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Naujojo vokiečių
kanclerio kalba

„L.K.B. Kronika" Nr. 52

Sovietinėje mokykloje

mokiniams dalyvauti tikinčių
B o n a . — Naujasis Vakarų
Kalbėdamas apie Lenkiją,
jų žmonių laidotuvėse, griauna
Vokietijos
kancleris
Helmut
Kohl pasakė, j o g „Solidaru
Lietuvos TSR
savo autoritetą. Niekas negali
Kohl pasakė pirmą
savo mo" uždarymas Lenkijoje ne
Švietimo ministrui
gerbti pedagogo, kuris nesilai
vyriausybės principus n u š v i e tik laužo lenkų vyriausybės
1981 m. rugsėjo 9 d. Švenčio ko savo paties skelbiamos
čiančią kalbą, kuri truko tautai duotus pažadus, bet
kitų
įsitikinimų
nyse buvo laidojama V a n d a pagarbos
pusantros valandos. Jis pabrė laužo ir Helsinkio susitari
Misiūnienė. Jos sūnus Petras žmogui.
žė, k a d pokario metais d a r mus Be to, šis lenkų valdžios
Misiūnas mokosi Švenčionių
Ko pedagogai bijo? Kad
nebuvo tokios ekonominės kri n u t a r i m a s buvo šaltas smūgis
vidurinėje mokykloje, aštun mokiniai neišgirstų pamoks
zės, kurią jis paveldėjo iš lenkų tautai. Vokiečių vyriau
toje klasėje, todėl laidotuvėse lo? Tokiais atvejais kunigai
socialistų vyriausybės. Viduje sybė reikalauja atšaukti Lenki
dalyvavo 26 jo mokslo drau bus priversti kalbėti kapinėse.
Kohl ragino vokiečius grįžti joje karinį stovį, reikalauja
gai. Atlydėjus mirusiąją į Toks pedagogų elgesys — tik
prie tradicinių vokiečių tautos paleisti suimtus ir internuotus
bažnyčią,
klasės
auklėtoja ateistinis fanatizmas.
bruožų: darbštumo, tvarkin l e n k ų profesinių
sąjungų
Nijolė Bieliauskienė mokyklos
Kun. Edmundas
Paulionis
gumo, pasitikėjimo
savo veikėjus, reikalauja pradėti
direktorės Stuikienės įsakymu
Švenčionių parapijos vikaras
jėgom, savo iniciatyva. Ragi dialogą t a r p lenkų valdžios ir
visus mokinius i š bažnyčios
no užmiršti valdžios teikiamą katalikų Bažnyčios. Turi būti
1981 m. spalio 4 d.
išvarė.
šalpą ir centrinį planavimą, a t g a i v i n t a s
„Solidarumas".
1981 m. spalio 27 d. Švenčio
Bažnyčia y r a atskirta nuo
ragino stovėti ant savo kojų ir Kancleris pažadėjo, jog bus
mokyklos, todėl
mokytojai nių Švietimo skyrius atsiuntė
nelaukti, kad valdžia už juos n e i m a m i p a š t o
ženklų
tokį
atsakymą:
neturėjo jokios teisės šeiminin
galvos ir darys sprendimus.
mokesčiai iš tų vokiečių, kurie
„Vandos
Misiūnienės
kauti bažnyčioje, drumsti apei
Didelę kalbos dalį kancleris norės Kalėdų proga pasiųsti
laidojimo
apeigose
dalyvavo
gų rimtį. D a u g u m a laidotuvė
lenkams dovanų siuntinius.
Lenkijos pramonės miestuose žmonės protestuoja
vandensvaidžiais ir įvairiomis dujomis. Vėl skyrė užsienio politikai. J i bus
se dalyvavusių mokinių y r a VHIa kl. mokiniai ir auklėtoja
prieš nepriklausomos darbininkų profesinės
suimta šimtai demonstrantų, daugiausia jaunes toliau grindžiama glaudžiais
tikintys ir pastoviai lanko Nijolė Bieliauskienė. Tačiau
sąjungos
„Solidarumo"
uždarymą.
Lenkų
sauguryšiais su JAV ir su NATO
nio amžiaus lenkų.
bažnyčią. Tokių
m o k i n i ų mokiniai, padėję gėles, iš
milicija kovoja su piktais darbininkais
valstybėmis. Kohl pripažino,
mo
prievartinis
i š v a r y m a s iš bažnyčios išėjo patys, o ne
kad per paskutinius 13 metų,
bažnyčios y r a grubus pažei ** auklėtoja direktorės įsakymu
Streikai Lenkijoj
kada Vokietiją valdė social
d i m a s teisės praktikuoti reli išvarė, kaip J ū s išsireiškiate
d e m o k r a t a i , s a n t y k i a i su
pareiškime. Auklėtoja Nijolė
V a r š u v a . — Lenkijoje nuri
ginius kultus.
Amerika buvo apgaubti viso
Bieliauskienė bažnyčioje nebu
mo G d a n s k o
darbininkų
Pedagogai
n u o l a t o s vo. Mokiniai iš bažnyčios išėjo
kių šešėlių. J o vyriausybės
streikas
ir
riaušės
gatvėse,
pažeidinėja tarybinius įstaty dar neprasidėjus apeigoms,
uždavinys bus tuos šešėlius
t
a
č
i
a
u
nauji
n
e
r
a
mumai
— Olandijos premjeras išblaškyti, ryšius su J A V
m u s ir niekada
n e b u v o todėl trukdymų nebuvo.
pasirodė
Wroclawe
ir
Nowa
nubausti.
Taip
elgdamiesi
T e h e r a n a s . — Irano užsie ministeris Asgar Oladi yra bro Andreas van Agt paskelbė, sustiprinti. Tuo tikslu jis
Pedagogai,
neleisdami
moki
Hutą mieste, prie Krokuvos.
pedagogai pažemina ir miru
nio reikalų ministeris savo lis Teherano pirklių draugijos kad jis pavargo, išsisėmė ir ateinantį mėnesį važiuosiąs į
niams
dalyvauti
bažnytinėse
Čia buvo milicijos susikirtimų
pasitraukia iš politikos. J o , Washingtoną.
sius bei jų artimuosius, o tai
kalboje Jungtinių Tautų Gene pirmininko.
apeigose,
nepažeidė
tarybinių
su darbininkais. Panaudoti
nesiderina nei su pedagogika,
ralinėje Asamblėjoje pasakė,
Kancleris įspėjo Sovietų v a n d e n s v a i d ž i a i ,
Iranui, stebėtojų manymu, kaip krikščionių demokratų
įstatymų,
nes
mokykla
atskir
ašarinių
nei su žmoniškumu. Jeigu
kad Iranas veda nepriklau daug pakenkė karas su Iraku. partijos pirmininko ir būsimo Sąjungą, kad Vokietija dislo
ta
nuo
Bažnyčios.
dujų g r a n a t o s . G d a n s k e
niekinami vyresniojo žmogaus
somą užsienio politiką, kuri Trys vakarinių
naujas
branduolines d a r b i n i n k a i
provincijų premjero, vietą perėmė buvęs kuos
Švietimo
skyriaus
vedėjas
pasigedo
įsitikinimai, j a u n i m a s išmo
neina n e i su Rytais, nei sumiestai: Abadanas, Khorran- finansų ministeris Ruud Lub- raketas savo žemėje, jei dery
Čereškevičiu8".
„Solidarumo"
pogrindžio
para
k o m a s negerbti
vyresniųjų,
Vakarais. Jis subarė J T shahras ir Qasr e Shirinas bers.
bos dėl tų raketų tarp sovietų ir mos. Vadai, atrodo, nepritarė
Kaip
matyti
iš
atsakymo,
tėvų, darosi grubus. Tai veda
Saugumo Tarybą, kuri ^miego visiškai sunaikinti. .Vbadane
— Trijuose Olandijos mies JAV
neduos
apčiuopiamų
protestams
prie paniekos kitų įsitikinimų Švietimo skyriaus vedėjas jo", kada Irakas teriojo Irano buvo s v a r b i a u s i o s naftos tuose „hipiai" puolė valdžios rezultatų. Svarbiausias dery spontaniškiems
nesugebėjo
net
sumeluoti
logiš
prieš
valdžios
nutarimą
užda
- žmonėms. Tikriausiai tokios
teritoriją, daužė Irano mies refinerijos. J ų netekęs Iranas įstaigas ir bankus, protestuo bų tikslas — sovietų turimos
kai.
Vienoje
vietoje
teigia,
kad
ryti
,,Solidarumą".
Ruošia
nesveikos pedagogikos įtakoje
tus, o dabar, kada karas dar ilgai kentės žibalo, gazoli dami, kad policija neleidžia 300 raketų SS-20. nukreiptos į
buvo
sunaikinti
religiniai mokiniai patys išėjo, o kitoje, pasisuko Irano naudai, Tary no ir šildymo alyvos trūku j i e m s g y v e n t i t u š č i u o s e Europą. Jei jos nebus paša masi masiniam streikui lap
kričio 10 d.
paminklai Dūkšto, Rimšės, kad pedagogai neleido apei ba pradėjo rūpintis taika, nes mus.
pastatuose.
lintos, vokiečių vyriausybė
gose
dalyvauti.
Plungės ir kitose kapinėse.
Irano laimėjimas būtų nenau
apsigynimo
— Naujoji Bolivijos vyriau s i e k s n a u j ų
Pedagogai,
kliudydami
(Bus daugiau)
dingas
,,didžgalybėm".
Nusiginklavimo
sybė vėl užmezgė ryšius su priemonių.
Taikos premija
Ministeriui kalbant, prie J T
komunistinių
sandinistų šalininkams kancleris pasakė,
Padėtis
Libane
rūmų demonstravo ajatolos
valdoma Nikaragva. Ryšiai jog jis supranta taikos troški
ginklu priešams
Khomeinio priešai, apsirengę
mą, tačiau taikos negali būti
buvo
nutraukti 1980 m.
B
e
i
r
u
t
a
s
,
—
Netoli
Beiruto
kalinių drabužiais, nešiodami
O s l o . — Nobelio Taikos
— Salvadore komunistų vienašališkai nusiginklavus,
karstus, kurie simbolizavo įvyko s u s i š a u d y m a s t a r p kareiviams pavyko okupuoti tai esanti pavojinga iliuzija.
premija buvo paskirta dviem
ajatolos
režimo nužudytus Libano krikščionių milicijos tris miestus šiaurinėje krašto
kovotojams
už nusiginkla
karių ir musulmonų druzų
iraniečius.
vimą:
švedei
Aiva
Myrdal, 80
pasiuntė
kaimo sargybinių. Sužeista 10 dalyje. Valdžia
metų
diplomatei,
rašytojai,
Prezidento kalba
Po keturių islamo revoliu žmonių. Izraelio vyriausybė šį kariuomenę. Šią savaitę kovo
Artėjant parlamento rinki
M a d r i d a s . — Demokratine
kovotojai už moterų teises,
sistems Ispanijoje dar labai mams, kuriuos laimėti daug cijos metų Iranas dar nesugriu libaniečių mūšį sustabdė, nes se žuvo 43 kareiviai ir 32
W a s h i n g t o n a s . — Prezi ilgametei branduolinių ginklų
vo,
pareiškė
Irano
sunkiosios
nestipri. Spalio 2 d. valdžiai vilčių turi socialistų partija,
jis vyko Izraelio okupuotoje sri sukilėliai.
dentas Reaganas savo trečia
priešininkei, ir meksikiečiui
— Jungtinių Tautų Generali
pa • ko išaiškinti „pulkininkų ispanai neramiai laukia naujo pramonės ministeris Nabavi. tyje. Izraelis pasiūlė įsteigti
dienio
kalboje
į
tautą
įtikinėjo
Alfonso
Garcia Robles, 71
sąmokslą ". Dešinio sparno karininkų bandymo paimti Jis pripažino, kad buvo sunkių tarp Izraelio ir Libano buferio nėje Asamblėjoje spalio 25 bus klausytojus, kad ekonominis
buvusiam
karln;nka: buvo sudarę planą valdžią. Išaiškinus spalio 2 dienų, karas su Iraku, ekono zoną. Vieną tos zonos dali išklausytas kredencialų komi atsigavimas jau artėja. J i s metų a m ž i a u s ,
Meksikos
užsienio
reikalų
minis
karas
su
JAV
bei
poli
pagrobti valdžią prieš p a t sukilimo planus, buvo suimti
tvarkytų Libano kalriuomenė. teto raportas. Radikalios ara sutiko, kad nedarbas yra sunki
ministeriui.
buvusiam
Žene
tinis
nepastovumas.
Tačiau,
r i n k i m u s , k u r i e n u m a t y t i tik trys karininkai. Į provin
kitą, prie Izraelio sienos, bų valstybės planuoja išmesti problema, kurios negalima
vos
nusiginklavimo
konfe
spalio 28 d. Pernai, kaip žino cijas buvo išsiųsti ir laikomi nors yra trūkumų, infliacija prižiūrėtų pagarsėjęs Izraelio iš asamblėjos Izraelį. JAV greit išspręsti. Jis pabrėžė, kad
rencijos Meksikos atstovui.
Kirkpatrick
ma grupė karininkų bandė policijos priežiūroje pernykš nemaža, yra daug bedarbių, draugas, „laisvojo Libano" a m b a s a d o r ė
tą pačią dieną jis pasirašė
tačiau
Irane
niekas
nemirė
Tarp kandidatų
Taikos
pareiškė, kad Amerika neduos
n u v - ' s t : valdžią, buvo užėmę čio sukilimo vadai. Daugiau
vadas, majoras Haddadas.
įstatymą, kuris skiria lėšas
badu.
nedaug
prekybos
firmų
premijai buvo ir J A V diploma
parlamentą, iššovė kelis šū suėmimų nebuvo, nors gyny
Libano kariuomenė toliau lėšų toms J T agentūroms, jaunų amerikiečių paruošimui
t a s Philip Habib. Norvegijoje
vius, tačiau sąmokslas nepa- bos ministerija kvotas veda bankrutavo. Šiuo metu Iranas gaudo Vakarų Beirute vyrus, kurios išmestų Izraelį.
įvairiems darbams. Demokra
parduoda
po
1.6
milijonus
kalbama, kad premijas skiriąs
toliau
ir
tardo
įtariamuosius.
wk•-.-. ne? įsikišo karalius J u a n
ieškodama
nusikaltėlių,
— Afganų sluoksniai Pakis tų partijos vadai tvirtina, kad
statinių
naftos
kasdien.
Karas
komitetas daug gavo priekaiš
Carlos, o keli generolai išsi Socialistų partijos v a d a s
Libane kalbama, kad suimta tane paskelbė, kad rugsėjo 30 tas „jobs training" įstatymas
su
Iraku
pareikalauja
30
nuoš.
tų už 1978 metų premijos
gando ir neišvedė į gatves savo Felipe Gonzales pareiškė spau
jau 1,000 musulmonų libanie Afganistane
žuvo
aukštas buvo demokratų pasiūlytas.
paskyrimą Izraelio premjerui
dai, kad demokratija Ispanijo Irano pajamų, tačiau vis čių ir palestiniečių bei iš kitų sovietų patarėjas su dviem
pv-lkų.
Prezidento kalbą atsisakė
daugiau
lėšų
investuojama
j
Beginui ir Egipto Sadatui. Dėl
je
atsidūrė
pavojuje
ir
tol
bus
Ispanijos valdžios gynybos
arabų šalių atbėgusiu ir nele sargybiniais. J ų automobilis transliuoti ABC televizija, ją
žemės
ūkį
ir
į
pramonę.
Planai
tos
kritikos Viduriniųjų Rytų
—.misteris Alberto Oliart ati rimtai grasinama, kol sukili
galiai Libane apsigyvenusių užvažiavo ant laisvės kovo transliavo tik dvi didžiosios
siekia,
kad
už
10
metų
Iranui
veikėjai dar ilgus metus nebus
dengė jog spalio 2 išaiškintas mo planuotojai patys nebus
žmonių.
tojų kelyje įkastos minos.
stotys. Į kalbą tuoj atsiliepė
nereikėtų
pirkti
užsienyje
Taikos
premijos
komiteto
„neutralizuoti".
Jei
nėra
įrody
sąmokslas buvo daug geriau
— Penkios palestiniečių poli sen. Riegle iš Michigano. J i s
maisto.
svarstomi
premijai
skirti.
mų,
kurie
vestų
prie
kaltųjų
p - u o t a s . Ministerio rapor
tinės grupės, priklausančios klausė klausytojų: darbinin
Ironiška, kad Taikos premi
Užsienio stebėtojai nurodo,
Švedai
nesugauna
tas
r pulkininkų surašyti arešto, tai juos bent reikėtų
PLO. pasisakė prieš bendrą kų, smulkių biznierių, ūkinin
:
pašalinti
iš
atsakingų
vietų,
ja
laimėtojams bus įteikta
kad
Irano
pramonė
ir
prekyba
p oo ••-•-. i.'.:>*u oūti per-versmo
veiklą su Jordanu. PLO centrą kų ir šeimininkių, ar jie geriau
svetimo
iaivo
pasakė
Gonzales.
gruodžio
10 d. Alfredo Nobelio
yra dviejose rankose. Nacio
vadovėliu. Plane numatyta
sudaro 15 politinių grupių, gyvena šiuo metu, ar geriau
mirties
sukaktuvių
dieną.
perimti visus kariuomenės štaDešinio sparno Liaudies nalizuotos bendrovės, priklau
kurių stipriausia — Arafato buvo prieš dvejus metus?
Nobelis buvo dinamito išra
S t o k h o l m a s . — Švedijos vadovaujama Al Fatah.
bofl ne tik sotinėje, bet ir kari Santarvės vadas Manuel Fra- siusios šacho draugams ar
Prezidentas kalbėjo, kad
dėjas ir jo gamintojas. Laurea
nėse apygardose. Grupė kariš- ga pasakė, kad gandai apie užsienio kompanijoms, buvo spauda šaiposi iš kariuomenės
— Tunise palestiniečių vadas Amerikos dolerio stiprėjimas
tės Myrdal vyras G u n n a r yra
pranešimų
apie
povandeninį
k i - turėjo užimti karališkus naujus sąmokslus yra „pasa suvalstybintos, tačiau liko
Arafatas tarėsi su Prancūzijos užsienio rinkose, akcijų biržos
gavęs
Nobelio
ekonomikos
-omus ir „neutralizuoti" kara kos". Jis neteisinąs karininkų, daug senų bei išaugo daug laivą Horsfjarden įlankoje. Į užsienio reikalų ministeriu
aktyvumas, infliacijos mažė
premiją 1974 m.
lių J u a n Carlos. Kitos grupės kurie siekė perversmo, tačiau naujų privačių įmonių, kurių Švediją suvažiavo apie 500 Claude Cheysson.
jimas ir kiti ženklai rodo, kac
savininkai priešinasi naciona užsienio korespondentų, tikė
tarėjo užimti visas ministeri- galįs juos suprasti.
— Argentinoje buvo suimtas ekonominis atsigavimas jau
planams. Panaši damiesi sovietų povandeninio
| m mjero įstaigą, paštą,
a^
Kai kurie komentatoriai lizavimo
r P. n: y- st-.-tis ir visas Karines ir Ispanijoje kalba, kad žinios dvilypė padėtis viešpatauja ir laivo sugavimo. Karo laivyno armijos generolas Americo Da- netoli, tik reikia pakentėti ir
civilines įstaigas
Madride apie sąmokslus, iš tiesų, skir žemės ūkyje, kur dideli dvarai spaudos ryšininkas Carl Sven- her, kuris vadovavo pėstinin palaukti, reikia nenuklysti nuo
KALENDORIUS
šiam uždaviniui buvo sudary tos pabauginti balsuotojus, kai kuriose provincijose y r a sson pasakė reporteriams, kad kų jėgoms Falklando salose. teisingo vyriausybės kelio.
vyriausiąją
Spalio 15 d.: Antiokas. Tere
ta.-' nedidelės ginkluotos 72 kad jie nebalsuotų už socialis valdžios rankose, o kitur žemė jūros dugne gali būti nuskan J i s kritikavo
kariuomenės
vadovybę
dėl
sė
Avil.. Gailiminas, Ina.
komandos, koordinuojamos iš tų kandidatus, bet išrinktų priklauso dvasiškiams, nau dintas šaldytuvas gr senas
— NATO kariuomenės vy
pralaimėjimų.
Spalio 16 d.: Galas. Jad
so-ipto sukilėlių centro. Buvo dešiniuosius a r centro partijų jiems ..dvarininkams". Žemės automobilis. Kitas jūros laivy
riausias vadas gen. Bernard
vyga,
Gudigirdas, Dova.
reformos
planai užsigulėjo no karininkas spėliojo, kad
rasti karinių ir civilinių parei- atstovus.
Rogers ragino sąjungininkus
švedų
jaunimas
laivyne
negir
parlamento
ir
vyriausybės
kTuno sarafrri Tie pareigūnai
vai toliau ieško svetimo skirti daugiau lėšų kariuo
Saulė teka 7:01, leidžiasi
stalčiuose. Kada parlamentas di sonarinių signalų, nes jų povandeninio laivo, tačiau menės reikalams.
tn»ijo
bttti
„neutralizuoti".
Pakėlus 6:11.
Ispanų spauda rašo, kad šis
išlaidas gynybai iki 4 nuoš.,
— Izraelyje streiką pradėjo priėmė užsienio prekybos ausys gali būti pagadintos užsienio spaudos susidomė
OR \ >
jaunimo
mėgiamos
garsios
nacionalizavimo
įstatymą,
jimas vis mažėja, puslapiuose kiekvienas NATO šalių pilie
elektromonteriai, šiukšlių išve*
•*. —n . ^ . ^
v.. - '- L- - oi
a m m -f i '
rs
„revoliucijos sargų" taryba šį muzikos.
Saulėta, temperatūra dieną
vis daugiau pašiepiančių tis mokėtų gynybai tik 23 dol.
pasipnpftman^us
..likvi- žėjai ir aerodromų darbinin įstatymą
vefc
vo.
Prekybos
60
1.. naktį 45 1.
Švedų helikopteriai ir lai- karikatūrų.
kai.
per metus, pasakė generolas.
Švenčionys

