.
lio 17 d. išsiųstame laiške kalba
žydų komiteto pirmininkas May- į jų kongregacijos pirmininkui, len fono ryšių atgaivinimai, sekre ir Varšuvos valdžios buvo paruo
— Irano prezidento brolis, par ma apie "religinės laisvės pažeidi
Nepaprasti šalčiai
nard VVishner ir B'nai B'rith | kų vyriausybė Edelmaną paleido, toriaus Haigo pavadinti "apsi šusios smulkius kovos prieš "So lamento narys iš Mashado mies mą". Po savaitės gautame atsa
tarptautinės lygos prezidentas
Chicaga. — Svarbiausia praė
Kalėdiniame laikraščio "Glos mestu nuosaikumu". Manoma, lidarumą" planus. Tik niekas ne to, buvo sunkiai sužeistas aten kyme ambasada aiškinasi, kad
Jack Spitzer pasirašė pareiškimą Szczecinski" numeryje išspaus kad daugelis Europos ministerių sitikėjo, kad bus imtasi tokio pla tate, o du jo sargybiniai nušauti. bažnyčios pastatą jau daugiau jusio savaitgalio žinia buvo ne
Teherano radijas paskelbė, kad kaip 20 metų naudoja Vilniaus paprastas šaltis, sukaustęs ChicaLenkijos vyriausybei.
Prašoma dintas ilgas straipsnis apie Len nepritars ekonominėms sankci taus teroro.
"Amerikos Filharmonija, jį įsigijusi pagal W i r apylinkes. Tūkstančiai aupasmerkti Lenkijos spaudoje ir kijos žydus. Tai Štetino miesto ko joms, tačiau gali būti nutarti kai
"Philadelpbia Bulletin" laik keturi užpuolikai.
televizijoje pasireiškusius išsišo munistų leidžiamas laikraštis- Jis kurių kultūrinių ryšių apkarpy raštis paskelbė, iog Lenkijos vy samdiniai", pabėgo.
LSSR valdžios nuosprendį, o Klai-; tomobilistų negalėjo užvesti ma— Rvtiniame pakraštyje, Con- pėdos katalikai naudojasi kitu p a - ^ i n ų , pirmadienį ^mokyklos buvo
kimus prieš žydus. Tie pareiški rašo, kad nuo 1947 metų žydai mai, diplomatiniai gestai.
riausybė ėmėsi žygių prieš "Soli
mai primena Hitlerio periodo tak Lenkijoje sudarė įvairių proble- Vienas svarbiausių Nato mi darumą", gavusi Maskvos grasi necticute, Maine valstijoje ir Ka
statu. Baltic Nevvs ragina savo uždarytos, daug žmonių negalė
tiką, sakoma pareiškime. Amba . mų. Tuo metu jie valdė saugumą, nisterių uždavinių bųs "signalas nimą, kad ji pradės karo žygį nados pietryčiuose buvo jaučia
skaitytojus nenustoti kėlus Klaipė- i jo nuvykti į darbus. Vėjai, leng
sada atsisakė priimti Amerikos | Q d a b a r v ė l b a n d o p a t e W i | v a l . Maskvai", kad ji neaštrintų padė prieš Lenkiją. Jau pernai rugpiū- mas stiprokas, 5,9 laipsnių Richdos bažnyčios klausimą spaudo vas sniegas sukėlė pusnis, kurio
terio
skalėje,
žemės
drebėjimas
žydų vadų pareiškimą.
džią per KOR grupuotę ir per sa ties Lenkijoje, nesiimtų jokių kitų čio mėnesį Lenkijos krašto apsau
je ir rašyti Australijos parlamen-1 se daug keliautojų įstrigo. Sekma
Akcija prieš žydus prasidėjo vo ryšius su "Solidarumu". Vėl žygių prieš Lenkiją ir užbaigtų gos ministerija pradėjo specialią padaręs mažesnių nuostolių.
to nariams. Taip pat kviečiama i dienį O'Hare aerodrome 9 vai.
— "Chicago Tribūne" žurna
Lenkijos televizijoje gruodžio 15 kaltinamas Michnikas. Atidengia žmogaus teisių laužymus. Sekre indoktrinavimo programą, kuri
rašyti padrąsinančius paramos ryto buvo 26 laipsniai žemiau
d. Varšuvoje ir kituose miestuo ma, jog svarbus "Solidarumo" torius Haigas apkaltino Maskvą, kareivius įtikinėjo, kad "Solidaru le buvo paskelbtas 49 istorikų,
laiškus Klaipėdos bažnyčios ko-į nulio, kas sumušė seną šalčio re
se ant sienų pasirodė antisemiti veikėjas Karol Modzelevvski, nors kad ji lenkų krizėje užima "dvie mas" sunaikins Lenkiją, atims jai politinių mokslų specialistų klau
miteto pirmininkui šiuo adresu: i kordą iš 1872 gruodžio 24 d.,
niai palakatai- įvairių lapelių at nešioja gražią lenkišką pavardę, jų bėgių" poziciją. Kremlius tiki- nepriklausomybę, jei nebus sulai- sinėjimas, ką jie laiko geriausiu
USSR, Lietuva, 235800 Klaipėda,! kada termometras rodė 23 žemiau
ir
ką
—
blogiausiu
JAV
preziden
vežė ir keliautojai iš Varšuvos į yra žydas. Jo motina buvusi žydė.
nulio.
kvtas.
tu. Geriausiu pripažintas Abra- Tarybinės Armijos 41 — 5, Sau-,
Vieną. Toje su valdžios pritari
Panašūs speigai palietė kitas
Kalbėdamas apie pernai lenkų
ham Lincoln, blogiausiu —War- norius Jonas.
mu platinamoje literatūroje žy
Lenkijai reikia
Aničas
puola
vidurio Vakarų valstijas. 2emų
ren Harding, Richardas Nixonas
dai kaltinami maisto produktu su spaudoje buvusį straipsnį apie žy
Du
"Solidarumo"
temperatūrų rekordai buvo su
nauju paskolų
išeivių veikla
pripažintu antru blogiausiu.
pirkimu ir spekuliacija. Varšuvos dų įnašą į lenkų literatūrą, laik
mušti Oregone ir Nevv Yorke.
vadai slapstosi
— Amerikos filmų ir televizi
radijas puolė dr. Bronislaw Gere- raštis sako, kad žydams labai cha
Varšuva.
—
Sausio
9
d.
LenkiGimtasis
Kraštas
persispausdi
Šeštadienį ir sekmadienį buvo dau
mek, buvusį "Solidarumo" vykdo rakteringa manyti, kad visa Len no Švyturio žurnale pasirodžiusį ios vicepremjeras Janusz Obo- jos 85 organizacijos pasirašė laiš
Varmi-a. —Iš Lenkijos slaptų giau gaisrų. Ugniagesiai turėjo
mojo komiteto patarėją. Šio žydo kijos kultūra yra žydų nuopel straipsnį "Kreivame veidrodyje", dovvski paskelbė, kad Lenkijai ką Lenkijos valstybės galvai gen. sluoksnių ateinančios žinios tei daug vargo su neveikiančiomis
protestuodamos gia, kad tūkstančiai lenkų atsisa pompomis, užšalusiais vandens
pavardė buvusi Lewartow. Kai nas.
kuriame Jonas Aničas jam būdin būtinai reikia užsienio valiutos Jaruzekkiui
"New
York
Times",
rašyda
vokiečių laikais žuvo jo tėvai, jį
gu stiliumi puola lietuvių "bur paskolų. Jis atidengė, kad Lenki prieš filmų direktoriaus Andrzej ko pasirašyti "lojalumo priesai hydrantais, keliolika ugniagesių
užaugino lenkų katalikų Gere- mas apie nuotaikas prieš žydu? žuazinę emigraciją" už tikinčiųjų ja užsienio vyriausybėms ir ban Wajda internavimą. Jo paskutinis kas", nors valdžia tokius tuoj at
teko paguldyti ligoninėn su nu
mekų šeima. Jis vadinamas sio Lenkijoje, sako, kad lenkų many padėties Lietuvoje atskleidimą. kams skolinga 28.5 bil. dol., ta- filmas "Man of Iron" yra nomi leidžia iš darbo. Iš "Solidarumo"
šalusiomis kūno dalimis.
mu, šią kampaniją
organizuoja
nistų, revizionistų agentu.
Aničas pasakoia, kad Lietuvoje j čiau, kol padėtis Lenkijos viduje nuotas "Oskarui"- Filmas per unijų centrinio prezidiumo, kuria
lenkų saugumas. Vėl pasklido
"Trybuna Ludu" puolė įtakin anekdotai apie žydus. Lenkijos ko remontuojamos ir restauruojamos nesusitvarkė ir vvriausybei dar nai laimėjo Cannes filmų festi me buvo 13 narių, pavyko pabėg
KAIJ2O>0RirS
ti tik dviem: Varšuvos skyriaus
gą "Solidarumo" veikėją Adam munistų valymuose 1967 ir 1968 bažnyčios, leidžiama religinė li tenka importuoti maisto produk valyje "Auksinę Palmę".
— JAV prokurorai, kurie aiš vadui Bujakui ir \Vroclawo vaiva
Sausio 12 d.: Modestas, TatMicbnik, kartu su Jaceku Kuro- metais apie 9,000 žmonių buvo teratūra, bet gebelsiškai nutyli tus, užsienio skolos ne mažėja, bet
dijos
pirmininkui
W.
Frasyniuk.
kino
buvusio
Irano
diplomato
Taiana,
Vaigėdas, Gidą.
nu vieną svarbiausių KOS — pašalinti, apkaltinus juos "sio specifinius religijos persekiojimo dar gali didėti. Lenkijai dar rei
Jiedu
veikia
pogrindyie.
Lenkijos
batabai
nužudymo
bylą,
pareiš
Sausio 13 d.: Hilaras, Veroni
KOR organizacijos veikėjų. Pir nizmu". Po to valymo apie 30,000 atvejus, kuriuos kelia pogrindžio kalingi nauji kreditai ir reikia
momis karinės padėties dienomis žydų išvažiavo iš Lenkijos. Tuo ir išeivijos spauda. Jis mini kun. daugiau laiko senoms skoloms ap kė spaudai, kad Alžiro ambasados teismai užbaigė jau 400 bylų prieš ka, Dargaudas, Gilvė.
buvo suimtas garsus Lenkijos žy metinėje kampanijoje buvo daug K. Pugevičiaus vadovaujamą Lie- mokėti, pasakė Obodovvski. Va- specialus Irano skyrius yra tikra karinės padėties laužytojus, dau
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:40.
giausia prieš "Solidarumo" veikė
das dr. Marek Edelman. kuris bu kalbama apie žydų "penktąją ko tuvių Katalikų religinę šalpą, o I karų valstybės gaus atgal savo pi- galvažudžių, teroristų landynė.
ORAS
jus. Teismai apkrauti bylomis.
vęs Varšuvos geto žydų sukilimo loną", jos žalą Lenkijai.
informacijos darbą vadina "pasi- Į nigus, tačiau jos dabar neturėtų — Libane įvyko susišaudyDebesuota, vėjuota, tempera
vienas svarbiausių vadų. įsikišus
nutraukti ryšių, kalbėjo viceprem ; mas tarp dviejų
musulmonų "Solidarumo" likučiai skatina pa
pinigavimu
syvia
rezistencija
tūra
dieną 5 l., naktį minus 10 1.
Amerikos žydams, ypač rabinui
(Elta).
I jeras ekonominiams reikalams.
! milicijų, žuvo 5 žmonės.
(Bus daugiau)
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Lietuva vis d a r pavergta.
Laisvame
krašte
esantieji
lietuviai rengiasi savo tėvynės
Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
— Lietuvos Nepriklausomy
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
bės šventės minėjimui — Vasa
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
rio 16-tajai.
J a u keturi dešimtmečiai, kai
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Lietuva y r a Sovietų militariTaip. yra religinė liga — dar pensininkas nori "ilsėtis" nie
metams '/2 metų 3 mėn,
Anelė Kirvaitytė ir A l f o n s a s Š i d a g i s v a d o v a u j a lietuviškų
nių
jėgų
okupuota.
1940-tų
baisesnė už daugelį šiaip ligų. ko neveikdamas. Čia ir ateina
Chicago
ir
Cook
County
$45.00
$27.00
$19.00
giesmių giedojimui "Sodyboje" vykusių š v . Mišių m e t u .
metų birželio mėnesio 15 d.
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
$27.00
$19.00
Ja suserga asmenybe pasti pataikautojas — kultistas dar
Nuotr. M. N a g i o
Užsienyje
$45.00
$27.00
$19.00
Sovietų kariuomenės 300,000
pęs. Tada jis religijos gėrį bo nemėgstantiems. J i s leng
Kitur
—
Amerikoje
$43.00
$25.00
$18.00
niekais paverčia ir. pats sirg vatikiui pakiša, taip sakant, sausio mėnesio laidoje pa dėkime dirbti juos. G a n a būti karių įsiveržė į Lietuvos
Savaitinis
(Seštad.
pried.)
$30.00
$19.00
respubliką. Jėgos santykis —
saldainį: be gerų darbų rojų ža
damas, kitus sirgdina.
skelbti kultistų veiklos ty parsidavėliais visokiems per vienas ginkluotas karys — 10Religiškai mediciniška da. Girdi, nereikia gerų darbų rimai. Pasirodo, kad kultistai ėjūnams, visokiems pelnat i e s a — tikėjimas jais neves tave į sirgdina savus atsivertėlius. gaudžiams, kad ir Dievo var 12 gyventojų. Šitoks įsiver
* Administracija dirba kas
• Redakcija straipsnius taiso savo
žimas yra tarptautinių teisių
dangų. Reikia tik tikėti į Kris
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
Šeimos šventę minėdami, tų ir priimti Jį savu vadovu. Vietoje žadamos dvasinės gė du į jų tarpą viliojantiems. p a n e i g i m a s ,
paneigimas
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
susipažinkime su šeimos ardy Kuriam gi, tinginiui nepatiks rybės - ekstazės, jie suteikia sa Tapkime kiekvienas s a u žmo žmogaus teisių, kurios buvo
• Redakcija dirba kasdien 8:30
susitarus. Redakcija už skelbimų
tojais, nors ir Dievo vardu tokį tokie niekai: be žmoniškų dar vo nariams jų asmenybes nai gumi ir pradėkime tikrai lietu Jungtinių
Tautų priimtos.
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
turinį neatsako. Skelbimų kainos
viškai ir krikščioniškai elgtis Jungtinių Tautų charta nusta
niekdarbį atliekant. Kultistai, bų laimėjimas amžinos links kinančias sunkenybes.
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
Skelbiami šie dviejų tyrinė Svarbiausia — nevieno cento to, kad tarptautiniam bendra
biblistai, būk tai atgimimo iš mybės. Tai tiesiog dangaus iš
naujo ragintojai bei d a r kito pardavimas — dangus ant tojų surinkti duomenys. Flo kultistams. Tada jie išnyks vime visi nariai turi susilai
Conway ir Jim Suegelman ap- kaip šešėlis be saulės.
kiais vardais vadinami, neva "SALE".
Šeimos gyvenime žmonosk y t i n u o g r a s i n i m ų a r dų universalioj tiesoj — lais
klausinėjo 400 buvusių kultis
Tikras mūsų asmenybės už- panaudojimo jėgos prieš teri vėj.
naujo tikėjimo skelbėjai labai
moters
didžiausia privilegija,
Įpratę išpardavimais pasi tų. Tiedu tyrinėtojai sužinojo,
gavimas yra t a kultistų kalba torinį vieningumą a r valsty
atkakliai vilioja į savą tinklą
Lietuvos nepriklausomybės garbė ir pareiga yra šeimos
n a u d o t i žemiškuose daly kad kultistai taip įkalba savus
— kaip suskilusios plokštelės bės politinę nepriklausomybę. minėjimas riša lietuvius su gimdymas ir auklėjimas. Šiuo
lengvatikius būti jų grupės na
kuose, lygiu uolumu puolasi ir nusiteikimus suviliotiems į jų
daina. J i e kaltina nusidėjė Laisvės klausimas reiškia, kad visais laisvę mylinčiais žmonė atžvilgiu, po Dievo-Tvėrėjo
riais. Kultistai nesiima reikale
prie dangiškųjų. Na, ir renkasi tinklą žmonėms, kad tas įkal
lius, niekina Ameriką dėl įvai kiekviena tauta turi teisę į mis. Išreikšdami ir savo jinai yra pirmoji ir vienintelė.
artimui talkinančių darbų, iš
kaip žąsys prie lesalo leng bėjimas prilygsta smegenų už
rių čia papildomų nedorybių, absoliučią
kurių žmonės atpažintų juos
laisvę
vidaus siekimus laisvei atgauti, mes Tik moteris savo prigimtimi
vatikiai į kultistų buveines, teršimui (brainvvashing). Toks
skelbia per televiziją apgau valdymosi srityje. Šita teisė prisijungsime prie Rytų Eu yra tam skirta ir tik per mote
esant tikrais krikščionimis.
skaito jų neva religinį raštą ir smegenų teršimas sukelia rim
lingus (papirktų asmenų liu yra šventa, nepažeidžiama ropos prispaustųjų, jei negali rystės sakramentinę sutartį
Ne! Tokie bevelija vien kalbė
taip be žmogiškos pareigos at tas, ilgai užtrunkančias proti
dijamus), neva stebuklingus remiantis tais pačiais nuosta me aktyvia akcija jiems padė tapdama vyro žmona, ji tą
ti, tą patį nieką — apie atgi
likimo, o vien tinginiaudami — nes ir emocines negeroves.
pagijimus, leidžia nesuskai tais, kad kiekvieno paskiro ti, palaikykime juos bent
mimą be gerų darbų ir tai vis
teisę gauna.
pakalbėdami, pagiedodami jie
kartoti iki begalybės.
Daugiau nei pusė (52%) bu tomais kiekiais brošiūrpalai- individo laisvė yra n e liečia moraliai.
tikisi susilaukti gerų dienų ne
Vysk. V. Brizgys
vusių kulto narių pasisakė tu kes apie čionykščio žmogaus m a ir šventa.
Kaip žvejys žuviai siūlo be tik čia, bet ir tenai.
rėję nesiorientavimo laikotar nuodėmingumą — ir nieko
atlyginimo patiekalą — slieką
T e l ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
Lietuvos nepriklausomybė
pius ir tarsi plaukiojimo veiklaus nedaro minėtai padė
ant kabliuko, o paskui ją kep
DR. K. G. BALUKAS
yra pagrįsta ta didžiąja univer
Kultistui r ū p i
DR. P. KISIELIUS
stovius. 40% jų turėjo baisius čiai pagerinti. Tik pataria Jė
tuvėje čirškina — taip elgiasi ir
Akušerija ir moterų ligos
salia
tiesa,
kuri
sako,
kad
kraš
suvilioti b a n k o
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
sapnus apie grupės narius. zų priimti savu vadovu. Men
kultistai. Jie siūlo lengvati
Ginekologinė Chirurgija
te
be nepriklausomybės
1 4 4 3 So 5 0 t h Ave.. Cicero
knygelę
Vieną iš penkių apimdavęs kos asmenybės žmogus taip
6 4 4 9 So Pulaski Road (Crawford
kiams, be atlyginimo į jų tink
Kasd^p 1 3 vai ir 6 8 vai vak 'šs^yrus
žmonės
neturi
balso,
teisių
ir
nusižudymo nusiteikimas. Vie elgtis nepajėgia.
M e d i c a f B u i l d i n g ) T e l LU 5 - 6 4 4 6
lą viliojančią brošiūrėlę, o pri
Ueč Sešt 12 ta 4 vai popiet
negali save laikyti broliais tos
Tūlas lengvatikis susigundo nas iš septynių sirgo haliu
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
Blogiui
šalinti
reikia
kūry
sivilioję, jie čiulpia lengvatikio
tautos šeimos, nes pavergtos
kultisto skelbiamais niekais ir cinacijomis bei deliuzijomis, jie
Priima ngonius paga' suS'tanma
DR. IRENA KURAS
bingos veiklos. Reikia čio tautos žmonės vargsta, kaip
žaliukus taip, kaip kiekvienas
meta savo turėtą tėvų - protė taip sirgo net aštuonis metus
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
nykščiams vaikams tikrų tė pavainikiai vaikai.
kitas reikiamo darbo nesigrievių daug iš asmens reikalau apleidę ritualistų — kultistų
Tel ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez 3 8 8 2 2 3 3
KŪDIKIŲ !R VAIKŲ LIGOS
vų. Reikia jaunuoliams geros
biąs artimo išnaudotojas. Tik
SPECIALISTĖ
Šiandien pusė Europos tautų
jantį tikėjimą, kad be pastan grupę.
veiklos, k a d ir kariuomenėje šeimos narių kenčia pavaini
DR.
PETER
T.
BRAZIS
prisiminkime kultistų sukel
MEDICAL BUILOING
gų patekti į kultisto žadamą
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
atliekamos. Toliau taip be dar kių vaikų Ūkimą Sovietų vergi
tas žudynes džiunglėse, ir aiš
3200 W 81st Street
rojų. Girdi, geras tas kultistas:
2 4 3 4 West 7 1 s t Street
Haliucinacija i r
bo besibastąs čionykštis jau joje. Anglų filosofas Mill sako,
kiai matysime jų darbus.
4
Va Kas'iier rwo 10 v ryto įto i v p p
jis nieko blogo nekalba, vis
Vai.: p i r m , a n t r , ketv. ir penkt 11:30
nimas tik blogės, kriminalas kad tiesa gali būti uždusinama
Deliuzija
Panašių išnaudotojų netrūks
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919
apie Dievą šneka, pragaru gra
vai. ryto iki 3 vai. popiet
gausės.
ta ir mūsų aplinkoje, Chicagos
vieną, du a r daugiau kartų, bet
sina nusidėjėliams, mus at
Ofs HE 4 - 1 8 1 8 . Rez PR 6 9 8 0 1
č i a išsiaiškinkime, kokios li
viduryje — nevien džiunglėse.
Gydytojas sergančiam džio amžių eigoje, kaip taisyklė,
Dr. A n t . Rudoko kabinetą p e r ė m ė
gimti iš naujo ragina. Tokia
DR. J. MEŠKAUSKAS
gos yra haliucinacija ir deliu va ir kosinčiam nepataria: paprastai atsiranda žmonės,
kalba yra baisi apgaulė. Ir štai
G Y D Y T O J A S !R C H I R U R G A S
DR. EDMUND E. CIARA
zija. Haliucinacija yra iš "Nekosyk!" J i s dirba - gydo kurie atranda tą tiesą ir
Kultistai s a v u s
dėl ko.
OPTCMETRISTAS
S p e c i a l y b e v i d a u s iigcs
gyvenimas pojūčio (matymo, sergantį- T a d a šis be raginimo atgimimas suranda atitinka
niekdarbius dirba
Kultisto veikla yra tikra reli girdėjimo), kuriam nėra pa
2 7 0 9 West 5 1 s t Street
2 4 5 4 West 71st Street
liaunasi kosėjęs. Taip privalo mą laiką, kuris sutampa su
energingai
Tel - CR 6 - 2 4 0 0
( 7 1 mos ir C a m p b e l l Ave k a m p a s )
ginė liga. Jis taip energingai grindo gyvenime: matymas to,
me dirbti visi, visose srityse. aplinkybėmis. Tiesa sunaiki
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv i 4:r Vai ptrmad ant^ari ketv-'idc: rroenMad
žvejoja savas aukas n e dėl ti-* ko nėra, girdėjimas nesamų
Tik sugiję asmenybėmis, mes n a tironiją ir veda į naują erą.
Minėtam saviškių išnau
7 9 antrad :rpehkt 10 4 seštad 10 3vai 3 rfai 1 y p p Tik Susitarus
kėjimo - religijos naudos, ne dėl garsų. Sakysim, alkoholikas
pajėgsime
žmoniškai
elgtis.
dojimui kultistai
nesigaili
Ofs 7 4 2 - 0 2 5 5
Namu 584-5527
Šiandien tiesa stovi kaip
atsivertimo gėriui, bet dėl su mato velnius ir kala juos su vi
Ofs. tel. 735-4477: Rez 246-0067
Tokio sugijimo ir linki šis sky koks sargas ir sergsti moraliai
energijos. Jie atkakliausiai
žvejoto lengvatikio turimos nimis ir plaktuku prie stalo.
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. E. DECKYS
rius visiems mūsiškiams pra gęstantį
žvejoja lengvatikius jų na
imperijos kapą.
banko knygelės.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTCPLDINtS
LIGOS - CHiRURGUA
Stalas tuo atveju esti prikaltas dedantiems Naujus metus.
muose, ligoninėse ir visose ki
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Naujosios aušros šaukliai yra
Kultistai
beldžiasi
į
duris
ir
1185 Dundee Ave.
vinių.
tose vietose. Žinoma, jie pra
Stenkimės virsti ir išlikti sau į s i k ū n i j ę R y t ų
EMOCINĖS LIGOS
Europos
Eigm. III. 6 0 1 2 0
siūlosi
nuvežti
savon
būtinėn
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING
Deliuzija — tai neteisingas žmonėmis savame gyvenime. „Solidarumo" unijos nariuose
džioje nekalba apie žaliukus,
Valandos
paga: susitarimą
6449 So Pulaski Road
priešingai — jie nuduoda esą sužvejotą žuvį. Vienok jie nea nusiteikimas, kurio negalima Priklausai krikščionybei - sten ir jų plintančioj idėjoj: „Už
Valandos
pagal
susitarimą
s l a u g a n t atitaisyti protavimu. Toks kul
Tel 372 5222. 236 6575
dideli geradariai - pasišventė teina pagalbon
kis stipriau laikytis jos pa jūsų ir mūsų laisvę!" Šitas
sunkų
ligonį.
Tokion
veiklon
jų
Dr. ROMAS PETKUS
tistų tikėjimas, kad be gerų grindų; esi izraelio — muslimo šūkis remiasi principu, kad
liai, į dangų kelią nusidėjėliui
neprisiprašysi.
Jie
tik
religine
AKIU L'GOS - CHIRURGIJA
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
darbų gali ką nors gero įgyti. — budos bendruomenės n a r y s negali būti
rodantys, ko Dievas nori pa
bendravimo,
Ofisai
propaganda
užsiima.
Jie
leng
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Kultisto nenuteiksi kitaip tol, — irgi darbais didink paklus vieningumo, jei nėra lygybės ir
sakantys ir pasimelsti su jais
111
NO
VVABASH AVE
Tel - BE 3 5 8 9 3
prašą. Taip elgdamiesi, jie pri vatikiams galvas suka, viso kol jis sirgs asmenybe.
numą
teisingiems
dėsniams.
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Vaiamd B paga: svs<tarima
vilioja kai kuriuos lengvati kių niekų prikalba ir juos į sa
Net ateistu - bedieviu save lai kitomis tautomis, kurios kuria
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
kius. 0 tada - neklausk, ką kul vo tinklą vilioja tol, kol, kaip
Kodėl
k
u
l
t
i
s
t
a
i
t
e
r
š
i
a
kydamas,
neaplenk
žmoniš
V
a
l
a
n
d
o
s
pagal
s
u
s
i
t
a
r
i
m
ą
humaniškumą, mes turime
tistai su prisiviliotaisiais daro: voras musę, atsivertėlio pini
DR. L. D. PETREIKIS
s
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e
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n
i
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s
a
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s
?
kumo
pagrindų.
Šioje
srityje
egzistuoti kaip laisva tauta.
Ofiso tel. — 582-0221
ginę visiškai iščiulpia. O tie
netrukus sužinosime.
DANTL! G V DY"CJA
šitokio elgesio dabar mums gy Dabar, Sovietų karstą matuo
vadinami atsivertėliai — Die
8 1 0 4 S Roberts Road
DR. JANINA JAKSEVICIUS
Įdomu bus kiekvienam venantiems pakanka tapti ir ja tiesa ir „Solidarumo" lopšys
Jie žmonėms sakosi esą jau ve, mus saugok nuo jų — ypač
1 myha j vakarus nuo Ha r !em Ave
J
O
K
S
A
atgimusiais iš naujo ir žinan jų žmonos, palieka kaip buvu sužinoti, kodėl kultistai taip išlikti s a u žmonėmis ir ar linguoja tos naujos eros kryp
Tel 5 6 3 - 0 7 0 0
V A I K Ų LIGOS
čiais, kad eisią į dangų, todėl s i o s
Valandos pagal susitarimą
vyrams
m e d i n i a i s uoliai žvejoja naujus narius sa timui naudingais asmenimis. tim, kur tiesa laužo tironiją
6441 S. P u l a s U R d .
vo grupėn ir taip atkakliai Nieko naujo čia negali mums Lietuvoje ir kaimyninėse
jie nori ir jų kalbų paveiktą pjūklais.
v a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
jiems smegenis teršia. Į šį klau suteikti joks kultistas. Todėl valstybėse.
lengvatiki ten nuvesti. Matot,
DR. FRANK PLECKAS
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278
simą minėti "Science Digest" liaukimės leisti laiką ir lėšas
koks nesi orientuojančio išnau
(Kalba lietuviška')
Kai mes ruošiamės minėti
žurnalo tyrinėtojai duoda tokį kultistų svaisčiojimams. Liau
dojimas: tik tu, žmogus, ne
DR. A. JENKINS
Kultistai a t i m a
OPTOMETRISTAS
Lietuvos
nepriklausomybės
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
atsakymą: Kultistai iš savo na kimės murzinti savus nusitei
turėk savo galvos — tuoj jie tasveikatą i r p i n i g u s
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
atgavimo šventę — Vasario 16,
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
rių reikalauja daug daugiau kimus - s a v a s asmenybes kul
ve
nuves
į
dangaus
"Contact lenses"
matyti, • veiksniai
remiasi
V
a
l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
2618 W 71st St - Tel 737-5149
linksmybes. Žinoma, tik už ta
United Press International nei nario mokestį. Nauji kul tistų drumzlėmis. J u k d a r didžiąja
universalia tiesa:
Vai pa^a 1 Sušrtarima Užda-yta t'er"
vo žaliukus jie tai padarys.
šiame krašte praneša apie kul tistų grupės nariai kultui vi niekas nenuvalė veido ne Rytų Europa neišnyko, bet
6132 S K e d / i e A v e Chicapi
tistų žalą savoms sužvejotoms dutiniai dovanojo daugiau tri švarumais. T a i religinių ligo išaugo stipresnė, Lietuva išlai
WA 5 2670 arba 489 4 4 4 1
DR. LEONAS SEIBUTIS
žuvims. Jie saviems atsivertė jų tūkstančių dolerių (po nių elgesys, kuris y r a smerk ko De jure tarptautinį pripa
Kultistai p a t a i k a u j a
DR.
K.
A.
JUČAS
I N K S T U . PŪSLĖS IR
liams žada dvasinę ekstazę. $3,250) ir savo asmeninį turtą. tinas ir, bent kiek sveikos žinimą, kuris remiasi tiesa, o
tinginiams
0OOS L I G O S
PROSTATO CHIRURGIJA
Naujai atlikti kultistų veiklos Apie pusę tirtų buvusių narių nuovokos turint, nepalaiky- tiesa, kaip minėtas anglų filo
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Pirmas žingsnis
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SIMBOLINĖS
SANKCIJOS
Prezidento Reagano
pa
skelbtos sankcijos ne tik Len
kijai, bet ir Sovietų Sąjungai,
per daug nenustebino. To gali
ma buvo laukti, kai jis savo
kalboj paminėjo, kad dėl karo
stovio įvedimo ir Solidarumo
išvaikymo Maskva daugiau at
sakinga negu Varšuva. Tik tos
sankcijos yra daugiau sim
bolinės, efektas daugiau poli
tinis, negu vieni ar kiti tai pa
justų ekonomiškai. Paskelbė
po to, kai į savo laišką Brežne
vui gavo greitą atsakymą, ir
atsakymas buvo negatyvus.
Pilnas atsakymo tekstas ne
buvo paskelbtas, bet žinoma,
kad Brežnevas leido suprasti,
jog Lenkija ne Reagano rei
kalas, atseit "mūsų".
Vakarų diplomatų žiniomis,
Jaruzelski, Lenkijos valstybės
viršininkas (kai kas pradeda
jau vartoti tą žodį "viršinin
kas", panašiai, kaip savo lai
ku tokiu buvo vadinamas ir
Pilsudskis, buvo gavęs gra
sinimų, kad, jei jis nesusitvar
kys su Solidarumu, nepakels
komunistų partijos moralės ir
nesutramdys bet kokios opozi
cijos, bus pakeistas kitu, gry
nai prosovietiniu lenku vieno
kiu ar kitokiu būdu. Be abejo,
geriau nebūtų, gal dar blo
giau. Tokiu būdu geriau reika
lą žiną nelinkę per daug smerk
ti Jaruzelskio, paliekant tą
kontroversinį klausimą atei
čiai, žiūrint, kaip jis toliau elg
sis. Ar jis patriotas ar išdavi
kas, nu3pręs istorijos teismas.

