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ATSAKYMAS
12 "Aušros" nr. skaičiau abi
turiento "Atvirą laišką", kur pa
rodomas tarybinės švietimo sis
temos nužmogėjimas- Netrukus
"Aušra" išspausdino mokytojos
Laisvidos atsakymą abiturientui,
pavadintą "Ką tu pats padarei".
Autorės nuoširdumas ir neabejo
tinai gera valia nė kiek nesušvelnina jos siūlomo gyvenimo būdo
žalingumo ir pilnutinio materialistiškumo.
Buvimo savimi, teisėtumo ir
pareigos sąvokų netektis taip gi
liai paveikė dažną sielą, kad net
gi bandančiu atsiteisti, ginti sa
vo žmogiškąjį orumą sąmonėse ji
reiškiasi kaip nesąmoninga, ins
tinktyvi pozicija, netyčinis savo
įsitikinimu niekinimas, savo "antrarūšiškumo" toleravimas. Skau
du, bet — tai didžiosios daugu
mos tautiečiu —mokslininku, li
teratu, studentu, kolūkiečių, net
kunigu — požiūris ir pozicija. JŲ
išbaigtumu, teisingumu bei pri
valumais kaip ir neabejojama.
Autorei tereikėjo nufotografuoti
šį įvairiausiais "medikamentais"
— nuo teroro iki "kryptingumo
meno" —žalojamą Tėvynės są
monės peizažą ir pateikti jį kaip
vienintelę priimtiną sistemą, ir
tuo pačiu kaip mokytoju — ko
laborantų alibi.

LENKIJOS VYSKUPAI
SMERKIA PRIESPAUDĄ

MOKYTOJAI
klausomybę, už savo kalbos išsau
gojimą, negu mums, suaugu
siems, pedagogams".
Žinoma.
Vaikams tai kur kas lengviau, ne
gu fiziškai suaugusiems dvasios
neūžaugoms,
siūlantiems būti
normaliam — kas mūsų sąlygo
mis reiškia "kovoti už Tėvynės
laisvę, nepriklausomybę, už savo
kalbos išsaugojimą" — taigi, siū
lo vadovautis sąžine tik tuomet,)
kai "lengviau" ir "paprasčiau".
Apie tokių mokytojų pirmtakų —
mokytojų "popvaikių" — pastan
gas didysis Lietuvos blaivintojas
vysk. M. Valančius sakė, "Nuo
bado, maro, karo ir tokio vaikų
mokymo išgelbėk Lietuvą su že
maičiais, Viešpatie!" ("Masko
liams katalikus persekiojant"*
Kaunas, Žinija, 1929 m., p. 297).
Vaikams, augusiems nuošir
džiai tikinčiose šeimose, aišku,
lengviau, vien sąžinės balso kvie
čiamiems, nesilenkti netiesai, ne
gu "suaugusiems, pedagogams"
Kas, kad šie pedagogai nuodug
niai studijavo šėtonišką Chime
ros gimimo istoriją. Kas, kad jau
čia ledinį Archipelago alsavimą
Kad kasdien susiduria su vėžio
metastazių plitimu į vis naujas
dar nesužalotas visuomenės mo
ralės sritis. Kad neretai patys tam
pa amžiaus nusikaltimo prie*
žmogaus, lietuvio, vaiko (!) sie
lą, įrankiais- Jiems, pažinus, pa
mačius, praktiškai kasdien išgy
venant savo, kaip mokytojo, pa
žeminimą, mokinių
luošinimą
melu, — jiems kaip tik ir pritin
ka reikalauti, kad jaunimas juos
mokytų, vestų paskui save, jiems
rodytų pavyzdį... Taip iki absur
do iškreipiama pati "mokytojo"
ir "pedagogo" sąvoka. Jau vien
iš šio autoįvertinimo, kuris laiko
mas kone savaime suprantamu
aišku, ką slepia nusiskundimai
dėl "pedagoginio darbo sunkeny
bių". Motinos mokyklą, tą bau
džiavų nesugriautą užbėgą, ii
mūsų atėmė vadinamasis "priva
lomas mokslas". Ir mūsų sąlygo
mis jis reakcingas. Tai ne švieti
mo, bet tamsinimo priemonė, nes
visuose užsiėmimuose mokoma
tvarkaraščiuose nepažymėto da
lyko — nesąžiningumo. Ir, pir
miausia, to mokomi ne mokiniai,
bet mokytojai.
(Bus daugiau)

Popiežius Jonas Paulius II-sis privačioje audiencijoje priSme Pakistano prezidentą Mohammed Zia ul-Haq. Šis apdovanojo popiežių Pakistane augintų ryžių ir vaisių dovanomis.

Ragina nutraukti
ryšius su Maskva

i

Varsuva, — Lenkijos vyskupų
konferencija savo pirmoje sesijo
je po karinės padėties įvedimo
griežtai pasisakė prieš karinę pa
dėtį ir jos įvestus laisvės varžy
mus. Vyskupų pareiškimas bus
perskaitytas visose Lenkijos baž
nyčiose. Savo laiške generolui Jaruzelskiui vyskupai rašo. "Mes
raginame gerbti laisvę, ypač sąži
nės ir tikėjimo laisvę. Respektas
laisvei turėtų sugrąžinti norma
lų valstybės funkcijonavimą, tu
rėtų atnešti greitą visų suimtųjų
paleidimą, turėtų nutraukti visą
priespaudą dėl ideologinių skir
tumų, nutraukti atleidimus iš dar
bų dėl politinių įsitikinimų ar
priklausymo sąjungoms. Mes aiš
kiai sakome, kad laisvės vardan
turi būti atstatyta teisė organi
zuoti nepriklausomas darbininkų
sąjungas ir jaunimo draugijas.
Dialogas gali būti sunkus, tačiau
jis nėra neįmanomas. Visi tikisi,
laukia dialogo. Mes vyskupai jo
prašome", sakoma Lenkijos epis
kopato pareiškime.
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— Austrijos teismas nuteisė
kalėti iki gyvos galvos du pales
Šių metų gegužės mėnesį sep naudoti savo g. p vardo atstaty tiniečius, kurie puolė žydų sina
tynerius metus kalėti nuteistas rus mui pasaulio viešosios nuomonės gogą Vienoje, du nušovė ir 30
sas psichiatras dr. Anatoly Ko- akyse. Dr. Koriagin dabar yra ka sužeidė.
— Maisto ir Vaistų administra
riagin atviru laišku kreipėsi į pa linamas koncentracijos stovyklo
saulio gydytojus — psichiatrus, je politiniam belaisviam, Uralo cija pernai patvirtino 27 naujus
ragindamas juos nutraukti visus srityje, Jo atviras laiškas, kuris vaistus. Tai didžiausias medicinos
mokslinius ryšius su Sovietų Są slaptais keliais pasiekė Vakarus, laimėjimas nuo 1962 m.
— Europos Rinkos ministeriai
jungos oficialiaisiais psichiatrijos buvo paskelbtas Londono dienraš
nutarė
paskelbti pirmas sankci
gydytojais. Dr. Koriagin laiške tyje "Times".
jas
Lenkijai
už žmonių laisvės
pažymi, kad Sovietų Sąjungos val
varžymus.
Rinka
atšaukė planą
džia, humaniškiausiąją
medici
nos mokslo šaką — psichiatriją, Susitikimas Ženevoje nusiųsti į Lenkiją maisto produk
tų, 236 mil. dol. vertes.
— pavertė įrankiu susidorojimui
ne
toks
svarbus
— Italijos policija mano, kad
su kitaminčiais. Laiško autorius
raudonųjų teroristų pagrobtas
kreipia dėmesį, kad sovietinė val
Washingtonas.
— Valstybės
JAV
generolas Dozier galėjo būti
džia režimo priešininkus ir kita departamentas paskelbė, kad nu
perduotas
užsienio valstybių agen
minčius internuoja į psichiatri matytas sekretoriaus Haigo ir
nes ligonines ypač tolimose Rusi sovietų ministerio Gromyko susi tams.
—Jauni amerikiečiai, kurie nejos srityse, tuo būdu siekdama tikimas Ženevoje užtruks ne dvi
siregistravo
karinei prievolei ir
nuslėpti represines priemones nuo dienas, kaip buvo planuota, bet
praleido
terminą,
dar galės užsi
tarptautinės visuomenės ir išveng — vieną. Nebus bandoma nu
ti jos neigiamų reakcijų. Sovie statyti derybų dėl strateginių gink registruoti iki vasario 28 d.
— Automobiliu darbo unija nu
tų psichiatrai, rašo dr. Koriagin, lų apribojimo datos.
traukė
derybas su General Mo
tarptautinius ryšius tesiekia pa
Valstybės departamento kalbė tors ir Fordo bendrovėm, reika
tojas Alan Romberg nurodė, kad laudama darbo saugumo garan
problema privalo būti išspręsta sekretorius labai užsiėmęs, nega tijų.
tokiu būdu, kad šis miestas tap lės likti Ženevoje dvi dienas. De
— Gynybos departamentas re
tų tikra "taSkos kryžkele" Ir trijų partamento žiniomis, susitikimas komendavo vyriausybei užsakyti
pagrindinių šios srities religijų — įvyks Lenkijos Įvykių šešėlyje, 50 transporto lėktuvų iš Lock
krikščionybės, hebraizmo ir isla daug bus kalbama apie Lenkiją, heed bendrovės. Dėl užsakymo
mo tikinčiųjų susitikimo ir san Afganistaną, sovietų veiksmus Ka varžėsi McDonnel Douglas Corp.
Laidotuvės Zagrebe
nušviečiama Kristaus kančios ir
tarvės centru.
ribų jūroje, Kam rodi joje. Bendra Žinovai teigia, kad lėktuvų pa
Zagrebo katedroje buvo iškil mirties istorija. Parodai vykstant,
atmosfera esanti tokia, kad dide sirinkimą nulėmė tai, kad Lock
mingai palaidotas Romoje nese •ligi šio mėnesio pabaigos, Kris
EkumeniTiis laiškas
lių pasikeitimų iš to susitikimo heed lėktuvai statomi Georgijoj,
niai miręs buvęs Tikėjimo doktri taus drobulės tyrinėtojai — spe
Šveicarijos
katalikų
ir
protes
nelaukiama.
kurios Kongreso nariai turi Pen
nos kongregacijos prefektas jugos cialistai skaitys paskaitas šiomis
tantų
Bažnyčios,
bendrame
laiš
tagone
didesnę įtaką.
lavas kardinolas Franjo Seper. Lai temomis: Kristaus drobulė pasa
Lenku
peticija
ke
Čekoslovakijos
respublikos
pre
— Izraelio premjeras atsiun
dotuvėse dalyvavo Jugoslavijos koja, Kristaus drobulė ir mokslas.
zidentui Husak išreišikė savo su
tė
prezidentui Reaganui laišką,
Varšuva.
—
Lenkijoje
101
inte
vyskupai, didelė minia tikinčių
Telegrama jaunimui
sirūpinimą gausėjančiais religinės lektualas pasirašė peticiją, kuri kuriame žada nepulti Libano, jei
jų, taip pat Jugoslavijos valdžios
Popiežius Jonas Paulius H-sis, laisvės ir kitų pagrindinių žmo reikalauja greit ižbaigti karinę nebus "aiškių provokacijų Laišatstovai — federalinės religinių
gaus teisių pažeidimais komunis padėtį ir nutraukt; lenkų persekio- j ke sakoma, kad pasitraukimas iš
rerkaly komisijos nariai, Kroatijos telegrama pasveikino daugiau ne
tų
valdomoj Čekoslovakijoj. Laiš limus. Laiškas adresuotas gene Sinaiaus bus nepaprastai sunkus,
Parlamento vykdomosios komi gu 20 tūkstančių jaunimo, kuris
ke, tarp kita ko, yra atkreipiamas rolui Jaruzelskiui ir katalikų pri- skausmingas žygissijos delegatai, Zagrebo miesto šiomis dienomis Londone daly
dėmesys
į Olomouc teismo nese mui arkivyskupui Glempui. Nuo
— Kentucky valstijoje nedide
vavo tarptautiniame maldos sąs
tarybos atstovai.
nai
paskelbtą
sprendimą, pagal rašai siunčiami Jungtinių Tautų lėje anglių kasykloje sprogimas
krydyje už krikščionių santarvę ir
Indijos vyskupai
užgriovė 7 kasyklų savininko Šeivisuotinį susitaikinimą.
'Teze kurį šeši čekoslovakai buvo nu žmogaus teisių komisijai.
teisti sunkiomis kalėjimo bausmė
Laišką pasirašė rašytojai, ak mos nanus.
Sausio 7 —12 dienomis vyko ekumeninės bendruomenės suren
mis už tariamą religinių reikme toriai, dailininkai, filmų direkto
Indijos vyskupų konferencijos me gtas maldos susitikimas, pažymi
— Lenkijos vyskupų konferen
nų
prekiavimą. Sis sprendimas, pa riai, dailininkai ir ekonomistai.
tinė asamblėja. Jos dalyviai svars telegramoje jaunimui Jonas Pau
cija paskelbė vasario 2 maldos už
žymima laiške, akivaizdžiai įro Parašai dar renkami.
tė įvairius komisijos parengtus lius II-sis, tepaskatina jus visus
Lenkijos draugus dieną. Vysku
do, jog Čekoslovakijoje yra pa
Peticijoje sakoma, kad nuo Hit pai paraše laišką karinei vyriau
raportus, (kurie liečia darbo, socia būti tikrais taikos ir santarvės
žeidžiama religinė laisvė. Šveica lerio nugalėjimo ir po Stalino mir
linių komunikacijų, jaunimo, tau maldininkais, tarpusavio pasiti
rijos katalikų vyskupų konferenci ties Lenkijoje niekad nėra buvę sybei, laiško turinys neskelbia
tinių mažumų, pasauliečių apaš kėjimo ir atleidimo liudytojais".
ja ir protestantų Bažnyčios vyk tokių pilnų kalėjimų ir koncentra mas.
talavimo ir kitas problemas.
— Indijos generalinio streiko
„Taikos kryžkelė"
domoji taryba laiške kviečia Če cijos stovyklų. Autoriai primena,
dieną žuvo 10 žmonių, suimtų
Torino drobule
Popiežius Jonas Paulius II-sis, koslovakijos vyriausybę pilnai įgy kad istorijoje dar niekam nėra skaičius siekia 25,000.
Romoje sausio 9 dieną buvo ketvirtadienį, audiencijoje priėmė vendinti krašte Helsinkio kon- pavykę pilnai pavergti lenkų tau
— Argentinos valdžia suėmė ir
atidaryta įdomi fotografinė paro Izraelio užsienio reikalų ministrą ferencijos baigiamojo aikto nuta- | tą. Visi. kurie bandė sutiko tau nubaudė 10 dienų areštu buvu
da apie Torine saugomą brangią Shamir drauge su keliais jo ben rinius, 'kuriuose yra įsakmiai pa-!tos pyktį ir pasipriešinimą. Tai sį karinės chuntos narį admirolą
krikščionių relikvija — Kristaus dradarbiais. Pokalbio metu po brėžiamas ir Teliginės laisvės prin-j turi atsiminti ir tie, kurie įvedė Emilio Massera, kuris išdrįso kri
drobulę. Parodos eksponatais yra piežius pažymėjo, kad Jeruzalės cipas.
I karinę padėtį, sakoma peticijoje. tikuoti dabartinę valdžią.

Mokytoja, atsakydama -į abi
turiento laišką, pasakojasi tre
čius metus dirbanti "sunkų" pe
dagogini darbą. Taip, darbas ta
rybinėje mokykloje doram žmo
gui tikrai sunkus, netgi neįmano
mas, nes pagaliau arba dirbanty
sis netenka didesnės dalies savo
dorumo, atsisako prigimtinio, jau
nystės idealizmo, arba — šio de
moralizuojančio "darbo". Tarybi
nei mokyklai nuostabiai tinka
Aleksandro Solženicyno žodžiai,
pasakyti apie "naująją visuome
nę": "Visi, kas tyresnis ir geres
nis, negalėjo išlikti šioje visuo
menėje, o be jų —jinai vis labiau
puvo. Tie tylūs išėjimai — jų ir
nepastebėsi. O jie — tautos dva
sios mirimas".
Klausdama "Atviro laiško" au
torių, ką jis pats nuveikęs, kad
drįsta piktintis nūdienos pedago
gų konformizmu, mokytoja rašo:
"Tau ir Tavo bendraamžiams
daug lengviau ir paprasčiau kovoti už Tėvynės laisvę, nepri

KATALIKAI

PASAULYJE

ninkų partija pergyvena sunkią
krizę. Sakoma, kad po karinės pa
dėties įvedimo Lenkijoje, gruodžio
tryliktą dieną, beveik pusė parti
jos narių atidavė savo partinius
bilietus. Partijos narių skaičius per
vieną mėnesį sumažėjęs nuo trijų
milijonų ligi pusantro milijono.
Iš partijos traukiasi valdžios pa
reigūnai, mokytojai, intelektua
lai, ypač darbininkai. Iš Lenkijos
atvykęs vienas Vakarų žurnalistas
papasakojo, jog girdėjęs, kad kai
kuriuose dideliuose Lenkijos fab
rikuose yra pastatytos specialios
pintinės partijos bilietam išmesti.
Užsienio laikraščiai praneša, kad
Lenkijos pirmojo viceministro pir
mininko Rakowskio du sūnūs šio
mis dienomis Vakaruose pasipra
šė politinės globos, —vienas Va
karų Vokietijoje, o antras — Ispa
nijoje. Vienam žurnalistui pasise
kė aplankyti lagerį, kuriame yra
laikomi po apsiausties stovio įve
dimo karinės valdžios suimti as
menys. Žurnalistas pastebėjęs, jog
daugelis belaisvių nešiojasi nepri
"Solidarumo" profesinės sąjun klausomos profesinės sąjungos
gos pirmininko žmona Danuta "Solidarumas" ženkliukus ir kas
Walesa pasiskundė Gdansko pro pinus ant rankos, ant kurių yra
geležiniai
kuratūrai, kad karinė valdžia nupiešti sukryžminti
virbai.
laiko suėmusi jos vyrą Lech Walesą nelegaliai. Jai nieko nebuvo
pranešta apie vyro suėmimą, jis
Pakeitė nuomone
neapkaltintas jokiais prasižengi
mais, todėl turi būti tuč tuojau
apie mokesčius?
paleistas. Žmona reikalauja pro
Washingtonas. — Valdžios
kuroro aiškinti padėtįšaltiniai atidengė, kad prez. ReaVyskupų laiškas karinei valdžiai
ganas pakeitė savo planus uždė
yra greižčiausias iki šiol Lenki
ti tabako gaminiams, vynui, deg
jos katalikų vadovybės žygis. Laiš
tinei ir gazolinui specialius mo
ke valdžiai primenama, kad da
kesčius. Prieš juos pasisakė Ame
bartinė priespauda gali nuvesti
rikos Prekybos Rūmų pareigūnai.
tautą į protestus, sukilimus ir ci
Be to, prezidentas gavęs raštą iš
vilines kovas. IŠ Lenkijos Vaka
15 valstijų respublikonų partijos
rus pasiekiančiomis žiniomis, val
komitetų. Rašte sakoma, kad nau
dančioji jungtinė lenkų darbi
ji mokesčiai būtų didelė politinė
klaida- Tie mokesčiai labai pa
kenktų respublikonams lapkričio
Nuteise kunige
mėnesio
rinkimuose, pareiškė
Londonas.
—Čekoslovakijos partijos vadai. Prezidentas nu
teismas nuteisė katalikų kunigą taręs dar pagalvoti ir pasitarti su
Frantisek Lizna 7 mėn. kalėj*™0! ekonomistais
bausme už "valstybės interesų pa
žeidimą užsieniuose". Kaip prane
Arabai supyko
ša Kestono kolegija, kun. Lizna,
Damaskas. — Sirijos vyriausy
40 metų amžiaus, buvo suimtas
bė išvystė prieš Ameriką piktą
pernai liepos 27 d. Jis kaltas tuo,
kampaniją, nes Amerikos veto
kad paraše laišką savo seseriai
balsas Jungtinių Tautų Saugumo
gyvenančiai Anglijoje. Laiške jis
taryboje atmetė rezoliuciją prieš
papasakojo, koks nelengvas ku Izraelį. Sirijos pareiškime sako
nigo darbas komunistinėje šaly ma, kad Amerikos veto drąsina Iz
jeraelį toliau laužyti JT chartą ir

Kovos Kambodijoje
Bangkokas. — Tailandijos val
džia atidžiai stebi įvykius Kambo
dijoje, kur vėl pagyvėjo kovos
tarp Vietnamo okupacinės kariuo
menės ir Raudonųjų Kmerų par
tizanų. Mūšiai vyksta netoli Tai
landijos sienos. Buvo laukiama,
kad prasidėjus "sausam periodui",
kada užsibaigia sezoniniai lietūs,
vietnamiečiai pradės partizanų
gaudymo žygius. Jie prasidėjo sa
vaitės pradžioje, tačiau partiza
nai išvystė priešpuolį prieš daug
stipresnes vietnamiečių jėgas,

Kurto Waldheimo
naujos pareigos
Viena. — Austrijos kancleris
Bruno Kreisky paskelbė, kad bu
vęs Jungtinių Tautų generalinis
sekretorius Kurt Waldheim taps
nepaprastu Austrijos pasiuntiniu
tarptautinėse konferencijose. Kaip
žinoma, VValdheimas kandidata
vo trečiai kadencijai sekretoriaus
pareigoms, tačiau jį užblokavo Ki
nija ir buvo išrinktas naujas sek
retorius, Peru diplomatas Javier
Perez de Cuellar.

tarptautinius įstatymus, drąsina
plėšti arabų žemes ir užkirsti ke
lią taikai.
Kuwaito vyriausybė irgi smerkia
Amerikos balsavimą prieš rezo
liuciją. Visos tailcą mylinčios pa
saulio tautos turėtų Amerikos lai
kyseną pasmerkti, sakoma Kuwaitto pareiškime. Beirute komu
nistų valdomas palestiniečių "De
mokratinis frontas"' šaukia visus
arabus į kovą prieš Amerikos
interesus. Pirmiausia arabai turi
sustabdyti naftos pardavimą ir
išimti iš Amerikos bankų ten lai
komus savo pinigus.
KALENDORIUS
Sausio 23 d.: Idelfonsas, Emerencija. Gailys, Tautvile.
Sausio 24 d.: Pranciškus, Teorogita. Rainis, Gaivilė.
Sausio 25 d.: Ananijas, Agapė,
Vii ten is, Ziedė.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:53.
ORAS
Debesuota, truputį pasnigs, vė
juota, temperatūra dieną 25 1.,
naktį 10 1.
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ŽIEMOS KURSAI
(Kursų dalyvių pasisakymai)

.