Sunki Irano
ekonominė krizė

Ispanijai gresia
naujas perversmas
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vu". Moderatoriais buvo VI.
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DAR SIEK TIEK ĮSPŪDŽIŲ iŠ
PASAULIO KREPŠINIO
PIRMENYBIŲ
Sekmadienį, rugpiūčio 15
d., 7 vai. vak. oficialiai buvo
atidarytos 9-tos Pasaulio krep
šinio pirmenybės. Jose daly
vavo trylikos valstybių rinkti
nės. Sov. Sąjungos komandoje
buvo trys lietuviai, vienas lat
vis ir vienas estas: Arvydas
Sabonis, Valdemaras Chomi
čius, Sergėjus Jovaiša, Valdis
Valters ir Kheino Ender.
Bogotoje žaidė JAV, Ispani
ja, Kinija ir Panama; Medeline — Sov. Sąjunga, Australi
ja, Brazilija ir Costa de Maifil,
o Bucaramangoje — Kanada,
Jugoslavija, Čekoslovakija ir
Urugvajus. Paskutinieji žaidi
mai buvo pravesti Cali mieste.
Ten dalyvavo dvi pirmosios iš
minėtų miestų ir Kolumbija.
Į Medeliną atvykusios rink
tinės buvo patogiame Intercontinental viešbutyje. Rugp.
15 d. po pietų Medelino — Cali
Lietuvių Bendruomenės val
dyba susitiko prie viešbučio su
lietuviais žaidėjais. Kalba suko
si apie dabartinį Lietuvos gy
venimą, jos pažangą po II Pa
saulinio karo, mokslo lygį bei
ekologinį krašto išsilaikymą.
Šį kartą jiems perdavėme kele
tą dovanėlių nuo Medelino lie
tuvių, daugiausia Kolumbijos
išdirbinių. Pasidžiaugėme jų
nuoširdumu bei atvirumu.
Rusijos rinktinė, laimėjusi
visus žaidimus Medeline, buvo
tikras kandidatas j paskutines
varžybas Cali mieste. Telefo
nu susisiekę su Danute Lukauskiene iš Cali, prašėme,
kad ji paglobotų lietuvius krep
šininkus Cali mieste.
Šeštadienį, rugp. 28 d., tele
vizijoje stebėjome paskutines
dvejas rungtynes. Jugoslavija

žaidė prieš Ispaniją dėl trečios
vietos. Sunkiai laimėjo jugos
lavai 119 — 117. Paskutinės
rungtynės buvo tarp dviejų ge
riausių rinktinių — Rusijos ir
JAV. Po įtempto ir lygaus žai
dimo laimėjo Rusija 95 — 94.
Rungtynės, ir ypač pabaiga,
kiek priminė Muencheno olim
piadą, kai vienas taškas nulė
mė pergalę. Tik šį kartą galėjo
būti kitaip, jei amerikiečio Rivers metimas paskutinėje se
kundėje būtų pasisekęs. Deja.
Sekmadienį, po uždarymo,
visi trys lietuviai buvo pa
kviesti į Vytauto ir Danutės
Lukauskų ūkį, kur turėjo pro
gos pasidalinti įspūdžiais ir
pabendrauti su vietos lietu
viais. Tai buvo pasaulinio
masto sporto įvykis, o mums,
Kolumbijos lietuviams, dar
daugiau, matant tris savo tau
tiečius, pasipuošusius aukso
medaliais.
Pabaltiečiai laimėjo daugiau
siai taškų Sov. Sąjungos rink
tinei ir dar kartą patvirtino sa
vo aukšto lygio pajėgumą.
Bendrai susidarė įspūdis, kad
sovietinis krepšinis yra dau
giau schematizuotas be indivi
dualinės iniciatyvos, o amerikietiškas
yra
linksmas,
akrobatiškas, su dažnai prieši
ninką apgaunančiais triukais.
Žinoma, žiūrovui toks krepši
nis žymiai Įdomesnis. Šiuo
didžiuliu įvykiu vėl turėjome
progos iškelti Lietuvos vardą
kolumbiečių tarpe ir tuo pačiu
pamatėme, kad lietuvių tauta
yra gyva, atspari ir pajėgi sa
vo ateities siekimuose.
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Pirmąsias krepšinio rungty
nes žaidžia mūsų preliminari
nė išvykos merginų rinktinė
prieš Sydnėjaus latvaites. Mer
ginos žaidimą pradeda g a n a
dideliu greičiu ir tuoj daro pir
muosius metimus. Latvaites,
nors ir labai stengiasi, tačiau
negali sulaikyti mūsų veržlių
jų žaidėjų, ir jos iniciatyvos iš
savo rankų nepaleidžia i r
rungtynes pelnytai laimi. Šis
merginų pasirodymas buvo
pirmasis jų bandymas ir, atro
do, trenerio J. Obeliūno pa
stangos yra labai geros, o mū
sų merginos, įdėjusios d a r
daugiau darbo, pasirodys gera
komanda.

Postmaster: Send address changes to Draugas 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

Rochesterietė Nijolė Dėdinienė lietuvių golfo žaidynėse Toronte.

Gina GauriŠaitė
Medelin, Columbia

biška. Savo ūkyje, tarp būrio
avių. jis pareiškė: "Jei būčiau
keliais inčais aukštesnis, fut
EUROPOS TAURĖS
bolo pasaulis nebūtų manęs
VARŽYBOS
greit pamiršęs, kaip mažojo
Pirmojo rato antrosios rung
Urugvajaus ūkininko, bet at
tynės. Meisterių taurės varžy
simintų, kaip pasaulinio garso
bose: FC Liverpool — FC Dunvartininką .didijį' Quirogą..."
dalk (Airija) 1 — 0. SV
B a r c e l o n o s Nou Camp fut
Harnburg — Berlyno "Dyna- bolo stadijonas greit talpins
mo" 2 — 0, Istambul — Aston
150,000 žiūrovų ir bus vienas iš
Villa 0 — 0, Amsterdamo gražiausių pasaulyje. Visi di
"Ajax" — Glasgowo "Celtic" 1 dinimo darbai ir permatomas
— 2, Turino "Juventus*' — Ko palapinės pobūdžio stogas nu
penhaga 3 — 3, Sofia — Mona- matomas baigti 1983 m. pava
co 2 — 0, Kijevo "Dynamo" — sarįZiurich 3 — 0, Lissabona — ZaV. A. Krikščiūnas
greb 3 — 0, Raba Gyoer (Veng
rija) — StcLLuettich (Belgija) 3
"LITHUANICA" — 0 ir t. t.
"SAN J U A N " 3 : 1
T a u r ė s laimėtojų varžyboŠių metų futbolo pirmeny
se.
Muencheno
"Bayern"
— Maskvos "Torpedo" 0 — 0, bės artėja prie pabaigos. Pra
Real Madrid — FC Baia Mare ėjusį sekmadienį "Lituanica"
(Rumunija) 5 — 2, Paryžiaus žaidė prieš gvatemaliečių ko
"St. Germain" — Sofia 5 — 1, mandą, vardu "San Juan".
Čekų Pressburg — Milano "In- Rungtynėms diena pasitaikė
ter" 2 — 1, Tottenham - FC graži, bet vėjuota. Vėjas ir bu
Coleraine (S. Airija) 4 — 0, FC vo mūsų, ne per tobuliausiai
Barcelona — Limassol (Kip kamuolį valdančios koman
dos, priešas numeris pirmas.
ras) 1 — 1 ir t. t.
Pirmą puslaikį žaidžiant prieš
U E F A t a u r ė s varžybose:
Ipswich Town — AS Roma 3 vėją, tai labai krito j akis. ypač
— 1, peržaistos pirmosiose Atė kai bandė vedžiotis ar pasuonų AEK - FC Koeln 0 - 1 , tis prie savo vartų — patys su
Glasgowo "Rangers" — Bor. kurdavo tokių pavojingų si
Dortmund 2 — 0, FC Valencia tuacijų, kad gvatemaliečiai, ir
— Manchesterio "United" 2 — norėdami, taip nesugebėjo.
1, Londono "Arsenai" — Mask Rungtynes nulemiantis mo
vos "Spartak" 2 — 5, Neapolis mentas buvo, kai jų pačioje
— "iifliso "Dynamo" 1 — 0, pradžioje, antroje minutėje,
Norrkoeping (Švedija) — FC Phil iš M. Jenigo gražios pasuotės įkirto nelaikomą kam
Southampton 0 — 0 ir t. t.
pą, išvesdamas "Lituanicos"
P E R I " . Per paskutines pasau komandą į priekį 1:0.
Šiaip mūsiškiams beveik vi
lio futbolo pirmenybes Ispani
joje tarp daugelio žvaigždžių są pirmą puslaikį teko vaiky
žiūrovams ypatingą įspūdi pa tis vikrius ir greitus gvatemakamuolio
liko mažasis Urugvajaus rink l i e č i u s , kurių
tinės vartininkas Quiroga. Jo valdymas panašus j cirkinin
ūffis vos 5' 10". bet reakcija žai kių. I>aimė, kad jų šaudymas ne
FUTBOLAS

M e r g i n o s —- l a t v a i t e s
54 : 3 4

Žaidė ir taškus pelnė V. Kalninš — 22, R. Kasperaitytė —
13, R. Gružauskaitė ir LŠepokaitė po 6, T. Hughes — 3, R.
Laukaitytė ir R. Andriejūnienė po 2, J. Stašionytė — 0.

tos pačios klasės.
Antrame puslaikyje, žai
džiant pavėjui, mūsiškių per
svara išryškėjo ir be akrobatiško k a m u o l i o
valdymo.
Pikšrys ir Al Krygeris tartum
prilipo "San J u a n " baudos
aikštėje. Ir ne veltui — Al. Kry
geris įkirto 2 įvarčius,rezultatą padarydamas 3:0 "Lituanicos'' naudai, kurį prieš pat
rungtynių galą priešininkas
užtarnautai
sušvelnino 3:1.
Šia pergale mūsų vyrai užsi
tikrino sau vietą ir kitiems me
tams Major divizijoje.
Šį šeštadienį, spalio 16 d., 4
vai. p. p. ' L i t u a n i c a " žais
priešpaskutines
pirmenybių
rungtynes prieš italų "Maroons'" Triton College stadijone, River Grove, Illinois. Re
zervas žais 2 vai.
J. J.

vėžiu lygiomis 1 — 1 ir turi ly
giai taškų su "Pažanga".
Sov. Sąjungos pirmoje lygo
je Vilniaus "Žalgiris" laimi prieš Volgogradą 2 — 0, bet lie
ka
antroje
vietoje, nes
pirmaujantis Kišiniovas taip
p a t laimėjo.
— R a n k i n i o profsąjungų
merginų pirmenybės baigėsi
Ukrainoje. Jose dalyvavo 6 ge
riausios Sov. Sajupgos ko
mandos, jų tarpe ir Vilniaus
"Eglė". Pirmose rungtynėse
jos pralaimėjo Kijevui 25 — 37,
bet po jų nugalėjo Zaparožę 34
— 20, Brovarą 31 — 16 ir Leninakamą 24 — 18 ir varžybas
baigė antroje vietoje.