Kietesnes sankcijas Sovietų
Sąjungai prieš beveik porą me
tų buvo paskelbęs Carteris po
invazijos, į Afganistaną. Ta
da buvo nutraukti veik visi
ekonominiai ryšiai, nutrauk
tas ir grūdų pardavimas. Reaganas taip nepadarė, pvz. susi
tarimo dar šiais metais
sovietams parduoti 23 mil. to
nų grūdų neatšaukė, bet Mask
vai leido suprasti, kad tai tik
pirmas žingsnis. Jeigu įvyks
dar kas blogiau, jeigu sovietų
cankai pradėtų kontroliuoti
kryžkeles, bus antras žingsnis,
kietesnės sankcijos. Iškart pa
naudojus visas priemones, kas
beliktų toliau? Reagano žings
nis laikomas atsargiu, apgal
votu ėjimu. Jis nenorėjo lenkų
tautą pastūmėti išeiti į gatves
ir pradėti revoliuciją. Savo lai
ku tokių vilčių turėjo vengrai ir
prieš sovietų tankus išėjo su
lazdom. Kruvini nuostoliai bu
vo labai dideli. Tie, kurie juos
pastūmėjo, nesuteikė jokios pa
galbos. "Mes nenorime pakar
toti tos pačios klaidos", pa
s a k ė R e a g a n a s . Ar n e
paradoksas: bolševikų šūkis.
"Visų šalių proletarai (t.y. dar
bininkai) vienykitės", bet kai
tie darbininkai susivienija,
prieš juos išeina tankai, už
darinėjami koncentracijos sto
vyklose, kišami į kalėjimus.