-u a

Visi kursantai, suvažiavę iš
tolimiausių vietų, susirinko sa
lėje žiemos kursų atidarymui.
Kuopų atstovai įnešė vėlia
vas. Komendante Daiva Barškėtytė supažindino su vado
vybe. K u r s a n t a m s
kalbėjo
vyresnių mergaičių vadovė
Raminta Pemkutė ir berniukų
vadovų
atstovas
Vitas
Laniauskas, Vilius Dundzila,
mūsų dvasios v a d a s kun. Yla,
seselė Onutė ir Saulius J a n 
kauskas.
Pirmoji
vakarinės
prog
r a m o s dalis įvyko lauke. Visi
kursantai šiltai apsirengė ir iš
bėgo laukan pažaisti sniege.
Grįžę į Baltuosius rūmus ir
persirengę
kitais
drabu
žiais vėl susirinkome saiėn
linksmiems šokiams. Vakarą
baigėme malda.
Rita
Ostrauskaitė
Šiais metais buvo nutarta
k u r s a n t a m s perduoti kronikos
vedimą. Suskirstę stovyklau
tojus, kiekvienam uždavėm
aprašyti t a m tikrą kronikos
skyrių.
Dažnai
stovyklau
tojams primindavome, kad jie
turi rašyti kursų kroniką. Pir
mos dienos buvo vaisingos,
bet kasdien vis po truputį ma
žiau ir mažiau buvo rašoma.
Galų gale buvo aišku, kad
b a n d y m a s nepasisekė. Kitais
metais reikės kitaip susitvar
kyti.
Kursų tema buvo akciologija - veikimas. Vadovai bu
vo: kun. A. Saulaitis, dvasios
vadas; kun. S. Yla, programos
koordinatorius; D. Barškėtytė,
t v a r k o s k o o r d i n a t o r ė ; R.
Pemkutė ir V. Kuraitė - mer
gaičių vadovės; V. Neverausk a s , V. L a n i a u s k a s ir V. Dun
dzila - berniukų vadovai; D.
Mališka ir L. Palubinskas —
vakarinių programų vadovai:
K. Veselkaitė - kursų sekreto
rė; E. Šulaitis - ūkvedys; po
n i a M a m a Norkienė — kur
santų
m a i t i n t o j a ; ir Z.
Soliūnaitė - virtuvės darbų tal
kininkė.
Kursų tvarka buvo gana
paprasta. Pagrindinė taisyklė
buvo neperžengti įprasto el
gesio ribų. Visi laikėsi, kaip
žmonės, t a i nebuvo jokių tvar
kos problemų. Kitų taisyklių iš
esmės nebuvo, nes vadovai
p a s i t i k ė j o k u r s a n t ų atsa
komybe. Nors ir buvo keletas
mažų nesklandumų, bet vis
k a s gerai pavyko.
Vadovai

Sekmadienis
Atsikėlėm anksti, apie 7:00
valandą ryto. Ir j a u netru
kus buvo laikas keliauti pus
ryčiauti.
Pirma paskaita buvo Sau
liaus Jankausko apie bren
dimą veikloje ir asmenų bren
dimą (nuo individo į asmenį).
Ši paskaita buvo tęsiama tri
juose susirinkimuose
Laisvalaikis sekė pietus.
Atrodė, kad visi laukė per
traukos. Dauguma kursų da
lyvių ėjo žaisti sniege. Lauke,
prie Baltųjų rūmų jie pastatė
labai gražią sniego statulą.
L a i k a s greitai bėgo. Nė
nepasijutom, kaip turėjom vėl
grįžti atgal prie darbo.
Po pertraukęs buvo paskai
ta su Saulium Čyvu. Jis kal
bėjo apie veiklos principus. Jis
m u m s sakė, kad veikla pra
sideda su protinga mintimi ir
tikslu. Ši paskaita irgi buvo
suskirstyta į tris dalis.
Vakarienė sekė Sauliaus pa
skaitą. Gavome valgyti viš
čiuko. Po vakarienės buvo
k u r s a n t ų iškalbos. Algis
Kazlauskas kalbėjo apie vado
vybę, o Edas Čepulis kalbėjo
apie individualizmą. Kalbos
buvo labai įdomios.
Po iškalbų ruošėmės vakari
nei programai, kuri susidėjo iš
atsakymų j anketas ir pas
kui tematinius vaidinimus.
Įtampa atsileido, kai po vai
dinimų užgrojo akordeonas ir
visi vakarą užbaigė šokiais.
Algis Penkiūnas
Sauliaus G y v o
paskaita
Sauliaus Cyvo paskaitos te
m a buvo: "Veiklos principas".
Šių metų Žiemos kursų bendra
tema yra akciologija. Klausy
dami šias paskaitas, kur
santai tikrai išmoko veiksmo
priežastis ir veiksmo galutinį
tikslą. Saulius visiems aiški
no, kad veiklos principas yra
pradžia. Iš protingos minties
kyla tikslas; o veiklai reikia
turėti tikslą. Jis aiškino, kad
žmonės gyvena ateičiai ir sie
kia dieviško tobulumo. Paskaitos pabaigoje Saulius Cyv a s davė visiems perskaityt
straipsnį apie "tikras" Kalė
das. Straipsnyje rašė, kad
Kalėdos yra ramybės laikas,
bet pasaulis nėra ramus. Sau
lius įrodė, kad žmonės vis ban
do siekti kalėdinio tikslo, bet

blogai nusikreipia.
Rūta

Pirmadienio
vakare,
po
diskusijų buvo plakatų pieši
mo pratybos. Stovyklautojai
poromis, ar po tris sugalvojo
ir piešė įvairius plakatus, iš
aiškinančius a r b a pabrėžian
čius pokalbių ar diskusijų min
tis. Po to buvo draugystės
vakaras, kur berniukai ir mer
gaitės atsiskyrė, kad galėtų
savo tarpe artimiau susi
pažinti ir padraugauti.

Sidrytė

Kursų dienotvarkė buvo ga
na sudėtinga: rytą trys pokal
biai, pietūs, laisvalaikis; trys
popietiniai pokalbiai, šv. Mi
šios, vakarienė, diskusijos,
vakarinė darbo programa ir
vakarinė pasilinksminimo atsipalaidavimo programa.
Pirmadienis

Antradienis
Seselė Ona Mikailaitė aiš
kino veiklos kryptis. Ji aiš
kino, kaip poliarizuojasi įvai
rios pasaulyje esančios jėgos.
Tačiau yra ir tokių, kurios,
nors skirtingos, gali santy
kiauti. Ji pritaikė šias žinias
žmogui, jo gyvenimui ir dva
siai. Šitaip buvo surasti
kraštutinumai ir jų deriniai.
Buvo proga suprasti, kodėl yra
svarbi pusiausvyra. Buvo pa
liesta religinė ir kultūrinė veik
ios sritis. Susipažinome su rytų
— vakarų skirtumais, su mūsų
siekimo deriniu.
„
Vadovai

Antradienį kursantai pra
vedė vieną pokalbį. Jie dėstė
veiklos prasmės principus.
Sužinojome, kad prasmė bet
kokiam darbui kyla iš žmo
gaus prigimties. Tai reiškia,
kad visa mūsų veikla yra vie
nu ar kitu būdu motyvuota.
Todėl buvo gvildenamos įvai
rios motyvų grupės. Palietėme
mintį, kad su veikla siejasi ir
nelaimėjimo rizika. Nagri
nėjome ir krikščioniškos mei
lės motyvą. Tas, žinoma, bu
vo giliau aiškinama.
vadovai
-

išaiškintas šių sąjūdžių ryšys
su ateitininkais.
Andrius Kazlauskas aiški
no apie naujovės dinamiką.
Jis pravedė pokalbį - disku
sijas, iškeldamas naujovės
reikšmę ir svarbą; religines
naujoves, dorines naujoves,
norą pakeisti pasaulį. Tada
dar pakalbėjo apie Kristaus
galią atnaujinti ir mūsų už
davinius. Žinoma, nepamiršo
ir revoliucijos būdo pakeisti
pasaulį.
Vadovai tą vakarą pravedė
dviejų dalių rekolekcijas. Vien a dalis buvo stotys, paruoš
tos lauke. Ten maži būreliai
nuėjo ir pasimeldė, kai ką ap
mąstė ir pan. Viduje buvo rim
t a dalis — grynas mąstymas
ir išpažintis.Po to buvo šv. Mi
šios, per kurias visi prisiglau
dė prie Viešpaties stalo švęsti
Kristaus meilės ir mūsų drau
gystės — vienybės paslaptis.
Mintis buvo Dievo šviesa —
mūsų viltis.
Ketvirtadienis
Ketvirtadienį dr. Vytautas

dalj programos Los Angeles ateitininkų susikaupime
Nuotr. A . P o l i k a i č i o

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

-

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

CHICAGOS
A T E I T I N I N K U ŽIDINYS
N u m a t y t a s Cbicagos ateitininkų židinio tarybos posėdis, turėjęs įvykti sausio mėn.
27 dieną, atidedamas iki vasa
rio mėn. antros pusės. Tiksli
d a t a bus pranešta vėliau. Židi
nio koordinaciniam komitetui
ateatininkiškų vienetų veiklos
planą ir kalendorių siųsti: Juo
zas Baužys, 7225 W. Higgins
Ave., Chicago, 111. 60656

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAHCŲ HGOS
SPECIALISTĖ • ">
MEDICAL BUILDING,
3200 W. 81st Street
Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND L CIARA

DR. J . MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — G R 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos'
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm., antr. ketv. -,r penkt.
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

Ofs. 742-0255 Namų 584-552/

DR. E. DECKYS

DR. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Loretos B r a d ū n i e n ė s
paskaita
Loreta aiškino veiklos plot
mes. Ji supažindino su įvai
riais žmonių profesiniais ti
pais, pabrėždama mokytojo
darbą. Ji aiškino kiekvienos
profesijos pagrindinius pažymius. Ji aiškino ir ateitininkų
veiklos plotmes, schematiškai
nurodydama jų veiklą. Nepa
miršo ir kūrybinių jėgų, kultū
rinių tipų, civilizacijos pasek
mių, etikos, religijos ir
politikos. Pašnekesys nušvie
tė šių sričių sudėtingumą.

/a metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

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

pasirodė su savo g a b u m a i s .
Galų gale prasidėjo paskuti
nieji metų šokiai. Ir... naujų
metų sutikimas.
Tad — visi atsigulė, a r tik
pasilsėjo, liūdnai l a u k d a m i ryto ir atsiskyrimo. Tačiau kiekvienas atsiskyrimas krikščio
nių tarpe y r a pilnas vilties vėl
susitikti, jei ne šitame pasau
lyje, tai sekančiame pasaulyje
— karalystėje, kuri d a b a r pilnybėje steigiama.
Sudėjo
Vilius
Dundzila

Loretos Bradūnienės pokal
bis man atrodė labai geras.
Mano nuomone ji su jaunimu
labai gerai sutinka ir žino,
kaip su mumis kalbėtis. Jos
pokalbis buvo informatyvus ir
svarbiausiai, ji buvo nenuobo
di. Loreta savo tema išsamiai
ir įdomiai perteikė. Loreta
man labai patiko ir aš norė
čiau ją ateityje ir vėl išgirsti.
Ramūnas Balčiūnas

ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, UI. 60120
Valandos pagal susitarime
T e l . 372-5222, 236-6575

E. Razma ir D. Mališka pirmininkauja Toronte įvykusiam
studentų suvažiavimui.

Kunigo Saulaičio paskaita
antradienį skyrėsi nuo kas
dieninių paskaitų. Kursantai
buvo
susodinti
grupėmis.
Tada kunigas Saulaitis vi
siem uždavė uždavinių. Rei
kėjo atsakyti klausimus apie
gyvenimą ir religiją. Daugiau
siai klausimai rišosi su dva
siniu gyvenimu ir dvasinėmis
dovanomis. Visi, atsaką į
klausimus, turėjo progos
padiskutuoti ir pareikšti savo
nuomonę ir idėjas. Man atro
do, kad pokalbis buvo vienas
iš įdomesnių, nes kursantai
galėjo tarp savęs pasikalbėti ir
sužinoti, ką kiti galvoja.
Daiva Grigaitytė

Trečiadienis

Angelė Mičiulyt* atlieka

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

Malonus pabendravimas prieš paskaitas studentų ateitininkų suvažiavime Toronte.

Vakare buvo rašybos praty
bos: visi gavo progą kūrybiš
kai pasireikšti. Po geros
valandos vadovai surengė vis
ką apimantį ieškinį, kuriame
visi džiugiai ir darbščiai daly
vavo. Tada dar buvo trumpi
šokiai.

Studentė

l

metams
Chicago ir Cook County $45.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
Užsienyje
$45.00
Kitur — Amerikoje
$43.00
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00

Trečiadienį vadovai prave
dė ateitininkams panašių gru
pių apibūdinimą. Buvo aiš
kinama
apie
Quickborn,
Neuland, Opus Dei, Pro Civitate Christiana, Kristoforus,
Pro Mondo Megliore, Gralis,
Zosistus, Eucharistinius bi
čiulis, Lietuvos jaunimą ir Lie
tuvos rožančių. Tada buvo

Vidugiris pravedė puikų po
kalbį apie mūsų, kaip atei
tininkų, misiją pasaulyje. Suži
nojome, Gei dar nebuvome
susipratę), kad mūsų ir atei
tininkų misijos turi būti su
tapatintos. Iš naujo apžvel
gėme mūsų
pamatinius
klausimus — mūsų pagrin
dinius uždavinius. Tada gi
liau palietėme mūsų ryšį su
šia misija bei mūsų nuomo
nes apie ją. Pasitaikė, kad vy
rai, atsakydami slaptus anke
tinius klausimus, dažniau
pavartojo meilės mintį ryšium
su mūsų dvasiniais gyveni
mais. O mergaitės ieškojo
džiaugsmo. Buvo tikėta, kad
merga itės kalbės apie meilę,
bet pasirodė atvirkščiai. Tada
buvo pristatyta misijos sant
rauka.
Popiet įvyko MAS suvžiavimas, kuriame susipažinome
su veiklos apybraižom. Ta
čiau nebuvo nutarimų, nes
iškilo veiklos problemos. Bet
buvo pabrėžta darbo susi
rinkimų minties svarba, (kur
suose būtų sprendžiamos kuo
pų veiklos problemos ir veiklos
stoka). Po suvažiavimo buvo
šv. Mišios Mergelės Marijos
šventės proga. Vakare vado
vai
patarnavo
stovyklau
tojams iškilmingoje vakarie
nėje. Po to prasidėjo talentų
vakaras. Daug stovyklautojų

DR. A. B. 6LEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOK $ A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarime

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, m, 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt.

DR. V. TUMASONIS

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Vai. : pirm . antr , ketv ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
Of

tel. 586-3166; namų' 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt.
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak
Treč. ir š>Št, uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm , antr kerv ir penkt.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm
antr., treč., ketv. ir seštad

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą antr , treč.
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro.
Tel. - 778-3400

Garbė tautai
•

IS ANO PASAULIO
Nerasime pasaulyje nė vie
no žmogaus, kuris nebūtų tu
rėjęs skausmų ir kentėjimų.
Visi esame patyrę, kas yra blo
gis, bet mes negalime duoti nei
tikslaus aptarimo, nei at
skleisti to blogio pilnutinės
prasmės. Filosofai kalba apie
blogį, kaip apie būties trū
kumą, bet mažai mums toks
aptarimas atskleidžia kančios
ir skausmo prasmę, kai reikia
tą būties trūkumą išgyventi.
Mes sakome, kad Dievas lei
džia blogiui reikštis šiame pa
saulyje, kad išryškėtų gėris.
Dienos šviesa išryškėja iš nak
ties tamsos. Teologai sako, k a d
Dievas leidžia blogį dėl dides
nio gėrio. Bet koks bus tas gė
ris, šiame pasaulyje mes nesu
žinosime. Atseit, mes kasdien
sprendžiame blogio problemą,
bet ta problema nėra aiški mū
sų laiko ir erdvės perspektyvo
je. Tik vienas Kristus blogio
problemą išsprendė. Jis ken
tėjo, buvo nukryžiuotas ir mi
rė, kad atpirktų žmonių gi
minę. J o prisikėlimas i š
numirusių ir mūsų prisikėli
mas yra tasai gėris, dėl kurio
jam teko kentėti ir numirti.
Mes iš apreiškimo žinome,
kad Kristus mirė už mus, k a d
mes gautume amžiną gyveni
mą. Taigi ryšium su amžinybe
kentėjimai ir mirtis turi pras
mę mums kiekvienam. Jeigu
žiūrėsime į šventųjų gyveni
mą, tai nerasime nė vieno
šventojo, kuris nebūtų perėjęs
didelių bandymų ir nepatyręs
skausmų. Daug yra kankinių
už Kristaus išpažinimą. Bet ir
tie šventieji, kurie kraujo dėl
Kristaus nepraliejo, turėjo sa
vo gyvenime daug iškentėti.
Kristus savo apaštalams
nežadėjo šiame gyvenime vi
sokios sėkmės ir pasitenki
nimo šio pasaulio gėrybėmis.
Jis laimino tuos, kurie kenčia
ir yra persekiojami dėl jo var
do. J i s liepė imti savo kryžių ir
jį sekti. Skausmas savaime
žmogui dar nieko gero neat
neša. J i s tik pažadina egzis
tencinę sąmonę,
pabudina
sąmonę pažinti savo buitį, kad
išryškėtų, jog mūsų buveinė
šiame pasaulyje yra tik lai
kina. Skaitydami
šventųjų
gyvenimus, randame, kad visi
jie buvo giliai pajudinti tos
sąmonės. J i nuolat jiems pri
mindavo apie šio pasaulio lai
kinumą ir žmogus yra čia tik
praeivis. Todėl gyvenimo var
gai juos nuolat ragindavo ruoš
tis amžinybei, neprisirišant
prie šio pasaulio vertybių.

Ateinančią savaitę prisi
minsime Dievo Tarno arkiv.
Jurgio Matulaičio mirties me
tines (sausio 27 d.). Žvelgdami
į jo žemiškąjį gyvenimą, gali
me pastebėti kaip ir pas visus
šventuosius, kad iš pat ma
žens Jurgis buvo Dievo ruošia
mas labai aukštam amžinybės
gyvenimui. Jis pačiose gra
žiausiose vaikystės dienose n e
teko tėvelio ir mamytės. Iš pat
mažens jis įprato kentėti, auko
tis ir pagalbos ieškoti iš dan
gaus Tėvo.
"Vienintelis našlaičio globė
jas dabar liko vyresnysis jo
brolis Jonas, kuriam buvo pa
vesti namai su įpareigojimu
išmokėti dalis savo broliams ir
seserim s. Paskendęs darbuose
bei rūpesčiuose, Jonas mažai
tekreipė dėmesio į savo broliu
ką. Vasarą vaikas ganydavo
žąsis ir gyvulius. Tai visai na
tūralu, nes beveik kiekvienas
kaimietis vaikas turėdavo pri
sidėti prie Ūkio darbų, nors ūki
ninkai samdydavosi ir pagal
binės darbo jėgos. Jurgiuko
gyvenimas buvo skurdus: ne
kartą jam tekdavo miegoti
netinkamoje vietoje ir per
sisaldydavo. Iš to jis įgijo reu
matizmą, kuris, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo kaulų džiova
Patogumai yra samanos, kuriomis apaugęs medis nevertai
supūva,
^ „ .
...
č. Grincevičius

(tuberkuliozė), kuri jo nepalei
do iki pat mirties" (Dr. An
t a n a s Kučas, Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis - Matulevi
čius, Chicago, 1979).
Taigi dar mažas būdamas
Jurgis Matulaitis gavo ligą,
kuri jį kankino visą gyveni
mą. Norėdamas ir siekdamas
visa širdimi ir visomis galio
mis tarnauti Dievui ir Bažny
čiai, jis susilaukė didelės opozicijos iš visų pusių. J i s
pergyveno lenkų tautininkų
persekiojimus, nedėkingumą
tų, kuriems jis daugiausia ge
ro buvo padaręs. Iš žmonių ir
draugų priprato nelaukti pa
guodos. Visa paguoda jam bu
vo Dievas, Viešpats Jėzus ir jo
Motina, Nekaltai Pradėtoji
Mergelė Marija. Kentėjimai
įpratino atsižadėti visa to, kas
riša su šiuo pasauliu ir jo vi
sais malonumais. Anas pa
saulis jam tapo visų vilčių ir vi
sų suraminimų bei paguodos
tikrasis šaltinis.
Tokioje gyvenimo aplinkoje
Dievo malonė veikė taip, kad
Jurgis Matulaitis gyveno ir
dirbo ne dėl žmonių akių ar
šios žemiškos garbės, bet iš
Dievo meilės ir dėl Dievo gar
bės. Dievas tapo artima tik
rove, o Kristaus įsteigtoji
Bažnyčia jo pasiaukojimo ir vi
sų darbų lauku.