IŠ L I E T U V O S
PADANGĖS
V. C H O M I Č I U S
VĖL G E R I A U S I A S
— Kaip jau žinome, Valde
maras Chomičius pasaulio
I ^šinio pirmenybėse Columbroje buvo išrinktas į geri^ua ą r?asaulic penVetuką, tuo r>a<*: jis buvo ir geriausiu Sov.
Sąjungos rinktinės žaidėju.
Tuo pačiu keliu jis žygiuoja ir
grįžęs į Lietuvą.
Vilniuje buvo užbaigtos prof
sąjungų krepšinio pirmeny
bės, kuriose dalyvauja aukš
čiausios
lygos
komandos.
Paskutiniuose
susitikimuose
Kauno "Žalgiris", kad ir nepil
name sąstate, nugali Maskvos
"Almazą" 93 — 86 ir Vilniaus
"Statybą" 92 — 73. Šiose rung
tynėse geriausi buvo V. Cho
mičius — 18 taškų, R. Civilis —
20 t. ir A. Sabonis. "Žalgiris"
baigė šias varžybas antroje
vietoje, o V. Chomičius buvo iš
rinktas geriausiu žaidėju. Vil
niaus " S t a t y b a " pralaimėjusi
paskutines dvejas rungtynes
"Žalgiriui" ir Talino "Kalevui", liko savo įprastoje 7-je
vietoje.
— Dailiojo č i u o ž i m o treni
ruotės prasidėjo
„Bangos"
dirbtinio ledo Čiuožykloje. Vie
nas iš jaunųjų čiuožėjų P. Va
nagas turi daug talento ir pra
ėjusiais metais jau
spėjo
pasižymėti ir visoje Sov. Są
jungoje. Deja, treniruotės ne
gali vykti reguliariai, nes dirb
tiną ledą išlaikyti tinkamu
sunku, kai čiuožykla neturi sto
go. Stogas buvo pradėtas dėti
praėjusiais metais, bet liko ne
užbaigtas.
— F u t b o l o pirmenybėse Lie
tuvoje net komandos kovoja
dėl medalių.
Pirmaujantis
Klaipėdos "Granitas" lengvai
susitvarko su Kauno "Poli
technika" 3 — 0. Vilniaus "Pa
žanga" laimi prieš Ukmergę 4
— 3 ir stovi 3-je vietoje, atsili
kusi keliais taškais. Kauno
"Kelininkas" baigia su Pane
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IS AUSTRALIJOS
PAKRAŠČIŲ

SPORTINIS
SAVAITGALIS
SYDNĖJUJE
Spalio 2 — 3 dienomis Sydnėjuje vyko sportinės treniruo
tės — varžybos. Išvykos į Ame
riką organizacinis komitetas,
':artu su Sydnėjaus Sp. kl. "Ko
vu" buvo šio sportinio savaitga io šeimininkai ir rengėjai.
iš Adelaidės, Melbourno, Geelongo, Hobarto. Canberros, ne
skaitant jau pačių sydnėjiškių, atvyko 18 preliminarinių
rinktinių žaidėjų, kurie treni
ravosi ir žaidė paskiras rung
tynes. Tai buvo vyrų. moterų,
berniukų krepšinis ir vyrų bei
moterų tinklinis. Nepabūgę
nuotolių ir gana nemažų išlai
dų, šie 18-ka sportininkų labai
gražiai prisijungė prie koviečių ir parodė savo didelį norą ir
pasiryžimą būsimai kelionei į
Pasaulio Lietuvių sporto šven
tę, vyksiančią kitais metais
Chicagoje.
Jau penktadienio vakare
Sydnėjaus Lietuvių klubas pil
nas jaunimo. Pradeda suva
žiuoti sportininkai. Daugu
mas iš jų gal pirmą kartą mato
viliojančias pokerio mašinas.
Pabando laimę, kuri vieniems
nusišypso, kitiems ne taip jau
gerai, tačiau, svarbiausia, klu
bo vedėja Elenutė yra paten
kinta, nes klubas visuomet lai
mi
"jackpotus".
Koviečiai
priima visus svečius, paskirs
to juos į gyvenvietes ir nurodo,
kada prasidės pirmoji treni
ruotė. Patys didieji organiza
toriai yra Išvykos Org. komi
teto nariai P. Gustafson ir D.
Atkinson, vienas besirūpinda
mas visa rungtynių ir treni
ruočių eiga. kitas — sportiniu
vakaru ir kitais reikalais.

Subscription Rates $45.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and
Canada. EUewhere in the U.S.A. $43.00. Foreign countries $45.00.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

nių: n . Stanwix — 16, A. Svaldenis — 12, M. Wallis ir G. At
kinson po 8, E. Kasperaitis —
4, D. Sadauskas ir M. Brenner
po 2, R. Stašionis, A. Protas, H.
Kusta ir R. Gaidžionis — 0.
Treneris — P. Andriejūnas.
Veteranai: A. Čerkesas — 14,
A. Andriejūnas ir D. Atkinson
po 12, M. Liubinkas — 6, P.
Gustafsonas ir P. Dubauskas
po 2 ir Z. Karkovvski — 1.
(Bus daugiau)

Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis (Seštad. pried.)

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

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

'/3 metų 3 mėn,
$27.00
$19.00
$27.00
$19.00
$27.00
$19.00
$25.00
$18.00
$19.00
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.jį;

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

Kas nestovi ant savų kojų, greit parkrinta.

M.

DR. JONAS MA2EIKA

Akušerija ir moterų l i g o s
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

D A N T Ų GYDYTOJAS
4 6 0 0 VV. 1 0 3 S t . O a k Lawn

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
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Tel. 423-8380.

Valandos pagal susitarimą.
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Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

n*>

Unamuno

DR. K. G. BALUKAS

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4
6—8: antr. 12—6; penkt 10—12. 1 —

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

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

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

DR. ALGIS PAULIUS

DR. E. DECKYS

ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, III. 60120
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 582-0221

0R. JANINA JAKŠEVlClUS
JOK ŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3 - 7 2 7 8

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
H* >zos m buto tel. 652-'3? t

B3. FE8D. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasei en 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir lest

-o

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

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

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

JUDO ČEMPIONĖ
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

J a u n i a i — "Kovo"
veteranai
Šios rungtynės buvo įdo
miausios iš visų varžybų. Pub
lika, kurios gana nemažai pri
sirinko į stadijoną, pradėjo
jaudintis ir net lažintis, kas lai
mės. Didžioji dalis palaikė jau
nius, sakydami, kad "seniai"
neišlaikys jaunių spaudimo.
Pradžia ypač graži. J a u n i a i
pradeda žaidimą, tačiau vete
ranai neatsilieka ir metimas
seka metimą, puslaikį pabai
giant penkių taškų jaunių per
svara. Antrajame kėlinyje jau
niai atsiplėšia net iki 12-kos
taškų persvaros, tačiau vetera
nai nenusimena ir nerodyda
mi nuovargio išvysto spaudi
mą. Likus žaisti tik kelioms
minutėms, veteranai taškų
santykį beveik išlygina, o li
kus tik 40 sekundžių, jauniai
veda tik vienu tašku, kurį iš
laiko iki galo ir šias taip gra
žias rungtynes laimi. Jaunių
žaidimas buvo labai geras ir
gražus, tačiau jie turi iš vete
ranų pasimokyti, kaip apgal
votai vesti žaidimą, kas vete
r a n a m s ir leido taip gerai ir
stipriai atsilaikyti prieš mūsų
geruosius jaunius. Taškai: J a u -

>*4I

Tel. 372-5222, 236-6575

ri«xi

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 nySia į v a i r u s nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

3R. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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, rez. 448-5545

81

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

DR. KENNETH J. YERKES
Tel. REliance 5-1811

R. VfALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak.
Treč ir šešt. uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Chicago, Illinois 60629
Tel. 925-8288
Valandos pagal susitarimą
- • r

Dr. Albert Robin kabinetą perėmė

Danguolė Bočkutė, JAV gar
sėjanti sportininkė, su JAV mo
terų judo rinktine dalyvaus
Londone, Anglijoje. įvykstan
čiose moterų judo varžybose.
Šiose varžybose Danguolė da
lyvaus pirmą kartą, nors judo
jau yra pasižymėjusi laimėda
ma sidabro medalį šiais me
tais Indianapolyje įvykusia
me JAV sporto festivalyje,
kuriame dalyvavo daugiau
2,600 JAV sportininkų. Dan
guolė yra gimusi Chicagoje.
Gyvena Northglenn, Colo. ir
studijuoja Colorado valstybi
niame universitete. Linkime
Danguolei iš Londono grįžti
aukso medaliu pasipuošusia

Šeštadienį jau iš pat ryto vi
sos komandos, prižiūrimos sa
vo trenerių, pradėjo intensyvų
treniruočių darbą. Šios dienos
ryte Sydnėjaus radijo valan
dėlė taip pat buvo skirta spor
tininkams, ją pravedė Išvykos
org. komitetas kartu su „Ko- laimėtoja. Sėkmės:

DR. IRENA KYRAS

DR. KENNETH WU

DANTŲ GYDYTOJA
2 6 5 9 W. 59 St., C h i c a g o
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Valandos pagal susitarimą — Pirm.,
antr., treč., ketv. ir seštad.

DANTŲ GYDYTOJAS
7211 S. Artesian Ave.
Valandos pagal susitarimą — pirm.,
antr., ketv. ir šeštad.
Tel. 434-8022

Tel. o f i s o ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskvrus treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai : Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,*.>

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

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

.

D A N T Ų GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
V a i pagal susitarimą: antr , treč..
ketv. 10 v. r y t o iki 6 v. vakaro
T e l . — 778-3400
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Kova prieš okupantą