kelios priežastys: pirmiausia,
pagal kongreso priimtą įstaty
mą, jei Amerikos ūkininkai ne
galėtų parduoti savo pertek
liaus, jei būtų uždraustas
eksportas į Sov.
Sąjungą,
Amerikos iždui kainuotų apie
20 bil. dolerių. Tokią sumą rei
kėtų kompensuoti grūdų augin
tojams. Antra, sankcijos, boi
kotas per daug
Maskvos
nebaido, kai ji gali grūdų nu
sipirkti iš tų, kurie naudojasi
tokia proga, pasipelno iš
Amerikos žygio. Argentina,
Brazilija, Australija, Kanada,
gal ir dar k a s savo grūdų eks
portą padidina sovietams. Tai
matėm, kai Carteris buvo pa
skelbęs boikotą, o Reaganas,
m a t y d a m a s realią padėtį, boi
kotą atšaukė. Normaliai sovie
tai pusę savo importuojamų ja
vų perka iš Amerikos. Pirkti jie
priversti, k a i treji metai iš ei
lės Sov. Sąjungoj buvo labai
blogas derlius.

L a i s v ų šalių d r a u g y s t ė
neįpareigoja visiems sąjun
gininkams sekti tuo pačiu ke
liu. Vakarų sąjungininkai ne
vienodai atsiliepė į Amerikos
paskelbtą kad ir simbolinį
boikotą. Visi r a n d a pasitei
sinimų. Europa per daug arti
nuo sovietų grasinančių tankų
ir SS-20 raketų. Stipriausiai
Reaganą remia Prancūzija ir
Italija. Naujasis prancūzų pre
zidentas Mitterrand, socialis
tas, pasirodo, didesnis antisovietas negu buvęs didelis
džentelmenas, neutralusis Giscard. Prie sankcijų prisidėti la
biausiai nenori Vakarų Vokie
tija.
Suprantama
kodėl.
Kancleris Helmut Schmidt yra
pareiškęs amerikiečiams laik
raštininkams: "Neužmirškit,
kad nuo mano namų Ham
burge iki sovietų stovyklos tė
r a 60 kilometrų". Vokiečiai ir
ūkiškai labai susirišę su Ry
tais. Tiesiama vamzdžių linija
iš Sov. Sąjungos į Vakarus vo
kiečiams pateiks 38 procentus
natūralių dujų. J ų prekyba su
Maskva 1980 buvo 8.6 bil. dole
rių, didžiausia iš kitų Europos
kraštų. Vidurio laikosi Bri
tanija. Smerkia karo stovio pa
skelbimą, pritaria Amerikos
užimtai pozicijai, bet pripažįs
ta generolo Jaruzelskio prag
matizmą, vienintelę išeitį prieš
galimą sovietų invaziją.

Valstybės sekretorius Haig
sako, kad 1980 Carterio pa
skelbtos sankcijos tikslo ne
pasiekė, tik labiau suskaldė
sąjungininkus. Reaganas el
giasi atsargiau, nors niekas
negali įtarti, kad Reaganas bū
tų nuolaidesnis Kremliui. Vie
n a s britų politikas davė tokį
palyginimą: ekonominės sank
cijos lygu užtvenktam van
deniui — jis visvien r a s kur
prasisunkti. Nežiūrint Car
terio gerų norų padėti Afganis
tanui, sovietai iš ten neišėjo, o
ko nepardavėm Amerika, par
davė jos draugai.
Amerikiečiai per daug nerea
gavo, kai sankcijos jų tiesio
giai neliečia, kai dėl to nebus
paliestas jų kasdieninis gy
venimas. Jautriau priėmė įvai
rūs etniniai ateiviai iš Rytų
Europos, kurie stropiau seka
įvykius. Jautriausiai sutiko
lenką*. J ų bendruomenės va
dai sako, kad taip ir reikėjo,
nors ir daugiau tikėjosi. Yra ta
čiau ir skeptikų Amerikos at
žvilgiu: "Nieko daugiau Ameri
ka ir negali padaryti, kaip tik
pirštu pagrūmoti", pasakė pir
m a s sutiktas lenkas. Gerai,
kad nors tiek. Yra buvę atvejų,
kai buvo laukiamas Amerikos
žodis, o jo nebuvo.
Cg

(Įspūdžiai iš trečiosios Baltųjų Rūmų Senimo konferencijos)
D R . REGINA MICKEVIČIŪTĖ Būtų turbūt tiksliausia, jei reikia pravesti tolimesnius
prieš
mėnesį
į v y k u s i ą mokslinius tyrinėjimus.
Visos
Baltųjų
Rūmų
(lapkričio 30 d. — gruodžio 3 d.)
Baltųjų
Rūmų
S e n i m o konferencijos galutinėse išva
reikalauja
konferenciją
pabandytume dų rezoliucijose
daugiau
pagerinimų,
daugiau
paanalizuoti ir įvertinti, at
pagalbos.
sižvelgiant į dabartinę Ameri lėšų, d a u g i a u
kos politinę, ekonominę ir Kadangi federalinė valdžia
vienintelė
institucija,
s o c i a l i n ę padėtį.
A u k š t a yra
turinti
teisę
ir
galią
visai
infliacija,
didelis
skaičius
bedarbių, įtempta užsienio Amerikai nustatyti normas ir
politinė situacija, prezidento gaires socialinės gerovės
Reagano užsimojimas išbalan būklei gerinti, todėl dauguma
suoti federalinį biudžetą turėjo tų rezoliucijų ir yra taikomos
didelės įtakos ir į pačios federalinės valdžios dėmesiui.
dažnai
yra
konferencijos
organizavimą T a č i a u
bei jos pravedimą. Visa tai, susiduriama su problema, kai
n ė r a abejonės, turės dar dides yra neįmanoma įvykdyti visų
n ė s įtakos į federalinės val priimtų rezoliucijų ir rekomen
džios reagavimą ir bandymą dacijų dėl valstybės išteklių
įgyvendinti
konferencijoj ribotumo ir reikia pasirinkti ne
priimtas resoliucijas. Tačiau vien tiktai mažą skaičių
pateiktų ne
šiuo metu, žinant prezidento rekomendacijų
Reagano tikslus ir užsimo vienoje, bet visoje eilėje buvu
jimus, y r a beveik neįmanoma sių konferencijų. Pavyzdžiui,
tikėtis, k a d netolimoje ateityje man teko dalyvauti, Galinos
galėtų būti pagerinta senų Sužiedėiienės dėka, Baltųjų
žmonių padėtis. Todėl realiai Rūmų Šeimos konferencijoje,
g a l v o j a n t , šiandien, k a d a kuri įvyko 1980 metais. Toje
daugelio darbininkų ir vidu konferencijoje buvo priimta
rinės Klasės žmonių socialinė labai daug gerų rezoliucijų ir
gerovė n e gerėja, bet blogėja, rekomendacijų. Tačiau norint
neseniai įvykusi Baltųjų Rūmų jas visas įgyvendinti, būtų
Senimo konferencija yra svar labai b r a n g i a i valstybei
bi ne tiek dėl norų ir galimy
bių kiek ji iš federalinės
valdžios iškovos kokių nors
pagerinimų, bet kiek ji pajėgs
išlaikyti tai, kas jau buvo
seniau atsiekta. Be abejo, ši
konferencija prezidentui labai
įtikinančiai parodė, kad vyres
nio amžiaus žmonės yra politi
niai susiorganizavę ir pajė
gūs, ir todėl jų reikalų bei
problemų negalima
nei
ignoruoti, nei užmiršti.

KULIENĖ
kainavę. Todėl šio krašto
įstatymų leidėjai turi atsižvelg
ti į visų skirtingų grupių
reikalavimus.
Pvz.,
dabar
Amerikoje 11 procentų senų
žmonių
„sunaudoja"
apie
trečdalį Amerikoje sveikatos
reikalams išleidžiamų pinigų,
kurių daugiau negu pusę
duoda federalinė valdžia. (1978
m. kiekvienam žmogui, sul
aukusiam 65 metų, buvo išleis
ta 2,026 dol., kiekvienam
jaunam piliečiui — 764 dol. ir
kiekvienam vaikui — 286 dol.).
Pasigesta nusiskundimų ir
prieštaravimų, kad tai yra
neprotingas valdžios pinigų
išleidimas ir galbūt valstybei
būtų daug naudingiau, jeigu
tie pinigai būtų išleidžiami
vaikų sveikatos priežiūrai. Yra
sakoma, kad sveiki vaikai
išaugs sveikais suaugusiais
žmonėmis ir taps produkty
viais darbininkais, ilgainiui
sunaudodami mažiau sveika
tai skirtų pinigų. Kaip į tuos
skirtingų grupių reikalavimus
yra atsiliepiama ir kaip t a
problema yra išbalansuojama
— labai daug priklauso nuo
kurios nors grupės vidinio
susiorganizavimo ir politinės

Konferencijų t i k s l a i
-Baltųjų Rūmų šaukiamos
konferencijos,
kurios
dažniausia įvyksta kas dešimt
metų jaunimo ar senimo, ar
šeimų reikalams gvildenti,
paprastai atlieka sekančias
funkcijas:
1. S u r e n k a
žinomus
duomenis, juos išanalizuoja ir
padaro išvadas.
2. Apsvarsto ir atskleidžia
problemas, kurios labiausiai
yra būtina išspręsti.
3. Pateikia gaires sekančiam
dešimtmečiui, kaip
tos
problemos turėtų būti išspręs
tos.
4. B e n d r a i s
bruožais
apibūdina
aktualiausias
problemas, apie sritis, kuriose
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2. Prikelti. Pirmiausia reikėjo aiškiai išskirti
lietuvių tautą iš ja besivaržančių lenkų ir užgro
busių rusų. Čia jam padeda Simanas Daukantas, iš
Reagano sankcijos numato
viso pirmąjį aiškų žodį taręs apie tą skirtingumą, o
sulaikyti elektroninių išra
lietuvių kalbą apibūdinęs „tarp kurių tiktai viena
dimų, naftos ir gazo linijoms
pati kalba, it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmoju
tiesti m a š i n ų p a r d a v i m ą ,
si, lig šiai dienai tebežaliuoja"...
atsisakoma pradėti derybas
dėl naujos grūdų pardavimo
Čia būtina, anot Maironio, prikelti Gedimino
sutarties, kuri baigiasi šių me
tėvynę ir priminti Vytauto Didžiojo ribas, tariant
tų rudenį, suvaržomas sovietų
bristi atgal į istoriją (o tai jau ne kalbos dalykas),
laivų įplaukimas į Amerikos
versti, laužti šimtmetį po šimtmečio, pirštu prikiša
uostus, reikalaujant prieš tai
mai apvesti buvusios valstybės sienas, susikertant
pranešti prieš 14 dienų, nelei
su vadovėline istorija, kurią mokiniai privalo moky
džiama sovietų keleiviniams
tis. Reikės parodyti, jog Lietuva buvo ilgą laiką
lėktuvams, Aeroflot, įskristi į
didesnė ir galingesnė už dabar mus slegiančią Rusi
Amerikos erdvę ir pasinaudoti
jos imperiją. Mokiniai turi sužinoti apie Lietuvos
aerodromais, suspenduojamas
valstybės suvaidintą vaidmenį, susipažinti su jos
sovietų prekybinės komisijos
karaliais, kunigaikščiais, karvedžiais. Būtina juos
veikimas, atsisakant atnau
pastatyti prieš Vladimirus šventuosius, dievmylius
jinti mokslo pasikeitimo sutar
andrius, jonus žiauriuosius, katres didžiąsias... Moki
tį, kuri baigiasi irgi šį rudenį.
niai būtinai turi pajusti skirtumus papročių, reli
gijos, gyvenimo būdo, kultūros. Turės ateiti vaidilos,
Grūdų pardavimas pagal se
vaidilutės, išsitiesti krikšto kelias, net ir jo atnešimo
ną sutartį tęsiamas. Tam y r a
būdas. O kalba! Jis per pamokas klasėje ir per
pertraukas koridoriuje, knygyne ir visur kitur su
Sveika, patriotinė, vieninga
Istorijos žinojimas vaikus
išeivija tai būtina sąlyga vesti padaro seniais ir tų dalykų mūkimais Šneka tik lietuviškai, nurodydamas
sėkmingai politinei kovai už nežinojimas senius padaro vai kalbančio pavartotas svetimybes ir paduodamas
tinkamą žodį joms pakeisti. Juk tebeina kova dėl
lietu vos teises ir reikalus.
kais.
lietuviškos
raidės. O pirmasis laikotarpis dėl atkūKun. M. K r u p a v i č i u s
Vives

Dr. Regina Kulienė

įtakos. Pavyzdžiui, Amerikoje
karo veteranai yra labai gerai
s u s i o r g a n i z a v ę ir r e t a s
prezidentas pasipriešina jų
reikalavimas. Tuo tarpu tokios
grupės, kaip socialinės apsau
gos nedarbingumo pašalpas
gauną žmonės, neturi jokios
organizacijos ir tuo pačiu
jokios įtakos į politinę veiklą.