Visų dorybių mastas yra
Dievo ir artimo meilė. Ta mei
le yra matuojamas sielos šven
tumas. Bažnyčia skelbia šven
taisiais tuos, kurių meilė šioje
žemėje atrandama heroiška.
Arkivyskupo Jurgio dorybės
tos, kad jos yra herojiškos. Iš
tokių dorybių randamas jo askių dorybių randamas jo as
mens šventumas,
kuris
reiškiasi darbais.
Dabar laukiame iš Bažny
čios, kad, pripažįstant Dievo
Tarno Jurgio Matulaičio hero
jiškas dorybes, jo asmuo būtų
p a s k e l b t a s sektinu
visai
Bažnyčiai, kad jis būtų pa
skelbtas palaimintuoju, kurio
pagalbos galėtų visi šauktis
šios žemės varguose. Paskel
bimas palaimintuoju ir paskui
šventuoju nė vienam šventa
jam amžinybėje ypatingos gar
bės nesuteikia. Ta garbė sutei
kiama jam ryšium
su
gyvaisiais, kuriems reikia pa
vyzdžių ir pagalbos iš ano pa
saulio.
Mums lietuviams, kurie, iš
skyrus šv. Kazimierą, neturi
me kito lietuvio paskelbto
šventuoju, paskelbimas arkiv.
Jurgio Matulaičio palaimin
tuoju būtų nepaprastas tau
tinis laimėjimas. Žinoma, mes
turime daug šventųjų, ypač
daug kankinių, paaukojusių
savo gyvybę už Dievą, Bažny
čią, už tėvynės laisvę, bet jie
žinomi tik Dievui.
Arkiv. Jurgio Matulaičio pa
skelbimas palaimintuoju iš
garsintų mūsų tautą visam pa
sauly, ypač šiuo metu, kai visa
tauta kenčia didžiausią pries
paudą. Tokia žinia, nešdama
džiaugsmą, pasiektų tolimiau
sius Sibiro kraštus, kur kenčia
mūsų broliai ir seserys. Tokia
žinia būtų jiems linksma nau
jiena, kad ir jų kančios nėra
veltui, kad ir jie gyvena šven
tųjų gyvenimą. Šventojo atra
dimas savoje tautoje neša jai
palaimą ta prasme, kad ji at
randa ir savo kultūrą, kurią
šventasis sėkmingai sutaikė su
amžinuoju gyvenimu.
Kad greičiau būtų užbaigta
palaimintuoju paskelbimo by
la, reikia ir mums prisidėti.
Reikia rašyti laiškus Šv. Tėvui,
kad palaimintuoju
paskel
bimo byla būtų pagreitinta dėl
mūsų persekiojamos tautos ir
dėl mūsų visų religinio atgimi
mo.
V. Rmš.
Vienas
liudininkas
vertingesnis už dešimt gandonėšių.
Plautus

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE
Netrukus viso laisvojo pa
saulio lietuvių kolonijose bus
minima mūsų tautos suve
renumo ir valstybės nepri
klausomybės atkūrimo šventė
— Vasario šešioliktoji su ati
tinkamomis
paskaitomis,
kviestais svečiais ir derama
menine programa. Kaip kiekvieneriais metais dėl šventės
pravedimo ir jos programos
šen bei ten iškils užmetimų,
priekaištų, kad paskaitinin
kas per daug leidžiasi į isto
riją, kartoja visiems žinomus
politinius įvykius, kai tuo tar
pu reikėtų laikytis dabarties
gyvenimo reikalavimų, atme
tant trafaretines minėjimų tai
sykles.
Kritika yra būtina ir rei
kalinga pažangai. Visi nori
me, kad žymiausia mūsų vals
tybinė šventė, kada pati tauta
neša rusiškos okupacijos jun
gą, būtų paminėta kuo geriau
siai. Todėl kiekvieno pareiga
prie jos pasisekimo prisidėti
savo lėšomis, darbu ir nau
jomis idėjomis. Tačiau,
parengdami jos programą, tu
rime nepamiršti pagrindinio
faktoriaus — jos istoriškumo.
Mūsų tautos didinga istorija
buvo pagrindinis veiksnys, da
vęs impulsą ir jėgų tautinio
atgimimo žadintojų darbams,
savanorių ir partizanų ko
voms su pavergėjais. Istorinis
palikimas
neturėtų
būti
pamirštas gyvenant laisvėje,
svetimuose kraštuose.
"Iš
praeities tavo sūnūs te stipry
bę semia!" Įrašė į Lietuvos
himną Vincas Kudirka. Praei
tis kalba tebūnie ir mūsų patri
otizmo šaltiniai.
"Tauta, neturinti istorijos,
nėra tauta" — rašė senovės Ro
mos senatorius Ciceronas. Mū-

J.V. SCDUVAS
sų istorija yra grandinė hero
jiškų kovų ir pasiaukojimų,
ginant savo žemę ir laisvę.
Nesutepta užkariautųjų en
gimu nė jokiais masiniais
beginklių belaisvių žudymais,
kaip tuo pasižymėjo žiaurieji
Rusijos carai ir dabartinių im
perijų kūrėjai. Mūsų istoriją
savinosi ir savinasi gudai, len
kai ir rusai. Gudai, neturėda
mi savo istorijos ir siekdami
savo tautinio identiteto, savi
nasi mūsų praeitį, nes be isto
rijos n ė r a tautos. Lenkai savon
istorijon j a u yra įsirašę kuone
visus didžiuosius mūsų kuni
gaikščių k a r i n i u s ž y g i u s ,
paversdami juos savo tau
t i n i a i s l a i m ė j i m a i s . Rusų
seniausiose kronikose dau
giausia
aprašoma lietuvių
kunigakščių valdymas ir žy
giai, nes Lietuvos valdovai
senovėje n e tik valdė didžiu
lius Rusijos plotus, bet ir pa
dėjo sukurti senąją Rusijos
istoriją.
Naujieji bolševikiniai Krem
liaus carai, klastodami mūsų
istoriją ir jos įtaką rusų tautai,
visur ir visokiom progoms per
ša didžiausių tautos praeities
ir komunistinių herojų gar
binimą, gerai žinodami, k a d be
istorijos neįmanoma sukurti ir
sovietinės
tautos.
Kiek
viename Lietuvos mieste ir žy
mesnėje vietoje a n t pjedestalo
stovi šalia Lenino įvairių rusų
generolų statulos bei raudono
sios armijos karių bareljefai.
Kare kritusių rusų karių kapai
laikomi komunistinės sant
varkos
šventovėmis.
Juos
puošti, garbinti ir prižiūrėti
varomas lietuvių mokyklinis
jaunimas, kai tuo tarpu žuvu

Pennsylvanijos gubernatorius Diek Thornburgh su žmo
na Ginny ir lietuvių atstovai Ona Margolis ir Juozas
Mackalonis prie Kalėdų eglutės.
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Dėstymas. Pagal dėstymo būdą, priemones,
mokytojo vaidmenį gimnazija — mokytojo centrinė,
autoritetinė. Mokytojas yra centrinis asmuo, aiškin
tojas, pasakotojas, kalbėtojas, tikrintojas, vertin
tojas. V. Kudirkos žodžiais tariant, mokytojai čia
buvo žinių perdavimo geromis, geresnėmis ar bloges
nėmis mašinomis. Mokinys — klausovas, priėmėjas,
įsisavintojas, atpasakotojas, atkūrėjas.
Dėstymas artimas paskaitiniam. Beveik išimti
nai laikomasi švietimo ministerijos ar vadovybes
pripažintų ir įvestų mokslo vadovėlių, parašytų pagal
programą. Juose surašytos dalyko pagrindinės
žinios, be kurių patenkinamo mokėjimo mokinys
negali būti keliamas iš klasės į klasę ir baigti gimna
zijos. Mokytojai dažniausiai dėstydavo pagal trijų
dalių pamokos įprastinį planą. Pradžioje trumpai
primena, ar mokinio paklausia pereitos pamokos
dalyko. Toliau atpasakoja vadovėlinę medžiagą, ją
pavaizduodami ir regimomis priemonėmis. Kartais
leidžiama paklausti, kas kam neaišku. Pabaigoje
klausinėjimas. Tačiau neretai imdavo mokinius
pagunda tokį nuolatinį planą išnaudoti tariamai
savo naudai, įtraukiant mokytoją į kalbas neva
paaiškinti nesuprantamam kokiam dalykui ir tuo

sių už lietuvių tautos laisvę
partizanų kapai niekinami ir
ardomi. Okupanto ir partijos
tikslas ištrinti iš jaunosios lie
tuvių kartos prisiminimą ir pa
garbą savo tautos praeičiai.
Vietoj to grūdamas ruso ir ru
sų tautos liaupsinimas.
Ypač okupanto budriai yra
s a u g o j a m a s ir s l e p i a m a s
paskutinis
nepriklausomos
Lietuvos valstybės laikotarpis
ir niekinama Vasario 16-tosios
aktas. Komunistinėje
propogagandinėje literatūroje ir jų
paruoštuose
moksliniuose
traktatuose stengiamasi įro
dyti, kad Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymas
esąs buvęs svetimų imperialis
tų padarinys išnaudoti lietu
vių liaudį.
P a r e n g i a n t V a s a r i o 16tosios minėjimo programą,
nevertėtų apsiriboti vien tik
istorinio dokumento, pasirašy
to Lietuvių Tarybos Vilniuje,
skaitymu
scenoje. Paskai
tininkas neturėtų vien kartoti
istorinius faktus ir savanorių
kovas,
apgynusias
tautos
apsisprendimą į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. J i s tu
rėtų mokėti supažindinti, ypač
mažiau žinančią jaunąją lietu
vių kartą, su šiandieninėms
okupuotos Lietuvos problemo
mis ir kokias pastangas ten de
da rusas, naikindamas visa tai,
kas yra sukurta istorijos ei
goje ir pasiekta laikotarpyje po
Vasario Šešioliktosios paskel
bimo.
PRANAŠAVIMAI
Izraelio astrologas Herzl
Lifschitz 1982 m. nespėlioja
nieko gero. Jis pranašau
ja Leonido Brežnevo mirtį
ir kad po jo mirties Sov. Sąjun
goje prie valdžios vairo ateis
ekstremizmo šalininkai. Tai
paaštrins santykius su Vaka
rais, kas atsilieps ir pasaulinė
je politikoje. H. Litschitz
išpranašavo du pastaruosius
karus Viduriniuose Rytuose ir
Sadato mirtį. Taip pat jis
išpranašavo Golano aukš
tumų okupaciją ir pranašauja,
kad naujuose metuose tarp
Sirijos ir Izraelio bus prieita
prie ginkluotų susirėmimų.
Jordanijos karalius Huzein
bus nužudytas ir bus įsteigta
Palestinos valstybė, vadovau
jant PLO nariui Iassir Arafa
tui. Santykiai tarp Libano ir
Izraelio pagerės ir bus taika.
Ydos, kurios iškyla aikštėn,
paprastai yra lengviausios.
Pavojingiausios yra tos, kurios
slepiasi po dorybės skraiste.
Seneca

Rimties valandėlei

KUNIGAI IR PASAULIEČIAI
jiems Bažnyčios tarnybos pa
reigas ir teleidžia jiems laisvai
veikti, teįkvepia jiems drąsos
imtis savarankiškos inicia
tyvos" (L.G. n.37). Toji pasau
liečių laisvė turi būti tuo dides
nė, kuo labiau ji liečia savųjų
funkcijų Bažnyčioje atlikimą,
bestatant žemiškąjį miestą.
Aišku, kad pasuliečiai šei
myniniame ir socialiniame gy
venime, struktūrų sukrikščioninime negali atsiriboti nuo
hierarchijos
skelbiamojo
mokslo, nes jų funkcijos turi
būti vykdomos Dievo žodžio
šviesoje. Tačiau praktiškame
Evangelijos
principų
įgy
vendinime, pasauliečiai turi
pilną laisvę. Techniškas prob
lemų požiūris yra jų išimtinoje
kompetencijoje ir negali būti
hierarchijos bet kuriuo būdu
įtaigojamas. Hierarchija gali
Savaime aišku, kad pasau tik spręsti,arpasirinktastikslas
liečiai priklauso nuo hierar ir j a m naudojamos priemonės
chijos visame, kas liečia dva yra suderinamas su Evan
sinius dalykus. Tiktai iš gelija. Tačiau
realizavimo
kunigų gauna Dievo žodį ir technika yra grynai pasaulie
sakramentus. Kituose daly čių kompetencijoje.
kuose "tikintieji ganytojams
Jei norime trumpai nusaky
teatveria savo reikalus ir savo
ti
pasauliečių misiją Bažny
pageidavimus laisvai ir pasi
čioje
ir pasaulyje, tai galime
tikėdami, kaip dera Dievo vai
kams ir Kristaus broliams", drąsiai tvirtinti, kad jie yra pa
sako Vatikano II susirinkimo saulio siela. Iš tikrųjų kiek
dogminė konstitucija
apie vienas pasaulietis ar bendrai
Bažnyčią (Lumen Gentium, kiekvienas krikščionis yra
Kristaus prisikėlimo liudyto
n.37).
jas, yra Dievo ženklas nuo
Pasauliečiai, kaip aktyvūs dėmės sugadintame pasau
Bažnyčios nariai, turi teisę ir lyje, kuris l a u k i a pilno
pareigą supažindinti ganyto atpirkimo. Pasauliečių užda
jus su savo pažiūromis, kas lie vinys šiame pasaulyje būti
čia Bažnyčios gerovę, kiek raugu, kuris jį fermentuotų, bū
galima pasinaudodami tam ti dvasia, kuri duotų gyvybę ir
tikrais hierarchijos įsteigtais taip vykdytų Dievo planą.
organais, pvz. pastoracinėse Pasauliečiai tai gali padaryti
tarybose, kurios susirinkimo gaivindami pasaulį palaimini
paskatinimu turi būti įsteigtos mų dvasia. Tokią dvasią pa
visose vyskupijose. O jose turi saulis atmeta, jos nesupranta,
rasti vietos visos aktyvios jė tačiau ji yra būtina pasaulio
gos, taigi ir pasauliečiai. To atnaujinimui, jo išganymui.
kios tarybos yra tinkamiausia Visokie kontrastai, kurių pil
ir normaliausia vieta, kur gali nas gyvenimas, turi būti su
ma pateikti savo mintis ir su derinti Kristaus ir jo Evan
manumus apie Bažnyčios pro gelijos dvasioje.
blemas. Kai kuriose vyskupijo
Šiandien daug kalbama apie
se yra parapiniai biuleteniai ir
taiką, žmonių brolybę, bet vi
laikraščiai, kuriuose pasaulie
sa tai be Kristaus dvasios yra
čiai gali ir turi pasisakyti, pa
tik tušti žodžiai, ypač kad gy
reikšti savo nuomones geres
venimas eina priešinga kryp
niam bažnytinių institucijų
timi. Vietoj taikos — nuolati
funkcionavimui. Yra pasto
niai karai, sumišimai vietoj
raciniai kongresai ir suvažia
brolybės — vis auganti neapy
vimai, į kuriuos vis dažniau
kanta ne tik tarp atskirų as
kviečiami ir pasauliečiai, kad
menų, bet ir tautų. Pasaulis sa
ten pareikštų savo sumany
vo didžiųjų problemų neišspręs
mus Bažnyčios gerovei ir pri
be Kristaus dvasios. O ją
sidėtų prie įvairių prob
skleisti yra pareiga ir uždavi
lemų sprendimo.
nys krikščionių pasauliečių ne
Ganytojai iš savo pusės, tik žodžiais, bet ir savo gy
žinodami, kad Bažnyčią suda venimo pavyzdžiu. Viename
ro visi krikščionys, taigi ir pirmųjų amžių dokumente,
pasauliečiai, turi pripažinti jų vadinamame "Laiške Diogįnašą Bažnyčios gyvenime. netui", yra: "Tai, kas yra siela
Ganytojai "noriai pasauliečių kūnui, tas yra krikščionis pa
protingu patarimu tesinau sauliui" (Epist. ad Diogdoja, su pasitikėjimu tepaveda netum,6).

Bažnyčia yra mistinis Kris
taus kūnas. Kaip kūne kiek
vienas jo narys turi savo ypa
tingą funkciją viso organizmo
bendrajai naudai, taip ir
Bažnyčios kūne jos nariai
pasauliečiai turi ypatingą už
davinį — pašventinti pasaulį,
persunkti krikščioniškais prin
cipais šeimyninį ir socialinį
gyvenimą
Šis pasauliečių uždavinys
yra aiškiai skirtingas nuo kuni
gų uždavinių, būtent skelbti
Dievo žodį ir teikti sakramen
tus. Tačiau tiek pasauliečių,
tiek hierarchijos uždaviniai
vieni kitus papildo ir abeji vyk
do Kristaus misiją pasaulyje.
Tačiau pasauliečių ir hierar
chijos uždavinių skirtumas yra
pabrėžiamas tam, kad išryškė
tų jų santykiai.

mokiniams supainioti dažnas mokytojas to plano
dalis kaitaliodavo.
Svarbiausiais dėstomais dalykais, surištais su
rusiškuoju auklėjimu, laikoma rusų kalba, litera
tūra, Rusijos ir visuotinė plati istorija, geografija,
tikyba. Todėl žemesnėse klasėse duodama daug
mokytis atmintinai patriotinės rusų poezijos ir
prozos pavyzdžių: eilėraščių, poemų, liaudies karžyginio epo, „bilynų" aprašymų, biografijų, cerkvi
nės slavų kalbos ištraukų... Visa mokiniai turėdavo
tobulai išmokti, poeziją ryškia tartimi perduoti,
pasakėčias vaidindavo.
Vyresnėse klasėse temos, ir klasės darbų, ir
namie, litera tūrinės ir laisvos. Reikalaujama klausi
mo, uždavinio supratimo, savarankiškumo, aiškaus
atsakymo, kalbos gerumo, taisyklingumo, grynumo,
sklandaus minčių reiškimo. Sąsiuviniai turi būti
švarūs, lapai neplėšomi, rašysena nustatyta, raidžių
apybraiža graži, lygi. Žemesniųjų klasių išrašytus
sąsiuvinius patikrina dalyko mokytojas. Aplenkę
kurį iš šių reikalavimų, mokiniai gero pažymio už
darbą negauna — bet blogą ar labai blogą. Net
senųjų kalbų, lotynų, graikų, pakakdavo rašo
majame darbe vienos klaidos vienetui gauti.
Salemonas Antanaitis, mokęsis 1909-14 m., kaip
ir kiti ją baigę, atsimena: „Buvo duodami klasės raši
niai, atliktini per vieną pamoką, ir namų rašiniai,
atliktini per ilgesnį laiką, net per mėnesį. Temos
rašiniams būdavo duodamos gana subtilios ir net
filosofinės: pvz., „Liubopytstwo ir liuboznatelnost"
(Smalsumas ir žinojimas), „Zakat solnca na more",
ir t.t. „Ant jūrų saulėleidis". Kia kurie mokiniai net
taip buvo išsilavinę, kad per vienos valandos klasės
rašomąjį darbą prirašydavo visą sąsiuvinį; kai kurių
išvengti neparuoštos pamokos atsakinėjimo. Tai

mokinių namų darbai būdavo talpinami dviejuose ar
trijuose sąsiuviniuose" (įprastinis sąsiuvinys 12
lapų)".
Rusijos istorija turėjo ryškinti ir spausti į moki
nių sąmonę rusų tautos pranašumą, mesianizmą,
heroizmą, plačiaširdiškumą, vadinamą „šyrokaja
dūša", kunigaikščius, vėliau pateptų carų malonin
gumą, tėviškumą visoms „žemesniosioms" tautoms.
Tokia sukurta dvasia mokiniai pratinami ir įpranta
dainuoti rusiškas patriotines istorinių žygių dainas.
Kas nemokėjo „Šumel gorel požar moskovskij".
„Maskva liepsnojo ir pleškėjo!
Virš upės dūmų debesys...
Ant kremliaus sienų jis stovėjo
Pilkuoju surdotu vilkįs.
Kryžmais jo rankos ant krūtinės:
Kankina jį minčių griūtis.
Prie krašto jūros šios ugninės...
O priešais!..vien tik pražūtis, (vertimas).
Nepaliekama nuošaly nei matematika, nei
kalbos, ypač lotynų kalba. „Vertimai iš rusų į lotynų
kalbą buvo daromi visu filologiniu skrupuliškumu.
Cezario ir Ovidijaus vertimas dar būdavo lengves
nis, bet Cicerono, Horacijaus ir Vergilijaus vertimai
susiję su pagrindiniu lotynų kalbos gramatikos ir
sintaksės mokėjimu (...). Reikalaudavo kai ką išmok
ti ir atmintinai, pvz.. Horacijaus „Exegi monumentum" arba „Macenus atavis"... rašo S. Antanaitis
apie savo laiko mokytojus ir reikalavimus. O moky
tojai beveik visi ką dėstę — išreikalaudavo. O moki
nių sukurtas posmas „pamėginki iš lotynų gaut
trejuką su pliusu" (Tak izvelte po latyni troiku s
pliusom polūčit) rodo ne tik šio vieno dalyko reiklu
mą.
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LOB Angeles