JAV LB TARYBOS SESIJAI
ARTĖJANT

PER BIBLIOTEKAS
Lietuvos reikalai taip bran sytojų, kurie aiškinosi, kad ne
gūs ir kova prieš komunizmą turi reikiamų dalių.
taip svarbi, kad reikia panau
Rusijoje vis trūksta maisto ir
doti visas galimas priemones ten minta daugiausia duona,
tiems reikalams. Viena iš neuž bulvėmis, kopūstais ir vodka.
mirštinų priemonių yra pa Leningrade didžiąja metų dalį
stangos iiomis temomis kny vaisių negalima gauti. Mėsa
g a s į v e s t i į m i e s t ų i r šiaip taip gaunama didžiuo
universitt* , bibliotekas. J a u siuose miestuose, bet daugiau
gausėja sk učius mūsišKių, ku sia riebalais aptukusi. Mote
rie pradeda dirbti tose bibiio.c- rys dirba sunkiai, atlyginimas
kose. Jie gali reikiamai pa jų mažas. Geriausi darbai,
kreipti
atitinkamų
knygų vadovaujantieji postai dau
užsakymus. Bet ir bibliotekų giausia tenka vyrams. Pasi
lankytojai turėtų reikalauti baigus darbo dienai moterys il
naujų šiais atžvilgiais svarbių gai turi stovėti eilėse prie
knygų, o esamas imti skaityti. maisto krautuvių. Autorius liu
Jei niekas jų nereikalaus ir nie dija: "Trisdešimties metų rusė
kas atgabentų į bibliotekas ne moteris atrodo kaip keturias
ims, kaipgi bus galima tikėtis dešimt penkerių". Į Leningra
daugiau tokių knygų užsaky dą buvo atvykę 6 amerikiečiai
mų.
. .
studentai. Iš jų du nepakėlė
sunkumų ir grįžo į JAV, tre
čias paslydęs ant ledo prasis
kėlė kaukolę, ketvirtas įsi
Viena iš tos rūšies naujau
traukęs į rusišką
gėrimą
sių yra "An American in
susižalojo kepenis. Tik du,
Leningrad". Jos autorius Lopalaikę glaudesnius ryšius su
gan Robinson yra studijavęs
• ten buvusių amerikiečių ko
Cornell universitete, teisių dok
lonija, ištvėrė iki galo.
toratą gavęs Harvardo teisių
mokykloje. Yra buvęs JAV
Bestudijuodamas Leningra
Tarptautines teisės draugijos
de
autorius patyrė teroro pa
pirmininkas, dirbo Sovietų tei
sekmes.
Net pats Leningrado
sės tyrimo institucijoje Lei
deno universitete, Olandijoje, o komunistų partijos galva me
dabar dirba tarptautinės tei ras Popkov dingo. Buvo likvi
duota apie 2000 ryžtingų žmo
sės firmoje Ne ^T Yorke.
nių, kurie vadovavo atsparai
Studentų pasikeitimų prog Leningrado blokados metu.
ramoje jis buvo išvykęs studi Tarp likviduotųjų buvo ir
juoti teisę Leningrado univer Leningrado universiteto rekto
sitete. Labai atidžiai stebėjo rius. Nuėjęs nusipirkti tokio
gyvenimą Sovietų Sąjungoje ir paprasto dalyko, kaip dantų
viską surašė šioje knygoje. Ko pastos, autorius stovėjo ilgoje
kie suvaržymai Sovietų Sąjun eilėje. Kai priėjo, jam pasakė,
goje, rodo įvykis su jo draugu kad yra, jis turi stot į kitą eilę,
olandu, kuris buvo gavęs lei ten užsimokėti, tada vėl ateiti
dimą Sovietų Sąjungoje studi pasiimti, o nupirktoji pasta,
juoti vieno gyvo jų poeto kūry anot jo "turėjo blogiausią sko
bą. Metus laiko studijavęs, jis nį". Nupirktos slidės buvo su
norėjo iš Maskvos nuvažiuoti į klijuotos iš dviejų gabalų, ir
Leningradą pasimatyti su tuo išėjus slidinėti persiskyrė.
poetu ir sovietinė Inotdiel įstai
Priespauda krašte neišpa
ga nedavė leidimo.
sakyta. Autorius liudija, kaip
žinomam sportininkui dėl poli
Sovietų pramonėje, jeigu
tinių motyvų nebuvo leista su
darbininkai išdirba skirtas
sava komanda vykti į Austri
normas, tai kitiems metams
ją. J i s paprašė leidimo emi
uždedamos dar didesnės. Jei
gruoti. Už tą jį tuojau atleido iš
padidintos normos neišpildo
tarnybos. Jo žmoną, gydytoją,
mos, tai nukenčia fabrikas ar
taip pat atleido. Ji buvo mė
pavieniai darbininką;. I adėl
giama ligoninėje, bet viršinin
laikomasi atsargumo su ga
kas turėjo klausyti KGB įsa
mybos sparta.
kymų. Kai taip nuskriausta
Sovietų knygynuose yra kal šeima pradėjo bendrauti su
nai propagandinių Markso, vakariečiais, prie jų buto apsi
Engelso, Lenino, Brežnevo raš gyveno KGB sekliai, kurie tu
tų, bet Robinsonas niekaip ne rėjo teisę naudotis ta pačia vir
galėjo gauti civilinės teisės ko- tuve ir ta pačia prausykla. "Ir
dekso,
nes
t r ū k u m a s metų bėgyje, liudija knygos au
popieriaus jį plačiau spausdin torius, aš pažinau visokios rū
ti. Autorius liudija, kad pri šies žmonių tokioj padėty, kaip
vilegijuoti sovietų pareigūnai šie".
gauna vadinamus D rublius,
kuriais galima pirktis prekių
specialiose krautuvėse, kur lai
Vienas intelektualas, pada
komos užsieninės prekės ir kur vęs prašymą emigruoti, nete
tokių D rublių vertė 6 ar 8 kar kęs tarnybos, nebegalėjo gauti
tus didesnė.
kitokio darbo, kaip keltuvo sar
go nakties metui. Vieną naktį
kažkas patraukė pavojaus sig
nalą, ženklinantį sutrikimą.
Kai nuėjo patikrinti, jį trys ne
pažįstami sumušė. Nelaimin
gasis tą įvykį užrašė sargo
knygoje. Sekančią naktį jau ra
do tuos puslapius išplėštus. Tai
vis tokie paslaptingi mušimai,
apie kuriuos mes žinome ir iš
Lietuvos pogrindžio spaudos.
Tai praktikuoja Sovietų Sąjun
goje KGB. To dar negana. Ki
tu atveju tas pats disidentas,
kuri autorius vadina Uja, atsi
sėdo į kėdę, paslaptingai, kaip
autorius spėja, suteptą tik So
vietų S-goje žinomu suskystin
tu muštardos gazu, ir tas skys
BenGiabuty studentai gy tis žiauriai sužalojo jo odą.
veno si kitais, kas apsunkino Kitu atveju panašiai paslap
studija • ,ią. Leningrado uni tingai buvo apdegintas Rubinversiteto bendrabuty buvo stu steinas, kad draugai jį be
dija kam i .rys, * * iam? nebu sąmonės nugabeno ligoninėn.
vo švi*"-4, ,.tbu o rvėdi . ir tik
P a n a š ū s paslaptingi muši
trys st, iai dėl $0< ,ų fi r «to
studentų. Jo paties kamoary mai, užmušimai, apdeginimai
elektros lizdai buvo sužaloti ,r kartojasi ir Lietuvoje. Tą liu
nebuvo dalių juos pataisyti. dijantieji šitokie veikalai, kaip
Šviesa nuolat blykčiojo. Dau Robinsono apie patyrimus
rekomenduotini
gelis durų buvo sugedusios, Iveningrade,
kad arba nebuvo įmanoma jų jauniems žmonėms,ir jų reikia
užrakinti, arba užrakinus —
eikalauti bibliotekose.
atidaryti. Autorius Saukėsi tai
J. Pr
Studijuodamas Leningrade
autorius neturėjo teisės pykti
toliau nuo miesto, kaip 18 my
lių. J a m reikėjo šešias savai
tes vesti derybas, kad būtų iš
leistas iš Sov. Sąjungos Kalėdų
atostogoms.
Komunistinėje
sistemoje nėra akstino uoliau
dirbti. Knygos autorius sako:
"stebėti rusus darbe — tai stu
dijuoti organizuotą neaktyvu
mą. Dauguma žmonių simu
liuoja, dirbdami kaip galima
mažiau". Didesniuose mies
tuose be specialaus leidimo ne
galima apsigyventi.
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Spalio 23-24 į St. Petersburg
Beach, Floridoje, rinksis JAV
LB X-osios Tarybos nariai pir
majai sesijai. Tuo metu bus
nustatytos gairės JAV LB
veiklai, išrinkti jos vykdomieji
organai.
J A V LB T a r y b o s
u ž d a v i n i a i , funkcijos
JAV LB Taryba yra vyriau
sias JAV LB organas, ją suda
ro 59 išrinkti Tarybos nariai,
10 Apygardų pirmininkų ir
Krašto valdybos nariai.
Taryba nustato JAV LB
veiklos kryptį ir būdus, priima
ir keičia LB Įstatus ir Taisyk
les, renka trejiems metams
JAV LB Krašto valdybos
pirmininką ir tvirtina JAV
LB Krašto valdybos narius. Be
to, renka LB Garbės teismą ir
Kontrolės komisiją; tvirtina
LB Krašto valdybos sąmatas,
veiklos
planus,
finansų
apyskaitas ir sprendžia kitus
LB Įstatuose ir Taisyklėse
numatytus reikalus. Tarybai
vadovauja Tarybos Prezidiu
mas. Jis šaukia Tarybos sesi
jas, vadovauja sesijų posė
džiams, skelbia
Tarybos
nutarimus, derina Tarybos
darbą, atstovauja Tarybai,
palaiko ryšius su Krašto valdy
ba, Garbės teismu ir Kontrolės
komisija. Tarybos nario parei
gos yra dalyvauti Tarybos
sesijose ir aktyviai jungtis į jos
darbus.

JAV LB-ei, vykdo Tarybos
nutarimus ir Įstatų uždavi
nius,
organizuoja
lietuvių
tautinę, švietimo, kultūros,
politinę, socialinę ir kitokią
veiklą ir jai vadovauja. Taip
pat telkia lėšas savo uždavi
niams vykdyti, rūpinasi lietuvių kultūros ir Lietuvos reika
lų informacija amerikiečių ir
savųjų tarpe; palaiko ryšius su
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba bei lietuvių
veiksniais ir sambūriais ir su
JAV įstaigomis bei pareigū
nais.
Kitos Bendruomenės
institucijos
JAV lietuvių švietimui bei
auklėjimui organizuoti ir
tvarkyti veikia JAV LB Švie
timo taryba.
Kultūriniams
uždaviniams veikia JAV LB
Kultūros
taryba.
Lietuvių
visuomeniniams
ir poli
tiniams uždaviniams veikia
Visuomeninių reikalų taryba.
Prieš trejus metus įsteigta
Socialinių
reikalų
taryba.
Bendruomenės Garbės teismas
aiškina J A V LB Įstatus bei
Taisykles, lietuvių tarpusavio
nesusipratimus, rinkimų skun
dus ir kitus klausimus. LB
Kontrolės komisija atsakinga
LB Tarybai už LB KV ir LB
institucijų kasų, turto, išlaidų
teisėtumo, protokolų ir raštų
tiktinimą.
Ko laukiama
iš š i o s sesijos?

Krašto valdyba
Artėjant sesijai, kiek girdėti,
Krašto valdybą
sudaro
pirmininkas ir jo pasirinkti bei didžiausias dėmesys krypsta į
Tarybos patvirtinti K V nariai. kandidatus Krašto valdybai.
LB Krašto valdyba atstovauja Kas vadovaus JAV LB trejus

Lietuvių grupė su komisijonierium Bemard
Carey. respublikonų kandidatu i Cc^k apskrities
tarybos prezidentus.
Prieky; ,Į y?irėe: I. Bub
lienė, J. Oksienė, A. Kazanauskirr.ė. Oksaitė; ant

metus? Šiuo metu vyksta
pasitarimai ir dar nėra išryškė
ję, kiek turėsime kandidatų į
K V pirmininkus. Reikia tikė
tis, kad, kaip ir praeityje, atsi
ras užtektinai kandidatų, kurie
yra pasiryžę savo laiką skirti
Lietuvių
Bendruomenės
veiklai.
Šaukiant šią sesiją, Tarybos
prezidiumas suskirstė Tary
bos narius į atskiras komi
sijas, paskyrė komisijų vado
vus. Veiks šios komisijos:
švietimo, ekonominė-finansų,
politinė-informacinė, kultūros,
organizacinių reikalų, sociali
nių reikalų, religinių reikalų ir
jaunimo reikalų. Reikia tikė
tis, kad tų komisijų vadovai
atvyks tinkamai pasiruošę.
Tikslingiausia būtų, kad tos
komisijos aktyviai veiktų ir
tarpsesiniu metu. Pavyzdžiui,
organizacinių reikalų komi
sija turėtų įsteigti pakomisę, ^
kuri nuolat rūpintųsi Įstatų ir
Taisyklių peržiūrėjimu
bei
papildymu. Nors šie metai yra
Lietuviškų parapijų metai, reli
ginė komisija niekuo nepa
sireiškė, o KV pačiai teko
ieškoti talkos. Reikia tikėtis,
kad su parapijų metų pabaiga
neužsibaigs Lietuviškų parapi
jų metų komiteto veikla, o bus
papildyta Tarybos religinės
komisijos idėjomis.
Praeitais metais IX-tosios
Tarybos sesijoje Bostone, į
kurią buvo susirinkę labai
mažas skaičius Tarybos narių,
buvo pasiūlyta ir nubalsuota
sekančią Tarybos sesiją šauk
ti Floridoje. Vėliau tas klausi
mas vėl buvo perbalsuotas
korespondenciniu
būdu.

ro; eilėj: prof. B. Račkauskas. K. Oksas, P. Jur
kus, B. Juodelis. J. Talandis. Bemard Carey, A.
Mi.ūnas, kun. J. Prunskis. V. Garbonkus, V.
Adamkus.
Nuotr. Vytenio Milūno

SKIRTINGI
PASAULIAI
Ištraukos iš romano
ANDRIUS NORIMAS
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„Nusipirkau jau ketvirtą kartą naują rašalo
buteliuką, bet ir šitas negeras, atrodo, su vandeniu
sumaišytas arba kas nors pripylė vandens. Ketvirtą
buteliuką negaliu atidaryti, vaikai taip pat nesuge
bėjo, o Jonas serga, guli lovoje, nors jau buvo pradė
jęs vaikščioti. Jis turi sklerozę, negali valgyti mėsos,
bet neklauso daktaro ir valgo, nes labai mėsą mėgsta
ir labai sūriai valgo. Todėl ir serga.
„Aš taip pat turiu tokią pat sklerozę, bet saugojuos, valgau tik virtą mėsą, dažniau vištieną.
nevalgau net sriubos iš kaulų ar iš mėsos, todėl ir
nesergu. Petronėlė man pavydi ir net pyksta, kad aš
tokia sveika. Žmonės netiki, kad esu jau 77 metų
amžiaus.
Poros dienų laikotarpy atėjo ir sesers Petronėlės
laiškas.
..Mielas Rolandai,
„Gavome Tavo laišką. Labai mus sugraudino
Tavo rūpestis apie mus. Iš tiesų net sąžinė graužia,
kad Tau teko padaryti tiek išlaidų. Padėkok nuo mūsų
visų Silvijai už jos pasiaukojimą ir triūsą. Be reikalo
jūs mus taip lepinat, nes ne taip jau blogai gyvenam:
na, bet taip įdomu gauti siuntinį iš už jūrių-marių.
kad vaikai nekantraudama kasdien skaičiuoja dienas,
kada jis turi ateiti. Aš labai Tau ir Silvijai esu dėkm
ga už grimą, na. ir už visa kita. nišku Dabar m« s

NUSIKALSTAMUMO
PROBLEMA
JONAS MIŠKINIS
re I^ombrozas ėmėsi nagrinėti
kalinių antropologinius duo
menis. Šie tyrimai padėjo j a m
suformuluoti
antropologinę
nusikalstamumo
priežasčių
teoriją. P a g a l šią teoriją nusi
kalstamumas y r a biologinis
reiškinys, visiškai natūralus ir
net būtinas, k a i p gimimas,
mirtis, psichinė liga ir kt. Žo
džiu nusikalstamumo priežas
timis buvo laikomos įgimtos
žmogaus savybės. C.Lombrozas. ištyrinėjęs tūkstančius nu
sikaltėlių, bandė nustatyti an
tropologinius,
anatominius,
fiziologinius ir psichologinius
požymius, būdingus nusikaltė
liams (pvz. žudikams, žaginto
jams, vagims). J i s matavo nu
sikaltėlių kaukuoles, ūgį, svorį,
galvos apimtį, kūno tempera
tūrą; tyrinėjo veido, ausų, no
sies, burnos, dantų formą; plau
kų, odos spalvą, jautrumą,
refleksus, smegenų anomali
jas, žiaurumo, moralinių jaus
mų pobūdį ir t. t. Buvo mano
ma, k a d reikia sudaryti
sistemą, pagal kurią būtų gali
ma nustatyti apsigimusio po
Dauguma pasisakė už Floridą. žymius ir, netaikant teisminės
Išrinkus X-tąją Tarybą ir artė procedūros, iš anksto užkirsti
jant sesijai, keletas naujos nusikaltimui kelią.
Tarybos narių kreipėsi į Prezi
Kiti —, psichopataloginės
diumą, kad būtų persvars
nusikalstamumo
priežasčių
tytas sesijos vietovės klausi
teorijos
šalininkai
—
stengiasi
mas,
siūlydami
daugiau
įrodyti,
kad
nusikaltėlis
visa
centrinę vietovę — Chicagą.
(Chicagos apygarda turi per 20 da yra psichopatas arba pro
Tarybos narių ir juos visus vež tiškai atsilikęs asmuo. Šios teo
ti į Floridą — per didelis liuk rijos šalininkai neatsižvelgia į
susas). Taigi, neaišku, kiek tai, kad psichologijos kilmė
Tarybos narių susirinks į šią yra ne somatinė, o socialinė.
Tačiau mokslo istorija rodo,
sesiją.
kad normalioms socialinėms
Buvusios Krašto valdybos sąlygomis gyvendami psicho
darbai kalba už save. Nors patai n e tiktai nepadaro nusi
keitėsi Visuomeninių reikalų kaltimų, bet gali tapti įžymio
tarybos pirmininkai, darbas mis asmenybėmis.
nesustojo ir buvo ginami lietu
Nemažai teorijų aiškina nu
viški reikalai. Kultūros Tary
sikalstamumo priežastis so
ba išplėtė savo veiklą, ir dabar
cialiniais veiksniais. Dabar
visi žino apie JAV LB Kultū
paplitusi mokslinės — techni
ros Tarybą. Naujai įsteigta
nės revoliucijos nusikalstamu
Socialinių reikalų taryba per
mo teorija. P a g a l ją, nusikals
trumpą laiką spėjo išgauti
tamumas plinta dėl to, kad
valdžios paramą lietuviškos
sparčiai auga miestai, plinta
senelių sodybos statybos reika
urbanizacija, pramonė, auto
lams. Švietimo taryba, tyliai
matizacija. Itin populiari yra
dirbdama, gausiai parėmė
daugybės veiksnių teorija, kur
lituanistinį švietimą finan
nusikalstamumo
priežastimi
sais. KV-bos pirmininkas ir
laikomi įvairūs biologiniai, fi
kiti valdybos nariai Lietuvių
ziologiniai, psichiniai, psiBendruomenės labui paaukojo
schologiniai bei socialiniai
nesuskaičiuojamas valandas
veiksniai. Priskaičiuojamašimlaiko.
tai įvairiausių
nusikaltimo
Baigiantis
k a d e n c i j a i , priežasčių.
jaučiuosi, kad savo pareigą
Kai kurių stebėtojų nuomo
atlikome. Reikia tikėtis, kad ir ne, didžiausia visų šių teorijų
toliau Lietuvių Bendruomenės klaida y r a tai, kad jos nusi
veikla bus paremta tiesa, kalstamumą laiko amžinu reiš
teisingumu ir pasiaukojimo kiniu, būdingu visai žmonijai,
dvasia.
ir nemato galimybių jį likvi
Jonas Urbonas duoti.