Mažybinės — „ m i n i "
konferencijos

Kadangi kai kurios grupės,
jų tarpe juodieji, ispanai, indė
nai ir eskimai, karo veteranai,
silpno girdėjimo žmonės ir t.t.
įtarė, kad jų specifiniai inte
resai nebus atitinkamai repre
zentuojami ir diskutuojami
Baltųjų Rūmų konferencijoj,
jiems Baltųjų Rūmų Senimo
konferencijos vadovybė oficia
Pasiruošimas
liai suteikė galimybes sukvies
konferencijai —
ti savo specifines mini-konfepatariamasis komitetas
rencijas.
Tokių
J a u keleris metus prieš
buvo
konferenciją
prezidentas m i n i - k o n f e r e n c i j ų
suorganizuota
daugiau
negu
C a r t e r i s paskyrė Baltųjų
20
ir
jų
paruošti
pranešimai
Rūmų Senimo konferencijos
direktorių ir 48 narių pataria buvo išsiuntinėti visiems
delegatams.
mąjį komitetą, sudarytą iš konferencijos
Galinos
Sužiedėiienės
ir kitų
įvairių
senėjimo problemų
jos
bendradarbių
pastango
žinovų ir žymių žmonių, kaip
Helen
Hayes.
S k i r s t a n t mis viena tokia Baltųjų Rūmų
patariamojo komiteto narius į mini-konferencija buvo su
p a s k i r u s komitetus, buvo rengta ir europiečių kilmės
atsižvelgiama ir į tokias senimo reikalams gvildenti.
asmens ypatybes, kaip lytį, Tos konferencijos, kurios įvyko
rasę, religiją, amžių, geogra- 1980 m. lapkričio mėnesy
vinę vietovę, išsimokslinimą ir Baltimorėje ir gruodžio m e n e
1.1. P a t a r i a m o j o komiteto syj Clevelande, pranešimas ir
pirmininke buvo
paskirta rekomendacijos taip pat buvo
visiems dele
Sadie Alexander, Ph.D.,J.D., išsiuntinėtos
g
a
t
a
m
s
.
Iš
mūsų
išeivių
82 metų juoda advokatė iš
žiūrint,
tai
jau
Philadelphijos
ir
keturi perspektyvos
atsiekimas,
nes
vicepirmininkai. Jų tarpe Ber- buvo didelis
nice Neugarten, Ph.D.,Chica- pirmą kartą oficialiai buvo
vyresnio
gos universiteto profesorė, su pripažinta, kad
amžiaus
europiečių
kilmės
kuria m a n tame universitete
A
m
e
r
i
k
o
j
e
g
y
v
e
n
a
ntys
teko dirbti; Arthur Flemming,
buvęs sveikatos, mokslo ir žmonės, tarp jų ir lietuviai, gali
socialinės apsaugos departa turėti ne vien tik savitų proble
mento sekretorius bei JAV mų ir reikalavimų, bet taip pat
civilinių teisių komisijos pirmi yra pakankamai pajėgūs ginti
ninkas. Arthur Flemming yra savo teises.
labai gerai susipažinęs su
(Bus daugiau)
europiečių kilmės vyresnio
Ima džiaugsmas, kad mes
amžiaus žmonių problemomis,
nes 1980 m. jis Chicagoje vado privalome su Kristumi santy
vavo apklausinėjimams apie kiauti po Jo skurdo kauke, nes
yra
meilė.
civilinių teisių discriminaciją d ž i a u g s m a s
Džiaugsmas
malda,
džiaugs
prieš Europos kilmės ameri
kiečius. To apklausinėjimo mas stiprybė, džiaugsmas yra
metu daugelis senėjimo proble meilės tinklas, kuriuo gan
mų žinovų, jų tarpe ir Galina gaudyti sielas. Dievas myli
Sužiedėlienė, liudijo, kaip yra asmenį, kuris duoda džiaugs
vykdoma diskriminacija prieš mingai, ogi asmuo, duodąs
duoda
vyresnio amžiaus Europos d ž i a u g s m i n g a i ,
daugiau.
Geriausias
būdas
kilmės amerikiečius.
parodyti savo
dėkingumą
Patariamasis
k o m i t e t a s Dievui ir kitiems žmonėms yra
nutarė, kad įvairiems senė viską priimti džiaugsmingai.
jimo reikalams aptarti reikia Džiugi širdis yra natūrali
įkurti
keturiolika
paskirų meile degančios širdies išda
komitetų. Kiekvienam iš tų va. Kantriai laukiame Rojaus,
keturiolika komitetų
buvo kur yra Dievas; tačiau mums
sudaryta pagelbinė technikinė reikia pajėgti su Juo būti
komisija,
susidedanti
iš Rojuje dabar, būti laimin
patariamojo komiteto narių ir giems su Juo šiuo pat momen
kitų žinovų. Tos technikinės tu. Bet būti su Juo dabar
komisijos tikslas buvo išana laimingiems reiškia:
lizavus senus žmones liečian
Mylėti, kaip Jis myli,
čias problemas, (pvz. ekono
duoti, kaip Jis duoda,
minę gerovę ar sveikatos
padėti, kaip Jis padeda,
priežiūrą), pateikti
dele
tarnauti, kaip Jis tarnauja.
gatams rekomendacijas, ku Būti dabar laimingiems su Juo
rias jie galėtų diskutuoti ir reiškia būti dvidešimt keturias
nagrinėti
Baltųjų
Rūmų valandas per dieną su Juo,
Senimo konferencijos metu slypinčiu po savo skurdo
atskirų komitetų posėdžiuose.
kauke.
Motina Teresė

rimo valstybės ir buvo — kova dėl raidės. Tai vis
romantika, kuri, blaiviai žvelgiant (kaip dabar taria
ma) į gyvenimą, atrodo, atmestina: reikia eiti ne
prieš gyvenimą, bet su gyvenimu. P. Kriaučiūnas ėjo
su savo gyvenimu, jį pralenkdamas, tuo pačiu t a s
ėjimas buvo prieš svetimą gyvenimą. Čia mokytojas
pasižiūri, ar neklauso kas už durų, ir t a s pasižiūrėji
mas persmelkia mokinių širdis.
3. Uždegti. Rašomoji lenta atsukta nugara į
duris. Kaip to meto mokiniai pasakoja, prabėgs visu
kūnu ir sąmone apmaudas, prašneks viduje žeminamas žmogus, ir tautinė savigarba pradės tvirtėti, net
akmenėti valia. Pūstels nuo pabudintų vaizdų ir
įvykių gaivus vėjas, lyg deguonis, ir šventoji ugnis
jau kūrenasi. P. Kriaučiūnas į tą ugnį meta kuro vis
daugiau ir daugiau. Pamokos per trumpos. Todėl ir
sekmadieniais po pamaldų (10 vai.) vyksta jungti
nės pamokos. Iš visų pamokų švies klausimai: kodėl
taip yra? Čia jis Lietuvos didybę ir garsą sugretins
su dabartine priespauda, laisvę — su nelaisve, lietu
viškumą — su svetimybėmis, išpančiotas tautas —
dar einančias su žvangančiomis grandimis. Jis
parodys žmones, traukiančius grandines, tekančią
„Aušrą", ir nutildys triukšmą, kad būtų girdėti
atskambantis
kovingumo
dvasios
„Varpas".
Spaudos uždraudimą jis paverčia įkvėpėju. Jis turi
kišenėje pamokos turiniui pagyvinti ir žygiui
pavaizduoti maršo pobūdžio dainą. Kai šmėkštels
pro duris šešėlis, greitai ją su mokiniais uždainuos.
Savo mokytojo smuiko nuotaiką ir prasmę mokiniai
supranta, kitus veikia nejučiomis, dar nesąmonin
gai. Mokiniai nors bus priversti primestą kalbą
mokytis, skaityti, melstis, bet širdyse ir sąmonėje
ugdysis pasipriešinimas.
4. Išlaikyti. P. K., lietuvių kalbos mokymo
sąskaiton, tautinės ugnies kūrenimas su išėjimu iš
pamokos nesibaigia. Jis, dalindamas knygas, pakiša
lietuviams knygą, kurioje yra kas parašyta apie
Lietuvą, ypač jeigu kas gera. Jį, dėvintį valstybinės
gimnazijos uniformą, nedrįsta gatvėje užkabinti

„kramolos" (taip vadinama lietuviška slaptoji spau
da) gaudytojai. O jis vaikščioja ne tuščiomis. Čia
patikimam sutiktam mokiniui apsižvalgęs kyštels
„Aušrą"... šnipštels, kada ir kur ateiti į susi
rinkimą... J u k jis (ir Jasulaitis) tam viešbutyje ir
gyvena, kad sunkiau būtų sekti ateinančius ir išei
nančius. Atsilankantieji mokiniai žino, kad jis turi
didžiulį knygyną ir nežino tokios knygos, kurios
Kriaučiūnas nebūtų skaitęs, kad pas jį susirenka ir
kiti lietuviai mokytojai. Mokinių, ypač susispietusių
kuopelėn, ima stiprėti atsparumas, bręsti pasipriešinimas. Šnekėjimas tarp savęs primesta kalba daugeliui jau ne „pranašumo" apraiška, bet pašaipingumo: vėliau pasklinda apie „švebeldžiojimą"
juokažodžių (anekdotų). Vis daugėja gatvėje tarp
savęs lietuviškai besišnekančių mokinių.
K., pajutęs, kad jo vyriausioji pareiga dabar ne
rašyti užsidarius, bet tučtuojau per trumpiausią
laiką kuo daigiausia duoti, mesti glėbiais, nelau
kiant susigulėjimo, — stumdamas ir nustūmęs nuo
Lietuvos užkritusi nelaisvės šimtmetį, ruošė ir
paruošė dirvą mokiniams pasigesti savos kalbos
mokslo
ir m o k ė j i m o .
Kalbos
turtin
gumui, grožiui, skambumui iškelti lygindavo
sanskritų, lotynų, graikų kalbos žodžius su lietu
viškais. Rodydavo tų kalbų giminingumą pavyz
džiais — trys vyrai jungą traukia — Tres viręs
iungum tragent. O jos skirtingumui pabrėžti nuo
rusų ir lenkų kalbos ir ^>kiu būdu nepritaikomam
mūsų kalbai rusų raidynui įrodyti duodavo versti iš
rusų kalbos j lietuvių kalbą žodžiu ir raštu. Grama
tikos mokė, laikydamasis Jauniaus, Kuršaičio,
Baranausko, Šleicherio elektinių gramatikų, vėliau,
Petro Kriaušaičio. Pats susidarydavo gramatikos
taisyklių lentelę su vaizdingais pavyzdžiais, įstrin
gančiais atmintin ilgą laiką. Mokiniai pastebi, kad
jo mokoma rašyba skirtinga nuo senųjų lietuviškų
maldaknygių, nuo „Aušros", bet naujesnė, tikslesnė,
panaši į vėliau suskambėjusio „Varpo",
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. sausio mėn