jas baigęs j a u n a s gydytojas,
atliekąs medicinos praktiką
Los Angeles ligoninėse.
BALIUS — LIETUVIU
FONDUI PAREMTI
Dviejų
dienų programos
Pogrindžio spaudoj mūsų bro metu visų veiksnių atstovams
sudarytos
sąlygos
liai ir sesės tėvynėj giria Lietu b u s
vių Fondo išeivijoj atliekamą kul painformuoti visuomenę apie
tūrinį darbą bei jo darbininkus. veiksnių 1981 metais atliktus
Jau, ač»iū Dievui, pasiekėme 5000 darbus, rimtai padiskutuoti
narių skaičių, bet tai sudaro dar kitataučių talkos naudą Lietu
labai mažą procentą nuo bend- vos laisvinimo veikloje, jauni
mo organizacijų
(Jaunimo
dro lietuvių išeivi v skaičiaus.
sąjungos,
ateitininkų
ir skau
ProfeJona'ai kuria muziką, ra
tų)
atstovai
suteiks
žinių
šo knygas,dirba mokyklose, va
dovauja organizacijoms ir t.t., o vyresniesiems, kaip Lietuvos
klausimas
likusi masė lietuvių turi prisidė l a i s v i n i m o
sprendžiamas
tų
organizacijų
ti nors savo do;nia auka prie fon
ribose.
do, kad butu kuo visus 'kultū^
Šiais metais pirmą kartą
rinius darbus paremti. Atminėki
viena
sesija (šeštadienį, 1 vai.
te, kad šiais laikais visos išlai
dos padvigubėjo dėl infliacijos. p.p.) bus anglų kalba. Rand
Kas tik galit, įsijunkite į fondo" korporacijos atstovas Alex
narius, o nariai padidinkit savo Alexiev padarys pranešimą
įnašus. Aukos nurašomos nuo tema „Baltijos valstybių atei
tis,
išeinant iš dabartinės
pajamy mokesčiu.
tarptautinės padėties realy
LF komitetas šiu metų vasario bės".
Tai temai diskutuoti
6 d. 7:30 vai. vak. Los Angeles pakviesti estų ir latvių atsto
šv. Kazimiero parapijos salėje ruo vai, o taip p a t Algimantas
šia balių fondo naudai. Visu* Gečys, lenkų „Pomost" organi
lietuvius, senus ir jaunus, malo zacijos veikėjas — nuolatinis
niai kviečiame į šį balių atsilan radijo ir televizijos kalbėtojas
kyti. Programą at'iks mūsų ko Adam Kiernik ir įtakingo
lonijos nauja, daug žadanti, dai Orange County „Register"
nininkė Aušra Baronaitytė-Šilkai- dienraščio vyr. redaktorius
tienė. Mūsų darbščios ir energin Allen Bach.
gos šeimininkės, vadovaujamos
Pagrindinę paskaitą „Lietu
Sigitos Tomkuvienės, skaniai pa vos laisvinimo veikla: kaip
vaišins malonius svečius. Šo yra ir kaip galėtų būti" skai
kiams ir puikiai nuotaikai suda tys Algimantas Gečys sekma
ryti gros visu mėgiamas austrų dienį, sausio 31 d., popietinėje
orkestras. Įėjimo auka I2.50dol. sesijoje 1 vai. p.p.
Porai, aukojančiai 100 dol. ar
Tradicinės
pamaldos už
daugiau, įėjimas veltui. Stalus re žuvusius ir kenčiančius Lietu
zervuoti pas
D.
iKaškelienę vos laisvės kovotojus įvyks
—660-1572, J. Rukšėnienę — šeštadieni, 11:30 vai. prieš pie
663-4502, J. Čingą —826-1570, tus.
>
Pr. Grušą —889-2311. *
Politinės studijos Šeštadienį
Kas negalėtu atvykti į balių, prasidės 9:00 vai. ryto įvadi
aukas prašom siųsti komiteto iž niu Petro Kisieliaus žodžiu
dininkui: Pr. Gružas, 5559 Mo- „Lietuvos laisvinimo proble
kur bus labiau keliami
dena P!., Agoura, Cal., 91301. mos",
Čekius rašyti „Lithuanian Foun- klausimai, o atsakymus turės
daticn" vardu. Prašom prisiminti duoti dviejų dienų studijos.
/. K j .
L Fondą ir tvarkant testamenti
nius palikimus.
T&imės jūsų paramos ir labai
visu kttrkiame.
VI, V«Jža
POLITINĖS
STUDIJOS
Kad laiko dulkės neprideng
tų pavergtos Lietuvos rūpes
čių, Los Angeles Lietuvių
Fronto Bičiuliai gyvosioms
Lietuvos laisvinimo proble
moms svarstyti kasmet ruošia
politinių studijų savaitgalius.
Šiemet, sausio 30-31 d., įvyks
ta penkioliktas toks savait
galis, kuris organizuojamas
kartu su LB Vakarų apygar
dos ir Liet. Jaunimo sąjungos
Los Angeles sk. valdybomis.
Be iosangeliečių.
nauji
veidai — svečiai studijose
šiemet bus dr. Kazys Ambrozaitis (iš Chicagos), Algi
mantas Gečys (iš Philadelphijo8) ir Petras Kisielius, jr. (iš
Chicagos) — medicinos studi

Asta Grakauskaitė, JAV LB
Tarybos narė, dalyvaus politinių
studijų programoje, atstovau
dama Jaunimo sąjungos Los
Angeles skyrių.
N A U J Ų METŲ
SUTIKIMAS
Santa Monikos Amerikos
Lietuvių klubas ir šį kartą

išlaikė savo tradiciją ir suren
gė labai jaukų 1982 metų
sutikimą. Klubo narių ir
svečių susirinko apsčiai, kai
kurie buvo net iš kitų kraštų:
Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos.
Naujų Metų sutikimas su
šampano taurėm praėjo labai
nuotaikingai, grojant puikiam
orkestrui, linkint vieni ki
tiems sveikatos, laimės ir
pasisekimo.
Klubo narių paruoštas mais
t a s buvo labai skanus. Ypatin
g a padėka valdybos narei G.
Plukienei, kuri labai gerai
suorganizavo ir pati pasi
darbavo maisto paruošime.
Nuoširdus ačiū A. Kybar
tienei už puikų tortą ir
ponioms, iškepusioms pyra
gus ir skanius užkandžius
pagaminusioms
Linkime visiems laimingų
Naujų Metų!
(eg)

ŠAULIŲ KŪČIOS
1981 m. gruodžio 20 A 1 vai.
30 min. p.p. Juozo Daumanto
šaulių kuopa surengė Kūčias
Šv. Kazimiero parapijos salė
je,
Los Angeles. Daumantiečiai Kūčias ruošia jau treti
metai.
Kuopos pirm. inž. J. Ruokis
pasveikino dalyvius, prisimi
n ė tėvynę, brolius ir seses
skurstančius okupuotoje Lietuvoje, v a r g s t a n č i u s Sibiro
tremtyje ir šiandien negalin
čius laisvai švęsti kalėdinių
švenčių ir Kūčių pagal lietu
vių papročius. Visi dalyviai,
vadovaujant kuopos kape
lionui kun. dr. V. Bartuškai,
broliškai susijungę rankomis
sukalbėjo „Tėve mūsų". Po to,
sekant lietuviškus papročius,
visi laužė ir dalinosi plotkelėmis. Sesės šaulės ir moterų
vadovė kuopos mirusių prisi
minimui uždegė ant stalų
žvakutes. Stalai buvo papuoš
ti gėlėmis. Visus gaubė maloni
Kūčių nuotaika. Linksmai
šnekučiuodami dalyvai valgė
ir skanėjosi sesių šaulių
pagamintais
tradiciniais
Kūčių valgiais.
Kuopos pirm. J. Ruokio
pakviestas, Lietuvos gen.
kons. Vyt. Čekanauskas įteikė
pažymėjimą už visuomeninę
veiklą šaulei Onai Razutienei.
Pažymėjimą atsiuntė Šaulių
sąjungos
vadovybė. O.
Razutienė dėkodama šauliams
už pagerbimą priminė, kad ji
savo visuomeninę veiklą ski
ria lietuvybės išlaikymui ir
Lietuvai. Šioje veikloje ji Los
Angeles lietuvių kolonijoje
darbuojasi daugelį metų.

pritaikintą Kūčių
vakarui
Savo kalboje jis priminė Kūčių
reikšmę, šventišką nuotaiką,
krikščionišką meilę. Kūčių
vakaras iš seno pamėgtas
lietuvių, apipintas gražiomis
legendomis, p a s a k o j i m a i s ,
burtais. Prie Kūčių stalo kiek
vienas prisimena jaunystėj
praleistas dienas, tėvynės ilge
sį. Parodė Kalėdų senelio vaid
menį
išeivijoje.
Mažieji
laukdamo Kalėdų senio, turi
įrodyti lietuviškas dorybes:
deklamuoti lietuviškus eilė
raščius, padainuoti
dainą.
Užbaigė šiais žodžiais: „Mes
čia suėjome pasigardžiuoti ne
vien tiktai žemišku maistu, bet
vertesniu dvasiniu maistu —
taikos ir broliško sugyvenimo
idėja".
Savo kūrybos
eilėraščius
skaitė šaulė poetė Danutė
Mitkienė ir poetas Alfa Gied
raitis.
Kiek vėliau aplankęs prel. J.
Kučingis, visus susirinkusius
šaulius ir svečius pasveikino
Šv. Kazimiero kunigų ir
parapijos vardu;
linkėjo
gražiai praleisti šv. Kalėdas ir
laimingai sutikti Naujuosius
1982 metus, kurie atneštų
visiems brolišką sugyvenimą
ir taiką pasaulyje. Visus
sveikino ir š. kp. moterų vado
vė Jud. Paškauskienė.
Baigiantis Kūčioms, š. kp.
pirm. J. Ruokis kuopos vardu
padėkojo programos atlikė
jams, atsilankiusiems sve
čiams, sesėms šaulėms ir šau
liams. Dėkojo sesėms šaulėms
už rūpestingai p a r u o š t a s
Kūčias.
Kazys Karuža

GYNĖ SOVIETUS, BET PASKUI
NUO JŲ PABĖGO
gos istoriją. 1973 m. Miuns
terio
universiteto
žurnale
„Nachrichten und Berichte"
buvo įdėtas
profesoriaus
straipsnis „Marksas mūsų
universitete". Žurnalo redak
torius dėl to straipsnio pa
reiškė: „Voslenskio paskaitų
t e m a — komunizmo pasaujfemė
strategija ir taktika. Tgigi
Autorius gimęs 1920 m.
svarbu, kad studentų gene
Ukrainoje, brandos atestatą
racija
Vakarų
Vokietijoje
gavęs Maskvoje 1939 m., ten
teisingai
susipažįsta
su mark
pat studijavo Sov. Sąjungos
sizmu
kaip
su
dideliu
politiniu
istoriją ir filosofiją ir gavo du
ir
socialiniu
pasaulinės
Jstodaktaratus. 1946 m. Vokie
rijos fenomenu". Taigi mark
tijoje dalyvavo kaip Sov. Są
sizmas tiesiog iš pirmiijų
jungos istorijos specialistas
šaltinių.
Niurenbergo
tarptautiniame
teisme, kur buvo teisiami
„Nomenklatūra" nėra pro
vokiečių
nacionalsocialistų
fesoriaus pirmoji knyga. J i s
vadai. Po to dirbo Vokietijoje
yra parašęs dar keturias kny
sąjungininkų kontrolės komi
gas: „Vakarų Vokietijos rytų
sijoje. Nuo 1950 - 1955 dirbo
politika nuo 1949 - 1966 m.",
kaip žurnalistas Maskvoje,
„JAV ir Vokietijos slapti ry
Prahoje ir Vienoje. Nuo 1955
šiai 1917 - 1919 m." ir kita. Be
to, yra parašęs d a u g moksli
nių straipsnių spaudoje. Kai
prof. Voslenskij 1974 m. paliko
Miunsterį, jis nesugrįžo- į
Maskvą, bet tęsė savo veiklą
Max Planck institute prie
Miuncheno. Netrukus po "to
vokiečių televiziją nustebino
žinia, kad prof. M. Voslenskij
paprašė Vakarų Vokietijoje
azilio teisę.
Įdomu būtų sužinoti, kodėl
profesorius nutarė nebegrįžti į
Sovietų Sąjungą, kuri suteikė
j
a m tiek pirmenybių jo kar
Lo8 Angeles lietuvių informacijos centro darbuotojai — L. Bekaitė,
S. Darnusis, D. Barauskaitė ir R. Polikaitis ruošia plakatus demon ~. jeros išvystymui ir kurios
režimą jis taip gynė. — T.
stracijoms prieš lenkų komunistus ir Sov. Sąjungą.

Plačią apžvalgą apie Sov.
Sąjungos valdovų klasės išsi
vystymą, apie jos charakterį,
mentalitetą, gyvenimo būdą,
užsibrėžtą tikslą ir ambicijas
yra surašęs Michail Voslenskij, davęs savo knygai pava
dinimą „Nomenklatūra".

m. buvo Mokslo akademijos
Maskvoje istorijos skyriaus
narys. 1965 m. prof. M.
Voslenskij y r a N u s i g i n k 
lavimo tyrinėjimų komisijos
Maskvoje akademinis sekre
torius. Nuo 1966 - 1967 m. lek
torius Lulumbos universitete
Maskvoje, kur buvo ruošiami
Afrikos žemynui p a r t i j o s
kadrai.
Taigi profesorius Voslenskij
jau nuo jaunų dienų augo
sovietinio
„realsocializmo"
pačiame centre ir tokiu būdu
joks nomenklatūros kampelis
nebuvo jam svetimas.
Po to prasideda autoriaus
veikla Vakaruose. Nuo 1971 1972 m. jis profesoriauja
Vienos universitete, po to
Mainco universitete ir nuo
1973 -1974 m. prof. Voslenskij
skaito paskaitą Miunsterio
universitete apie Sov. Sąjun-

Now virtually
everyone
can
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Individual Retirement Account

Thanks to the new Capitol Federal IRA
plan (Individual Retirement Account),
effective January 1, 1982, virtually anyone
who works can begin buiiding a nest-egg
that will assure a very comfortable
retirement.
Now you can open an IRA even if you
are covered by a pension plan, a
profit-sharing plan, or a Keogh plan, or any
other kind of retirement program. And the
amount that can be invested each year in
the IRA has been raised substantially: Each
taxpayer can contribute up to $2,000 a
year in his or her IRA, if he or she earn.s
that much, and deduct the contribution
from taxable income. The two-income
couple can set aside up to $4,000 yearly
and deduct the whole amount from its
taxable income. A couple, filing a joint
return, only one of whom works, can invest
up to $2,250 yearly.

Po to, kuopos vardu pirm. J .
Ruokis įteikė 1000 dolerių
Lietuvos generaliniam konsu
lui Vytautui Čekanauskui.
Kons. Čekanauskas padėkojo
šauliams už tokią gražią para
mą sakydamas, kad tie pini
gai eis į konsulo atskaitomy
bės sąskaitą, kurią panaudos
reprezentacijos ir tik Lietuvos
vadavimo reikalams.
Garbės šaulys Jurgis Gliau
dą
paskaitė savo rasinį,

But even better than the money you
save in taxes on your yearly contributions,
is the interest that you start accumulating,
tax-free, day after day and year after year.
Your IRA interest isn't taxed until you
begin withdrawal of funds after age 591/2.
It's this compounding that makes your
money mushroom into big dollars as you
can see from the illustrative chart below:

Even though you may open your IRA
anytime you wishy you'11 come out ahead
if you make your deposit into the plan as
early as possible. That way your income
compounds tax-free all year.
No ąuestion about it, the new IRA plan
offers all of us the best opportunity we
ever had to build that all important
nest-egg. Let's take full advantage of it.
Due to space limitations we cannot
provide every little detail about the new
IRA — but visit or call Capitol Federal and
we'll answer all your ąuestions.
Incidentally, the new IRA plan takes
effect for tax year 1982. But you still have
until the day you file your federal income
tax return for 1981 to open an IRA under
the old regulations and make a deduction
on your 1981 taxes (if you ąualify, your
maximum contribution is only up t o
$1,500 - or $1,750 for a couple with one
non-working spouse).
To:

lietuvių W , b a '

Capitol Federal Savings
and Loan Association
3960 W. 9 5 t h Street
Evergreen Park IL 6 0 6 4 2
Send me complete details a b o u t the
Individual Retirement A c c o u n t ( I R A ) .
O Call me t o set up an appointment at one
of your offices. Indicate your preference:
D Evergreen Park
n Oak Lawn
D Palos Heights

Y«n

Thirty
Ytan

$41.474

$181,460

$653.941

Name

$16.445

$46.658

$204.142

$735.683

Address

$29.236

$82.949

$362.920

$1,307.882

Fn*
Yean

Ten

InvvstfTMnt
$2.000
Indmdual

$14.618

$2,250
Marrted Couple
M 000
Mtorking Couple

Twenty

These projections assume a constaotly avaiiable 12% annual
interest rate compounded daily.

City

Zip.

Telephone

Capitol Federal
Savings and Loan Association

MAIN OFFICE:
3960 VV. 95th Street
Telephone 636 6000

Los Angeles pabaltieciai žygiuoja, paremdami lenkų kovas dė] laisvės. Kalbėjo A. Mažeika, Baltų lygos
pirm., kongr. R. Dornan ir kt.

•

ServingSince1907.

PALOS HEIGHTS OFFICE
6410 VV. 127th Street
Telephone 371 4400

OAK LAVVN O F F I C E :
9801 S. Cicero Avenue
Telephone 424 3300

For your convenience - Open M O N O A Y and F R I D A Y evemngs untit 8 .