Pasak tyrėjų, atskiri nusi
kaltimai, padaryti tam tikroje
visuomenėje, sudaro visumą,
kuri stabdo tos visuomenės so
cialinę pažangą.
Nusikaltimai dažnai pada
romi, susiklosčius gyvenimo
aplinkybėms,
susiformavus
neigiamoms žmogaus pažiū
roms ar įpročiams. Kuomet vi
suomeninių reiškinių procese
dažnai pasikartoja šie atsitik
tini faktai tampa dėsningu
reiškiniu, vadinamu nusikals
tamumu.
Nusikalstamumas
turi priežastis, įvairias vysty
mosi tendencijas, būdingas at
skirų socialinių — ekonominių
sudėčių visuomenėms.
Kad būtų galima sėkmingai
kovoti su nusikalstamumu, rei
kia žinoti jo priežastis bei ap
linkybes. Šis klausimas domi
n a ne tik kriminologus, bet ir
sociologus, filosofus, pedago
gus, ekonomistus, visuomenės
ir valstybės veikėjus. Pavyz
džiui, italas psichiatras Čeza-

susirūpinę, kaip Jums kuo nors atsilyginti. Ruošia
mės nors knygų nusiųsti, arba kokių nors lietuviškų
tautiškų išdirbinių. Pas mus yra speciali parduotuvė
tokiems dalykams. Ten parduodami gintaro, medžio
išdirbiniai, rankinukai su lietuviškais raštais,
audiniai, žiurstai, pirštinės, šalikai ir pan. Gal Jums
norėtųsi ką nors turėti, tai būtinai parašyk. Ir
parašyk, kokių knygų Tau prisiųsti. Noriu Jums
nusiųsti Maironį, Putiną, Vienuolį, Žemaitę. Parašyk,
kad Jums įdomu.
„Mama irgi džiaugiasi būsimais tualetais. Su ja,
matai, yra taip — sena jau, keista. Iš tolo tai, aišku,
atrodo daug lengviau. O skundžiasi ii gal ir be reika
lo. Ji pati užsispyrus gyventi Kaune, nes ten yra
adventistų. Užtat ten labai sunku gauti kambarįVilniuje ji nenori, kad rasčiau jai kambarį, o pas mus
gyvena laikinai, nors tas .laikinai' — pusė metų.
„Atskiro kambario mes neturim, taip, kad Danu
tei tenka užleisti jai savo vietą ir miegoti, ruošti
pamokas kur papuola. Ji gi šito nelabai vertina, ir jos
pretenzijos kartais labai išnervuoja Joną, kūnam bet
koks susijaudinimas yra labai pavojingas. Ji šito
negali ar nenori suprasti, nes išskyrus Bibliją ir savo
sveikatą, apie nieką negalvoja ir neturi supratimo.
Taip. kad Tu mane bari be reikalo.
„Man labai sunku suderinti visus tuos reikalus ir
santykius, o Tau iš jos laiškų susidaro, aišku, visai
kitas įspūdis. Bet tiek to. Mes tik susirūpinę, kad ji už
mūsų nugarų gavo Tavo adresą, ir aš nebegalėsiu
pakontroliuoti jos laiškų. O ji gali prirašyti tokių
.glupstvų' ir erezijų, kad iš to gali išeiti kas negero. Aš
Tave prašau — nekreipk dėmesio į jos kraštutinimus
ir jokiu būdu neskleisk jų, nes tuo tik mums pakenk
tum. Nors Tau gal ir pikta skaityti tokius dalykus, bet
sakau Tau — mama visiškai atitrūkusi nuo gyveni
mo ir objektyviai spręsti nieko nebesugeba. Su ja
daug vargo.

„Dabar, nežiūrint to, kad jau baisiausiai Tau
įsiskoiinom. prašome dar vienos paslaugos. Mat, iš
Amerikos daug kas gauna labai gerų vaistų nuo
hipertonijos, kurie duoda gerus rezultatus. Girdėjau,
kad ten yra vaistų ir nuo sklerozės. Mat, J o n a s serga
arterijų skleroze su pamažintu kraujo spaudimu. Aš
pridedu daktaro diagnozę. Gal Tu pasitartum su
Maryte Remėnaite. Kai Jonui būna priepuoliai, tai
spaudimas nukrinta .90-60'. Kai geriau — .120-85'.
Jeigu sužinotum, kad yra kokių vaistų nuo tos sklero
zės, maldauju, atsiųsk. Aš gyvenu nuolatinėj baimėj
dėl jo sveikatos, tas jau tęsiasi dvejus metus. Tai tiek
dėl nelaimių ir bėdų.
„Šiaip pas mus viskas g a n gerai. Vaikai sveiki,
aš taip pat d a r krutu, daug dirbu, darbas įdomus.
Danutė neseniai dalyvavo mokyklos spektaklyje ir
buvo pripažinta žavia artiste. J i iš viso labai gabi.
Rožė jau pradeda savo žurnalistinę karjerą. Šį tą
parašo į Radio Komitetą jaunimo ir vaikų redakcijom
Domisi sportu, fechtavimu, šokiais ir ... kavalieriais.
Danutė, atvirkščiai — knygų pelė. Skaito ir skaito.
„Jonas, kai sveikesnis, rašo straipsnius. Dabar
jam paskyrė didelę pensiją, kaip antros eilės invali
dui. Man taip pat pakėlė algą. Dabar visoj Sąjungoj
buvo visų meno darbuotojų pertarifikacija. Peržiūrėti
visų artistų, solistų atlyginimai, dalis jų atleista,
algos paskirtos pagal darbą ir sugebėjimus. Aš gavau
aukščiausią kategoriją ir labai įsivaizdinu...
„Gabielius dėsto universitete, verčia lotynų poe
tus. Turi tris dukteris. Kai jis buvo atėjęs per mamos
gimimo dieną, aš su juo skambinau keturiom rankom.
Tiesa. Tavo laiškas atėjo lygiai mamos gimimo dieną
ir buvo skaitomas tą ir kitą dieną kokius dešimt
kartų Dar buvo atėjus Elžbietėlė Remėnaite, ir jai
skaitėme.
(Rus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. spalio mėn. 15 d.

jų buvo pareiškę, kad buvome
verti pirmos vietos žymenio.
Tikimasi, kad ir kitais metais
bus atitinkamai gerai pasiro
dyta. Klubui. Spiffs'o organiza
cijoje atstovauja A. Kamiene ir
M. Šilkaitis.
K R E G Ž D Ė S IS S I A U R Ė S

ŽVILGSNIS A T G A L
Jau ir ruduo. Vasara taip
greit prabėgo. Pasibaigė atos
togų malonumai, išvykos, sto
vyklos, gegužinės. Prieš va
saros pradžią nemažai mūsų
studijuojančio jaunimo pasi
puošė daktaro, magistro ar
bakalauro laipsniais. Jie įsi
jungia į lietuvių ir amerikiečių
akademikų eiles, tikėdamiesi
sukurti ne tik asmeninę gero
vę, bet ir praturtinti šio krašto
intelektualų eiles. Lietuviai iš
jų laukia pagalbos mūsų tauti
nio išlikimo ir Lietuvos laisvės
kovos pastangoms.
Pavasarį ir vasarą skambė
jo vestuvinai varpai. Džiau
giamės naujomis lietuvių šei
momis.
Gyvenimo įvykiai sekė vie
nas kitą. Ir vasaros metu lietu
viškoji veikla nesustojo. Pra
leisti ir neužregistruoti faktai
gali sudaryti klaidingą C l e
velando lietuvių vasaros buitį.
Tad, trumpai žvilgterėkime į
praėjusią vasarą ir pamaty
sime, kokių įdomių ir svarbių
veiklos apsireiškimų įvyko.

viams, padėti įkalintiems mū
sų sąžinės kankiniams oku
p u o t o j e Lietuvoje,
daryti
spaudimą, kad būtų išleistas
JAV-se Dariaus - Girėno pašto
ženklas, stiprinti lietuviškas
parapijas ir t.t.
Suvažiavimo
dalyviams
koncertą davė Clevelando vy
rų oktetas su soliste Irena Grigliūnaite.
Vadovas
Rytas
Babickas. Banketo metu dai
navo skautų vokalinis viene
t a s "Budėk". Dirigentas — Al
girdas Bielskus.
Seime dalyvavo Clevelando
vysk. A. Pilla ir vysk. V. Brizgys. Lietuvos vyčių pirminin
ke perrinkta Loreta Stukienė iš
N.Y. Suvažiavimui pirminin
kavo Larry Janonis, jau 20-tą
kartą susilaukęs tokio įvertini
mo ir pagarbos.
Seimą rengė ir globojo Cle
velando Lietuvos Vyčių 25-ji
kuopa, kuriai pirmininkauja
Eugene Kun sitis. Kitas sei
m a s įvyks Philadelphijoje 1983
metais.

LITUANISTIKOS
SEMINARAS
Rugpiūčio 8 - 22 dienomis
Clinton, Ohio, Loyola of the
Lakęs patalpose įvyko devin
tasis lituanistinių studijų semi
naras, kuriame dalyvavo 48
studentai ir lektoriai. Semina
ro programa apėmė tris sritis:
lietuvių kalbą, literatūrą ir so
cialinius mokslus. Dėstytojai:
Mykolas Dnmga. dr. Ant.
Klimas, kun. Juozas Vaišnys. SJ., Violeta Kelertienė, dr.
Ilona Maziliauskienė, dr. R.
Šilbajoris, prof. Algis Mickūnas, prof. V. Kavolis, dr. K.
Eringis. Čia studentai pasisemia Žinių ateities darbams. Iš
jų lituanistinės mokyklos susi
lauks mokytojų, spauda žur
nalistų, visuomenė įvairių sri
čių darbuotojų.
LIETUVOS VYČIŲ
SEIMAS
Rugpiūčio 5-8 dienomis Clevelande įvyko 69-sis Lietuvos
vyčių seimas. J i s buvo trečia
sis Clevelande. Pirmasis buvo
1961 m., o antrasis prieš de
šimt metų — 1972 m.
Ši garbinga organizacija, ku
rios narių daugumą sudaro 3sios ir 4-sios kartos lietuviai,
nuoširdžiai dirba Lietuvos lais
vės reikalui, dažniausiai rašy
dami laiškus bei kontaktuoda
mi JAV Kongreso narius
visais aktualiais Lietuvos ir
lietuvių reikalais.
Seimas vyko Harley House
viešbuty. Organizacija, kuri tu
ri 3514 narių ir 55 kuopos, bu
vo atstovaujama 195 delegatų
ir svečių iš keturių apygardų ir
28 kuopų. Lietuvos vyčiai ne
rodo silpnėjimo Ženklų. Buvo
pranešta, kad įsisteigė šešios
naujos juniorų (iki 16 m. am
žiaus) kuopos su 300 narių.
Raštu sveikino prez. Reaganas, pagrindinės lietuvių or
ganizacijos, draugijos ir pa
vieniai asmenys.
Seime buvo prisimintas Mai
ronis, jo 50 metų mirties sukak
ties proga. Buvo simpoziumai
veiklos ir lietuviškųjų para
pijų
klausimais.
Aptarti
organizaciniai reikalai. Nu
tarta stipriai prisidėti prie ark.
Jurgio Matulaičio paskelbimo
šventuoju bylos, aktyviai da
lyvauti šv. Kazimiero 500 me
tų sukakties minėjime, rea
guoti į neteisingus kaltinimus,
metamus žydų žudyme lietu

REIŠKIASI VIETINIAI
POETAI

Arch. E. Kersnausko priežiūroje atstatomas Lais vės paminklas prie
DMN P lietuvių parapijos baž nyčios.
Bacevičiaus
Nuofcr v

FESTIVALIS

Tautybių festivalis, įvykęs
rugpiūčio 4-8 dienomis E. 185
gatvės rajone, sutraukė arti
20,000 dalyvių. Lietuviai čia
JAV-se turime per 100 lietu
buvo gražiai atstovaujami:
viškų parapijų ir 8 misijas.
"Gintaro" valgykla maitino
Nuo 1871 m. Amerikoje buvo
mugės lankytojus, Čiurlionio
įkurta arti 170 parapijų. Lietu
ansamblio kanklininkės atli
vių kilmės kunigų dabar Čia
ko vieno vakaro programą,
priskaitoma apie 500, kurių be
Gintaras Karosas iš Bostono
veik pusė dirba parapijose. Lie
buvo atvežęs liet. namelį, kur
tuviai kunigai yra suorgani
buvo pardavinėjami įvairūs
zavę į Kunigų vienybę, kuriai
priklauso apie 180 kunigų. Sei
m a s vyko rugpiūčio 4-5 dieno
mis tame pačiame viešbuty
kaip ir Lietuvos Vyčių seimas.
Dalyvavo 20 kunigų su vysk.
V. Brizgiu. Daug dėmesio bu St PETERSBIRG
vo skiriama lietuviškų para
pijų metams, kurių temomis
K L U B O VALDYBOS
kalbėjo kun. G. Kijauskas, S. J.,
RINKIMAI
Dievo Motinos parapijos kle
bonas ir kun. J. Bacevičius, fev. Kai JAV piliečiai lapkričio
Jurgio parapijos administra mėnesį balsuos už naujus Se
torius. Kleb. kun. G. Kijausko nato ir Atstovų rūmų narius,
vadovaujama parapija suva Lietuvių klubo nariai to pačio
žiavimo dalyvių laikoma pa mėnesio pradžioje rinks naują
klubo valdybą, direktorius ir
vyzdine lietuviška parapija
revizijos komisiją. NominaciLietuviškų parapijų metų j ų komisija jau pradėjo ieškoti
simpoziume buvo mėginta nu- kandidatų visoms pozicijoms,
statyti liet. parapijų prioritetą: Paprastai prieš rinkimus yra
religinis atsinaujinimas lietu- daug kalbų, spėliojimų, užmeviškoje dvasioje, sugrąžinti lie- timų, patarimų, bet į kandida
tu vius į savo parapijas, pašau- t t i s retas kuris pasisiūlo savaliečiu piatesnis dalyvavimas noriškai. Dažniausiai daug
parapijos veikloje, dvasininkų prašymo reikia, kol vienas ki
bendravimas su parapiečiais, tas sutinka, ypač į aukštes
jaunimo įjungimas į parapijas nius valdybos postus. Mat, at
ir t.t.
rodo, geriau, kada asmuo yra
Aptarti liet. kalba mišiolo įprašomas, o ne pats pasisiū
reikalai (mišiolas jau atspaus lo. Taip bent mes jau esame
dintas); 1984 m. — šv. Kazi įpratę.
miero metai, kurie bus pradėti
Romoje.

liet. suvenyrai ir lipinukai.
Festivalio
parade
žygiavo
skautai, ateitininkai, LB dar
buotojai, Lietuvių namų vado
vybė ir d a u g lietuvių. Petro
Maželio suprojektuota "Vargo
mokykla" pagal Rimšos skulp
tūrą laimėjo pirmą - aukščiau
sią dovaną.
Festivalio rengime daug ini
ciatyvos parodė Lietuvių na
mų direktorių tarybos pirm.
Zenonas Dučmanas.