DAJMMNKO DESPERACIJA

ŽMONOS IR VYRO

CLASSIFIED ADS

Amerikiečių dailininkas Ed.
TARPUSAVIO SANTYKIŲ
Roebuck iš Norfolk, Va., yra
KAITOS RAIDA
profesionalas dailininkas, kuris
negalėjo išmaitinti savo šeimos
Situacija: Vyras grįžta po vi
R E A L E S T A T E
MIS C E L L A N EO U S
iš savo profesijos. J o paveiks durnakčio su kvapeliu.
lų niekas nepirko. Griebęsis
1 metai po vedybų: Žmona šil
paskutinės vilties, Roebuck iš do arbatą.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ ŠIMAITIS REALTY
5 metai po vedybų: Žmona sa
kabino savo 60 paveiScslų vieno
Rezidencinių ir pajaminių
ir kitus kraštus
namų pardavimas
je galerijoje, tikėdamasis pasi ko: "Jei dar kartą tokiu laiku grį
Income
Tax,
Insurance, Notary Public
NEDZINSKAS, 4039 Archer Avenue,
sekimo. Bet niekas paveikslų ši, garbės žodis, skirsimėsl".
2951 West 63rd St — Tel. 438-7878
10 metų po vedybų: Žmona
Chicago, M. 90632, tel. 927-5980
nepirko, i r dailininkas įsigijo tik
skolų. Besistengdamas skolas kartoja tą patį, ką sakė prieš 5
padengti, jis pardavė automobi metus ir sakys dar n e vieną de Htmitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lį, baldus, bet t a i buvo tik nežy šimtį metų.
M. A. $ I M K U S
ninHirmrTrmrrrrni iiiMiiiiiiifiiiiiiiiiiiii
(Iš Šluotos)
mi jo skolų dalis padengta. Ga
1NCOME TAX SERVICE
BUTŲ NUOMAVDfAS
lerija pasiėmė paveikslus ir pra
NOTA.RY PUBUC
Draudimas — Valdymas
nešė dieną, kada ji juos parduos
4238 S. Maplevvood, tel. 234-7430
Už tėvynę — ašarėlę,
iš varžytynių.
Desperacijoje
T&ip pat daromi VERTIMAI,
Namo pirkimas — Pardavimai
GUMINIŲ iškvietimai, pildomi
dailininkas pamatė, kad jo 20
Už save — konjaką.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
metų darbas eina niekais. Jis
kitokie blankai.
INCOME TAX
Antanas Gustaitis
i>iummnnmni<niiiiuiuiuiiiiiiiuiiiiiii
nusipirko juodų dažų ir, kiek
Notariatas — Vertimai
tik galėdamas, paveikius pažy
uuiuiHimimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BELL REALTORS
mėjo didžiuoju X, tepdamas per
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
visą paveikslą. Kitą rytą pa
J.
B A C E V I Č I U S
KURIAM
GYLUi^MOKiTI
iš mūsų sandelio.
veikslus pradėjo žmonės pirkti
COSMOS PARCELS E X P B E S S
ir kaip tik tuos pažymėtus su
6529 S. Kedzie A ve. — 7 78-2338
Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistines mokyklos mokytojai. Iš kairės: O. Kekienė, D. Pajarskaitė, D. Lukavičiūtė,
•
A
U
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2501 W. 69 th S t., Chicago, IL 60629
dideliu,
juodu
X,
nepažymėtų
G. Repčiene, Aid. Baltakienė, S. Raudienė, vedėjas K. Mi leris ir M. Kalvaitienė.
Nuotr. J. Miltenio
tUlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIUUIlIUlHlilUlilUIMU
niekas neėmė... A r nusiminės PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
SIUNTINIAI! UETUVį
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
dailininkas, kuris paskutiniuoju
TeL — 925-2737
NUO $300 IKI $1.000
vienintelėje tos valstijos 'katali laiku dirbo prie statybos, kad
Vytautas Valantinas
D Ė M E S I O
kų gimnazijoje. Šiuo metu yra išmaitintų savo šeimą, galės vėl
IHIIIIIlUIIIUIIIIIIIIIIlUUIlllillUlIlIlIlIItlII
laikinai atleistas iš diecezijos dirb grįžti prie savo profesijos, pa
ti
Trentone Katalikų lygoje, cent rodys ateitis. J a m gali padėti
lėmis.
Tėvų
komiteto
ponioms,
ne
l'ACKAGE E.VPRKSS AGKNCY
Hamilton, Ont.
MAIUJA >OUElKIKXE
sitikėjusioms tokio didelio žmo rinėj organizacijoj, kuri siekia tik paveikslų pardavėjas, kuris
Chrysler LeBaron Medallion
apginti
kataliku
ir
kitu
tikinčių
nių antplūdžio, buvo išgerta vi
SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
KILIMUS IK BALDUS
daro didelius pinigus. (E. V.).
VYSK. VALANČIAUS
2-dr. Coupe
.Labai pageidaujamos geros rūšies
sa kava ir suvalgyti kepsniai ir jų religines teises. Lyga ypatin
Plauname ir vaškuojame
prekčs. Maistas iš Europos sandeli?
MOKYKLOS EGLUTĖ
visų rusių grindis.
gai aktyviai veikia švietimo sri
B A L K U S MOTOR SALES
pyragai.
2008 W. G9th S t , Chicago. IU. 80«2»
Tel. 923-2787
tyje,
propaguodama
tėvų
laisvę
BUBNYS
K.
M.
CHRYSLER
•
IMPERIAL
Hamiltono lituanistinė mokyk
Mylėti — reiškia žiūrėti ne
siųsti vaikus į privačias mokykPLYMOUTH • K CARS
Tel — RE 7-5168
la savo kasmet ruošiamos Kalė
.
.
.
.
jlas.
Tai atsispindi kurt. Stravins- vienam į kitą, o žiūrėti kartu vie
-U WILL UKE US"
dų eglutės proga hamiltonieciarns
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimsimiiiimiii
NAUJA DISERTACIJA
L d i s e r t a c i ^ e > T h e C o n s t i t u . na kryptimi.
šįmet surengė didelę staigmeną.
Chicago Churches
4030 Archtr — V I 7-1515 lllllllilIilIUIlilIlHlilIlIlIlHlllllIlilIlIlIlIlII
Katalikų lyga už religines ir j tional Possibilities of Federal fiPasikvietę vietos teatrinės gru
A. De Sent Egziuperi
pės „Aukuro" režisierę E. Dau- civilines teises paskelbė, kad jų! nancial asistance to Nonputblic
and Synagogues
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
guvietytę-Kidabienę, gruodžio 20 organizacijos rytinio pakraščio School Parents' Joje jis jrodė,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
An archkecturad pūgrimage
d. Jaunimo centro salėje pasta vedėjas kun. Petras Stravinskas kad JAV aukščiausias teismas
Pardavimas ir Taisymas.
by GEORGE A. LANE, S J.
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ CENTRO VALDYBA,
tė Alės Rūtos-Nakaitės 3 veiks gruodžio 8 d. apgynė savo diserta blokuoja paramą privačių mokyk
M
I
G
L
I
K
A
S
T
V
mų ir 6 paveikslų muzikinį vaiz cija Fordhamo universitete ir įsi lų tėvams ir iškėlė teismo antiužbaigdama savo dviejų metų kadenciją, paskuti
Photographs by
gijo doktoratą.
katalikiškus pasisakymus. Norin
2346 W. 69 St, tel. 776-1486
delį „Žiogas ir skruzdės".
niame
posėdyje
Cleveiande
iš
savo
iždo
paskyrė:
Kun. Stravinskas gimė Newar- tieji įsigyti kun. Stravinsko di
ALGIMANTAS KEZYS
iltlIlIlIUfllIllIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIlUUIlUIII
Sis muzikinis veikalas prieš 40 ke, N.J., baigė Šv. Rožės pradžios sertacijos santrauką, gali siųsti
"I Laisvę" žurnalui
$600.00
and George LANE
metu yra įbuvęs rodomas Kauno mokyklą Freeholde ir 1968 m. sau adresuotą voką su pašto
PLB (Lietuvių Informaciios Centrui Brooklyne)
$500.00
iiiiuiiiiiiiriHiiHiiiiiiiiitiiiiuniiiiuiiiiiii
Dramaturgui Anatolijui Kairiui (honoraras)
$500.00
Jaunimo teatre. Ten pagrindinę Šv. Juozapo gimnaziją Toms Ri- ženklu šiuo adresu: The Catho1981 Loyola University Press.
Lietuvių
studijų
centrui
Chicagoje
$200.00
Žiogo rolę yra vaidinusi -tada ver. Pradėjo ruoštis kunigystei lic League, Box 268, Trenton,
Printed in the United States of
Kalifornijos pabaltiecių laisvės lygai
$200.00
Licensed, Bonded, Insiired
dar jauna ir auganti mergaitė pa Seton Hali universitete, k.ur įsi NJ 08602. Kun. Stravinskas daž
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungai
$100.00
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu America. 256 pages, hard cover.
ti režisierė. Hamiltone vaidinimo gijo bakalauro laipsnį iš klasiki- nai skaito paskaitas šiuo 'klausi
Lietuvos pasiuntinybes pastato remontui
> - $100.00 vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
pasižiūrėti buvo priėjusi pilnutė ! nių kalbų ir magistro laipsnį iš mu ir mielai laukia progų pa
Knyga su persiuntimu kainuo
s t. plyteles. Glass blocks. Sinkos
"Aidams"
eaasa
WU9
ja
$27.00.
lė salė žmonių. J vaidinimą buvo Į m o k y k i u administracijos. Mah- kalbėti susidomėjusioms grupėms.
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
"Darbininkui"
$50.00
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
įtraukti visi mokyklos vaikai, j w a h Nekalto Prasidėjimo semi"Draugui"
$50.00
Užsakymus siųsti:
Scenoje vaikščiojo, šoko ir daina- Į n a r i ] - 0 ; e b a i g e teologijos moks"Pasaulio Lietuviui"
$50.00 savo pavardę ir telefoną.
DRAUGAS, tftf W. 63rd St.
vo 58 artistai, padaryti žiogais, j ] u s ^ g ^
laipsniu iŠ biblinių
SERAPINAS — 636-2960
Iš pasiučiausio kumeliuko išau
LFB centro valdybą sudarė: pirmininkas Juozas Ardys
Chicago, IU. 60629
skruzdėlytėmis, grybais, bitėmis: studi-įŲ. B u V o įšventintas kunigu
ir nariai — Juozas Mikonis, dr. Rimvydas Šliažas, Jonas Va iiifittiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiimfUiiuumuiiitu
ir gėlėm. Tėvų komiteto moterys, Į B o i s e ? I d a h o vyskupijoje, kur dir- ga geriausias arklys.
Illinois gyv. dar prideda $1.50
saris, Vacys Rociūnas, Vincas Akelaitis ir Albertas Jušinskas.
vadovaujamos Danguolės Alder- ; ^ m o k y t o j u i r administratorium
Temistoklis
valstijos mokesčio.
daice, nepagailėjo savo laiko pa- j
"
mmiimiiiiiiiuiiiimmiHiiuiiii utin
gaminti šilku ir spalvomis bliz
fpĮ ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Cultural WeUsprings of Folktales, by V. Bagdaiavi*
KNYGOS ANGLŲ KALBA
gančius artistams rūbelius. „Au
. l i k t u s . Ir iš toli miesto lei- iriiirmniuiiirmTimniuiiimiuiimiimi
A Pnest in ^tutthof, by Stasys Yla. $8.00
kuro" scenovaizdžio meisteris 'K
Į
dimai
*r pilna apdrauda.
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
BOOKS LN ENGUSH
i Priimame MASTER CHARGE ir VISA
•Mikšys paruošė vaidinimo sce
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Telef. — WA 5-8063
nų dekoracijas. Tai buvo lyg ir
The Brothers Domeika, b y L. Dovydėnas. $6.00
jaunimo teatrinė šventė, savotiš
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
kas lietuviškojo "Peter Pan" vai Cidtvral Weūsprings of Folktales, by Vyt. Bagdanavičius, $6.00
<!il!il!IIIIHI!ltiimillllllllil!i!lilliMHII'!ll
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
dinimo išgyvenimas.
JUOZAS FRUNSKIS
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
Pagrindinę Žiogo rolę su dide Lithuanian Cookery. Coznpiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
Leidinys gausiai iliustruotas tar
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00
dytų
ir kalintų lietuvių atsimini
liu talentu atliko Gvina Jasevipages. $800.
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
mais
ir
su sąrašu nužudytųjų.
čiūtė. Nemažiau talentingai sa And There was the Moon — Throwing Stonea at Birda, Poems
Sin At Easter, b y Vaižgantas. $5.95
Apdraustas
perkraustymas
vo roles atliko ir Onutė Stane
Išleido Jūrų saulių Kuopa Klai
by Danguolė Sadūnas. $3.00
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4,00
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
vičiūtė, vaidinusi Skruzdėlių mo Vilnius Umveraity Four Bundred Years, by Albertas Bubras.
Įvairių
atstumų
200JOOOAOO and Lithuania, by A Gustaitis. $1.50
de Draugo spaustuve. Viršelis ir
tiną, Andrė Meškauskaitė —Ma
Tel. 376- 1882 arba 376-5996 aplankas dali. P. Aleksos. Kaina
$2.00
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
žąją skurzdėlytę, Rima Alderdi- Lithuanions in Muitiethnie Chicago, by David Fainhauz. $20.00
iiimiiHiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimi su persiuntimu $6.73.
ONA, by V. T. Belajus. $5.00
ce —Darbščiąją skurzdėlytę ir
The Sonata of tearus, by J. Gliaudą. $5.00
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
Stasiulkas Bakšys, savo gražia lie Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
Sėlected
Post-War
Lithuanian
Poetry,
selected
and
translated
10%
—
20<%
—
:<0%
pigiau
mokėsit
Noon
at
a
Country
Inn,
by
Antanas
Vaičiulaitis.
$3.95
4545
W. 6Srd St- Chicago, UL
tuviška tarsena aiškinęs veiksmu
už apdiuiidą uuo ugnies Ir automo 80629.
by
J.
Zdanys.
$12.00
eigą. Bi'vo į vaidinimą įtrauktas Bobby Wiahingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95
bilio !>;i>» moti.
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. šeinius. $5.00
dar ir kitas į vaidintoju skaičių \UTWJANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R.
Hl. gyventojai prideda 30 centų
Perfection by Escūe, 14 Cbntemporary Lithuanian Writers, by
F R A N K Z A P 0 L I S valstijos mokesčio.
neįrašytas artistas, tai Kalėdy
Jurgėla. 387 pages — $15.00Rimvydas Šilbajoris. $8-50
senelis —Alg. Aušrotas, kuris Lithucmia m Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00
3208y2 West 95th Street
imniHuiiiiimmtimiimnmimmmiim
The
Violationa of Human Rights m Soviet Occupied Lithuania.
savo vaidmenį irgi labai vykusiai The Temptotion, by Vincas Krėvė. $3.00
Telef. GA 4-8654
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00.
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlliHiiii
ir įdomiai atliko.
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4-00
Popular
Lithuanian
Recipes.
Compited
and
edited
by
Josephine
T H E FORTY Y E A R S
Vaidinimui užsibaigus, j sce The Baltic States in Peace and War 1917-1945. Bdited by V.
J. Dauzvardis. —$4.75
liiiiiiriiiiiiHimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiint
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
ną buvo iškviesti didieji talki
Puzinas, Color monography, albmn. $25.00
0F DARKNESS
ninkai: rež. E. Dauguvietytė-Ku- The Battle of Gruenvald. by I. Sokolnikov, $3.00
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00
Paraše Dr. Juozas Vaišnora
dabienė, kuriai buvo įteiktas gė Introduction to Modern IAthuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
lių bukietas, ir D. Alderdice su
mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Ttactbook for the
Apie istorinius lietuvių kovos
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
nia., by V. S. Vardys. $15.00
metus.
K. Mikšiu, įkuriems taip pat buvo
New Jersey, New Yorlc ir Connecticut
Lithuanian Language. $10.00
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. lietuviams!
įteikta po mažą kalėdinę dovanė English-Ltthuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
I anglų kalbą išvertė
$27.00
lę. Mokyklos ved. K. Mileri;, pa Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $1000
Kas šeštadienį iŠ W E V D Stoties
Juozas Bulevičtas
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA,
N'ew Torke nuo i l k i 9 vai. vakaro,
sveikinęs gausią publiką, paaiš
97.9
meg.
FM.
Talppat
klausykitės
Lithuama'a Jev>s and The Bolocaust, by Dr. Juozas Prunskia,
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85
by Thomas Remeikis — 15.00 "Music of L.ithvianla" p r o r ^ m o s kas
kino, kad su šito veikalėlio pa
treCiadienj.
nuo
6:05
iki
00
vai.
$100
The Ordeal of Assad Pasha, A story by Ignas Šeinius. $2.00
ruosimu mokykla neprarado sa
Si įdomi knyga gaunama:
vakaro, 1S Seton Hali Unlvars. to sto
Lithuanian
Writera
in
the
Weat,
edited
by
Alina
Skrupskeus.
ties. 89.5 FM. (WS0U)
Herdsman
& Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95
vo mokomo laiko. Sakė, kad, jei
DRAUGE, 45*5 W. 63 S t $2000
Regions of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00
Direkt. DR. J0K0BAS STUKAS
mes šituo laiku kiek mažiau beChicago, m . 60629
234 Sunlit Drtv*
IAthuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia
rašem, bet mokėmis ir išmokom IAthuanian Self-Taught, by M. Variakojyte. $3.50
nilllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii:
Watehung, N. J. 07060
daug nauju žodžiu, labai krei- Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R Černius. $2.50
Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00
T«L — (201) 753^636
pėm dėmesį į taisyklingą jų iš Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00
The Golden Steed. Seyen Baltic plays. Edited by Alfred
tarimą, gerą kirčiavimą ir tų vi The USSR-German Aggression against Lithuania, by B Kasias.
Straumanis. $16.50 'MMHIIIIIIIIIIIllllimilllllllllllllllllllllllll'
FEUKSAS BRETMERIS
$1500
su žodžių jungimą į reikšmingus
Ūnder the Suoord of Damocles, A novel by Anatole Kairys.
MiiitiiiimiiiiimiiMiiiimiiiiiMiiiimiiiit
dialogus. Mūsų žaidimus mėgs lAthuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
SKAMBANTIS U I K A S
$10.00 Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
tantys vaikai jau iš prigimties The Lithuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarskas. $12.50
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis The voice
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo
yra artistai, turi gerą imitacinį ir UTHUANIA 100 YEARS, by A. Gerutis. $15.00.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
outside
the
iron
eurtain.
$4.00
pamėgdžiojimo instinktą, tad ir Fighters for Freedom, Lithuanian Partiaans, by J. Daumantas.
čiai svetimomis kalbomi*. 72 pusi.
čia labai greit išmoko savo ro
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, JįSįS W. 6Srd St, Chicago, dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
$10-00
les. Po vaidinimo visi mokyklos
IU. 60699.
siems prieinamos.
su persiuntimu $3.48.
vaikai ir būsimieji lituanistinės Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
Užsakymus siųsti "DRAUGO"
The Baltic Nations, by B. J Kasias $12.00
Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas 111. iHunniiimiiiiMiiiiinimmuiiHiuumui
adresu.
mokyklos mokinukai Kaledy se- S M d i e p . Good-bye, by Eve Bate*. $10.00
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%.
F t A I l N K l T E "DRAUGĄ"
nelio buvo apdovanoti dovane^ M M M M
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M O VI N G