FSEIČ
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Lietuvon. Savo darbštumą
paskyrė Šaulių sąjungos teat
rui, kuriam vadovavo 1938-1939
m. Neužmiršo savo meilės ir
literatūrai. 1938 m. išvertė
rašytojo P. Maurice knygą
„Išsiskyrusioji". Unė taip p a t
juto
kultūrinių
vertybių
rinkimo bei saugojimo svar
bą. Balio Sruogos įkurtam dra
mos teatrui, kurį ilgus metus
sėkmingai ir rūpestingai tvar
kė Stasys Pilka, Babickaitė
surinko Paryžiuje daug vertin
gų muziejinių eksponatų, jų
tarpe operos solisto Feodoro
Šaiiapino vaidinto
Boriso
Godunovo barzdą, garsiosios
REDAGUOJA ST. SEM£>TEX£, 6507 TBOY ST-, CHICAGO, ILL. 60629. TELEF. (312) 925-5988
šokėjos Izadoros Duncan bro
lio padovanotą kilimą, a n t
kurio šokėja Šokusi 20 metų,
garsiųjų šokėjų Jegorovos, 1982 m. laimėtojos, kuriomis žavisi skaitytojai princesė Diana. 4. Pat Nixon. 5. Carol Burnett, 6.
Trefilovos, Ksesinskos ir kitų Amerikos dažnai minimuose rinkimuose: 1. Motina
Katherine Hepburn. 7. Beverly Sills. 8. Phyllis
batukus. Be muziejinių ekspo Teresė iš Kalkutos. 2. Nancy Reagan. 3. Valijos Schlafly. 9. Betty Ford. 10. Erma Bombeck.
natų, Babickaitė aistringai
rinko teatrines bei filosofines
Pastabos bei ištraukos iš Raimundo Lapo knygos rankraščio
knygas prancūzų, italų, vokie
čių bei anglų kalbomis. J ų
„Ten, ekrane sužibus..."
Balzeko Liet. kult. muzie
skaičius buvo arti 10,000.
j
a
u
s Moterų gildą Chica
Malonu
susipažinti su kinematografija, kaip profe anų metų žymus režisierius
Per daugelį metų buvo miglo
goje
pasirūpino puikia proga
jaunesniosios kartos akade sija. Gal ryškiausias pavyz Arthus Hopkins, kuris tuoj ta ir nežinoma tikroji Babic
pamatyti premjerą „An Evemiko Raimundo Lapo rankraš dys — garso režisierės Mary pasiūlė Unei rolę vaidinime kaitės karjera filmų, srityje.
ning with Zorba" Candlelight
čiu „Ten, ekrane sužibus. tės Kavaliauskaitės asmenybė. „What Price Glory". Vaidino Vieni teigė, kad Unė gaudavo
Dinner Palyhouse teatre, 5620
Amerikos lietuvių kinema Jos pavardė yra labai žinoma nuo 1925 birželio 1 d. iki tūkstančius per savaitę už
S.
Harlem, ketvirtadienį, vasa
tografija 1909-1979". Iš profesi profesionalų tarpe. Nepasi rudens, g a u d a m a 40 dol. į dalyvavimą filmuose (retai
rio 4 d.; vakarienė 6 vai. 30
jos bibliotekininkas bibliogra duoda ir čia gimusios senosios savaitę su Plymouth teatru kuris iš geriausių aktorių tiek
min., o programa 8 vai. 30 min.
fas, R. Lapas ypač kruopščiai, imigracijos dukros. Cappy Pet- New Yorke.
gaudavo), o kiti atvirkščiai —
Visos kviečiamos atsilanky
net septynerius metus rinko, rash — žinoma telefilmų The
1929 m. Unė išvyko į Pary niekur filmuose nedalyvavo,
ti (bil. 22 dol. asmeniui).
redagavo ir parašė 400 psl. Olympiad kūrėja. Ką bekalbė žių ir ten vaidino angliškai su buvo kvaila moteris ir tiek.
Rezervacijomis rūpinasi Eve
knygą apie lietuvišką kinema ti apie kino filmų aktores! dideliu p a s i s e k i m u . Apie Tačiau nei vienas, nei antras
lyn Norbut (tel. GA 5-2835).
tografiją išeivijoje. Ten pat yra Pavardės visiems žinomos: Babickaitės sukurtas roles šil pasisakymas nelinksta prie
Vakarienė penkių patiekalų iš
aprašymai tų lietuvių, kurie Rūta Lee, Ruth Roman, Lisa tai atsiliepė d a u g Paryžiaus teisybės. 1923-1924 m. Unei
pusės tuzino meniu pasirin
nuėjo dirbti pas amerikiečius, į Montell, Ann Jillian, J o a n n a laikraščių: „Le Petit Pari- pasisekė pradėti gan sėkmin
Belzeko
Lietuvių
kultūros
muziejaus
Moterų
gaidos
Chicagoje
direktorė
kimo, o vaidinimas — pilnas
profesionalią
kino
filmų Shimkus ir 1.1. R. Lapo kruopš s i e n " ,
„ L ' I n t r a s i g e a n t " , gą karjerą filmų srityje, galbūt
pramonę. Jų tarpe buvo ne tik ti dokumentacija yra pagrįsta „Comoedia", „Le Figaro", „Le su viltimi prasimušti, tačiau Margi Mankus (iš k.), prez. Evelyn Norbut ir pirm. Sylvia Wenckus humoro, linksmybių, lydimų
graikų muzikos melodijų.
aktoriai, bet ir režisieriai, amerikiečių šaltiniais — kino Rampart", „L'Oeuvre", „Pa- akių liga jai pakirto kelią, ir aptaria būsimą parengimą „Vakaras su Zorba".
scenografistai, filmų redak istorijų, almanachų, rodyklių ris-Midi", „Le Temps", „Le turėjo greit pasitraukti iš tokio
toriai, multiplikacinių filmų bei s p a u d o s
atsiliepimų, Pętit Journal", išeivijos ni3ų darbo.
kūrėjai ir net kino muzikos kuriuose minimi
žodžiai spauda Paryžiuje „Teatr u
panašiai, priverčia džiaugtis. buvo daug žmonių iš filmų
kompozitoriai.
Mūza e k r a n e
„Lithuanian descent",
„of Žizn", „Dlia Vas", „Vozre
Bet, sekant Tamistos pasise pasaulio — aktoriai, režisie
Iš kur kilo?
Raimundo Lapo rankraščiu Lithuanian parents", „Ameri- žanije", „Poslednyje Novosti",
riai,
filmų
kontorų
vedėjai
ir
kimus
tokioj
šakoj,
kaip
,mo1923 ir 1924 m. Babickaitė
Visame pasaulyje įprasta
ypačJSHSSdomėjo jėzuito Algi- can-Lithuanian" ir pan. ""'
s u t e i k i a tokį t a i t.t. Patys už save kalba var
ir tarptautiniai
Paryžiaus dalyvavo trijuose Paramount, ^ i e s ' ,
vaikams
duoti žaisti iškimštu
manfoKezio vad. Lietuvių foto
Čia duodame keletą ištraukų laikraščiai „The Daily Mail" ir Thurberville ir ApoUo filmų nepaprastą džiaugsmą". J o s dai tokių žmonių ir agentūrų,
archyvo štabas ir pasisiūlė šį iš knygos „Ten, ekrane suži „The New York Herald". bendrovių susuktuose filmuo laikinas pasisekimas buvo kaip New Yorko kino artistų meškiuku, švelniu žaisliuku.
leidinį jšleisti — tuo labiau, bus".
Atgarsiai nuskambėjo ir Lietu se: „For the Love of a Wo- visų lietuvių pasisekimas. Ne atstovė Dolores Cassinelli ar Motinoms nė į galvą neatėjo
kad wį£iyvui ne tik prie šir
vos spaudos puslapiuose — man", „Foxhunt" ir „The Life vienas lietuvis žiūrėjo į U n ę Whitman Bennett Studio. Unei mintis, kodėl tą žaisliuką vadi
U
N
Ė
BABICKAITĖ
dies kinematografija, oet ir
„Lietuvos aide", „Panevėžio and Times of George Wa- kaip į mūzą ekrane. Kaip pavykdavo pritraukti žmonių n a „Teddy bear" šiame krašte,
faktas* kad šis liuksusinis
visų
l i e t u v i ų dėmesį, kaip įrodo to meto laiš o taipgi ir Anglijoje bei įvai
Unė Babickaitė-Graičiūnie garse", „Židinyje", „Naujose shington". Šis trečiasis filmas p a v y z d y s
kraštuose,
l e i d j p l turės per 300 nuotrau nė gimė 1897 balandžio 19 &č Žlhiose"į ^Trimite" bei Ameri buvo kiek mažiau sėkmingas. pasitikėjimo Unės g a b u m a i s , kai iš įvairių New Yorko įstai riuose Europos
Australiją,
kų. Su dideliu entuziazmu Laukminiškių kaime, Pane kos lietuvių laikraščiuose — Rašyta, kad Unė „paskui tam cituojamas iš tų laikų laiškas: gų: William Milwitzkio fone nekalbant apie
talkon atėjo Mykolas Morkū vėžio apskr. Mokėsi Kupiškio „Naujienose", „Tėvynėje" ir pa vad. ,casting direktore', t.y.
tikos studija Carnegie Hali, Aziją.
O todėl, kad „Teddy bear"
n a s Kf J a v o spaustuvės štabu. pradžios mokykloje ir Panevė „Sandaroje". Feminos teatre aktorių angažuotoja filmuose,
kvietimai į iškilmingus balius
Originalus laiškas
pavadinimas
kilo iš JAV prez.
Dabar knygos mašinraščio žio mergaičių
V
e
r
i
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y
f
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ų
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n
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ė
s
Babickaitė
vaidino
Geyer'io
gimnazijoje.
tačiau jokių pėdsakų šioje
Kovo 29/1923 p a t a l p o s e a r p a s J. D. Teddy Roosevelt. Vienoje
tekstas yra baigiamas laužyti Netrukus išvyko Petrapilin, komediją „By Candlelight", o srityje nerasta. Panašių „spau
Chicago, 111. M a c h a i r ą ,
ir netrukus bus spausdina- kur mokytojavo 1914-1916. garsiajame Champs Elysees dos antelių" buvo paskelbta,
Professeur de medžioklėje 1902 m. aršus
m a s f Leidėjai numato, kad Vėliau ji baigė dr. E. H. Ž a l e teatre Walterio tragediją „Jea- kad Babickaitė dar vaidinusi Gerbema tamsta.
Dance et Createur de Pose medžiotojas prezidentas nieko
k n y g a rinkoje p a s i r o d y s sovo ligonių slaugymo kursus lousy" ir Sheldano dramą Lasky bei Metro ir Bennett
aš noreijau parašity keletą Artistiąue. Grįžusi į Kauną, nenušovė, tai jo palydovai
balandžio mėnesį. Tiesa, čia ir 1916-1918 m. dirbo Petro „Romance". Antrąjį veikalą filmų bendrovių veikaluose.
eilučių lig tamstos bet meldžiu Unė savo butą pasipuošė atvedė prie jo mažą meškiuką,
reikjgi - pridurti, jog tokio pavlovsko karo ligoninėje. statė garsusis Teodoras KomiJusu atleisti m a n kad a š J u s u d a u g e l i u
a u t o g r a f u o t ų kad jis jį nušautų. Prezidentas
Unės
karjera
filmų
srityje
pobūdžio knygos išleidimas Gyvendama Petrapily, Babic- ssarževskis, o pirmąjį — įžy
brangu laika sugaišinsiu. Bet nuotraukų — įvairių pasauli atsisakė, sakydamas, kad jis
kainuoja ne šimtus, o tūks kaitė žengė pirmuosius rimtus mus Londono režisierius Mark džiugino ne vieną Amerikos aplinkibes mani verče tai niu mastu žinomų kino bei sce per mažas. Tuoj laikraščiai
tančius dolerių. Būtų labai žingsnius į sceninę karjerą, sas. Įdomu pabrėžti, kad Unė lietuvį. Štai muzikas A. Bačiu dariti. Jusu antrašą a š gavau nos artistų, jų tarpe Lillian pasigavo spausdinti karika
tūras apie Teddy ir meškiuką.
konkretu ateiti Foto archyvui nors jos meilė dramai rišasi su Babickaitė niekad Paryžiuje lis savo laiške rašo Babic- nug Dr. Greičuna nes jisai Gish ir Feodoro Šialiapino.
kaitei:
„...
Man
labai
malonu
talkon. Aukas galima siųsti gimnazijos laikais: vienuo nevaidino prancūziškai; čia ji
mano geras draugas, taigi turu
Artimesnius ryšius paliko su Vieno New Yorko parduotuvės
Lithuanian Photo Library var likmetė Unė vaidino šventąją gastroliavo tik vadinamuose girdėti, jogei tamsta lošėte į prisipažinti dielko a š r a š a u .
P. Volkovu ir Turberville savininko žmona iškimšo porą
du ir adresu: 2345 West 56th Agnietę, žydę Perkrikšte, alka anglų-amerikiečių teatro seze Amerikos krutamus paveiks
Brange, Une, aš melsčau Producing Company. P. J. meškiukų — žaisliukų ir gavo
Street, Chicago, IL 60636. ną Jonuką. 1915-1917 m. Unė nuose, atlikdama savo rolę lus. Dar bus maloniau matyt Jusu kad t a m s t a s likvotumeti Volkovas v a d o v a v o New iš prezidento leidimą juos
Visos aukos yra nurašomos mokėsi dainavimo Petrapilio keliuose anglų kalbos vaidi tamstą lošiant...". O, „Ameri nors minuta laiko, kad paraši- Yorko mieste The Russian Art- pavadinti „Teddy s bears". Ir
kos
lietuvio"
laikraščio
tai buvo Ideal Toy Co. žaislų
nuo mokesčių.
konservatorijoje prof. Raabo nimuose.
bendradarbės Juzės Ttaukty- tumeti man apei stove kruta film Bureau ir buvo dažnas fabriko pradžia.
Knygos rankraščio pusla klasėje, o dramos kursus pas
tės laiške skaitome: „Lietuvių mu paveikslu dabartinu laiku, tarpininkas Unei stojant į
Grįžta Lietuvon
piuose galima tuojau paste Pollaką 1918 m. Ten pat įvai
pasekmės įvairiose srityse — nes aš neturu kito kad k a s m a n naują rolę filmuose.
išdestitu
dabartini
padėti,
Turberville
Producing
bėti, kad yra skiriamas didelis riose lietuvių draugijų vaka
1933 m. Babickaitė grįžo dailės, komercijos, ar t a m
k
r
u
t
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s
e
.
a š Company turėjo savo raštines
dėmesys ir lietuvėms mote ruose vaidino „Beauštančią
rengius važuti in tus kruta Washingtone ir Charlestone. nos pakęsti tą pragarišką švie
rims ir jų dalyvavimui visose aušrelę", „Alkanus žmones",
mus laukus darbo ješkoti kaipo Tai buvo bendrovė, sukanti są, tai geriau peržegnok
filmų produkcijos srytyse. Jos „Mindaugą", „Mirgą", „Undi
aktorius, aš esme gerai pasilai- vietinio pobūdžio filmus. ,movies'. Nieko nėra branges
buvo ir redaktorės, ir reži nę" ir kt.
vinis
diel krutamu paveislu Bendrovės savininkas, Harry nio žmogui, kaip regėjimas.
sierės, ir garso įrašytojos, akto
Grįžusi į Kauną 1919 m.,
nes aš emijau kursus nog vieno Turberville, sužavėtas Babic Nei milijonais jo nenupirksi,
rės ir panašiai. Ypač įdomu
pradėjo režisuoti Dainos bei
k r u t a m u p a v e i k s l u direk k a i t ė s ž a v i n g u moterišku dėlto reikia saugoti. Aš
pažvelgti į Amerikos kine
Scenos
dr-jos
teatre.
toriaus Chicago. Teipgi esme gražumu bei švelnumu, ne nežinau, kur kitur galėtum
matografijos pradžią, kurioje
Neilgam ji pasiliko Kaune;
daugel lošis a n t Lietuviško kartą jai siūlė ne tik pagrin ieškotis karjeros — artistų
atsispindi ir lietuvių moterų
nepraėjus metams, su pirmąja
steičaus. teipgi keletą veikalu dines roles savo filmuose, bet ir pasaulis man svetimas, pata
bandymai patekti į filmus. Cia
Lietuvos misija išvyko į JAV.
lošau pp temstos mokinimo už jo tekėti. Bet į tai Unė rimo čia nemoku duoti. Tu pati
su įdomumu knygos skaity
Ligi 1922 m. vaidino įvairiose
tietrali klubą Lietuva, t u m nekreipė dėmesio; jai užteko geriau susiorientuosi ir nutar
tojas susipažins su Irena
lietuvių kolonijose, daugiau
kartu aš nepriklausau k a d a dalyvauti jo sukamame „Fox- si, kur laivelį sukti. Man viena
Sedgevičaite, kuri 1926 m.
sia Chicagoje ir Naujojoje
temsta mokinai.
hunt" (Lapių medžioklė) 1924 tik rūpi — kad Tu nenukendalyvavo pirmutiniame Ameri
Anglijoje. Chicagoje plačiai
kos lietuvių vaidybiniame fil
temsta tam klubą pastatei in m. Šiaurės Karolinoje. Neįvy tėtum, jeigu būsi užsispyrus
dirbo lietuvių
teatriniame
me „Naktis Lietuvoje", susuk
vieže dabar visi dirba energiš ko v e s t u v ė s , nebuvo net pastatyti ant savo filmose, kad
gyvenime, režisuodama daug
ir dar čia taip. Jeigu gydytojas
tame pačiame Hollywoode.
kai, žinoma valog jina išgales. romansų.
lietuviškų spektaklių. Neaplen
patartų, kad Tau dėl akių
Filmo tema — knygnešiai. Fil
taig aš Jusu meldžiu kad
kė ir visuomeninio gyvenimo,
pavojinga dirbti filmose ir kad
L
a
l
i
o
mą sukūrė anuo metu žinomas
temstas likvotumeti
keletą
kuriame susipažino ir su būsi
geriau
iš jų pasitraukus, mel
r
ū
p
e
s
t
i
s
U
n
e
Los Angeles lietuvių kolonijos
minutu ir nupieštumeti abelna
mu vyru inž. Vytautu Graičiūdžiu: perdaug nesisielok dėl to,
veikėjas Pranas Valuskis.
stovi kr.pa. ir ar galima ineiti
Visa karjera filmų srityje, nesiskrimsk ir nenaikink
nu.
prasilaivinusem in k r u t a m u s deja, greit pasibaigė. Unė
Toliau užtinkame Unės
savęs. Tu dar jaunutė, gyve
paveislus.
Babickaitės karjerą
filmų
susirgo akies liga. Tuo buvo nimas prieš Tave tiesiasi dar
P a s t e b i jos t a l e n t ą
pasaulyje. Net ir maži vaikai
taigi dar karta meldžu J u s u susirūpinę daugelis Chicagos
toli toli..." Panačių patarimų
Po neilgos karjeros filmuose
neatsilieka! Štai, atsiranda iš
neatmesti m a n o meldim. aš lietuvių. Jos artimasis, visuogaudavo iš iš Lietuvos — iš
Chicagos 1937 m. trejų metu dėl ligų Babickaitė grįžo
pilnai tikiu kad temsta m a n o meninkas
Antanas
Lalis, rašytojo Mato Grigonio.
kų lietuvaitė Viola Mae scenon 1924 m. rudenį ir
prasima ispildisti.
Babickaitei taip rašė: „Širdį
Unė s a v ę s
nekankino.
(Sinkiūtė), kuri vienu laiku angliškai vaidino su Washingpasilieku su p a g a r b a suspaudė man trumpas Tavo
ton
Players
trupe.
„Her
natū
tapo net konkurentė vaikų
Mr. P. J. Mažutis" parašymas: .Movies man — Išdirbusi kelerius metus filmų
filmų aktorei Shirley Temple. rai flair for language perkaip deganti lempa peteliškei'. srityje, ramiai pasitraukė nuo
D
r
a
u
g
a
i
filmų
mitted
her
to
ųuickly
master
Prieš karą kino srityje dirbo ir
Čia tai traginga. Ir. nežiūrint žavingos bei temperatingos
p
a
s
a
u
l
y
English
and
she
was
offerred
daugiau lietuvaičių: Paulina
viso Tavo pasiryžimo, aš bijau, kino aktorės karjeros. Ir
the
lead
in
,What
Price
Glory'
šarkaitė, Ann Smith, Helen
Unė ne tik tapo kino artiste, kad Tu gal neišlaikysi tos kažkur, kažkaip gaila — gal
Vaikis, Therese Gustas, Salley under Arthus Hopkin's manabet buvo vilties šviesa tiems, kankynės, tos veriančios elekt mūsų Unė būtų pasiekusi
g
e
m
e
n
t
"
,
rašė
Chicagos
Warren, Shirley White ir kt. Po
kurie užsidegdami t a d a stengė ros šviesos. Brangioji mano, neblogą karjerą ekrane?
laikraščiai.
Babickaitės
gabu
II pasaulinio karo atsiranda
si pradėti karjerą „krutamu pa pasiteirauk būtinai pas gerą
nauja banga. Naujųjų ateivių mus ir elegantišką sceninę
akių specialistą, ir jeigu jisai
veikslų laukuose".
vaikai vis labiau domėjosi laikyseną greitai pastebėjo
IS filmo „Foxhunt" su Une Babickai t*.
(Bus daugiau)
Babickaitės draugų tarpe ras, kad Tavo akelės per silp
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Lietuvės moterys kino ekrane

MŪSŲ VEIKLA
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 23 d.

A. A. OKA LUKŠTARAUPIE-j

LAIŠKAI "DRAUGUI"

NE - KENSTAVItlOTE

UŽ NUOMONES LAIŠKUOSE

MŪSŲ KOLONIJOSE

sutikti a r ne, bet langus jis ve-1'
ria plačiau, vėdina daugiau, ne
žiūrint, kad yra nesuspėjančių
su besikeičiančių laikų tempu
lenktyniauti.
M I St E L LA N E O LS
A. VaHuškis.
Barrington, R. I.