LIETUVIAI FLORIDOJE

,.,
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LIETUVIAI TAUTU
FESTIVALYJE
Kasmet Spiffs organizacija St.
Petersburge ruošia jau pagar
sėjusį Tautų festivalį. Tas fes
tivalis rengiamas kiekvienų
metų vasario mėn. pabaigoje.
Kadangi pasiruošimai festi
valiui pradedami gana anks
ti, tai senosios klubo valdybos
pareiga tuose pasiruošimuose
dalyvauti. Šią savaitę buvo
pasirinkti maisto ir meno
rankdarbių parodos paviljo
nai ir sumokėta reikalinga
nuomos kaina. Maisto gamy
ba bei paroda jau turės rūpin
tis naujoji vaidyba. Lietuviai
yra žinomi gražiu paviljono iš
puošimu bei skaniai paruoštu
maistu. Praeitame festivalyje
lietuviams buvo paskirtas ant
ros vietos medalis, nors patys
rengėjai ir daugumas lankyto

Yra malonu dalyvauti pasi
rodymuose menininkų, atvy
kusių iš kitų vietovių, bet taip
pat įdomu ir sveikintina, kai
duodama proga pasireikšti ir
vietinėms pajėgoms. Pernai
ypač gausiai buvo lankoma
vietos menininkų paroda. O
praeitą sekmadienį po pietų
klube poeziją skaitė vietiniai
kūrėjai: Feliksas Breimeris,
Stasys Vaškys ir Leonas Vir
bickas.
Feliksas Breimeris yra išlei
dęs poezijos knygą — "Skam
bantis laikas". Paprastai po
pietinės meninės programos
dalyvių yra mėgiamos, Tad ir
šį kartą klube svečių dalyva
vo žymiai daugiau negu per
vien tik reguliarius pietus.
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Kam mokėti nuomą — geriau morgscių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom,
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokd
jimas. Savininko paskola iš 10%.
Brighton Parke.
IŠNUOM. 4 kamb. butas Brighton Dailus pensininkui medinis namukas.
Parke. Skambint po 1-os vai. popiet 2 po 4 kamb. Alum. langai Naujai atrementuotas. 42-os ir Artesian Apyl.
tel. 247-3838.
-'
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas,
IŠJOJOM, namas su galimybe pirkti. Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai.
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl
2 miegamieji. 63-čios ir Sakramento
*
»i
apyl. Vaikai ir gyvuliukai OK. 450
Skambint 416-7871
c
~.
dol. mėn. Aptvertas kiemas. 2 maš. ga
UMATTIS
BEALTI
iJtj
••*
ražas. Kreiptis j Mary Aim (angliškai)
2951
We»t
6Srd
Strml
tel. 766-7850, Extension 428 dienomis.

IŠNUOM. 6 kamb. butas, 1-me aukš
te Cicero-Parkholme. Suaugusiems, be
vaikų, be gyvuliukų, nuo lapkr. i d.
Skambint 863-1594

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
Mew Jersey, New York ir Connecticut
"lietuviam*'
Ka* ieKadieių 1* WEVr> 8toti«*
M»w Tork« nuo $ iki S vai. vakaro.
97.1 m*c. F a - Taippat k',au«yk:t6s
"Uuslc of L,ith-jania" profran&oa k*»

n •«• Minl^ wo__*•« f*

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1AI savininkai

BELL REALTCRS
i.

B A C E V I Č I Ų

P A R D A V I

M

UI

VA

Parduodami 2 miegamo kamm. kom
plektai: vienas raudonmedžio, antras
šviesaus medžio. Skambint 789-1092
arba 778-5454.
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LOME

KILIMUS IR BALDUS
Plaunamo ir vaškuojama
vlaų rūUi| grindi*.

BUBNYS

> « • » *#>r

Tel — RE 7-5168
M I S C E L L A N E O U S
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M. A. i I M K U S
IKCOMS TAX asRVica
MOTABT PUBLIC
U N S. MapIewood, teL 2*4-7450
Taip pat daromi VKRTIUAI.
QIMIN*y UkrUtlmal. pildomi
PirJETTBfta P R A J T M J L I ir
<<tokl« blankai.

NEDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, TXL 60632, teL 927-5980
-^».-^>wrtCTrariPa.-jr.i"—>aL~j*w",'.Tiii*wiT<
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TELEVIZIJOS

Spalvoto* ir papraato*. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimą* ir rr*isymaa„

i a 11n k %

TV

2646 W. 89 S t , teL 776.1486
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A.

VILIMAS
M O V I N G

Kpdraujtas psrkraustymas
Įvairių atstumų
T*i. H M M arba J76-5096
ww«tm»«mTtitmtnHiHHii«uuiiiuiu

M OV I N G
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V. SASNAUSKAS
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SIUNTINIAI i LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

atlieka visus
CEMENTO
DARBUS
Naujus ir pataisymus
TeL — 476-8402

Master Plumbing

'•

U o n M d , Boodad, laturad
Nauji darbai ir pttai«ymai. Virtuvėa
ir vonioi kabinetai. Karamikoa plyta•« Karite vandeni tankai. Flood conaroi. U2*ikiraJc vamzdllai ilvalomi
elektra. Palikit* pavardę ir telefoną —
i:etuvi3kai.

SERAPINAS 636-2960
mimmiimiiummiiiHMMiriifiminnmii

NAMŲ APSITVARKYME

RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
' namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
į su patyrimu, už prieinamą kainą, pa-, ^ .
ii ; dės, skambinant po 6-os vai. vakaro.

T«tof. — WA 5-806S
Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",

į^SSBOOK
SAVINGS' • • • $ 0 0 » «
tfc* *a? w*r t»

*«• ut for
fin ncin
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nes jis plačiausiai skaitoma* lietuvių

NAMŲ APŠILDYMAS
Išvalau ir įdedu \ i « j rūšių
Pečius ir Vandens šildytuvus
A BANYS — TeL 447-8806

dienraStis, gi skelbimų kainos y r t vi
siems prieinamos.
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parapijos auditorijoje. Dr. Da- **••.DMM
g» s KM
DR. <WSOTJ)
JOKŪBAS STTJKA1
nutė Bieliauskienė kalbės apie
W«tchyng, N. i. STTOflO
kelionę per Kiniją ir Tibetą.
234 Sunlit Driv*
Pranešimas bus iliustruotas
T*l — ^01) 753-S63C
skaidrėmis.
Susirinkimas yra atviras, ir
visi kviečiami atsilankyti.

\&2staį vflar-Jnalfrnportuoflkvepalai, gydomo* žotSa Irti.
Važiuojamos kėdės, ramentai ir kt, pirkti ar nuomotu
Nemokamai supakuojama de -ana*.

t!i*f

viai supranta švietimo svarbą kmxs±a
perkrau-to baidu,
Telef. — 476-3950
ir jį remia.
kftiu daiktu*. Ir ii toli mitsto 1*4Mečys dimai ir pilna apdranoda.
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Mlmama MASTER CHARGE ir VISA

™* J»*

1 & J. PHARMACY
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IŠNUOM. švarus moderniškas apšild. 6629 S. Kedide Ave. — 778-»S3
3-jų miegamų butas apyl. 59-os ir CaMllllllllllllliUtlHIIIIIUII
lifornia Ave. "Built-in" virimui pe
čius. Šaldytuvas. 350 dol. mėn. Tik
suaugusiems. Rekomendacijos reika
lingos. Skambint teL 789-1092 arba
M I S C E L L A N E O U S
778-5454.

Puikus oras ir graži Seminole Parko aplinka sutraukė
daugiau kaip pusantro šimto
dalyvių į šių metų pirmąjį pik
niką. Piknikas, kaip papras
tai, buvo surengtas trečiadie
nio
vidudienyje.
Dalyviai
turėjo progos pasišnekučiuoti,
pabandyti laimę "laimės šuli
ny", dalyvauti varžybose ir
pasisotinti gausiu ir skaniu
maistu. Teko girdėti, kad šei
mininkės pradėjo gaminti pie
tus net kelias valandas prieš
saulės patekėjimą. Ta pat pro
ga buvo platinami bilietai spa
lio 23 d. LB apygardos suva
žiavimo ruošiamam vakarui,
renkamos aukos švietimo rei
kalams. Šiemet apylinkėje su
rinktos aukos švietimui žy
miai viršys pelnai surinktą
sumą. Atrodo, kad nežiūrint
ekonominių sunkumų, lietu-

T » U T O . a S « t o s Hali Lnlver»it«to »to-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 W.69th Street Tei. 776-4363

čiam tvarkingam vyrui. Galimybe nau
dotis virtuve ir kitais patogumais.
Marųuette Parke Skamb. 778-1636.

LB A P Y L I N K Ė S
PIKNIKAS

Lietuvos atsiminimai

Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Clevelando
skyriaus narių susirinkimas
vyks šį sekmadienį, spalio 17
d., 11:30 vai. R. Dievo Motinos

HJfLOMPJAMA — F O B

Kai tik pirmieji šalnos ženk
lai pasirodo Kanados ir Šiau
rinės Amerikos laukuose, eilė
automobilių su lietuviškais lipinukais patraukia pietų link.
Tai taip vadinamos "šiauri
nės kregždės". Namai ir kondominijai, per vasarą buvę
tušti, pradeda pildytis kana
diečiais ir grįžtančiais iš Chicagos, Detroito, Wisconsino,
Šiaurinio Michigano, Maine ar
kur kitur. Klebonas džiaugia IŠNUOM. 3-jų kamb. apstatytas butas ntmuiiiiHiftiiiHnuHHiiniiiniiaumiiH
si, matydamas sekmadieniais Marųuette Parke. Skambint po 7 vai.
BUTŲ NUOMAVIMAI
pilną bažnyčią. Klubo direkto vakaro tel. 737-7568.
Draudimą* — Valdymą*
riai iš sandėlio ištraukia pa
pildomus stalus ir kėdes. Ruo IŠNUOM. (Ciceroje) kambarys su vir Namų pirkimo* — Pardavimą*
šiami veik kasdien sutiktuvių tuvės privilegijomis dirbančiai lietuvei
INCOME TAX
baliukai. Žodžiu, veikimas vi moteriai. Skambint 863-1594.
sapusiškai pagyvėja.
Not&riatM — Vertimai
IŠNUOM. mieg. kambarys nerūkan

KUNIGU VIENYBĖS
SEIMAS

KELIONĖ
TOLIMUOSIUOSE
RYTUOSE

CLASSIFIED ADS
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TILTAS PER NERĮ
Valė

Marcinkonytė

Dviejų Seimų garbingam atminimui

Rašytoja gimusi ir užaugusi lenkų
okupuotam Vilniuj, lietuvių patrijotų
šeimoje. Jos knygos tema įdomi tuo,
nes joje aprašoma dviejų šeimų išgy
venimus lenkų ir vokiečių okupacijos
iffifiifiifiiHtininiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiiiuii
metais, ši knyga, kaip pati autorė pa
įvairių prekių nasirinkimas nebrangiai sisako, yra jos gyvenimo neatal wno- „
ii mūsų sandčlio
ji dalis.
L .
OOSMOS P ^ R C E I - 8 EX PRESS
Knyga gražiai išleista. Viršelis ir
2501 W. 6»th S t , Chicago. IL 90«2» aplankai piešti Julytės NeverauskaitėsVasiliūnienės. Atspausta
"Draugo"
SIUNTINIAI j LIETUVA
spaustuvėje 1982 m
Kaina su per
siuntimu $5.85.
Tel. — OT5-2737

3206! 3 We*t 95th Street
Telef. GA 4-8654

Mutual Federal
Savinas and Loan

'Rrt

2212 WEST CERMA< ROAD CHICAGO. ILL 60608
Peter Kazanauskas Pres.

Te! 847 774 7

n U M < * o * . T u » . F r l , * - 4 Thur.»-8 S«t. * - l

SERVING CHICAGOI.AND SiN( E 1905

j

Vytautas V'aSantinas
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Užsakymus siųsti:

Remkite tuos verslininkus, ku-

DRAUGAS, tflfS W. 6Srd St
Chicago, IL 60629

. rie skelbiasi dien. „Drauge".

MUŠU KOLONIJOSE

tė. Ji yra paruošusi ir su dideliu
pasisekimu atlikusi keliose vie
tose Maironio minėjimo progra
mą. Trečią valandą rinksimės į
Dangaus Vartų kapines savo
mirusiu aplankyti. Bus šventina
mi prelato Vasio ir kitų naujai
pastatyti paminklai. Grįžus koplyčion bus Mišparai — t a C re
tai ir mažai kur begiedami. Šia
proga, jei dar kas norės, galės
įsigyti Galdiko paveikslu.
Kaip visada, apie savo atvykimą
prašoma pranešti iki spalio 25