Lietuva bolševiku
okupacijoje

A. V I L I IVI A S
.VI O V I N G

Lietuvos atsiminimai

giau stengtis jas išlaikyti ir pa
didinti. JAV LB tarybos rinkimai
artėja ir įvyks šių metų gegužės
mėnesį. Lemonto valdyba suda
Reportažas ii Karibų jūros
Lemont, UI
kiekvienas narys turi progos pasi rė sąrašą asmenų, kurie galėtų
BRONIUS JUODELIS
klausyti apie savo apylinkės ir jos priklausyti rinkiminiam komite
LB
VALDYBA
NUMATO
žžmonių
veiklą. Kartais, girdisi tui ir pravestų balsavimą LemonKai Kalėdų atostogoms nuty nėra jokių suvaržymų ar forma
kaip vienas ar kitas asmuo per; to apylinkėje.
Kiekvienais mela mokyklų skambučiai, kai iš lumų. Su maudymosi apranga
Šventėms praėjus, Lemonto LB m e e g ą s k u n d ž
? j.
f f > ^ d nepa- į tais Lemonto valdyba stengiasi
tuštėja klasės ir koridoriai, ateina čia gali sėdėti valgykloje, bare ar valdyba jau vėl sunkiai dirba ir
_i ______ ~ « .
- » -.r u
'tinka sis ar tas dalykas iš apy I kiek gali išplatinti lietuviškų kny
noras bent trumpam sugrįžti į vakaro programoje.
planuoja apylinkės veiklą. Valdy
linkės veikos. Kiekvienos apylin gų, laikraščių bei žurnalų. Kny
saulėtas vasaros atostogų dienas.
ba posėdžiavo sausio 6 dieną pirTarp
palmių
į
orchidėjas
pana
kės valdyba visada laukia pasiū gos buvo pardavinėjamos per Mai
rT
1
Kai neseniai bangavę ežerai užsi TSS1I"TBSS1I .""j
I
" ~~
I " * " " * " Viktoro Garbonkaus na- lymų arba patarimų iš savo apy
ronio lituanistinės mokyklos Ka
dengia ledo parketu, kurį ištuš votoje Karibų pakrantėje d u n k - ! m u o s e - Susirinko visa valdyba:
linkės
narių.
Lemonto
valdyba
lėdų eglutę, ir valdyba taip pat
tėjusių klasių jaunimas raižo sa- sojo dviaukščiai pastatai, talpiną Viktoras Garbonkus, Agnė Kati"o pačiūžomis, atgyja noras pa 560 svečių, su patogiais oru šal- j l i l ^ B i r u t ė Navickiene Aldo- tikisi, kad šiais metais susirinks ruošiasi per Vasario 16 minėjimą
didžiulis būrys žmonių į meti turėti spaudos stalą.
na
jėgti nuo žiemos šalčių ir vėl pa domais kambariais.
S o k ū * * * , Modestas Jakaitis, nį susirinkimą pasidalinti savo
Vyko ilgos diskusijos apie Lenerti į šiltas bangas, ar, vėją pa
Linas Gylys, Alg. Mockaitis, Ri mintimi sir idėjomis.
—
Koks
nuošimtis
kambarių
j monto apylinkės ir lituanistinės
sigavus burėse, palakstyti po mė
čardas Burba, Romas Račiūnas
yra
užimta?
—
paklausiau
prie
į mokyklos ateitį. Kaip ir visuomet,
lynus vandens plotus.
Valdyba per posėdį perėjo gau
ir Rasa Šoliūnaitė.
registracijos stalo.
Lemonte bendruomenės darbai
— Sakykit, ar Kalėdoms per
tus raštus iš krašto valdybos ir
— Šią savaitę tik 41. Šimtu nuo
vvksta sklandžiai ir gražiai.
Pirmiausia buvo aptarti planai
vėlu užsirašyti į Club Med?
šimčių užpildysime Naujų Me Vasario 16-tos šventės minėjimui. Vidurio Vakarų apygardos valdy
A. K.
— O į kurį norit važiuoti?
tų savaitę. Vasarvietės adminis Lemonto apylinkės Nepriklauso bos. Buvo nubalsuota pasiųsti:
200 dol auką paremti Pasiunti
Karibų jūroje, Martinique ar
tracija ir aptarnavimo persona mybės šventės minėjimas vyks va
nybės namą Washingtone. Buvo
Guadeloupe.
Ieškok tiesos, klausykis tiesos,
las buvo juodukai. Visi jie niekad
— Ten viskas užpildyta. Gal į niekur neskubėjo. Kam skubėti, sario 14 dieną. Šv. Mišias laikys minėta valdybos nariams, kad mokyk tiesos, mylėk tiesą, vadokun. Juozas Prunskis De Andreas šiai? metais paskelbti lietuviškų vaukis tiesa ir gink tiesą iki mir
Mexico?
juk ateis sekanti diena. Ko nepa seminarijos koplyčioj 12:45 v.p.p.
parapijų metai. Tos apylinkės, ties.
— Jau buvau. Norėčiau į Ka darei šiandien, padarysi rytoj ar
Minėjimas prasidės 2 vai. p. p. Le kurios laimingos ir turi savp lie
15 šimtmečio heretiko čekų j
ribų salas.
poryt. Kam čia šiandien rūpintis. monto Maironio
lituanistinės tuviškas parapijas, turi kiek dau- tautos didvyrio Jano Huso malda
— Ar buvote Jamaikoje?
— Raktas, kurį davėt mano mokyklos paralpose. Programą
— Ne.
kambariui, netinka durims, — atliks Lemonto apylinkių tautinių
— Būtinai nuvažiuokite. Tik skundėsi vasarotoja.
šokių vienetas "Spindulys" ir li
rai patiks, — aiškino American
— Nesirūpinkit! Bandysim ki tuanistinės mokyklos mokiniai.
Express agentūros tarnautoja apie tą surasti, — šaltai aiškino.
Pagrindinis kalbėtojas adv. Po
naują vasarvietę Jamaikoje, į
vilas Žumbakis. Į minėjimo ruo
Pajūriu tęsėsi balto smėlio pa
Club Med panašią Negril Beach
šos darbus prisideda ne tiktai mo
krantė su patogiomis kėdėmis ir
Villagekykla ir bendruomenės valdyba,
Jamaika yra viena iš trijų di ilgais rankšluosčiais išbalusiems bet ir kitos organizacijos, kurios
džiųjų Antilų salų Karibų jūroje, kūnams patiesti prieš kaitrią Ka yra veiklios Lemonte, kaip skau
4>*. » i * +
kurią 1494 m. atrado Kolumbas ribų saulę šioje 85 F temperatū tai ir ateitininkai, kurie dalyvaus
vasarvietės
ir ji liko Kolumbo šeimos nuosa roje. Vakariniame
su savo vėliavomis. Pakviesti mi
sparne
už
žydinčių
krūmų
slėpėsi
vybe 161 metus. Anglų laivynas
nėjime dalyvauti įvairūs Lemon
su 5000 jūreivių ir karių 1655 m. nudistų pliažas. Jame prieš saulę te miestelio ir Illinois valstijos
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
lengvai nugalėjo 200 ispanų ka kaitinosi jauni ir seni, moterys ir valdžios pareigūnai, kurie atsi
Mirė Sausio 11 d., 19Į82 ic, 2:35 vai. ryto, sulaukęs 69 m. amž.
vyrai,
be
diskriminacijos
visoms
rių salos įgulą ir nuo tada Jamai
lanko kas metai Lemonto Vasa
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
ka pasidarė anglų valdoma Vaka kūno dalims. Šalia pliažo uoste rio 16-tos minėjime. Apylinkės
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette, 3 posūniai Edrų Indijos provincija. 1962 m. Ja sėdėjo stiebus iškėlę burlaiviai. valdyba tikisi matyti daug sve-'
ward Valintis, marti Patricia, John Valintis, marti Bonnie. ir Joseph
Valintis, 2 anūkai Steven ir Sheri, Lietuvoje sūnus Bronius, anūkai
maika iškovojo salos nepriklauso Prieplaukoj suposi jūrinio žuva- čių iš kitų apylinkių per minėji
Eglė ir Andrius, 2 broliai Karolis ir Edvardas su šeimomis, Vokie
mybę, bet liko Britų Common- vimo kuteris,narų ir snorklininkų mą.
tijoje, sesuo Milda Schwarmer su šeima ir kiti giminės ir draugai.
vvealth dalis, tačiau su sava kons valtis, vandens slidinėjimo greitPriklausė Upytės, Sakių, Joniškiečių, Zarasiškių ir Suvalkiečių
laiviai
ir
į
netoli
esančios
salos
1982 metais Lemonto apylin
titucija, savu senatu, kongresu ir
klubams.
piknikus
vežantis
baidokas.
Ryti
kės Lietuvių Bendruomenė šven
generaliniu
gubernatoriumi.
Kūnas pašarvotas Eudeikio-Daimid-Gaidas koplyčioje, 4330 S.
niame
vasarvietės
sparne
tęsėsi
il
čia savo 20 metų sukaktį. Ruo
Prieš keletą metų Jamaikos val
California
Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 13 dieną. Iš
džia atiteko marksistų — komu gas pliažas. Jame kaitinosi di šiama šia proga knyga, kurioje
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos
nistų rankoms,tikintis iš jų 'gero džioji vasarotojų dalis, kuriems bus aprašyta ir apibūdinta Le
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazi
vės vargingiems
gyventojams mini, bikini ar maksi maudymosi monto apylinkės įdomi ir ypa
miero lietuvių kapines.
juodukams. Deja, prokomunisti apranga buvo ne tik patogumas, tinga veikla. Sukaktuvių proga
bet
ir
privatumo
išlaikymo
būti
Nuoširdžjai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
valdyba
ruošia
ypatingą
Rudens
nė 2.6 milijonų salos gyventojų
lyvauti
šiose laidotuvėse.
nybė.
balių 1982-tais metais. Tradici
vadovybė atnešė dar didesnį skur
Nuliūdę: Žmona, sūnus, posūniai, marčios ir anūkaL
nis balius vyks spalio 16 die
dą, korupciją ir suktybes, kad gy
Plūdėmis atžymėtame didelia ną. Valdyba planuoja tikrai šau
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tei. 523-0440.
ventojai balsavimo keliu atmetė me lagūne turistai vargo su bur
prokomunistinius kandidatus ir laivio lentomis (sailboards), su niai atšvęsti Lemonto LB apy
išrinko prokomunistišką valdžią burėmis nuolat krisdami į vande linkės sukaktį.
su baltu gubernatoriumi. Jamai nį, nežiūrint instruktorių nuro
Lemonto apylinkės metinis sukos rinkimai parodė,kad komu dymų kaip atlikti stiebo, vairo ir susirinkimas šaukiamas kovo 21
nizmas negali išsilaikyti demo buriuotojo funkcijas- Aukštomis dieną, 2 valandą po pietų Ateiti
kratinėje sistemoje. Turizmas su tvoromis nusitiesę lauko teniso ninkų namuose. Kiekvienais me
daro didžiąją salos pajamų dalį, aikštės atsimušė į dviračių aikšte tais apylinkės lietuviai turi progą
N
greta cukraus ir aluminijaus rū lę tiems, kurie norėjo gerai kojas dalyvauti šiame susirinkime. Tai
dos eksporto. Komunistų sukurs pamiklinti. Toliau pilkavo arkli labai svarbus susirinkimas, nes
tytos riaušės prieš baltuosius la džių stogai tiems, kurie norėjo
bai sumažino turistų skaičių.
A. A.
pajodinėti. Piramidžių skliautais
— Į Jamaiką pavojinga važiuo dengta valgykla jungėsi su admi .uiiiinmtiiftiiiiiiiiiiiitiituiiinnimiiniit
ti, — prisiminiau ankstyvesnius nistracijos patalpomis, muzikos
MARTINKUTĖ
kambariu, skaitykla, baru ir šo Kelias į altoriaus g a r b e
spaudos įspėjimus.
Gyveno Šv. Šeimos Viloje, Lemont, Illinois.
— Dabar jau ne. Tie blogi lai kių estrada, kurioje vyko vakari
J. VAIŠNORA, MIC
Mirė
sausio 9 d., 1982 m., 7:15 vai. vakaro, sulaukus 85 m. amž.
nės
programos
ir
dundėjo
rock
—
kai jau praėjo, — aiškino tar
Ark. Jurgio Matulaičio beati
Gimė Lietuvoje, Upynos parapijoje, Vitogalos kaime.
žemesnes
|
and
—
roll
melodijos.
Čia
pat
nu
nautoja, pabrėždama
fikacijos bylos apžvalga. Gene
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Allan, marti Eleanor Michels,
sitiesęs baseinas ir fontanas šo ralinės Postuliacijos leidinys
kainas, kaip Club Med.
5 anūkai, pusbrolis Alex Aitutis gyv. Kalifornijoje, ir kiti giminės,
— Važiuojam į Jamaiką! Kar ko į viršų nuo vandens tinklinio 1909 m.
draugai ir pažįstami.
tu bus smagiau, — skambino dau žaidėjų ir įvairių stilių plaukikų
Velionė buvo našlė a. a. Frank ir pusseserė a. a. Stasio Girėno.
Kaina su persiuntimu $1.00.
Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 West 63 Street. Lanky
gelio ankstyvenių kelionių kole vandens olimpijados dienoje. Tromas
pirmadienį nuo 6 iki 9 vai vakaro.
pikiniais
gėrimais
ir
kilniais
like
gos Algis ir Milita.
Gaunama DRAUGELaidotuves įvyks antradieni, sausio 12 dieną. Iš koplyčios 9:45
riais
bei
konjakais
labai
įvairus
— Negril Beach tau tikrai pa
iiHiiinimiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiu
vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
tiks, — aiškino Jonas ir Ramu nemokamas baras nuo ryto iki vi
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
durnakčio vaišino svečius. Su vi
nė, ten jau buvę.
lą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
sokiais romais maišytais su vai
Vietoje gėlių prašoma aukoti Šventos Šeimos Vilai.
sių sultimis gaivino prakaituojan
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Turistais perkrautas Air Ja- čius vasarotojus, o įvairiausių pa
Nuliūdę: Sūnus; marti ir anūkai
tiekalų
valgykla
stengėsi
paten
maica lėktuvas jau riedėjo MonLaidotuvių direkt. Egan — Telef. LU 2-2000.
kinti
ir
labai
išlepintą
skonį.
Ne
tego Bay aerodromo takais. Di
deli ir maži autobusai visus iš buvo progos čia niekam fundyti.
sklaidė po įvairias vasarvietes Jokie pinigai čia nebuvo naudo PATTKSUNTA £R PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
saloje. Iš temstančios padangės jami. Viskas buvo apmokėta iš
krito lietus. Juodukas šoferis vos anksto. Finansinės problemos ne
Suredagavo
vilko mūsų autobusą vingiuotu ir turėjo ir negalėjo drumsti atosto
Daoivardieoė
kalnuotu salos pakrantės keliu. ginės nuotaikos.
Šiom dienom Draugo spaustuve
Per dvi su puse valandos šiaip
(Bus daugiau)
išleido aštuntą laidą šios populia
taip įveikėm 49 mylių kelią. Pra
riem virimo knygos. J. DauįvardieA. A.
važiuojant pakelės kaimeliuose
nė vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais paruošimais.
stoviniavo juodosios rasės gyven
Sokrato
ir
Platono
filosofijos
tojai, palydėdami nelabai drau
Tai geriausia dovana naujoms
Gyveno CUrendon Hilk, Illinois.
įtaigojamas A. Smetona žmogaus žmonoms ar marčioms. Daugelis
giškais žvilgsniais.
Mirė sausio 10 d., 1982 m., 2 vai. popiet, sulaukęs 64 m. amž.
Mūsų vasarvietė buvo aptver charakterio stiprumą laiko tau apdovanojo kitataučius supažindin
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Barzdžių valsčiuje, Pavišakių
ta aukšta geležine tvora. Autobu rios asmenybės pagrindiniu bruo dami juoe su lietuvišku maistu ir
kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Si knyga yra sukėlusi la
sas sustojo prie sargybinio saugo žu. Be mokslo sunku surasti kelias •irimu.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga, duktė Genė Ra
bai
daug
pasisekimo lietuviu ir ki
į
laisvę,
o
pradėję
mokytis
lietu
dzevičius,
žentas Bronius, anūkai Ilona ir Rimas, švogerka Aleksan
mų vartų su dideliu užrašu "Hetataučių darbo vietose ir organiza
dra
Klimienė
su šeima Floridoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
viai pajuto, kad ijiems, gyvenu t ijose
donism II".
Priklausė
šaulių Rinktinei ir Cicero Medžiotojų klubui.
— Ar čia ta mūsų vasarvietė? siems nelaisvėje .trūksta gero l'?sakymua siųsti;
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West
būdo ir išsiauklėjimo. "'Sielos
— suabejojo vienas amerikietis,
71 Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 13 dieną. Iš koplyčios
DRAUGAA, Knygų Skyrhi*
— Čia. Jie tik pakeitė Negril stiprumas laisvės kelionėje, pasak
10 vai ryto po apeigų bus nulydėtas j, lietuvių Tautines kapines.
4545 W. tSrd Street
A. Smetonos, tiek pat sveria,
Beach Village vardą.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Chicafo, flHnois 60*19
kiek Šviesa arba mokslas: juo vie
Kodėl pakeitė?
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Kaina su persiuntimu $5.95
nu žmogus negali tapti doras".
— Dėl geresnės reklamos.
Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
— Ar tikrai čia yra daug malo
Hllnois
gyventojai
pridėkite
dar
A. Merkelis
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Telef. 476-2345.
numų.
20 centų mokesčiams.
(iš Antanas Smetona)
— Vieniems yra, kitiems ne. Čia