CLASSIFIED ADS

Vilniaus ligoninėje 1981 m.
'susimildami, nerašykite laiš
gruodžio
18
d.
mirė
Ona
Lukštakų"
(SI. XII. 21), nors ir veda
ne: tai fleitos su "klarneto „dialo
Brooklyn, N. Y.
raupienė-Kenstavičiūtė,
80
metų
mųjų skyriuje, bet mane nutei
gas". Veikalas vystosi dinamiškai
amžiaus. Velionė buvo gimusi kė linksmai, o "Gimimo ir mir
VYRAI IR MOTERYS
stiprėdamas,
kol
pasiekia
temą
VARGONŲ VIRTUOZO
Dapšių
k
,
Židikų
valsčiuje,
ūki
ties akivaizdoje — pilkoji did
pedaluose ir pilnais akordais ma
SEEKING AMBITIOUS COUPLE
J. ŽUKO KONCERTAS
nualuose išsivysto į galingą pa ninko šeimoje. Būdama gimnazis vyrė" (XII. 23), kaip ir laišku
to
assist in family owned business,
tė
priklausė
ateitininkams.
Bai
reagavusią, liūdnai. Abu veda
Jau pora mėnesiu praėjo nuo baigą tirtštais akordais, staigio
gusi Telšių "Saulės" gimnazijos mieji straipsniai yra vertingi.
part-time, flexible hours.
1981 m . lapkričio 22 d., tačiau mis moduliacijomis, trigubu pe
V-as
klases,
kelerius
metus
tar
"•Draugo" vadovybei priimtinie
CONTACT MR. ADKINS,
nebegalima pasilikti plačiau n e  dalu. Darg-Elentas dėstė kompo
navo Mažeikių iždinėje, kuri vė ji vedamųjų autoriai, turi teisę
ziciją
Leipzigo
konservatorijoje,
paminėjus žymaus vargonų vir
TeL 758-6353 — Depu L
liau pasivadino Lietuvos Banku. juos rašyti, o redakcija talpinti
tuozo J. Žuko koncerto, įvyku buvo ir mūsų prof. J. Gruodžio
Ištekėjusi už Juozo Lukštarau- juos savo nuožiūra. Jeigu "Su
sio Apreiškimo parap. Brooklyn, ir K. V. Banaičio mokytojas.
" HELP WANTED — MOTERYS
Programos 3-čias nr. — Julės pio, kuris buvo apskrities akcyzo simildami . . . " autorė nesupran
N.Y. bažnyčioje. Apreiškimo par.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
revizorius,
aktyviai
reiškėsi
lab
•klebono kun. J. Pakalniškio ini Roger-Ducasse Pastorale (para
ta amerikietiškų leidinių papro
REIKALINGA LIETUVIŠKAI IR
darių
Šv.
Vincento
dr-joje
ir
pri
IR MĖGĖJAMS
šyta
1909
m.),
yra
vienintelis
jo
ciatyva J. Žukas pakviestas baž
čio pravesti apklausinėjimus,
ANGLIŠKAI KALBANTI
nytinės muzikos globėjos šv. C e veikalas vargonams, vienas gra klausė vietos moterų šaulių bū tai lygiai taip a š nesuprantu, Daug sutaupysite, pirkdami čia
cilijos šventei atlikti vargonų re žiausių prancūziškos muzikos kū riui.
kodėl skaitytojai negali pareikš jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Rusai okupavę Lietuvą 1940
čitalį. Apreiškimo par. "Žiniose" rinių. Ducasse rašė šį veikalą pri
ti savo nuomonių. Išgirdę jos togiu planu atidedant pasirink Kreiptis asmeniškai —
prieš koncertą kas sekmadienį į silaikydamas romantinių tradici- m. jos vyrą liepos 12 — 13 d. nak balsą skaitytojai, manau, auto
RAMUNE RESTORANE
tus reikmenis ypatingai progai.
tį namuose areštavo, kaip aktyvų
2547 VVest 69 Street
jų.
Autorius
savo
Pastoralėje
iš
buvo skelbiama apie šio žymaus
rei laiškų nerašys. Jai laiškai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
tautininkų sąjungos veikėjų. Kali
naudojo
visas
galimas
vargolietuvio muziko J. Žuko būsimą
namas buvo Šiaulių sunkiųjų dar nereikalingi. Kitas autorius, man aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
rečitalį, pažymint aukštas jo kva nines priemones, įskaitant ir su
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
bų kalėjime, kur jis dingo be ži kaip "Draugo" skaitytojui, ne ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
lifikacijas vargonų muzikos sri dėtingus pedalus. Tas veikalo at
atrodo
peršančiu,
o
tik
pasisa
nios ir pėdsakų. Velionės vyrą
ir kitus kraštus
tyje. Nenuostabu, kad lapkričio likimui stato didesnius reikalavi
kančiu: leidžia ir man pasisa
Lukstaraupį
areštavus,
Mažeikių
3314
West
63rd
Street
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
22 d. jau prieš 4 vai. p.p. rin mus, užtat veikalas rečiau girdi
NKVD viršininkas lt. Muchin, kyti.
mas
ar
aptinkamas
vargonų
kon
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980
kosi rinktinė publika, užpildžiusi
Tel.
—
PRospect
6-8998
tardė ir ją, išvadoje siūlydamas
Jei
redakcijos
vadovybė
pasi
certinėse
programose,
plokštelių
artipilnę bažnyčią
— daugiau
jai pasidaryti jų šnipe, prižadė sakytų prieš laiškų rašymą, tai
! lUIilIlIlHIlIlIlIllHllllllllllllllllIIIIIIlilHII
kaip 300 vargonų muzikos mylė įrašuose.
damas už tai paleisti iš kalėjimo nepaklusniųjų laiškus galėtų
Programos
4
nr.
—Charles
tojų, net iš Pennsylvanįjos pora
M. A. Š I M K U S
jos vyrą. Ji to pasiūlymo nepriė teisėtai pašalinti, šiuo atveju,
asmenų ir J. Žuko Kauno vals Tournemire improvizacinis cho
INCOMli ''\A.X S12RV1CE
mė ir apie tai savo kažkuriems gi "Susimildami..." man netruk
tybinės konservatorijos
mokslo ralas „Victime Paschali" tema —
NOTAKI PUBLIC
velykinis choralas, gal tiksliau minaičiams pasipasakojo.
do rašyti.
draugas V. Romanas.
4259 S. Mapievvood, teL 2 . - 7 4 5 0
Bolševikai grįžę Lietuvon 1944
FURNITURE - ESTATES BOUCIIT
Koncerto programa iš rinkti fantazija, struktūros prasme vei
Taip pat daromi VEKTIMAI.
"We Care Because You Care"
Mano
nuomone,
skelbimo
ver
m.
rudenį
abu
jos
turimus
namus
GIMINIU iškvietimai pildomi
nių veikalu kalba apie muz. J.kalo visumoje. Tai labai komp
HIGHEST PRICES P A I D
tas ir į tuos du skirtingus veda Vv'e wiU come to you. or w h y n o t
t'IUKTTBES PKASYMAI Ir
Žuko didelį intelektą,
menišką likuotas veikalas ritmika bei har konfiskavo ir ją iš jų išvarė. Ji iš
visit ua for personai service.
kitokie blankai.
vyko
Vilniun
ir
prisiglaudė
pas
|
muosius
atsiliepusiojo
laiškas
subrendįmą, vargonų specifikos monija. Tournemire kūryboje mė
THE BARN DOOR
sriii:m7rnnrrrnmiiiiUUinii:i:uiUHiiii:i
bei virtuozinių varg. veikalų pa go greitus tempus, dramatinius gimines, kur iki mirties išgyve (XH 31): jo dėka straipsnius 7349 \V. Madison, Forcst Park
TEL. — 771-2988
iiiiiiiiiiiiiiiuaiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
dar atidžiau perskaičiau ir vėl
žinimą. Sunkiausia šiam koncer momentus, naudojo turtingą d i  no.
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Iš
neseniai
pastatytų
laidotuvių
radau priimtinais, nes visi žmo
tui programa, be abejo, pareika namiką, kaleidoskopiškai besikei
iš mūsų sandėlio
namų Vilniuje, dalyvaujant būre nės yra lygūs prieš Dievą. Su I
Q¥JERCUS ANTiąUES
lavusi daug darbo, pasišventimo, čiančius tempus.
COSMOS PARCELS EXPRESS
techniškai sunki, bet kartu ir pa Programos n r . 5
—Julius liui artimųjų, giminių ir pažįsta "Gimimo ir mirties akivaizdoje" I Finally restored American-Victorian
2501 W. 69th Sr , Chicago, IL 60620
%^/%^
S ' ^ W
traukli, nes buvo atstovaujama Reubkė - -94-ji Pslamė-sonata mi, palaidota 1981 m. gruodžio autoriaus mintimis, ar kuriame
skirtingi stiliai bei epochos. Kele : vargonams
kūrinys
parašytas 22 d. naujose Vilniaus kapinėse, S k y r i u j e JOS p a t a l p i n t o s , v a l i a I John G. Greene — Debra J. M c E a m s ,
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Proprietors
tas unikumų: Ducasse-Pastoralė, jauno genijaus, kurio gyvenimo esančiose užmiestyje.
Tel. — 925-2787
281-2616
2148 N. Halsted
Ch. Tournemire-Choralinė fan siūlas nutrūko sulaukus 24 m . Katalikų kunigui oficialiai pra~
Vytautas Valantinas
tazija ir Reubke's — 94-ji psal- amžiaus. Šis veikalas vargoninės vesti laidotuves, vietinė valdžia
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuuiuuiiuiiiiiiiiniii
KORIAM GALUI M0KITI
mė-sonata vargonams, daugelio muz. (literatūros autoritetuose ke- neleido.
JULIAN & ELLENS ANTIQUES
vadinama fantazija. T a i veika- ! Ha nusistebėjimą jau vien dėl jo j
2154 N. Halsted — TeL 883-9843
DAUGIAU?
lai labai komplikuoti, reikalingi į autoriaus jauno amžiaus, parašy- j
Buyers
and dealers of fine European &
KILIMUS IR BALDUS
sudėtingos registracijos (vargonŲ j to subrendusio muziko patyrimu. ( tams ruošiasi ilgai, kruopščiai, PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS American furniture, china, glassware.
Plauname ir vaškuojame
balsu kaitos).
! Tai vienas iš stambiausiu veika-1 atsakingai. Kiekvienam savo var"Appraisal Service Available"
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
visų rūšių grindis.
onu
atema su
n &l
Vargonų koncerto repertuaro ! lu, kuris šiame amžiuje ypatin- j š
~ ™ į
,
^
NUO $300 IKI $1,000
BUBNYS
[
05
programa: koncertas pradėtas J. gai išpopuliarėjo. Apie autorių J.! P*™ ^ repertuaru. Minėti branTHE ANTIQUARY WAREHOUSE
Tel — RE 7-5168
S. Bacho Toccatad-moLl. Tai vie-! Reufckę, jo gyvenimą nedaug &- f ? sudėtingos kompozicijos vei-Moka aukščiausias kainas"
kalai atIltoi
na iš jo 5 labiausiai vargonų i ni V . Tiek, kad jis buvo iš gauįmantriai apgalvota
už senovinius baldus, gTažins senoviš
kus daiktus, kilimus, porcelaao i n  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiii
virtuozu mėgiama. Toccatoje iš-! šios šeimos, -kad jo tėvas statė ! I r P a ™rtota v a r S - balsy kaita,
dus, sidabrą, aukso monetas.
Chrysler LeBaron Medallion
keliamos \-argonu techniškos ga 'didžiulius vargonus. J. Bachas j nepriekaištinga virtuozine techPATBICK GIBBO.VS, Sav.
2-dr. Coupe
2050 X. Halsted St. — TeL 528-3121
limybės įvairiais muzikiniais ele ibuvo Liszto mokinys. Siame kuri- i • * • įgalina laikyti ą vargonų
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
mentais. Yra virtuozinis veika ny, daugelio vadinamu „fantazi- ! k o n c e r t T a a u J c s t a . m e ™ • • • * • • BALZEKAS MOTOR SALES
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
las, įgalintis koncertuojantį pa ja", naudojo tik vieną temą. Tuo | Į į ° J- 2 u k a v i e n u K ^ ^ ^
Pardavimas ir Taisymas.
T R I O SHOP i
Lil•-.
CHRYSLER • IMPERIAL
rodyti savo techniškus sugebėji įžiūrima mokytojo muzik. kūry sių vargony virtuozų.
583 Central
Highland Pk., IL
PLYMOUTH • K CARS
M I G L I N A S TV
Muzikologas Apreiškimo par.
Klegant Resale
Gently4 u s e i furn.
mus, o klausovus — pasigėrėti bos įtaka, nes ir Lisztas savo di
AntMiues-Artifacts-Pa
"
;
•
=
"U WILL LIKĘ US"
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
meistriškai atliktu kūriniu. Šia džiulėje fantazijoje vargonams klebonas kun. J. Pakalniškis, var
. BHck-A Brac-China-P.
stal
gonų
muzikos
mylėtojas,
varg.
4
3
3
7
5
0
0
Toccata virtuoziniu atiiikėjų daž „Ad nos, ad salutarem undam"
UIIHIIIIimilHIIHIIIMimililIHHUUIlUIIC
4030 Archtf — VI 7-1515
Consignments
Buy/3eU
niausia užbaigiamas vargonų kon- Į naudojo tik vieną temą. Reub- koncerto pradžioje 'be tvadinio
Phyllis Reifrnaa—Myra Straus, Props.
iMiiMiii:iifuiuniiiiiMiiiiiiiui«iiiiiifitiiii
certo finalas, jei koks nors j kės veikalas yra epochinės reikš- žodžio trumpais komentarais su
stambesnis veikalas negrojamas mės: paskatino dideliu vargonų veikalais supažindino susirinkusią
Licensed, Bonded, Insured
koncerto pradžioje. J. Žukas, dina statybą, kaip Beethovenas ir Lis į koncetą publiką.
Vargonų koncertas užbaigtas
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
miška technika atlikęs šį pirmą ztas fortepijono išvystymą. Reufbvės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
programos nr., betarpiškai pa kės veikalas stato atlikėjui ir klau Švč. Sakramento pakiminimu.
kt.
plyteles. Glass blocks. Sinkos
Pakilusi
iš
suolų
publika
koncer
IF
YOU
ARE
NOT
WEARING
IT....
SELL
IT!!!
jungė publiką nuoširdžiai atmo sytojui didelius reikalavimus, nes
vamzdžiai
išvalomi elektra. I automa
The F i r m s Listed H e r e A r e Dependable... R e p u t a b l e . . .
tai aukščiausio laipsnio šedevras to solistui muz. J. Žukui išreiš
sferai.
tą
galite
kalbėti
lietuviškai, palikite
AND Will P a y T h e H i g h e s t P r i c e s .
Programos 2 nr. — Sigfrid vargonų literatūroje. Kodėl jis kė padėką audringais plojimais.
*avo
pavardę
ir
telefoną.
(vr)
Karg-Elerto improvizacinis cho rašė pasirinkdamas viduramžiu
K e e p This Handy List A n d U s e
SERAPINAS — 636-2960
ralas „In D.ulci Jubilio" — kapsalmės žodžius, to niekada ne
I t F o r Your N e e d s .
i«mn»nmniuuiuniiiiiiiiufiitiinfiMnn
lėdinis choralas, kurio temą J.S. sužinosime. Išskyrus triumfalinę
DANIELS JEWELRY
Bachas naudojęs net trijuose vei fugą, neturinčios sau lygios var ALGOR PH3MBIVG A HEATTNG We pay top dollar for old gold if you
mušt sell. See US Lašt. Keep the Lord Gold bought. Finest in field for diaSUFPUES
literatūroje,
kaluose. Prasideda varpus imituo goninės muzikos
(Bath and Kitchen
First.
mond setting, remodeling, repairing.
Plumbing Fbrtures by Crane, Kohler
jančiu pedalu — įvadu į turtin pats veikalas yra tam tikra pras American
Standard water heatera by
(Romane Chapter 10:9-10-13)
"We care". 2825 W. Touhy Ave. 761- ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
gą figuraciją. Po iškilmingo įvado me „De profundis" pačiam kū
Rheem, Hudd and State.
1660 N. Wells
5057. 1 4 3 6 Waukegan R d . 9 9 8 - kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Open dally 8-5, Mon. & Thurs 3-9,
seka pastoralinės nuotaiikos ka rinio autoriui.
280-1988
5222.
Sunday 10-2.
A
dimai ir pilna apdrauda.
MM w
tt
noninė dalis dvigubo pedalo foMuz. J. Žukas vargonv tconcer-[
- ™* — • » • » • •
CASTRONOVO - PAGNI
DEMETRI COVEOS WHOLESALE Priimame MASTER CHARGE ir VISA
JEWELERS
ESTATES PURCHASED
Telef. — WA 5-8063

MARIJUETTE PHOTO
SUPPIY

PADAVĖJA

J;

ANTIQUES

B E A L E S T ATE

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminiu.
namų pardavimas
Income Taz, Insurance, Notary PnhBc
2951 West 63rd St. — TeL 4S6-787S

niTHurrrrrfTmmnii iitMiitiUiiiifiiiiiiiNi
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namo pirkimas — Pardavimai

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL
J.

REALTORS

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22J1
•iMlIlIlIlIlHIIIIIIUlUlUllllillMf
D £ V. E S 1 0

2PACKAGE E X P R E S S AGEN'OT
MAKIJA .VOREI£IE>'£

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamos greros rūžles
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
2608 W. 69th St., Chicago. m . 60SM

Tel. 925-2787

E L E K T R O S
ITEDIMAl — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidima>
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, g a 
rantuotai ir sąžiningai.

4514 S. Talman Ave. 927-3558
KLAUDIJUS PUMPUTIS

T A I S O
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis j Hermaną Dečkj
Tel. 585-6624 po 5 vai vak.
Kalbėti lietuviškai

VALOME

TELEVIZIJOS

P LU MBING

JEWELRY - OLD GOLD

PUSMEČIUI
$121.00

Chicagoje

#93.00
Giceroje
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 82 iki 80 m.
6529 So. Kedzie Avenue

J. BACEVIČIUS — 778-2233
miiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiinimsiiiiiiiiiiiiii

THE F 0 R T Y YEARS
0F
DARKNESS
Paraše Dr. Juozas Vaiioora
Apie istorinius lietuvių kovos
metus.
{ anglų kalbą išvertė
Juozas Bulevičins
Minkštais viršeliais. Kaina $2-85
Si įdomi knyga gaunama:
DRAUGE, 4545 W. 63 SL,
Chicago, UL 60629

miininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiuiiint

M OV I N G

KELIONĖS l LIETUVĄ 1982 METAIS
NEW YORK CHICAGO
10-ties DIENŲ KELIONĖS: Maskva /VILNIUS /Maskva
BOSTON
GEGUŽĖS MĖN. 23 d. / BIRŽELIO MĖN. 13 d. / LIEPOS MĖN. 4 d./ .. $ 1130.00
$1285.00
LIEPOS MĖN. 25 d. / RUGPJŪČIO MĖN. 22 d.
16-os DIENŲ KELIONĖS:
GEGUŽĖS MĖN. 09 — 24:
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis
BIRŽELIO MĖN. 20 — LIEPOS 5 d.
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis
LIEPOS MĖN. 18 - RUGPJŪČIO MĖN. 01 d.
Maskva / VILNIUS / Maskva / Zurichas / Muenchenas / Zurichas
RUGPJŪČIO MĖN. 08 - RUGPJŪČIO MĖN. 23 d.
Maskva / VILNIUS / Maskva / Roma
RUGSĖJO MĖN. 19 d. — SPALIO MĖN. 04 d.
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis

Buy and Sell Old Gold. Jewelry. Vrtamonds, Sterling Silver, Ant!que« aod
Colns. "Check wlth us Lašt".
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimi!
Please Mention Draugrag ad.
5 Sa Wabarfv Chicago
34«-»484

Gold Buyers
29 E. Madison
332-3636
Saite 1104
ELENA'S JEWELERS INC.
Finest in wholesale, and costume
jewelry — engraving — watch and
jewelry repairs. "We specialize in
design of string beads". 5 N. Wabash.
782-9088-9 or 726-8625.

"The Best for the Best"
Žiedai, Trofėjos, "Awards"
TOM YOUNG; Rep.
101 S. Pine
Mr. Prospect — 398-6911.

Apdraustas perkraustymas
{vairių atstumų
Tel 376. 1882 arba 376-5996

iiimmiiiiiiiiiimiiiitiiiimtiifimiiiiiMii

$1180.00

$1335.00

JAY DRUGS V A I S T I N E

$1395.00

$1560.00

2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629

$ 1580.00

$ 1735.00

$1495.00

$ 1650.00

$ 1295.00

$ 1450.00

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryje.
NEDELSKITE REGISTRUOTIS!
Dėl registracijos, informacijos ir kelionių brošiūrų kreiptis į:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787
Ali air fares subject to changes and or govemment approvals and dollar fluctuations

A. V I L I M A S
M OV I N G

BALFOUR CO.

•

(0% — 20% — to% pigiai mokėsit
ui apdrauda n u o iicnlea Ir autoino•'lllo pas mus.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

FRANK

3208Į/2 West 95th Street
Telef. G A 4-8654

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro,
nuo 9 vai. ryto fld 8:30 vai. vakaro.

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrniimmimiiitii
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A.

ZAPOLIS

skelbtis dien. DRAUGE..

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių

Popular Lifhuanian

RE C I PE $
PATIKSUNTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Joosapina Daiafvardleai
Šiom dienom Draugo spaostuvi
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardianė vėl patikslino ir pagražino iią
laidą naujais paruošimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organus.
ei jose.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS. Knygų Skyrius
4545 W. 6Srd Street
Chicago, minob 80629
Kaina sa persiuntimu $5.65
Illinois gyventojai pridekite dar
mokesčiams.