Miškų iškirtimas Himalajuose - pavojus Azijai

Neapgalvotas mišku kirtimas
Vienas Jungtinių Tautu šiuo
esančią
tvorelę
ir
sustojo
—
su
Hartford, Conn.
Himalajų pašlaičiuose graso di klausimu specialistas sako: "Sta
stojo plakusi ir Jono širdis.
džiai Azijos daliai gamtos kata tūs Himalajų kalnu šlaitai yra
NAUJA PARAPIETfi
Jonas Alavošius gimė Anglijo
strofa, įspėjimą yra padaręs prof. labai jautri ir pažeidžiama eko
je. Prieš daugelį metu atvyko į
Jank
Ivan iš Colorado universi loginė sistema. Miškų iškirtimas
Neseniai vieno gražaus sek
JAV ir čia išgyveno iki mirties,
teto,
kuris
taip pat yra Jungtiniu sukels katastrofiškus potvynius ir I
madienio popietę lietuvių Žvč.
įsigijęs elektriko profesiją, dirbo
Tauty koordinatorius nustatyti, žemės nuošliaužas, nuo kurių žus į
Trejybės bažnyčioje kun. J. Ma
joje mielai patarnaudamas vi
kaip tarp savęs veikia aukštumu daug žmonių ir bus sunaikinti i
tutis, parapijos klebonas, pa
siems, ypač lietuviams. Priklau
ir žemumų gamtinis išsivysty brangūs derliai ir žmonių tur-1
krikštijo Genės (Stankaitytės)
sė Sv. Kazimiero lietuvių parapi
mas.
tai.
ir dr. Jono Zdanių dukrelę Kri
jai, chorui ir Lietuviu Labdr. drDėl pavojaus, kuris graso Hi
stiną Pranute Viktoriją. Krikš
Pagal prof. Ivan dabartinė
jai, kurios atstovai palydėjo jį į
malajų
kalnams ir kitoms miš- Į
to tėvais buvo naujosios lietu
amžino poilsio vietą. Kūnas b u - i d i e n o s > k a d b u t l * ž i n o m a k a i P i r veikla prives šio šimtmečio pa kingoms sritims, kaip pvz. Ama-1
vaitės teta Regina Stankaitytė
vo pašarvotas laidotuvių M t l ^ . P - * * 1 * ? J l,ll . ,Ti '" J ™ ^ baigoje prie visuotinio mišku iš z o n ė
ir dėdė V. Zdanys. Įspūdingas
Putname ir bendra kFrtlmo Nepalo^Daug "kalnuotų j
*"?*??
J " į " " SU'
Carroll namuose. Gausiai lankė sirinkime
krikšto apeigas sekė ir jose ak
lietuviai ir ne lietuviai, nes a. a. malda apdovanokim savo bran- sričių pavirs dykuma ir Gango sivtenijusios į bendrovę, kuri yra
tyviai dalyvavo apie 30 giminių,
Jonas visus mylėjo ir ne vienam gius, už mus anksčiau išėjusius, I upės žemumoje — Indijos grū- priežiūroje Tarptautinės gamtos
atvykusių ir iš tolimesnių vietų
sau pasilikdami "memento mo- dų aruode — pasikeis ir pablogės ir gamtos turtų apsaugos sąjunpagalbos ranką ištiesė.
gas.
— Bostono, Rochesterio, WaAlbina Lipčienė gamtinės sąlygos.
Rugsėjo 22 d. atlydėtas į Šv. Ka r i " . . .
Daug klimatologų pribijo, kad ;
shingtono. Kun. J. Matutis pri
zimiero parapijos bažnyčią. Šv.
didelių miškų plotų iškirtimas
minė, kad jam teko krikštyti
Mišias už a. a. Jono Alavošiaus Rochester, N. Y.
paikais kritulių veikimo kryptį ir
rūbais.
Lietuviams
atstovavo
Jad
jaunosios Zdanytės tėvelį Joną,
sielą koncelebravo klebonai: kun.
šiaurės
pusrutulį palies sausros, o
ir, štai, po atitinkamo metų
MIELAS SLAVOS ŽIEMELYTĖS vyga Reginienė, lietuviu tautinių
A Miciūnas, MIC, kun. A. Vošokių "Lazdyno" vadovė ir šios I šiaurę nuo pusiaujo yra didžiau- j
skaičiaus dabar su malonumu
REČITALIS
lungis ir asistentas kun. B. Užgrupės šokėjas Laurynas VVizma- šias pasaulio grūdų aruodas. Per:
krikštija ir jo pirmą dukrelę.
Spalio 2 d. vietos lietuviai tu
davinis, kuris buvo vyriausias ce
Vėliau Genės ir Jono Zdanių lebrantas. Pamokslą pasakė kleb. rėjo retą progą išgirsti garsėjan nas. J. Reginienė pasirodė su Jungtiniu Tautų organizaciją šis j
naujuose namuose North Have- kun. A. Miciūnas, MIC. Giedo čią Kanadoj ir JAV lietuvę dai šviesiu vilnietiškų kostiumu, o žygis įgauna naują impulsą iš- Į
ne vyko jaukus krikštynų pobū jo parapijos vyrų choras, kuriam nininkę S. Žiemelytę, kuri pa L. VVizmanas su šviesiai mėly saugoti girias nuo iškirtimo.
T.
vis. Atsilankiusieji turėjo pro priklausė ir velionis, vadovauja kviesta vietos Lietuviu b-nės cho nu, mėlynų ir vyšninių raudo
gą šiltai pasveikinti ne tik lai mas muz. Z. Snarskio, vargonais ro, šios vietovės lietuviams at nų spalvų vyrišku kostiumu.
mingus' tėvelius, bet ir besi palydėjo muz. W . Burdulis. Ne liko dainų ir arijų rečitalį. Jos pa
Abu kostiumai austi žinomos
DAUG BEDARBIU
džiaugiančius senelius Olgą ir žiūrint, kad buvo darbo diena, pa sirinkta programa susidedanti iš liet. tautinių rūbų audėjos Anas
Illinois valstijoje rugsėjo mė
dr. Alfonsą Stankaičius ir Ja maldose dalyvavo daug žmonių dviejų daliu, buvo įvairi ir įdo tazijos Tamošaitienės. Po prog
nesį
buvo 706,000 bedarbių, kas
niną ir Alfonsą Zdanius. Jaunu ir ilga automobiliu vilkstinė pa mi, pritaikyta jos balso apimčiai ramos svečiai
buvo pavaišinti sudaro 12,5c,'c visų darbo žmo
tei Kristinai pareikšti geriausi lydėjo a. a- Jono kūną į amžino ir pajėgumui. Tai stiprus, pla vynu, sūriais ir kitais skanėstais.
nių. Šioje valstijoje kas aštun
linkėjimai, kuriuos ji, rodos, poilsio vietą Šv. Jono kapines. taus diapozono, dinamiškas, bet
— asb. tas žmogus — bedarbis.
nuoširdžiai priėmė, nes visą lai Paskutinį religinį patarnavimą kartu ir gerai techniškai apval
ką, kai nemiegojo, tik šypso atliko Aušros Vartų parapijos kle dytas, malonus klausyti kontral
josi,
sv.
bonas kun. A. Volungis ir Šv. Ka tas, įgaunąs žemame registre bazimiero parapijos asistentas kun. ritoninį atspalvį.
Mylimam broliui
Worcester, Mass.
B. Uždavinis, MIC. Balavočiu šei
Pirmą koncerto dalį solistė
A. f A. HENRIKUI RAŠTIKIUI
ma visus laidotuvių dalyvius pa- pradėjo žinomo klasiko Georg
VYRI; CHORAS KVIEČIA
kvietė gedulo pietums į Maironio Haendelo religinio pobūdžio arimirus, Lietuvos karį ir valstybininką geru
I.
1 I KONCERTĄ
Parką.
j jomis iš operos Belhazzar, O. Ka
S t a s į R a š t i k į su ponia ir visus gi
Nuliūdime pasiliko žmona Elz- Į raliati Kristau, ir iš oratorijos
Vasara prabėgo ir ruduo atmines bičiuliškai užjaučia
skubėb atnešdamas kasdien vis bieta, kuri yra ALRK Moterų Są- Mesijas, Jis ganys avis, kurias
trumpėjančias dienas ir ilgėjan-1 jungos 5-tos kp. finansų raštinin- atliko su vidine šilta interpreta
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA
čius vakarus. Šv. Kazimiero pa- Į kė, broliai Juozas ir Bernardas, cija, nors kai kada jautėsi baiso
rapijos vyrų choras nori vieną ii- j seserys Julia, Rita ir Beatričė — lankstumo ir legato stoka, kas yra
gą rudens vakarą pradžiuginti visi su šeimomis. 2monos sesuo būtina Haendelio vokaliniams
Šv. Juozapo vienuolijos narė I kūriniams. Po to sekė trys dainos
lietuviškomis dainomis, todėl ir
kviečia visus į jų rengiamą kon — seselė Darata ir daug kitų gi-1 kompanuotos J. Žilevičiaus, Ne
Mielam klubo nariui
miniu.
Taip
netikėtai
užbaigus
j
veik,
motule,
JStankūno
Pavacertą, kuris vyks lapkričio 13 d.
A. f A J O N U I VTŠČIUI mirus,
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Mairo žemišką kelionę, amžinoje tėvy-; sario saulė ir A Kačanausko
nio Parko didžiojoje salėje. Cho nėję tebūna tau, mielas Jonai, I Kad aš našlaitėlė. Pirmos dalies
giliame liūdesyje likusius šeimos narius: brolį STE
pabaigai solistė padainavo ariją
rui vadovauja muzikas Zigmas amžinai ramu
PONĄ, seserį AGOTĄ ŠUOPIENTĘ, Lietuvoje brolį
iš op. Mignon, komp. Thomas,
Snaustas* akompanuoja pianistėj
/. M.
ANICETĄ, seseris BENEDIKTĄ ir ZINĄ, ir visus
Ar
žinai tą šalį.
Olga KeršytėChoro reikalus
GIMLNEJ3 nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
LIETUVIŲ KLUBE
Po 15 min. pertraukos ėjo ant
tvarko pirmininkas A. Glodas ir
PANEVĖŽIEČIŲ
KLUBAS
seniūnas G. Račiukaitis. Choro
Lietuvių Piliečių klubo virtu roji, jau daug lengvesnė ir visai
kitokio
vokalinio
pobūdžio
dalis.
garbės narys ir globėjas Šv. Kazi vėje iki šių metų šeimininkavo
miera parapijos klebonas kun. A. kitataučiai, nepadarydami klubui Solistė pradėjo mažu dainų cik
Miciūnas, MIC. Po koncerto bus jokio pelno. Šiais metais klube lu iš "Čigonų prisiminimų",
vakarienė ir šokiai.
šeimininkauja lietuvė buv. mo- • komp. Stone, trimis dainomis:
Ilgesys, Bijau pasakyt ir Atspėk
Choras įsteigtas prieš 'kelis kytoja Bronislava Sviklienė.
Mano gili užuojauta skausmo pri
Toliau sekė Čaikovskio "Kodėl"
metus, bet per tą trumpą laiką,
1982. X. 2 klube buvo vaka
ir pabaigai padainavo dvi popu
slėgtai
dėka pasišventusiu choro diri rienė ir šokiai. Ta proga naujoji
liarias ir mėgstamas kontraltų
!
gento muziko Z. Snarskio, yra pa- šeimininkė užsirekomendavo la
arijas iš operų Karaliaus gyveni
MILDAI JAKŠTIENEI
siekęs aukštą meninį lygį. Cho bai gerai, nes paruošė gausybę
mas, komp. M. Glinko ir komp.
ras ne tik dainuoja, bet ir gieda įvairių šiltų patiekalų vakarienei.
ir jos šeimai.
Saint - Saens Samson ir Dalila.
Šv. Kazimiero parapijos bažny Žmonės mėgsta gerai ir sočiai pa
Publikai prašant, bisui solistė pa
IRENA
VELECKYTĖ
čioje kiekvieną sekmadienį per valgyti, tai atrodo, kad klubas tu
dainavo iš G. Bizet operos CarŠv. Mišias, neišskiriant nei vasa rės daug užsakymų įvairiems ren
men vieną ariją.
ros karščių, gavėnios laike — giniams, kaip vestuvėms, sukak
Ne tik nepaprastas balso gro
sekmadieniais "Graudžius verks tuvėms ir kt.
žis ir geras supratimas atliekamų
mus" prieš Mišias, kurie dauge
Tą vakarą šokiams grojo labai
dalykų stiliaus ir jų interpreta
lyje psrapiju yra palikę tik toli gera muzika. Muzikantams pra
S t a s į R a š t i k į ir
cija žavėjo klausytojus, bet ir so
mos praeities prisiminimas.
dėjus groti ir vyresnio amžiaus
listės graži, rami, savim pasiti
jo šeima, broliui
Choras gieda ir per laidotuves, svečiai ir jaunimas smasrjai šoko- kinti laikysena scenoje prisidėjo
Taip pat klubo Šeimininkė Br.
nežiūrint, kad būna ir darbo die
A. f A. HENRIKUI RAŠTIKIUI
prie bendro koncerto pasisekimo.
kiekvieną
savaitę
na. Atlirka programą per įvairius Sviklienė
Norint dar labiau praturtinti
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir liūdesiu
minėįimus ne tik mūsų, bet ir ki penktadieniais 5 vai. vak. klube Dievo duotą
dovaną, solistei
patalpose ruošia skanią šiltą va
tose kolonijose.
dalijasi
įeikėtu padirbėti
prie dikcijos,
karienę
už
labai
pigią
kainą
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
Vyru choras kviečia ne tik mū
frazavimo ir intoiiacijos švaru
LOS ANGELES SAMBŪRIS
(3
dol.).
sų, bet visus Naujosios Anglijos
mo.
lietuvius minėtą šeštadienio va
Antanas Bušmanas
Akompaniatorius J. Govedas
karą praleisti kartu su jais lietu
savo išraiškiu akompanavimu ir ;
viškoje dvasioje, linksmoje nuo Putnam, Conn.
puikia groiimo technika bei įsi- ^
taikoje skambant
lietuviškoms
%
jautimu į atliekamus
dalykus (T
dainoms- vaišinantis puikia Mai
RUDENS SĄSKRYDIS
buvo ne tik puikus ako.npaniaVILNIAUS UNIVERSITETAS
ronio Parko šeimininkės E. GoIR MAIRONIS
torius, bet ir lygus solistės Slavos
rodeckienės su jos talkininkėmis
1579-1979
Baigėsi vasara, praėjo lietuvių Ziemelytės rečitalio partneris.
oagaminta vakariene, gaivinan
Solistė buvo apdovanota il
Spaudai paruošė BRONIUS VAŠKELIS
tis Įvairiais gėrimais ir šokant diena, išsiskirstė jaunimo stovyk gais plojimais ir raudonomis roTechnikinė priežiūra — THOMAS RĖME I KIS
los, nutilo jaunatvės garsai Ne
grojarit geram orkestrui.
žėmis
baltu
ringoj. Rudens
vėsuma ragina
> akompaniatorius
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAVIMO DARBAI
IŠKELIAVO I AMŽINĄ
grįžti j sales įvairiems rengi- gvazdiku.
(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas
TĖVYNE
Jakštas, Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje
niams, kurių didelė daugybė, j A. TAMOŠAITIENĖS KOSllUStasys Goštautas, Ispanų Humanistas Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas
Rugsėjo 18 d. Jonas Alavošius Naujosios Anglijos atvėsusi gam- i MAI AMERIKIEČIU PARODOJ Dainauskas, Vilniaus Akademija Edukacinės komisijos veikloje. .. Vin
su reikalais išvyko į North Lin ta puošiasi gražiuoju rudens rū
cas Maciūnas. Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XIX amžiaus pra
Spalio 2 d. vakare Sibley b-vė
coln, Rhode Island. Praleidęs bu, netrukus ji užmigs žiemos naujos ir labai puošnios krautu
džios sąjūdis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincas Trumpa, Vilniaus Universitetas
ten keletą valandų, ruošėsi va miegu.
vės atidarymo proga (Marketpiair
Vilnius Stanislovo Muravskio atsiminimuose. Domas Krivickas, Ke
žiuoti į namus. Vairuodamas auSpalio 31 dieną Nekaltai Pra- ce) suruošė rūbų madų parodą, į
letas bruožiu iš Vilniaus Universiteto veiklos. Stase Vaskelien£, Vil
tomobilį buvo ištiktas Širdies dėtosios Marijos vienuolyno so- kurią svečių buvo sukviesta apie
niaus Uivversiteto Biblioteka pokario metais.)
smūgio ir mirė North Lincoln dybon kviečiamas seselių rėmėjų 400.
Išleido The Institute of Lithuanian Studies. Inc. Chicago 1981.
mieste, automobilyje prie vairo, nuvažiavimas - Vėlinės. Vienuo260 pusi., kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11.25.
Šalia Sibley krautuvėse esanVažiavo vienas. Pasitaikė taip, liktą valandą šv. Mišios kaply ?
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, $5Jf5 W. 6Srd St.,
metu bus padarytr čių rūbų, kuriuos modeliavo Nevv
kad uo laiku nebuvo ant kelio čiojo. Pietų
Chicago, TU. 60629
u„ ir
;, „;*J,„c
nė vieno automobilio
niekas -- u r n D į pranešimai iš vienuolijos Yorko profesionalai, buvo paIllinois
gyventr:a:
dar
prideda 70 et. valstijos mokesčio.
dalį atliks iš-kviesti ir 14 tautybių atstovai,
nenukentėjo o Alavošiaus au- eiklos. Meninę
JP
tomobilis aui-ruše į kelio šone Chicagos atvykusi Elena Blandy-j Kad pas:rodytų su savo tautiniais %
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SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Motina ir sūnus
Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė Dantų Gydytojos

A. f A. Rožes Tijūnienes-Paurytes
šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje
vyrą JONĄ Ir kitus artimuosius.
Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai buvo mūsų tar
pe, o štai jau septyneri metai kai iškeliavo amžinybėn, kur susitiko
— sūnų Vytautą, tėvus, brolius, seserį ir kitus anksčiau iškelia
vusius. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldas prašydami mirusiai
Dievo gailestingumo, o ji apturėjusi dangaus malonę užtars mus
pas Visagalį, kad numirę galėtumėm susitikti ir gyventi amžinuoju
gyvenimu Viešpatyje.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio 17 d., sekmadienį, 12 vai. bus
atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. Prašoma artimųjų ir pa
žįstamų prisiminti ir bendroje maldoje dalyvauti.
JONAS TIJCNAS

A.f A.
RAIMUNDUI A. BUDREIKAI
tragiškai žuvus, skausmo prislėgtus tėvus ROMĄ
ir JANINĄ BUDRELKUS, velionio žmoną ONĄ
bei jo BROLIUS nuoširdžiai užjaučiame,
"PLIENO"

VYRIJA

CHICAGO J E

PETKUS
MARULE I ! F FL'NERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 W e s t 71 St., C h i c a g o — 476-2345
1410 S o . 5 0 t h Av„ Cicero — 863-2108

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Marai
STEPONAS C. UDK (UCKAW!CZ) ir SŪNŪS
2424 W. 69th STRETTT
M REpabUc 7-1213
11028 Southwest His;hway. Palos Hllls, IU.
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4S48 SO. CALIPORN1

IVE.