KALĖDOS JAMAIKOS PLIA2E
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MŪSŲ KOLONIJOSE

JONAS

A. f A.
Mjr. BRONIUI AMBRAZIEJUI
mirus, jo žmonę, mūsų narę Anelę Ambraziejiene nuoširdžiai užjaučia
h.DK. BIRUTĖS DRAUGIJOS
CHICAGOS CENTRINIS
SKYRIUS

Brangiai seseriai

A. f A, ONAI VAISNYTEI
Lietuvoje mirus, JUOZĄ VAISNĮ, SJ, Lietuvių Skaučių
Seserijos dvasios vadą seseriškai užjaučia ir liūdi
kartu
IRENA KERELIENĖ,
ir LSS Vadija

LSS Vyr.

skautininke

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

KALYS

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i%^z9^r

Lietuviu Laidotuvių tHrtktorty Asociacija Nariai

A. f A, SOFIJA MIKOLAITIS

JURGIS F. RUDMiN
331* SO. LITUANICA AVENUE

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2424 W. «9th STREET
TeL REpoMe 7-1218
11028 Southwest Highway, Palos HilU. minois
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

TeL LAfayette 8-8572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1811

VASAITIS • BUTKUS
1448 SO. SOtfc A VE.. CICERO. UJU

Popular Lithuanian
R ECI PE S

VLADAS

TeL Y Arta 7-1138-88

Tei OLytnpic 2-1883

/ r

LA N D OF

CROSSES

The struggfe for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
by
Užsakymus siųsti:
MICRABL BOURDEAUXy MA, BJ>.
Printed in England 1979. 339 pages Price — induding
abipping and hartdliug |8.95.

PETRAŠONAS

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.f Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
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PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ

|

1
(JOS 4000 METŲ ISTORIJA*.
I
=
Prof. dr. Povilo Krsnerk) studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry5 čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietu Mokslo Akademijos,
s Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko
^ Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie
3 tais viršeliais. Spaudė M Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. MiSkininkų
E* Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. Iii. gyv. primoka 50 centų
s (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. M Su Chicago,
I tu. *—
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CHICAGOS ŽINIOS

X Kun. Gerardas Domanskis,
MIC, Anglijos marijonų provinciolas. vienuolijos reikalais bu
vo atvykęs į Chicagą ir apsisto
jęs marijonų vienuolyne. Jis
aplankė "Draugą", apžiūrėjo
naujus spaustuvės įrengimus ir
spaudos darbus tarp lietuvių.
Ypač atkreipė dėmesį į lietuvių
kalba išleistų knygų skaičių.
Sausio 10 d. jis išskrido į ryti-į
nj Amerikos pakraštį, o iš ten
skris atgal į Angliją.