T V E R A S ! dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi 20 centų

LABROD2IAI IR BRANGENYBfS
Pardavimas *r Taisymas
2C48 Wett 6*th Street

į siems prieinamos.
=

— TeL RE 7-1M1
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VUOBĘntm

"DKAUGĄ

r

Remldte tuos bizniertaa. t u
ne skelbiasi dien "Prane*/*.

naujų aukų: visa eflė asmenų bu Remeikis savo veikale „Opposivo nubausti sunkiomis bausmė tion to Soviet Rule in Lithuania
mis ir ištremti iš Lietuvos.
1945-1980" ir Vytautas S. Var
SUSTIPRINKIME POLITINĘ
GRAŽIAI SUTIKTI
dys „The Catholic Church, DisPHILADELPHŲOS 1982 M.
Žmogaus ir tautų teises apspręs
2 1
NAUJI METAI
PARENGLMŲ KALENDORIUS
VEIKLĄ
sent and Nationality in Soviet
ti problema buvo, yra ir liks
Lithuania". Reikėtų papildyti dar
_ , - „ N P tik maži, bet ir suaugę
Dr. Domo Krivicko pranešimas tolimesniu rūpesčiu visų, kurie
Sausio 23, Šeštadienį 7 v.v.
šiuo
veikalu „Soviet Genocide in
'^mįgjta gyvenimo pasikeitimus, Lietuvių namų kultūrinio centro Vliko seimui rodo, jog mūsų veiks kovoja už pagrindines žmogaus
atsjgfliaiaavimą nuo kasdieninės patalpose įvyks kultūrinė vaka nrai, pasišovę veikti politinėje teises ir laisves ir Lietuvos neprir Lithuania". Taip pat reikia pri
rutinos, pakilesnę auotaiką.. Po ronė. Paskaita muzikine tema srityje, nepakankamai veikia. Jis klausomybės atstatymą. Todėl dėti dar „The Bakic States in
jMMšavofciško išsiblaškymo, kažkaip — Lietuviai plačiuose plokštelių pageidauja, kad politinėje are sudaryti kanalai informuoti Va Peace and War 1917-1945". Sių
a.aataoanda nauju idėjų, ryžto toli- vandenyse — skaitys Vytautas noje sustiprintume informacinę karų pasaulį tui būti gilinami ir dokumentų skleidimas yra labai
svarbus klausimas mūsų siekia
siekiams. Vieni dvasi- Strolia.
veiklą. Dr. D . Krivickas rašo: plečiami. Suprantama, jog infor
mam tikslui įgyvendinti. Siekiant
••«nio peno semiasi muzikoje, kiti
— Vasario 6, Šeštadienį Lietu „Besiplečiančių pogrindžio leidi macijai skleisti reikia ne tik nu Lietuvai laisvės, siūlau imtis šių
—-dlakioje, įvairaus žanro mene, vos vyčių koncertas ir šokiai Liet nių dėka Vakarų pasaulis buvo simanančių asmenų, bet nema
veiksmų:
-, kiti — nuotaikinguose susibū- namuose.
plačiai supažindintas su Sovietų žai ir lėšų.
rimuose. P n e pastarųjų tenka pnpažei
—Vasario 20 d., šeštadienį, priemonėmis, skaudžiai
Lietuviai studentai, pritrau
Dr. D. Krivickas toliau iškelia
v r s k m i ir Nauju metu sutikimą, 7 v. v. Liet. namuose, kult. cent džiančiomis pagrindines žmogaus
kiant pavergtų tautų studentus,
surištą su įvairiais pasižadėjimais ro patalpose, vakaronė. Paskaita teises ir laisves, o taip pat lau svarbų klausimą apie pasyvią po turi imtis žygių, kad iš universi
b^fc-ateities lūkesčiais.
socialine tema skaitys dr. J. But žymu tautų apsisprendimo teisių, litiką. Kaip žinome, Amerikos vy tetų būtų išimtos sovietinės en
kurias Sovietai pažadėjo gerbti riausybė oficialiai nepripažįsta ciklopedijos, kurios varo melagin
lAdtfeu kolonijoj šis įvykis, jau kus.
— Vasario 21 d., sekmad., Va it įjų vykdymą patikrinti. Šis ju Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų gą propagandą, kurią remia uni
gražia tradicija tapęs, buvo at
pareikalavo įjungimo į Sovietų Rusiją. Bet versitetai ar viešosios bibliote
sivytas Lietuvių namuose. Prasi- sario 16-tos minėjimas Liet na dėjimas Lietuvoje
ką ji yra padariusi? Ar ji parei kos. Čia turėtų įsijungti ir mūsų
į^ėjp apatinėje salėje susipažini muose. Rengia LB Philad. ir Pie
kalavo Sovietus pasitraukti iš už veiksniai, ypač LB.
mo bei bendrų pokalbių valan- tų New Jersey apylinkės.
svečiai persikėlė į gra- — Kovo 14, sekmad., Sv. Andrie LIETUVIŲ ŠALPOS DR-JA imtų kraštų? Ar ji įnešė klausimą
Paruošti kaltinamąjį aktą —
į Jungtinių Tautų visuotinį po
^i-ržiai išpuoštą, N. metų išvaka jaus parap. salėje, tuoj po liet
dokumentaciją
apie sovietų ge
sėdį? Saugumo taryboje negali
"LABDARA"
r i ų nuotaikoms atitinkamą M. K. pamaldų, taut šokių grupė "Auš
kelti to klausimo, nes Sovietai už- nocidą bei neteisėtą Lietuvos oku
'""" CTurlidįio salę. Žvelgiant į minią, rinė" rengia pietus visuomenei.
Su naujaisiais 1982 metais, su vetuotų. Bet asamblėjoje ji gali paciją ir prisijungimą.
— Kovo 20 — 21 rekolekcijos viltingais lūkesčiais ir naujais pa—°putkiai padengtus stalus, bei satai daryti. Kodėl JAV neskatina
Kviesti rašytojus į talką sovie
—^4ėrdekoracijas, nejučiomis pajusti Šv. Andriejaus parap. bažnyčioje. siryžimaissudaryti laikiną Lietuvos vyriau tinei propagandai atremti. Savo
^^pa^ilią, retai išgyvenamą nuotai- Jas praves kun. Antanas SaulaiEina audringi metai gamtoje sybę?
tis, S. J., iš Chicagos.
je kūryboje turi atsispindėti ko
ir
gyvenime,
jie
mus
visus
.palie
—
Balandžio
19
d.,
sekmad.,
. ic„ 4.omai Krušinskienei pristačius,
Baigdamas pranešimą, siūlo vos dvasia.
čia:
iš
tėvynės
eina
žinios
apie
2
vai.
po
pietų
Lietuvių
na
•-yZM&Štarkaitė ir Gabrielius Miro
Sudaryti kiekvienoje lietuvių
s«.ooa .^
- t i  muose Velykų stalas. Rengia sunkėjantį ten gyvenimą, mūsų į sudaryti politinės akcijos dokuT
nas, pianu akompanuojant Bitėvynainiai Lenkijoje šaukiasi mentaciją, kaip padarė Tomas kolonijoje politinės akcijos korrtiTautodailės institutas, Phil. sk.
« r « t e i Šnipaitei bei gitara pritapagalbos ūkiSkai krizei kraštą iš
^ riant Kazimierui Roman, padaina — Gegužės 1 d., šešt, vyčių tikus, girdime tragiškus šauksmus
vo kelias estradines lietuviškas bei linksmavakaris Liet namuose— Gegužės 2 d., sekmad. po iš lietuvių Gudijoje.
angliškas dainas. Vakarieniau
"Labdaros" draugija pirmoje
s i a n t salėje daugiausia aidėjo ma liet. pamaldų Šv. Andriejaus par.
eilėje rūpinasi moksleiviais, bet
lonios, lietuviškai širdžiai arti- patalpose Balfas rengia pietus su
pagal galimybę atsiliepis ir į ki
menine
programa
SSCimos melodijos, atliekamos 6-ių
tus lietuvių reikalus. "Labdaros"
—
Gegužės
15
d.,
Liet.
namuo
___jfetuvių kilmės orkestrantų, atDipi. agronome, mokytoja, autore, visuomenininke
draugijai
teko pasitempti.
vykusių iš Minersville, Pa. Paki- se "Vilties" choro koncertas.
Lenkijos lietuviai, pajutę dau
r
-r- Rugsėjo 25 —26 d., Liet.
Mirė 1982 m. sausio mėn. 15 dieną, 6 vai. ryto, namie,
lfii nuotaikai vis didėjant, įsisiūgiau
laisvės,
ieško
ryšių
su
Va
namuose
Anastazijos
Tamošai
LaCrescenta mieste, Kalifornijoje, išgyvenusi 88 metus.
Jaayo, ytsų generacijų šokiai. Priajtėjus dvyliktai, salė, pritariant tienės tautodailės darbų paroda- karų dietuviais. Jaunimas prašo
Buvo gimusi Slavėnuose prie Anykščių 1894 m. sau
orkestrui, sugiedojo Lietuvos him Kartu dalyvaus ir Birutė Baraks knygų pasiskaitymui ir bažnyti
iš
Bostono
su
keramika
bei
gin
nių
liturginių
daiktų.
sio
13
dieną. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų.
ną. Pakilo šampano taurės, sekė
taru ir Norbertas Lingeraitis iš
I talką maloniai atėjo kun. A.
N. metams įprastas triukšmas, bei
Po rožinio ir šv. Mišių Los Angeles lietuvių Šv. Ka
Bostono su sidabro bei gintaro Saulaitis ir parūpino knygų. Reli
"sveikinimai su įvairiausiais linkėzimiero parapijos bažnyčioje, išlydėta į Forest Lawn Medirbiniais, o vietos sk. su savo kū gines atsiuntė kun. K. Pugevi- jimais,.
morial
kapines Glendale mieste, Kalifornijoje, sausio 16
ryba. Rengia tautodailės institu čius, 'kun. K. Senkus paaukojo li
jPĮąs^arasis N. metų sutikimas
dieną.
to Philadelphijos sk.
skyrėsi nuo anksčiau buvusių. Ja iiimmmmiiiiiinnnitHimimiiiiiiiiiiin turginių giesmynų, Lietuvos is
toriją — Vydūno Jaunimo fon
Praneša likę nuliūdę:
me dalyvavo daug žmonių. Erdvi
das.
Ligonis
St.
Motuzas
perlei
Čiurlionio salė,- talpinanti kelis
Duktė Aldona Grinienė - Čimkienė
do visą savo knygyną. Knygos ma
šimtus žmonių buvo perpildyta.
3
ir anūkas Vygintas Grinius;
žais kiekiais siunčiamos, pasiekia
Parengimas buvo gerai išrekla
NAUJAS
LAIKAS
sūnus Jurgis Gimbutas ir anūkės
adresatus.
muotas, bei puikiai suorganizuo
Seniausia Uetuvtų Radk- prograim
Danutė,
Živilė ir Rasa.
Moksleivijai išsiųsta trigubai
siąs*. Senesniuosius stebino ir dide fetutoj Anglijoj i | Stoties WLYN,
lis skaičius bestudijuojančių ar ką 1360 banga, veikla sekmadieniais nuo daugiau rūbų siuntų ir didesnė ki
tokia parama. Vien Hamiltono
trk mokslus baigusiu. Be vietinio 3:00 iki 8:30 valandos ryto.
Šalpos
fondo skyrius nusiuntė 70
££?Sa8riimo buvo atvažiavusių iš Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
rūbų
siuntinių.
Aktyviai prisidė
turėsime
programą
du
kartu
sekma
•—-Sostono, Hartfordo, New Yorko,
Mūsų vaikystės dienų draugų motinai
dieniais:
nuo
&00
iki
8:30
vaL
ryto
ir
jo Vokietijos lietuviai.
% t Washingtono ir kitu tolimesnių
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą
!! !
"" *m'fesTt\i, nežiūrint, kad 'kai kurio- pačią stotį WLYN 1360 banga AM
Pateikiama 1981-jų metų
i ii AeBrntnėtose vietovėse taip pat bu- Sus perduodama vėliausių, pasaulinių
"Labdaros" apyvarta
pvp ruošiami N. metų sutikimai linių santrauka ir komentarai, muzi
PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI
Nario
mokesčio
gauta
1,657.95
*Iai buvo bene pirmas mūsų kolo- ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią
mirus,
stipendijoms
^frrfos parengimas, sutraukęs tiek programą veda Steponu ir Valentina markių šalpai k
Minkai.
Biznio
reikalais
kreiptis
į
Bal10.027.64. Išleista šalpai ir sti
•^eteug jaunų žmonių.
jos vaikus UUBA, JADVYGĄ, VLADĄ, STASĮ
Philadelphiečiai džiaugtųsi, kad tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, pendijoms 10,139.68, visos kitos
VANDĄ, MODESTĄ, ALDONĄ ir jų ŠEIMAS
502 E, Broadway, So. Boston, Mass. išlaidos 1.692.91 tame skaičiuje
ir^atėityje N . Metu sutikimuose 02127.
užjausdami kartu su jais liūdime.
eiefonaTs 268-0489. Ten pat
dalyvautų toks skaičius jaunimo. gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra pašto išlaidų 541, rūbų valymas,
BIRUTĖ, VALIUS, LEONAS,
e2.2^ekančią dieną suvažiavę sve site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš persiuntimas, skalbimo milteliai,
muilas
675.95,
pranešimų
spaus
čia] .neskubėjo į namus, o vaiši kų knygų.
MONTĖ ir RIMAS su ŠEIMOMIS
nasi bei linksminosi. Mezgėsi ar •flIlIIIIflIlIUIIIMIIItltlUEIIIIllIlItlHItlIlIfl dinimas 182^0.
timi ryšiai.
Norisi pridėti, kad Lietuvių na•••..ffffh bendrovė yra bene vienintelis
A. f A.
Žuvus nuo bandito kulkos
sambūris, į kurį noriai jungiasi
tumsgČ&įti ir artimųjų apylinkių jau
PRANEI JABLONSKIENEI mirus,
A. f A VYTAUTUI IVAŠKAI,
nuoliai. Lietuvių namams nemajos vyrui BONAVENTŪRUI, posūniui SIGITUI ir
2fi dėmesio rodo ir Lietuvos vy
reiškiame savo gilią užuojautą VELIONIES ŠEIMAI,
jo SEIMAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
čių kuopa. Jos pastangomis bujo MOTINAI, BROLIAMS, ypač mūsų mielam prietetu liūdime.
>o telkiamos lėšos kultūros centliui Adv. RAYMONDUI su ŠEIMA, bei kitiems arti
JONAS UTARA
VINCAS SUOPYS
Vui, kurio iškilmingas atidarymiesiems.
KAZIMIERAS ULIS VYTAS SUOPYS ir SEIMĄ
AjT/naas įvyko praėjusį rudenį. Be to
BUIVYDŲ ŠEIMA
vyčiai minėtuose namuose vis daž

PHILADELPHIA IR APYLINKES

LAIŠKAI DRAUGUI

ELENA

A.f A.
GIMBUTIENE

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 23 d.
Niekas nėra tiek turtingas,
tetus ar sambūrius.
Suaukotas lėšas nukreipti į po kad ko nors nestokotų, niekas
litinę akciją, laikinai susiaurinti nėra toks vargšas, kad kitam
negalėtų padėti.
kultūrinėms apraiškoms remti.
Xffl
A. Musteikis

Mielai sesei

A. f A . ELENAI GIMBUTIENEI
mirus,
mūsų brangią sesę, dukterį ALDONĄ ČINIKrENE,
sūnų prof. JURGI GIMBUTĄ, ANŪKUS ir visus
kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.
LIETUVOS

DUKTERYS

Los Angeles, CaUfornia

A. f A . ELENAI GIMBUTIENEI
mirų s,
jos sūnui ASS nariui, Korp! Vytis filisteriui JUR
GIUI GIMBUTUI su ŽMONA ir ARTIMIESIEMS nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
AKADEMINIS SKAUTŲ

SĄJŪDIS

Brangiai Motinai

A. + A.
Agr. ELENAI GIMBUTIENEI
mirus,
dūdinčiam sūnui DR. JURGIUI GIMBUTUI ir ARTIMIE
SIEMS reiškiame giliausią užuojautą.
VALERIJA ir JUOZAS VAIČJURGIAI
ONA ir ALBINAS ŠLEŽAI
IEVA ir TEOFILIUS JANUKĖNAI
BIRUTE ir ROMAS ŠLEŽAI

RADIJO PROGRAMA

MA.

niau ruošia savo parengimus.
Tai džiugūs reiškiniai, nes senafaT "kartai sumenkėjus, šią seną,
#vL..i«d#ugiau kaip prieš 70 metų įsteig-i»iI-QBį instituciją, perims naujoji gef lt :%~£racija.
ar* ~^rsu ,
Bronius Vaškaitis

^

FARE PLUMBING

Ti a , i ž **lks, poor water pressure, slow
ai i c - i i drains and sewers corrected.
** "' Veed a new or ortra bathroom?

^ ^

TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

•

a

xi

A f A. KAZE DRAUGELYTE,
ilgametė pradžios mokyklos mokytoja.
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos vasario 18
d., 8:30 vai. ryto Rochesteryje,
Nuliūdęs Vaidevutis Draugelis su seimą ir
Sofija Draugelienė.

Nuomoja.

Parduoda,

Taiso

_\
Virš 50 metų patikimas jums
•
patarnavimas.
Šu.Mli
So. Pulaski R«L. Chicago

fc.

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So, California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mielai dantų gydytojai

A. f A. STASEI TUMOSIENEI
mirus, vyrą inž. ANTANĄ TUMOSA, dukrą T.TT.17!
GRAZULIENE ir jos ŠEIMĄ, nuoširdžiai užjau
čiame ir linkime stiprybės pergyvenant šį skaus
mą.
JADVYGA IR ČESLOVAS DAMUSIAI ""*
ADA IR ČESLOVAS STANIUUAI

I J U D O T U V I Ų DIREKTORIAI
U«tuviu LaiMuvKf DJrtkttrif l»ci»d)«« ferfai
JURGIS F, RUDMII
331* SO. LmJANKA AVENUE

T«L Y Ari* 7 - l U M i

STEPONAS C. Li.CK (UCUWICZ) k SOMS

Call: 795-8480

WAGNER and SONS
-6

Pranešu, kad 1981 m. gruodžio 6 d. Lietuvoje mirė
mano brangi ir miela teta

EUDEfKIS

2424 W. 6tth STREET
11028 Southwest Hi*hway. PaJoa

Mirus danty gydytojai
A. f A. STASEI TUMOSIENEI,
reiškiame nuoširdžiausia užuojauta jos vy
rui inž. Antanui Tumosai ir dukrai Lilei
Gražulienei su šeima
REGINA IR JURGIS M f KAI LAI

Brangiai motinai
A. f A. ELENAI GIMBUTIENEI
mirus, nuoširdžiausia užuojauta reiškiame
Dr. Jurgiui Gimbutui, jo šeimai ir visiems
artimiesiems.