REKORDINIS ŠALTIS

STOTIS K

VARŽYTYNIŲ

Chicagos Dearborn stoties rū
mai, 99 m. senumo, ateinančią
savaitę bus miesto pastatų ko
misijos parduoti iš varžytynių.
Stotis jau nuo 1971 m. trauki
X Rašytojos Birutės Pūkelenių keleivių
nebenaudojama.
vičiūtės "Draugo" konkurse at
Stotis su visa kita nuosavybe
IŠVILIOJO 120,000 DOL.
rinktas romanas "Devintas la
buvo miesto komisijai 1078 m.
p a s " jau yra Chicagoje ir per
Paskaičiusi skelibimą, Mary parduota už 200,000 dol.
žiūrimas pačios autorės. Rytoj
Ann Griffin, 39 m., įNorridge
GAUDO SPEKULIANTUS
j a u bus atiduotas spaustuvei ir
X sv. Kryžiaus ligoninė duos
priemiesčio gyventoja, susisiekė
pradėtas rinkti Romanas yra di- kursą, kaip nustoti rūkyti. Kursu "burtininke" "motina WaFederalinės įstaigos sudarė
deūis, bet tikimasi iki premijos ^ b ^ n u o sausio ig <JM pirma,
nessa", kuri ją įtikino išimti iš seklių grupe, kuri stengiasi iš
įteikimo iškilmių jU paruosti djenio ir kiekvieną pirmadienį
banko 120,000 dol. šeimos pi aiškinti narkotikų spekulian
knygos pavidalu. Premijos įtei- į^į vasario 10 d. Norintieji nunigų ir pažadėjo nuo jų nuimti tus,
pasireiškusius Chicagos
kimas šiemet bus kovo 20 d. Į s toti rūkyti prašomi kreiptis į
prakeikimą, kas atneš sutarimą šiaurės priemiesčiuose ir turin
Clevelande. Premijos mecenatai | ligoninę tel. 434-6700, e x t 200.
šeimoje ir jai prapuls artričio čius ryšių su Floridos speku
y r a dr. Ričardas ir Raimonda Kursai bus dienos metu nuo 3
ir verikosinių venų negerovės. liantais. Jie platina kokainą ir
Kontrimai iš Mission Viejo, iki 4 vai. p. p.
Kai moteris su pinigais nuėjo, marihuaną.
Calif.
nusinešdama, kaip jai buvo pa
X Televizijos 11 kanalas da
BRANGS ELEKTRA
Baltimores
Lietuvių
Muziejuje
įvykusių
medžio
inkrustacijos
kursų
lankytojai.
IS
kaires:
Regina
Sajauskiene,
Cathy
tarta,
pamidorų, kiaušinių, šei
X Bronė Pužausldenė, po rys dviejų dienų meno varžytyDuliene, Roma Heineman, Sandra Eringytė, Kazys Vasilia uskas, Elena Okienė, Vyt. Mildažis, Genovaite Auštrienė,
Edison bendrovė, siekdama
operacijos išbuvusi apie sesias i n e s gausio 17 &
sekmadienį, Alg. Paplonskis, Kazys Sadauskas, Vyt. Vaškys, Joan Sm ith, Ona Eringienė, Albina Vaškienė, kurso dėstytojas ir mos nuotraukų ir namų dulkių,
t
a
motina
Vanessa
perbraukė
sutelkti
lėšų statybai naujos
dienas Sv. Kryžiaus ligoninėje, Į n u 0 x v a l iki 5 v a i po pietų, ir muziejaus vedėjas Algimantas Grintalis ir Danutė Kerne žienė. Nuotraukoje nėra Bill Garte, Ann Cameron, Jono
tais
dalykais
per
Griffin
kūną,
atominės jėgainės, ryžosi pra
Nuotr. Kęs. Cesonio
pereitos savaitės pabaigoje jau į sausio 18 d, pirmadienį, nuo 6 Timpos ir Nidos Gailaitės.
peržegnojo, o paskui dingo su šyti leisti pakelti elektros kaigrįžo namo ir pamažu sveiksta, | ^ ^ ^^
iki vidurnakčio. Gali120,000 dol. Policija susekė, kad i ną. Jei t a s prašymas būtų pa
v y r o Algirdo ir gydytojo prižiū- j m a dalyvauti prieš vadinamą
tą
Vanessa yra Fatima Mit-1 tenkintas, elektros kaina pakilruna.
"The Eleven Collection" pro
chell, 5 5 m. Ji patraukta teis- i tų maždaug 8 dol. mėnesiui vieX Der Freischuetz y r a Webe- gramą arba programos metu,
man, taip pat teisiamas ir Louis nam gyventojui. Edison bendrorio trijų veiksmi} romantinė ope skambinant tel. 372-1200.
Wanko, 35 m., kuris iškeitė du vės minėtai jėgainei reikia 805
nių studijų savaitgalyje, skaitys
r a , kurią šiame sezone stato j x Leonardas Garlauskas, ChiKANADOJE
J. A. VALSTYBĖSE
Griffin
atneštus čekius 50,000 mil. dolerių. •
paskaitą tema "Kaip yra ir kaip
mūsų Opera. Jos spektakliai i c a g o -rn.. pratęsdamas prenumedol.
vertės.
— Ramas E Vasys su šeima galėtų būti". Visos studijų pa — Užgavėnių karnavalas To
UNIJOS DARO NUOLAIDAS
įvyksta šių metų kovo 6 d., 8 r a t ą p r i e jos pridėjo ir 15 dol.
ronte bus vasario 20 d., šešta
iš
Muskegan,
Mich.,
(praleido
skaitos,
simpoziumai
ir
praneši
SUDEGĖ
14
NAMŲ
_ .
..
-.
,.
vai. v a k . kovo 7 d., 3 vai. popiet | a u k ą Labai ačiū.
šventes Clevelande pas savo tė mai suksis apie vieną pagrindi dienį. Karnavalą rengia Lietu
Cmcagon
suvažiavę
automobii r kovo 13 d., 8 vaL vak., Mari
x Alf. Petrauskas, Los An vus O. ir A. Vašius.
Gaisras sausio 10 d. 1700 N. j lių darbininkų unijų vadai, pernę temą: "Kas tai yra Lietuvos vių namų organizacinis komi
j o s mokyklos auditorijoje. Bi
tetas, kuris jau pakvietė 12 or Washtenav Ave., Chicagoje, su- svarstę sunkumus šioje pramo—
Nauja
lietuvių
Fronto
Bi
geles,
Cal.,
Kazys
Černa,
Worlaisvinimo
darbas,
kas
ir
kaip
lietai bus gaunami Vaznelių pre
cester, Mass., V. Mackevicz, čiuliu centro valdyba, kuri iš jį dirba ir kaip būtų galima jį ganizacijų dalyvauti šiame tra naikino 14 namų. Daugiau kaip į nės srityje, nusprendė ankskyboje.
I New Haven, Oonn., dr. J. Kriau- rinkta korespondenciniu būdu. pagerinti". Viena sesija bus an diciniame renginyje.
*n žmonių Etaa be pastogės.: čiau termino pradėti diskusijas
x Otto Mejeris, Melrose Park. Į ^m^^
Putnam, Conn., V. Ja- jIšrinktoji LFB centro valdyba glų kalba, kur Pabaltijo valsty
— Dr. V. Kudirkos lituanisti Gaisras prasidėjo vienam gyven-\ dėl naujos darbo sutarties, nuDl., įvairių lietuviškų organiza-1 n ^ n į s , Dousman, Wisc., Jero- pareigomis pasiskirstė: pirmi bių geopolitinės padėties ap nė mokykla Ottawoje surengė tojui liepsna kaitinant vandens matant kai karių nuolaidų, kad
cijų darbuotojas ir rėmėjas, už | „imag Kačinskas, So. Boston, ninkas Balys Raugas (444 Main žvalgą padarys Rand Corp. ats Kalėdų eglutę, į kurią susirinko vamzdžius. Gaisro gesinti šuva- j atpigtų automobilių gamyba ir
žiavo apie 200 ugniagesių. Tris 1 būtų lengvesnė konkurencija su
kalėdines korteles ir kalendorių | ^ass., Vincas Klova, Bell Gar- St., Delran. N. J. 08075), narys tovas. Diskusijose
dalyvaus
atsiuntė 20 dol. auką. Labai dė- J d e n s C a l 0 Barauskas, Wood- specialiems uždaviniams Vytau kviesti latvių, estų ir lenkų ats nemažai žmonių. T a r p jų buvo į v a i a n d a s j i e d a r b avosi. kol su-i užsienio firmomis. Kitaip dalis
kojame.
j n a V en, N. Y., Leonas Ramančio- tas Volertas, sekretorius Ed tovai, o taip pat ir auditorija. ir neseniai kaip valdžios p a r a - j k o n t r o i i a V o gaisrą. Gesinimą; darbininkų neteks darbo,
gūnas B Monti«aho .perkeltas I k l i u d ė l a b a i g a l t a 8 o r a a >
_
x Vigelmas Radžius, J. Jasi-1 nis, Woodhaven. N. Y., Edmund mundas Binkis, iždininkas Vy
dr.
P.
Lukoševičius
su
žmona,
j
BRITŲ
ŠEIMOS
DRAMA
— Philadelphijos L B šių metų
nevičius, čikagiškiai. Antanas Kilmanas, Detroit, Mich.. H. H. tautas Volertas, jr., narys spe
Meninę programą atUkoJ'Ramu- j
UŽDARE MOKYKLAS
^ ^ ^ ^
^
Eidėnas, Griffith, Ind., V. Bra- H. Kogelis, Dolton, Dl., A. Lin- cialiems reikalams dr. Albinas kultūrines vakarones pradeda
r
"
•
'
Dėl
didelio
šalčio
sausio
11
d.
teatras
savo
naujuose
rūmuose,
žys, Livonia, Mich., J. Arlaus- gis, Great Nech, N. Y., Jonas Šmulkštys, valdybos narė Mari Lietuvių namų Kultūros centro ninė mokykla — penki vaikai.
Chicagos miesto ir dauguma 5535 s . Ellis. stato J. Osbore
kas, New Britain. Conn.. Eug. Rauba, Woodhaven, N. Y., Pra- ja Raugienė ir valdybos narys patalpose (2715 E Allegheny "Ramunėlėms" vadovauja
R. katalikų mokyklų buvo uždary- dramą "The Entertainer", vai
nas
Pranas
Baras.
Valdyba
išrink
Ave.)
sausio
23
d.,
šeštadienį,
Liaugaudas. Parsipany, N. J., i
Jančiukas, Toledo, Ohio, visi
giūlytė, pianinu palydi L. Luk tos. Tai padaryta saugant mo-1 duojančią britų šeimą naujota dvejiems metams.
7val. vak. Vytauto Strolios pa
z
atsiuntė
po
7
dol.
aukų
įvairio
Jonas Staras, Lake IVorth, Fla.,
šaitė. Antroje programos daly kinių ir personalo sveikatą, be to j viška dvasia,
skaita
muzikine
tema
"Lietu
Jonas Kiaušas, Harrison, N. J., mis progomis. Labai dėkojame. — Algimantas Gečys sausio
je pasirodė patys mokyklos vai gyventojų namuose buvo toks
viai plačiuose plokštelių vande
Elena Sabalis, Los Angeles, Cal.,
KELIA ALGAS
X Dr. A. Juozaitis, Plymouth mėn. gale iš Philadelphijos at nyse". Visi maloniai kviečiami kai, suvaidindami A. Paškevi- didelis kuro pareikalavimas, kad
atsiuntė po 7 dol. aukų už kalė Meeting. Pa., Balys Raugas, vyksta į Los Angeles ir sausio
čienės
veikalėlį
"Kūčių
vaka
kuro bendrovės paprašė taupyti
atsilankyti.
Chicagos policijos seržantai,
dines korteles ir kalendorių. Delran, N. J., Stasys Daržins- 30-31 dienomis dalyvaus politi
ras". LB apyl. ir tėvų komiteto Į j į į uždarant'mokyklas
leitenantai
ir kapitonai šiemet
Ačiū.
pirm, V. Radžius tarė atitinka-'
kis, Downers Grove, Dl., Pranė
gaus 10 <~r didesnį atlyginimą ir
PASKOLOS NAMAMS
mą žodį. Po t o buvo vaišės tė
X Sv. Mišios už a. a. Laisvu-i Mileris, Nonvood, Mass., V. Ta
dar su kitais priedais. Apie tai
vams ir vaikams.
no Skeivalo sielą bus atnašau- moshaitis. Hot Springs, Ark.,
Chicagos miestas nuo sausio pranešė policijos vadas R, J.
12 d. pradėjo duoti papigintais | Brzeczek.
jamos sausio 17 d., 10:15 vai Petras Putrius, livonia, Mich.,
0KUP. LIETUVOJE
J.
Juraitis,
Palos
Hts.,
HL,
Ka
procentais
paskolas namams
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Vi
—
Dailininko
Jono
Kuzminsi
remontuoti.
Miestas užtraukė 'McnHUHiiiHiimiiiimiHiiuuuiiiiiiuiiii
sus artimuosius bei pažįstamus zys Karvelis, Novi, Mich., A. P.
I
dalyvauta,
turėta
visa
eMė
reikšŠAULTC
VEDiLA
kio kūrybos darbų paroda buvo j 25 mil. dol. paskolą ir dabar
prisiminti velionį maldose, kvie- j Paulikas, Lisle, DL, A Pūdimai|mingų parengimų, išleista M. suruošta Dailės muziejaus cen
LIETUVIAI SIBIRE
čia Buv. Vasario 16-tos Gimna- j tis. Palos Hills. Dl., atsiuntė po
Gruodžio mėnuo Vyt. D. šauMelienės
knyga
"Kryželiai
Arkduoda
paskolas
namų
taisymui.
triniuose
rūmuose.
Ji
buvo
zijos Auklėtiniai
(pr.). j 5 dol. aukų už kalėdines korteles Mų rinktinei buvo skaudus. Mir1
1 tikoje". Vertar pasidžiaugti sėk skirta jo 75 metų sukakties pa- Imama palūkanų 5%, 9%
ir kalendorių. Labai ačiū.
9% ir j Knyga _ albumas su daugybe
ties angelas 1 savo globą pasi-1 m m a i
Z . . _ , . .
.
lZ<yc
X A. a, dr. Jono Sadausko]
šaukė
l
e
n
k
i
s
narius
Paskuti^
^
sujuostomis
kuciomis
ir,
minėjimui,
Paskolos
duodamos
;
nantiems nužymėtoje 21 gyve-1
apy mūsų tremtinių ir kalinių atsi
sutiktuvėmis. Rei
10-ties metų mirties sukakties i x Atsiuntė po 5 dol. už kalė- saukė penius narius rasKuti
— Petro Rimšos, žinomo mū linkėje. J a s galės gauti 3,400 minimų, laiškų, su gausiomis
proga visus Jo prietelius prašo- i dhies korteles ir kalendorių šie moji auka Naujų Metų įsvaka-' kia padėkoti sesėms šaulėms,
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš
me prisiminti Jį savo maldose, j čikagiškiai: Stasys Rainas, Pet- rėse savo kukliam kambarėlyje j kurioms vadovavo pirm. M. Dap- sų skulptoriaus, 100 metų gimi namų savininkų.
spaudos. Paruošė kun. J. Prunsmo sukaktis paminėta pereitų
žmona, vaikai ir brolis \ r^s Augustauskas, Juozas Les- rastas miręs Stepas Deveikis, gi
NAUJI ALTOMOBDJAI
ė
tUrUng
kis, iliustravo dail. J. Strungys,
° * j metų pabaigoje, okup. Lietuvo(pr.). \kus, Povilas Peškaitis, Jurgis męs 1011 m Panevėžio apylin-! ^ ' . ^ S * 2
gaUS
!
?"
^"! je. Ta proga Kauno skulptūros
Chicagoje 1981 m. buvo par apipavidalino dail. P. Aleksa ir
Į Genčius, Jurgis Savickas, P. Kal- kėje. Stepas buvo visai vieni- i ? f " *a 5I e lį a ,l u ^
galerijoje (buvusioje | duota naujų automobilių: Ge- dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
X l i e t Mot Fed. Chicagos ; v a i t i s G 2 u k a u s k a s j G y l y S ( šas, su niekuo nedraugavo, ne- \ J* P - ^ - Naujai perorgam-j i r vftnžų
U
a c oras
priklausė
organizacijoms.
Ka-1
!
°
^
\
į
vadovybėje
muz.
^g^jS,^
suruošta jojtieral Motors bendrovės 198,950. Lietuvių Bib'y)teka. 216 psl.,
; lgn]os
klubo narių susirinkimas įvyks! k u n v Ajeksonis, Pranas JoaC 1U
3
1
0 0
J^^ ^
\ darbų paroda, kurioje eksponuo-' Fordo 69,357. Chryslerio 33307, kaina $21.80, su persiuntimu.
š. m. sausio mėn. 17 d., sekma-; ^^iaitis. J. Balskus, M. Wals- zin kieno prirašytas šauliams, j f 1 ^ 1 7°,. P ^
Užsakymus siųsti:
keletą kalėdinių giesmių. Klem.! ti kai kurie jo dailės darbai - Į Amer. Motors bendrovės 5200.
dienį, 1 vaL popiet Jaunimo Į ^ I r e n a s i m o k a i t i s . visiems tai mirties atveju bus gražiai
Juškevičiaus parašytas ir s u v a i - ! m e d a l i a i
__ , .,. - „ Iš viso 297,814. Automobilių DRAUGAS, lf5Jf5 W. 6Srd St.
centro kavinėje.
Programoje j l a b a i ^ ^
palaidotas. Taigi visais reika dintas vaizdelis "Mergaitės P a - ' D a į
Chicago, IL 60629
pardavimas Chicagoje sumažėjo.
einamieji reikalai ir dail. Vanda j
lais teko rūpintis šaulių vadovy saka" visus sužavėjo. J a m pui
— Gargžduose jsikūrė rusai \ 1980 metais JAV automobilių
Balukienė kalbės apie dailinin
X Stasys Budas, Lemont, m., bei ir laidotuvių direktoriui. Pa
Ulinois gyv. dar prideda $1.40
ką Praną Domšaitį ir jo kūrybą. Ona Ramonas, Julius Levanas, tikrinus stalčius, rasta kelios kiai talkininkavo jauna lietuvai ir lietuviai geologai, kurie tyri- Į Chicagoje buvo parduota 317,valstijos mokesčio.
Narės ir svečiai prašomi gausiai Konstancija Stuopis, Mary Ras- banku knygutės su indėliais tė Asta Tijūnelytė. Šis sklan nės Baltijos jūros pakraščių j 239. Nemažą rinkos daų' užėmė
džiai
parašytas
vaizdelis,
labai
iiiiiiMiiiiiiiiiiimiiuiiiimimiiiiiiiiimui
dugną.
dalyvauti.
(pr.). tys, E. Abramikas, Nentuka apie 100,000 dol. be jokio testa
užsienio firmos.
tinkantis kalėdiniam sezonui, ne
— Apie Kamanų pekles 86
«
» rVasaicmi
^ „ ; a „ ; ir
;- solis^njic= I šumskis, visi iš Chicagos,
X Muz.
A
V^_ atsiun- mento a r paveldėtojų. Tokiu turėtų būti užmestas. Turėtu puslapių studiią paruošė K. Ba„
. . . . ~ „,., Į tė po 5 dol. aukų. Labai aciu. atveju valdžia tuojau viską už me ji pamatyti ir ateinančių I i e v ig m s "
A. Krasauskas ir K. £!IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII|||||||||||||||IIIII1III1IIIIII^
saldo. Laidojamo išlaidoms iš Kūčių naktį.
tems A. Buntinaitei ir E Ruk-;
^
^
IKunskas. Dabar Kamanų pelI
JUOZAS B R A Z A I T I S
I
stelytei sausio 3 d. atlikusiems! x Arūnas Kaminskas, kuris prašyta kukli sumelė, o visą kitą
Prasidėjus
'naujiems
metams,
kės
paskelbtos
valstybiniu
repasidalins
rusiškieji
komunistai
meninę dalį ir atsisakiusiems j pvū)Ū2J. reiškiasi lietuvių muzikinuo honoraro, nuoširdžiai dėkoja Į n ė j e v e i k i 0 j e i > T a įr Lietuvių ! ir vietiniai advokatai. Tai labai verta prisiminti ir praeitų metu I zervatu. Jos nebus nusausinaaukas. Vyt. D. šaulių rinktinė į ^ o s 1T naikinamos.
LDK Birutės Draugijos Chica- Į Op^os dirigento asistentas, liūdnas ir skaudus pavyzdys.
— Utenoje buvo suruošta me
Kitais atžvilgiais praėjusieji ir atskiri jos nariai iš viso pa
gos Centrinis skyrius.
(pr.). p r i e š tai k e l e t ą m e t ų ė j ę s i r
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas.
tinė knygos šventė, kurios me
J. Yla
X lietuvių Fondo Fed. Kre- akompaniatoriaus pareigas. Pra- mėtai buvo sėkmingi. Daug kur aukojo 2,71650 dol.
Donelaitis. Daukantas. Valančius.
tu savo kūrybą skaitė keli rašy
dito Kooperatyvas moka aukš- eitą vasarą birželio 13 d. Northtojai. Buvo i r dailės darbų pa
Baranauskas. Pietaris.
tesnius procentus už indėlius I westem universitetas jam suteiroda.
kaip bankai ar taupymo b-vės. j kė magistro laipsnį iš muzikos.
R A Š T A I II
Kiekviena sąskaita yra apdraus- Į įdomu ir tai, kad tos pačios die
ARGENTINOJE
Nuo Maironio iki Brazdžionio
t a iki 100,000 dol. Kooperatyvas; "<* vakare, kai vyko "ILituani"
—
Argentinos
lietuvių
orga(septyniolika rašytojų)
atidarytas trečiadieniais nuo '•• operos premjera, naujasis mūnraacijn
ir
spaudos
taryba
(ALbuvo scenoje su
1 2 - 6 v šeštadieniais nuo 10-12 ! sų magistras
Redagavo ALINA SKRUPSKBLIENft ir
OST) posėdžiavo lapkričio pa
vai L - F ' patalpose tel. 737-2110, i opera ir dirigavo užkulisiniam
ČESLOVAS GRINCEVIOIUS
baigoje, nes čia gruodžio mėnesį
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau- orkestrui ir grojo vargonais.
jau prasideda vasaros karščiai.
Išleido I Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- B
nimo Centre.
(sk.) Pereitą rudenį jam buvo suteik
Nutarta Vasario 16-tosios minė
ta labai reta proga padirbėti ir
lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės.
f
x NAMAMS pnum PA- su pasaulinio garso dirigentais
jimą daryti 1982 m, vasario 21
Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais. 552 E
d. Bus pamaldos Buenos Aires
SKOLOS duodamos mažais mė- Chicagos Lyric operoje. LietuĮ
pusi.
Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy- s
katedroje, padės vainiką prie
nesiniaia įmokėjimais Ir priel- i vių Operos vadovybė šiais me:
ventojai
dar prideda 90 et. valstijos mokesčio.
|
gen. San Martin paminklo ir tu
^ a i . Buoilmeiaui. Kreipkite. į t a i * P a v e d ė i 5 "" diriguoti antrą
rės kitą programą, kurią jau da
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t ,
f
jį "Der Freischuetz" operos —
Mutual Federal Savingą 2212
bar
ruošia
speciali
komisija.
Chicago, BL 60629
f
kovo 7 dienos spektaklį. NauALOST praveda visus minėji
We*t Cermak Road. — Telef j a m magistrui Arūnui Kaminsmui reikalingus pasiruošimus.
Muz. A. Kaminskas prie vargonų.
VI lJV14fl(«k.). į kui linkime geriausios sėkmės
'iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiuiiHliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiitiiiHHiiiiiinuiir
Chicagoje gruodžio 10 d. bu
vo rekordinis šaltis, kokio nie
kada šiame mieste nėra buvę.
O'Hare aerodrome temperatūra
buvo nukritusi net 26 laipsniai
žemiau nulio.
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