T«L

7-UU
TU. 07+441t

PETRAS MELIONAS
434S SO. CAUFORNIA AVENUE

T«L UkHymtf

POVILAS L RIDIKAS
2254 SO. HALSTED STREET

TdL YArds 7-ltll

VASAITIS - BUTKUS
1444 SO. Stdi A VE. CICERO. ILI*

T«* O L f ^ t e 2-MM

ALDONA ir JERONIMAS V. DABRILAI

- SB1-41U

I

*OT7

\

J

vyks kovo 27-28 dienomis Chicagoje. Pirm. Juozas Mikulis
padarys 1981 metų kuopos veik
x Maria Rudienė, Balfo cen
los
pranešimą ir nustatysime
tro valdybos pirmininkė, yra
gaires š. m. veiklai. Susirinki
pakviesta pagrindine kalbėtoja
PARKU DIREKTORE
mo metu visi šauliai prašomi su
Vasario 16-tosios ir Pabaltijo
simokėti
nario
mokestį.
kraštų šventėje Caracas, VeneConnie Skibbe, 30 m., sausio
Taip p a t prie įėjimo bus ren 16 d. paskirta Highland parkų
cueloje, vasario 28 d.
kamos aukos Lietuvos atstovy distrikto direktore — pirma mo
X Sv. Kryžiaus ngoninė pa
bės rūmų Washingtone remonto teris Ulinois valstijoje tokiose
prašė atšaukti kišimąsi valsti
reikalams. Prašome visų į tai pareigose. Ji yra Illinois uni
X Juozas Landis, MIC, Maria- jos komisijos, kuri nustato li
atkreipti dėmesį ir dosniai au versitete baigusi parkų admi
napolio, Thompson, Conn., mo goninių išlaidas ir pajamas. Ko
koti. Tai mūsų lietuvių parei nistravimo ir rekreacijų studi
kyklos ekonomas ir Marijonų misija savo darbo nebaigia per
sį ra
me
ga ir garbės reikalas. Klaipėdos jas, jau devynetą metų dirbo
provincijos ekonomo asistentas, metus. Jos terminas baigiasi šių j P š ° jūrų šaulių kuopos valdyba jau Highland Parke. Dabar jos ži-;
X Kostas Brazas, Homewood,
sausio 2 1 d. atvyko į Chicagą pa metų spalio 1 d., nebent valsti
paskyrė stambesnę auką tam nioje bus 600 akrų parkų.
tikrinti Marijonų gv. Kazimie jos kongresas t a s galias pra UI., Balfo nuoširdus veikėjas,
reikalui.
r o provincijos ekonomines kny tęstų, šv. Kryžiaus ligoninė pa mūsų bendradarbis ir rėmėjas, Marųuette Parko Lituanistinės mokyklos vaikai vaidina Kalėdų eglutėje.
Vasario 6 d 12 vaL prie Cice
APIE C. MILAŠIŲ
gas, prieš duodant metines apy reiškia, kad jos kainos y r a pi pratęsė prenumeratą ir paauko
ro
miesto
valdybos
bus
pakelia
•
skaitas provincijos tarybai. Pro gesnės negu daugelio ligoninių jo 42 dol. savo dienrašiėo sti
ma
Lietuvos
tautinė
vėliava.
Ji
"Chicago Tribūne" sekmadie
vincijos tarybos posėdis bus ir to pat laikysis, kiek bus įma prinimui. Ta pačia proga palin
ten
bus
iškeliama
kasdien
vie
nio
laidoj įdėjo ilgą straipsnį
kėjo
visam
"Draugo"
štabui
ge
noma.
ateinančią savaitę.
nos
savaitės
laikotarpyje.
Visi
apie
poetą Czeslaw Milosz. Pa-,
x Marąuette Park Communi- riausių 1982 metų. K ir K. Bru
šauliai,
o
ypač
uniformuoti,
turi
X Vida Ingaunienė, "Nature's ty draugija ir St. Rita Commu- žus skelbiame garbės prenume
žymi, kad jis gimęs Lietuvoje,
•'Riešutėlius", "-Kalėdų naktį",
SULAUKĖME KALĖDŲ
dalyvauti.
Tikimės,
kad
ir
Gen.
Plcwer's" gėlių parduotuvės sa nity Life Council turės bendrą ratoriais, o už lietuviško žodžio
Lietuvos
bajorų šeimoje, dabar
"Sargiuką", "Senelį ir višteles",
Marąuette
Parko
lituanistinė
T.
Daukanto
j
.
š.
kuopos
vyrai
vininkė, laimėjo pirmą vietą susirinkimą sausio 27 d., tre vertinimą tariame ačiū.
gyvena Berkeley, Calif., yra pa
ir "Mes laukiame".
je mokykloje didelis sujudimas:
dalyvaus
vėliavos
pakėlime.
Se
konkurse iš 32 gėlių krautuvių čiadienį, 7:30 vai. vak. St. Adkviestas profesoriauti Harvar
Vyresniųjų grupė dainavo:
x Teklė Ivanauskas, Los An mokiniai stropiai ruošiasi pir
kančią dieną, t. y. vasario 7 d. do universitete. Gavęs Nobelio
Stickney, Bervvyn ir Cicero, kaip rian mokyklos salėje (71 ir
"Betliejus nušvito", "Raiba pau
r a š o "Life Newspaper". Ji pa Washtenaw). Susirinkime bus geles, Cal., pratesdama prenu majam mokslo metų renginiui, kštelė", "Nakties tyloje", "Ka- ( Amerikos Lietuvių Tarybos Ci premiją, jo poezija buvo išleista
meratą, atsiuntė ir 22 dol. au- "Kalėdų eglutei". Tai įvyko
cero skyrius rengia Vasario 16 d. Lenkijoje, kur beveik per naktį
darė kalėdinį saldainių ir sau diskutuojamas
ledų sapnas — ateina Senelis".
transportacijos ! ką. T. Ivanauską skelbiame garminėjimą. 10:30 vai. pamaldos išpirko visą 150,000 egz. laidą.'
gruodžio 19 d., 7 vai. vakare pa,
sainių namuką iš didelės dėžės, (CHA) klausimas pietinėje Cm-j ^
Dainas ir giesmes išmokė mo
p r e r m m e r a t o r e ) 0 u ž para- i rapijos salėje.
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Straipsnyje pabrėžiamos jo -sau*
kurioje sausainiai ir gėlės buvo cagos dalyje, gios dvi draugijos! m ą n u o t i r d u s ^ ^
kyt. Darius Polikaitis, Ansamb
o po pamaldų minėjimas para
šoką vaikai ir gyvuliai. Tai bu yra Pietų Parapijų ir Kaimynų
Atsilankė parapijos klebonas lio akordeonistas Viktoras Puo pijos salėje. Uniformuoti šau patijos Solidarumo sąjūdžiui i r
v o rankų darbas ir užtruko du federacijos nariai, tai jos seks
pasmerkiama komunistinė prie
x Dr. Adolfas Šležas, Floss- kun. Antanas Zakarauskas, mo džiūnas.
liai dalyvauja pamaldose ir mi spauda Lenkijoje.
mėnesius tai padaryti. Dabar V. jos nurodymus ir pasiūlymus. moor, 111., siųsdamas prenume kyklos seselės, švietimo tarybos
Ap. Skopas
Giedant "Kalėdų sapną", su nėjime.
Ingaunienė yra pakviesta puoš Taip pat bus renkami nauji pa ratą už 1982 metus, pridėjo ir j p i r m j u o z a s piačas su žmona,
PARDAVĖ COLISEUM
t i restoranų, viešbučių, bankų reigūnai. Bendruomenių daly 25 dol. auką savos spaudos pa-; n ^ n i ų tėveliai ir daug svečių, pilnu maišu dovanų atkeliavo
Kalėdų
senelis.
Mokinius
apdo
1
i r krautuvių langus, taip pat mo vavimas yra labai svarbus pa ramai. Dr. Šležą skelbiame gar- j Mokyklos vedėja Bronė Pravanojo sportiniais marškinėliais,
Coliseum stadijonas Chicago
kytojauti Morton College ir dė čioms toms apylinkėms.
bės prenumeratorium, o už lie- j p^ienienė visų mokytojų
ir
PRAEITIES
Tėvų k. narė Julita Burgess ant
je,
15 gatvėj ir Wabash Ave.,
styti gyvų ir dirbtinių gėlių pa
X Andrius šikšnius, Palos tuviško žodžio vertinimą taria- T ė v ų komiteto vardu pasveiki marškinėlių nupiešė tautinį raš
parduotas Sheldon Good firmai,
PUSLAPIUOSE
puošimus. Ją galima pasiekti Hills, BĮ., atsiuntė 10 dol. auką. me ačiū.
no susirinkusius, palinkėdama
tą, o Roma Prapuolenienė juos
kuri
paliks jo fasadą, o toliau
telef. 484-1427.
Sausio 23 d.
R. Ramanauskas,
Brockton,
X Inž. Stasys Jakubauskas, džiaugsmingų švenčių ir laimin užsakė. Po programos visi bu
panaudos
kitiems įrengimams.
x Kr. Donelaičio Btuamstinin i Mass., — 7 dol., A. Bazdliauskas į Palos Park, BĮ., visucmnteninin gų Naujųjų Metų. Kun. Anta vo pavaišinti vaisių sunka, kava I 1542 m. JAnglijos karalius Coliseum buvo pastatytas 1900
mokyklų žiemos balius bus vasa- j — 3 dol., po 2 dol. — Stasys kas, lietuviškų organizacijų dar nas Zakarauskas tarė žodį. pri ir mamyčių skaniais pyragais. j Henrikas VTU prisiėmė Airijos m., bet jau nuo 1971 m. nebe
rio 6 d., šeštadienį, Lietuvių Į Vaičiūnas ir Bronius Plaušinai buotojas, kartu su prenumera mindamas, kad mūsų broliai tė
Ypatinga padėka priklauso į karaliaus titulą.
naudojamas. Jame yra buvę ir
vynėje
vargsta
ir
kenčia
dvasinį
tos mokesčiu atsiuntė i r 20 dol.
Tautiniuose namuose. Progra tis. Visiems dėkojame.
visam Tėvų komitetui, — jų rū- i 1920 m. Olandija atsisakė ati lietuvių didelių parengimų.
medžiaginį skurdą,
om
mes
ir meaaagm)
SKUTU,. u
» tuux- j
^ ^
^
žalia k
i a n . j duoti Vokietijos buvusį
X Rytoj, sausio 24 d., 3 vai. auką.
S. Jakubauską skelbia ir
mą atliks "Vaivos" vokalinis
kaizerį
p.
p.
Jaunimo
centre
įvyksta
me
garbės
prenumeratorium,
o
į
vienetas, vadovaujamas muz.
I ti eglė, lietuviškais šiaudinukais, | Vilhelmą II sąjungininkams už
dėkingi ir įvertinti visa tai, ką padabinta. Jis daug dirbo gruo Pirmojo pasaulinio k a r o nusi liiiiiiiiiiiuiiiMiiiiuiiiimmimiiiiiiiiiiiiii
Fausto Strolios. Gros "Aido" sol. Ginos č»pkauskienės didy-i už paramą nuoširdus ačiū.
čia turime. Visi susirinkusieji
Advokatas
orkestras ir bus laimėjimai. Pel sis koncertas. Bilietų ibus gali
X Anthony Shlikas. Dovvners sugiedojo "Sveikas, Jėzau, gimu- džio 5 d., suruošdamas mokyk kaltimus.
nas skiriamas lituanistinei mo ma įsigyti prie įėjimo nuo 1 vai. Grove, UI., atsiuntė 20 dol.
1924 m. Ramsay MacDonald
lai paremti balių. Balius buvo
GINTARAS P. 6EPIHAS
Visi kviečiami.
(pr.). spaudos paramai ir pratęsė sis".
kyklai išlaikyti.
šaunus, nuotaikingas, salė me sudarė pirmąją darbiečių val
2649 W. 63rd Street
Programos pranešėja Regina niškai išpuošta. Jauni, gražūs džią Didžiojoje Britanijoje.
X Lietuvos Dukterų draugija
x Amerikos Raudonasis Kry šaukia specialų visuotiną narių "Draugo" prenumeratą. A. Shli- Plenytė, 8 sk. mok., pakvietė svečiai linksrninosi, šoko, gro
1973 m. prez. Richard Nixon|
Chicago, 111. 60629
prenumera
žius prašo pranešti, kad kiekvie susirinkimą sausio 24 d., sekma ką skelbiame garbėsdėkojame
jant
"Aido"
orkestrui,
o
komij
pranešė, kad pasiektas susitariuž I jauniausius — vaikų darželio
Tel. 776-5162
no mėnesio trečią šeštadienį nuo dienį, 12 vai. d. (ne 1 vai., kaip torium ir kartu
teto
pirmininkas
Arvydas
Taį
mas dėl Vietnamo karo.
j
mokinukus.
Jie
deklamavo
auką
dienraščiui.
Kasdien 9—6 vai. vak.
10 vai. ryto iki 4 vai. p. p. pri biuletenyje pranešta). Lietuvių
"Bėgsiu pas Jėzulį". Specia mulis ir kiti nariai ir narės mei- į 1980 m. prez. Jimmy Carter
imamas dovanojamas kraujo Tautiniuose namuose, 6422 S.
Seštad. 9—12 vai.
X Edvardas Reingoldas, Wor- laus skyriaus, lietuviškai silpnai liai svečiais rūpinosi ir žiūrėjo, i pareiškė, kad sovietams drau
bankui kraujas. Kraujo aukoto Kedzie Ave. Skaitlingas narių cester, Mass., kartu su prenu kalbantieji, deklamavo ir vaidi kad visiems visko užtektų.
ir pagal susitarimą
džiama kėsintis į Persų įlanką.
jai prašomi ateiti į 43 E. Ohio. dalyvavimas labai svarbus, nes meratos protesimu atsiuntė ir no "Dovanos Jėzuliui". Taisy
Ačiū visiems, dalyvavusiems
Miiiimiimiiiimiiiiimi'jiiiiiiiimiiiiiiiiii
Dovanotojas turi būti bent 17 bus renkama nauja valdyba.
30 dol. auką. E. Reingoldą klingai tarė žodžius. Juos iš baliuje ir Marąuette Parko pre
metų, bent 110 svarų ir geros
dovanojusiems
ilimiiiiiiiiiiiiiiimiliillilllllllilllilinillli
(pr.). skelbiame garbės prenumerato mokė mokyt. Rūta Jautokienė. kybininkams,
sveikatos.
Advokatas
JONAS
GIBAITIS
O. <J.
Kelių skyrių mokiniai suvai įvairias dovanas.
X Kražių monografijos išlei rium, o už paramą savai spau
LITHUANIAN PIONEER
6247 So. Kedzie Avenue
dai
tariame
ačiū,
dino "Kalėdų eglutę", parašytą
X Į Vunių!! Išvykstam kovo dimui aukas siųsti: Jonas ŽadeiCICERO JŪRŲ ŠAULIAI
PRIEST
Į I.
Regienės. Dalyvavo 7 sk. MINĖS KLAIPĖDOS KRAŠTO
Chicago, Ulinois 60629
mėn. 25 d., grįžtam balandžio kis, 6522 So. Rockwell St,, ChiX P o 4 doL atsiuntė: St. Ali- j mok. — Lisa Bartkutė, Rima
8 d 15 dienų kelionei vadovau cago, BĮ. 60639.
0 F NEVY ENGLAND
Tel. — 776-8700
(pr).
ATVADAVIMĄ
šauskas,
Verdun, Kanada, po 3 Polikaitytė, Ingrida Mikūnaitė,
ja sol. Algis Grigas. Pilna kaina
By
x Už a, a. Stasę Vaitkienę, dol.: J. Putrudis, Elena Arlaus1982 m. sausio 6 d. posėdy Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Stepas Puodžiūnas, Tomas Pra
1,345 dol.! Dėl tolimesnių in-į
^ ^
mirties
WUBam Wolkovich-Valkavičhis
kas, Mary Wodman, A. Aidis, puolenis, Rimas Lukošiūnas. je valdyba aptarė būsimo Klai šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
! S 2 L S & W ^ £ M *
r S § r
Mišios bus atna- A. Baublys, Liuda Kovas, Leo 6 sk. mok. — Kristina žiūrai- pėdos krašto atvadavimo minė.
S
Tne Life, Struggles and Tragic
£ Z ^ r J £ ? L
S
d a r n o s T. Jėzuitų koplyčioje nas Morkūnas, A- A. Didžiulis, tytė, Vaiva Vėžytė, Judita Ur jimą ir visuotinį narių susirin
death oi Kev. Joseph Žebri*
Bronė Škirpa, J. Grimskis, B. baitė. 5 sk. — Aleksandras Ta kimą.
471-2500, arba 4<1-1 <02. (sk.). j ^
- ^
1860-1915.
Gasparėnas. P o 2 dol. — A. Pa- mulis, Rasa Dudėnaitė, Lidija
Minėjimas ir
susirinkimas
DENGIAME
IR
TAISOME
X Baltic Monnments, Inc., j x Vasario 7 d. bus Chicagos šukonis, A. Nasutavičius. Ačiū. Viržintaitė, Linas Liutikas, An vyks š. m. sausio 24 d., sekma
Published by Franciscan Press,
VISŲ
RfJŠIU
STOGUS
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. Vyčių ruošiamas Leituvos Atsidrius
Mark
valdas.
4
sk.
mok.
Brooklyn, New York 1980
dienį, Šv. Antano parapijos sa
X LietMvių Operos statomos WeUž savo darbą garantuojame
Vienintelė lietuviška paminklų minimų banketas Martiniąue sa berio "Der Freischuetz — Taiklusis _ Elenutė Tuskenytė, Rasa Pu- lėje po pamaldų. Visi kuopos
Kaina su persiuntimu $6.85.
ir esame apdrausti.
bendrovė Chicagoje. Nelaukite lėje, 2500 W. 94 Place. Bus ja- Šaulys", operos spektakliai įvyksta šių triūtė, Erika ŠVVeliczko. 3 sk. šauliai, turį uniformas, ne vėliau
Užsakymus
siųsti:
pavasarinio kainų pakilimo, už- į m e pagerbtas Vanagaitis ir metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo mok. — Edis Juškaitis, Lora 10:15 vai. renkasi parapijos sa
Skambinkite —
sakykite dabar. Prieinamiausios "Margutis". Susipažinimas pra 7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. Bartkutė, William Linas, Ange lėje ir iš čia organizuotai ir su
DRAUGAS, *5į5 W. 6Srd SU
ARVYDUI KD3LAI
kainos lengviausiomis sąlygomis. sidės 4:30 vaL v a k Pietūs — vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą lė Burgess, Aušra Ramanaus vėliavomis vyksta į bažnyčią
jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
Chicago, IU. 6*0689
Tel.: 434-9655 arba 737-1717
(sk.). 5:30 vai. vak. Kaina asmeniui das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū kaitė, Vita Mikelevičiūtė, Kris pamaldoms.
iMiimiimiiimmiiimiiimiiiiiiiiiinnini
20 dol. Daugiau informacijų nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas ta Silimaitytė. Gailė Butts, Aida
Į minėjimą kviečiame visus
X Dėmesio, gitaros muzikan galima gauti paskambinus tel. Di Virgilio. Scenos produkcija — Ka- Mikučauskaitė. 2 sk. mok. —
Cicero apylinkės lietuvius. Mie
tai (gitaristai)! Jei norite prisi FR 6-6489.
(pr.).
2S£L£%£f£L£.
* ~ a ^ y « ir Audrė • » lai laukiami svečiai ir iš kitų
jungti geram orkestro darbui,
Chicagos vietovių. Ta proga
BROLAU LIETUVI! SESE
skambinkite telef. 865-1456.
Gaižiūnienė, Stefan Wkik, Jonas I nytė
Vaidinimą paruošė mokytojos Algis Regis skaitys paskaitą, o
Vaznetts, Algirdas Brazis, Bernardas
(sk.). LIETUVE!
Iš kur tu bebūtum —
Prapuolenis, Julius Savrhnas, Bronius Dona Puodžiūnienė ir
Alicija meninę programos daflį atliks
solistė Aldona Buntinaitė.
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope Rūgytė.
X St. Petersburg Beach par Iš rytų ar vakarų,
1982 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
roje
šiemet
svarbią
partiją
atlieka
Pasibaigus minėjimui
bus
Darželio ir 1 sk. mok. pašoko
duodamas 2-jų miegamų ir 1% Iš šiaurės ar iš pietų,
akt. Jonas Kelečius. Baleto choreo
iš Bostono / N e w Yorko
"Aguonėlę", 2 ir 3 sk. mok. — trumpa pertrauka. Visi Klaipė
vonių Condomdnium. Prašoma Ar iš miesto ar iš kaimo,
grafe — Violeta KarosaitS.
"Noriu miego", — 4 ir 5 skyriai dos kuopos jūrų šauliai pasilie
85,000 dol. Galima perimti 10<yr Ar tu jaunas ar tu senas,
Kaina nuo #995.00
Bilietų kainos: parteryje — $25, $20. šoko "Šeinį"; 6 sk. — "Vėdarą" ka salėje, nes turėsime metinį
morgičių. Skambint Floridoj Ar tu sveikas ar paliegęs,
$15 ir $12, balkone — $20, $15 ir $10 ir 7 sk. sušoko "Suktinį". Šo susirinkimą. Šiais metais valdy
813-367-3810; Chicagoje 312 — Jeigu jau esi Čikagoje tai
GRUPĖS IŠVYKSTA:
Bilietai gaunami Vaznelių prekybo kius išmokė ansamblio vedėja bos narių rinkimų nebus, tai ir
425-7160.
(sk.).
atmink:
liepos 5
Kovo 24
je, 2501 W. 71st St., Chicago, Illinois mokyt. Stasė
Bacevičienė ir susirinkimas neužsitęs ilgai. Ta
liepos 19
ŠEŠTADIENI,
6:30
v.v.
balandžio
7
60629. Telef.: 471-1424.
X Akiniai siuntimui i Lietu
proga turėsime išsirinkti atsto
mokyt.
Rita
Likanderytė.
rugpiučk)
4
gegužes
5
I
30 d. SAUSIO mėn.
vus į LŠST suvažiavimą, kuris
vą. Kreipkitės j V. Karosaite —
Paštu bilietus galima užsisakyti pa
rugpiūčio 18 (su Ryga)
Jaunesniųjų
grupė
dainavo:
gegužes
12
<»u
Ryga)
Nenugarmėk j jokius svečius ar sinaudojant ir šia atkarpa:
rugsėjo 6
Optical Studio 2437 y2 W. Li
gegužes 24
išgėrimus,
rugsėjo
1S
birželio
2
thuanian Plaza Ct. (69th St.)
Prašau prisiųsti
bil. po
bet sėsk į autobusą, traukinį,
rugsėjo 27
birželio M
Chicago, Dl. 60629. Telef. —
dol
spekt.
spmllo «
automobili, taksį, helikopterį,
11 u,
778-6766.
(•*.)
gruodžio 27
roges,
bil. po
dol. .
VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie Jių grupių garima jungtis,, ii
x Albinas KurkuHs, akcijų j arba gali raitas arba pėsčias,
spekt.
VTSU AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.
MEMBER
-.-brokeris, dirbąs su Rodman * j Ir keliauk į
Vardas ir Pavarde
Bradsh»w, I n e , patarnauja ak JAUNIMO CENTRĄ.
cijų bonų, fondų bei kitų verty 0 ten tavęs lauks
REGISTRUOJAME JAU DABAR:
*^?W*'
bių pirkime ir pardavime. Susi Vyt. Didž. Saulių Rinktinės
tautinių šokių grupė "VYTIS".
domėję skambinkite 977-7916.
(ak).
Programos bilietai-balkone —
Telefonas
$4.50
K 3 W. Brotthvay, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 2«8-87«4
X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė Vakarienė ir šokiai:
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo
Čekius prašome išrašyti: Lithuanian
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVA ir
nesiniais įmokėjimais ir priei : Suaugusiems — $15.00
Opera Co., Inc. ir siųsti tiesiog su I
i kitas pasaulio Šalis.
šiuo užsakymu Vaznelių prekybos ad
namais nuošimčiais. Kreipkitės j ! Studentams — $10.00
resu. Kviečiame visus Ir iš visur at- j Saulių sąjungos pirm. K. Milkovaitis įžiebia kalėdines eglutes Šviesas Gen.
Mutual Federal Savinga, 2212 Į Rezervacijom skambinti,
įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS
vykti { operos spektaklius.
Į T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vakarienėj. Salia kuopos pirm. E. VenWe«t Cermak Road. — Tetef. [Violetai Atkinson _ 423-5646.
( « k . ) I gianskas.
Nttotr. P. Maietos
(pr.)
VI 7-TT47.
(•*)
DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 23 d.

X Autentiški fcodies meno
dievukai iš Br. Kviklio rinkinio
bus išstatyti ''Galerijos" ren
giamoje parodoje sausio 26 —
vasario 14 dienomis. Paroda an
gliškai vadinsis "Contemporary
Lithuanian Folklore Art".
X Dail. Gabrieliaus Stanulio
iš Šveicarijos "Galerijoje" dai-Į
lės darbų paroda bus nuo vasa-:
rio 16 d. iki kovo 7 (ne: 17 die- į
nos). Už korektūros klaidą at- Į

CHICAG0S
ŽINIOS

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

TRANS-ATIANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

•

*