TeL LAfayett* S-S572

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th A V U , CICERO, ILL.

TeL OLympic 2-10C3
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IŠ ARTI IR TOLI

X Juozas Laučka, Ateitininkų
federacijos vadas, iš Bethesda,
| Md., atvyko į Chicagą dalyvauti
OLANDIJOJ
J. L VALSTYBĖSE
"Ateities" akademiniame sa
— Nederlands Dagblad, krikš
— Kun. Pijus Dambrauskas,
vaitgalyje. Ta proga jis pasi
čioniškos
orientacijos Olandijos
buvęs mokytojų seminarijos Ma
tars taip pat su ateitininkų ta
rijampolėje inspektorius ir di dienraštis, artimiau susidomėjo
rybos nariais, gyvenančiais Chirektorius, Vilkaviškio ir Ibague, Pabaltijo valstybių klausimais,
cagoje ar jos apylinkėje. Apsi
Kolumbijoje, kunigų seminarijų užsienio žinių redaktoriui N.
x Marijonų bendradarbių Chi- stojęs pas savo dukterį ir ženprofesorius, šių metų rugsėjo 13 Hoksbergenui vieną savaitę ap
cagos apskrities susirinkimas ** d r - p - i r d r - R - Domanskius.
Dienraštis
d. sulaukė 90 metų amžiaus. Gi silankius Estijoje.
bus šį trečiadienį, spalio 20 d.,
X Kazys Bradūnas, poetas,
męs 1892 m. rugsėjo 13 d. Ož reguliariai spausdina Rytų Eu
1 vai. p. p. Marijonų vienuoly buv. "Draugo" kultūrinio priedo
kabalių km., Vilkaviškio valsč. ropos įvykių apžvalgą, o red. H.
no svetainėje. Jame bus apta- ilgametis redaktorius, alvitiškis
ir apskr. Mokėsi Vilkaviškyje, Hoksbergen neseniai kreipėsi į
riami žaidimų popietės reikalai, j _ vilkaviškietis, maloniai sutiSeinų kunigų seminarijoje, Pe Baltų studijų puoselėjimo drau
Visi nariai ir prijaučiantieji ma- j k o dalyvauti "Vilkaviškio vystrapilio Dvasinėje akademijoje. gijos (AABS) vadovybę, prašy
loniai kviečiami dalyvauti,
j k u p į j o s » knygos sutikimo proKunigu įšventintas 1915 m. rug damas, kad jam pastoviai būtų
sėjo 1 d. Amerikoje dirbo Bal- siuntinėjamos informacijos apie
X Lilija ir Antanas Adome- į gramoje, popietės metu, kuri
v
timorės Šv. Alfonso par., o pas S Lietuvą, Latviją ir Estiją. Šiuo
nai džiaugiasi susilaukę pirmos j y k s lapkričio 7 d., sekmadienį, j
kui gyveno Chicagoje. Dabar i kvietimu verta pasinaudoti ir
dukrelės — Audros, gimusios' 3 vai. po pietų Jaunimo centro j
jau treji metai yra Matulaičio i kitoms mūsų infirmacijos įstaMichael Reese ligoninėje spalio kavinėje. Jis bus pagrindinis
namuose, Putname (Matulaitis Į goms. Lakraščio adresas: Ne8 d. Antanas Adomėnas ruo- kalbėtojas ir pateiks pluoštą sa- į
vo
Nursing Home, Thurber Rd., ; derlands Dagblad, Attn.: H.
šiasi doktoratui Chicagos uni- ;
įspūdžių bei atsiminimų. Su- j
' Hoksbergen, P. O. Box 241,
Putnam, Conn. 06260).
versitete ir ten dėsto kursą iš I tikimą ruošia "Lietuvos bažny!
' 3800 AE Amersfoort, Netherrusų intelektualų istorijos. 2mo- " u " serijinio veikalo leidėjas —
— Vytautas Veblaitis iš New lands.
na Lilija Adomėnienė dėsto! Lietuvių Bibliotekos leidykla,
Amerikos Lietuvių Tarybos Visuomeninių reikalų komisi jos surengtame simpoziume spalio 3 d. Liet. Tautiniuose Jersey įsijungė į garbės rengė
aukšt. mokykloje, Oak Lawn,
sidrys su žmona namuose. Iš kaires: dr. L. Kriaučeliūnas. Vis. reik. komi sijos pirm., prelegentai — dr. D. Krivickas, D. Bindokie- jų sąrašą "I Lituani" operos
x j ^ y ^
ARGENTINOJE
111., anglų ir vokiečių literatūrą. R i m a igvyko atostogų į Europą. nė, St. Lozoraitis, atstovas prie Vatikano Romoje, ir sim poziumo vadovas inž. J. Jurkūnas.
pastatymui paremti.
— Argentinos Šv. Kazimiero
Nuotr. C. Genučio
X Jaunimo centro Moterų Jo tėvai dr. Rimas ir dr. Giedrė
— Kun. Pranas Bulovas, Mas- vienuolijos
seserys paminėjo
klubas lapkričio 5-7 dienomis Sidriai jau ilgesnį laiką praleipetho Viešpaties Atsimainymo savo vienuolijos 75-rių metų 'ir
Jaunimo centro mažojoje salėje ^ a atostogas Europoje,
Hetuvių parapijos klebonas, kaip 41-rių metų Aušros Vartų mo
rengia rankų darbų parodą. MoMoksleiviai daugiau kaip
x
jau minėta, buvo pakritan »«•**• kyklos, kuriai vadovauja Šv.
terys. kurios norėtų parodoje 1 5 „ ^ s t u dentai, studijas bal
latu. J o įvilktuvės ir investitū Kazimiero seserys, sukaktis.
savo darbus išstatyti, kreipiasi į g ę ir visi, kurie jaučiasi jauni, JAS VADINA DUKRELĖMIS i tikrinti sočias, be rūpesčių žie-1 je susės draugijos viešnios ir ra bus toje bažnyčioje spano
— Karolis Aleksandras Di
mos dienas. Deja, ne visada va- j svečiai, kurių širdys jautrios lab- i 24 d.
Sal. Endrijonienę tel. 925-2221.. kviečiami įsijungti į naujai ordžiulis, Argentinos aviacijos la
Vasara — Dievo dovanų me- j
X "Ateities" akademinis *a- ganizuojamą
Jaunimo chorą, I tas. Rudenį ir šaltąją žiemužę j sąra būna derlinga, ir atėjus J daros darbams. Baliaus progra- — Rašyt. Pranas Naujokaitis, kūnas, Malvinų karo dalyvis,
vaitgalis, skirtas LKB Kronikos kuriam vadovaus Arūnas Ka-1 pasitikdami, kaupiame surinktą žiema randa aruodą tuščią. Li moje — klasikinis baletas, atlie "Draugo" romano konkurso lau grįžęs sveikas namo, apsilankė
dešimties metų gyvavimui pa-\ minskas. Pirmas informacinis j derlių ir apžvelgiame, ar užteks kimo nuskriaustajam tada ten kamas Crestwood baleto studi reatas, įvairių laikraščių bendra Susivienijimo Lietuvių Argenti
ka eiti pagalbon. Tokią pagal jos mokinių su jų mokytoja ba
minėti, prasideda "spalio 15 d.,-susirinkimas ir repeticija bus j tų gėrybių iki kito pavasario.
darbis, literatūros kritikas ir noje vakarienėje, kur jam bu
lerina
Violeta
Karosaite.
Ba
bą
Į
savo
nuostatus
yra
įsirašiu
penktadienį, vakarone tema "Da- spalio 21 d. 7 vai. vak. Jaunimo j Taip vyksta ir žmogaus gyve
istorikas, spalio 4 d. staigiai su vo smarkiai paplota, kaip sveibarties Lietuva išeivijos rašyto- centre. Chorą organizuoja Chi- nime. Sakytum, gyvenimo vasa-! si Lietuvos Dukterų draugija. liaus dalyvius lydės didesnė ar sirgo ir buvo paguldytas ligoni ! kam grįžusiam į savo draugų
Mažas būrelis gailestingų šir mažesnė laimė vertingų fantų
jų kūryboje" Jaunimo centro ! c a g ° s Lietuvių Opera,
i tarpą.
ra su savo gėrybėmis turėtų už-' džių, anuomet susibūrusių apie laimėjimuose. Bus vaišinamasi nėje Hackensack, N. J.
— A. a. Mykolas švabauskas,
kavinėje 7:30 vai. vak. Spalio \ x Vėliausios mados rūbus bus j
— Lietuvos Vyčių, Maspetho,
šios
draugijos
steigėją
kun.
dr.
j
šilta
vakariene,
o
po
jos
—
už-1
78 metų amžiaus, mirė liepos 15
16 d. šeštadienio programa pra- g a j ^ a
pamatyti rengiamoje |
Feliksą Gurecką. išaugo į tūks- J tikrintai puiki nuotaika, šokių r N. Y., 110 kuopa spalio 30 d. d. Lanus priemiestyje. Kilęs iš
sideda 9:30 vai. r. ir susideda K r Donelaičio Utuanistinių moX Bill Miller, patriotinės ra- j
rengia išvyką į Atlantic City.
Vilniaus krašto,
Argentinoje
iš paskaitų ir simpoziumo ciklo, | k y k l ų p a r odoje spalio 24 d. 2 v dijo programos vadovas, per Ai- tančio artimo meilės darbais už- j muzikai palydinti.
Taigi spalio 23 d. savaitgalis Ekskursijai bilietus platina Lot- buvo nuo 1930 m. Liko duktė
siimančių moterų būrį. Nebijo
kuriame dalyvaus dr. S. Sužie p. p. Liet. Tautiniuose namuose. tcs Informacijos direktorių kun. j
jos pavargti, savo laiką skir tebūna praleistas "dukrelių' glo tie Ulrich, vyčių veikėja.
Teresė Olga Rastenienė su šei
dėlis, kun. V. Bagdanavičius,
Juozą Prunskį pereitą penkta-! ti nelaimingųjų tautiečių pagal boj. Dalyvaudami šiuose rengi
x
Ateinantį
sekmadieni,
spa— St. Petersburg Beach, Fk., ma. Palaidotas su religinėmis
kun. A. Saulaitis, ses. J. Shaidienį spalio 8 d. pasikvietė red.; bai. Tai mažai matomas, tačiau niuose, padėsime joms "lapojanlio 17 d
3 vaL
bus
teik
parduodamas
kampinis 4 kamb. apeigomis Lanus, Buenos Aires
nauskaitė. Emilija Pakštaitė- i
>
P- PJ
' I Mykolą Drangą pokalbiui WCS. J .
nuolatinis darbas, o kartu ir rū tį vargelį kapoti".
(IV2
vonios)
butas Condomi- priemiesčio, kapinėse.
Sakadolskienė, kun. dr. J. Ša- tos premijos "Margučio" felje EV radijo bangomis. Penkioli- j
pestis,
kaip
papildyti
savo
iždą,
nium - Regency West, 5575 Gulf
— A. a, Ona Virbickaitė, 75
NAUJI GLOBOS NAMAI
rauskas. J. Pabedinskas ir adv. tono konkurso laureatams. Kon-: kos minučių ilgio programoje i
kad
užtektų
daugelio
prašymus
Blvd.,
5-tame
aukšte.
1
blokas
metų, mirė Rosario mieste.
— NAUJAS PROJEKTAS
S. Kuprys ir banketo, kurio me certinę programą atliks New M. Drunga ryškino skirtumus
nuo jūros. Langai tiesiai i jūrą. Anksčiau turėjo bičių ūkį, o pas
t u vyks "Ateities" žurnalo jau Yorko mišrus vokalinis kvarte-' tarp rinkimų sistemų Amerikoje patenkinti. O tų prašymų vis
Gerojo Ganytojo globos na 2 maudymosi baseinai. Skam
kui išėjo į pensiją ir gyveno
nimo konkurso premijų įteiki- tas "Harmonija''. Atsilankyki- ir sovietų okupuotuose kraštuo- į daugėja, į visus juos norima tei
mai,
vedami Onos Pranckevi-1 bint Chicagoje 312 — 927-7220
te
giamai
atsakyti.
mas. Spalio 17 d. sekmadienio I - (< bilietai Vaznelių prekyboje se. Techninę pagalbą prelegen- į
Rosario mieste. Palaidota BaiLietuvos Dukterų dr-jos sky čiūtės, šių metų rugpiūčio gale, arba Floridoje 1-813—360-0845. goria kapinėse su religinėmis
programa vyks Ateitininkų n a - j i r "Margučio" raštinėje.
tui teikė Vincas Paviičius.
rių jau yra įsisteigusių visame užpirko buvusią saleziečių nuo
(sk). apeigomis. Liko brolis Bronius
muose — prasidės 10:30 vai. r.
X Vincas Lukas, II-jų Pasau
savybę Cedar Lake, Indianoje.
X
Gražina
Stankūnienė,
Pines
'
Š.
Amerikos
žemyne,
o
narių
paskaita, kurią skaitys dr. A. lio Lietuvių dienų meno vadovas.
Virbickas.
Tai reto grožio ir didelių gali
restorano
savininkė,
žymi
Bal-1
randame
net
Europoj,
Australi
Norvilas ir kurią komentuos dr. paruošė renginių komitetų laišmybių vieta. Ji buvo pasiūly-1 visų Amerikos kraštų. Projekte
D. Katiliūtė-Boydstun. Po pas kų, reKiamimų ženklo ir suveny fo rėmėja, sutiko būti Balfo Be- joj. Visur tos darbščios, suma ta daugeliui lietuviškų organiza būtų restoranas, maisto krautu
kaitos bus šv. Mišios, kurias rų pavyzdžius, kurie netrukus verly Shores skyriaus parengi nios moterys, kitų su pagarba cijų: Lietuvių Fondui, lietuvių vėlė, daktaro kabinetas, svetai
mų vadovė. Ppalio 31 d. Balfo į "dukrelėmis" vadinamos, daug
atnašaus kun. dr. K. Trimakas, bus išleisti ir platinami.
Susivienijimui nė, baseinas. Viskas pasiekia
skyrius turės iškilmingą rudens ; savo laiko skiria, gelbėdamos į Bendruomenei,
x Mani girdo Motekaičio forX Zarasiškių klubo susirinki- vajaus atidarymą. Kalbės gar- vargą patekusius: vienus reikia Lietuvių Amerikoje, Lietuvos ma, neišėjus laukan. Be to, nu
tepijono rečitalis įvyks sekma- mas įvyks sekmadienį, spalio 17 bes svečias prof. dr. Romualdas pas gydytoją vežti, kitiems mai dukterims, dr. J. Adomavičiaus matoma suorganizuoti transporILLINOIS MOKESČLAI
dienį, spal. 24 d., 3 v. p.p. Jau- [ dieną, 2 vai. popiet Vyčių salė- Nemickas, žymus širdies ligų stą supirkti, neišgalinčiam nuo Lietuvių Sodybai, T. Jėzuitams. taciją į Chicagą ir krautuves,
todėl savų automobilių gyven Gubernatorius J. Thompson
specialistas.
nimo centro didžiojoj salėj. Pro-! je, 2455 W. 47 Street,
mą už butą sumokėti, padėti ap Putnamo seselėms ir kt.
kad nenumatomas
Ona Pranckevičiūtė išdrįso tojams nebūtinai reikėtų. Gino pareiškė,
gramoje bus įvairių stilių lietu-į
x Ck,ero ^tuvių n a m ų savį.
X Juozas Leščinskas iš Det sitvarkyti. Betgi svarbiausia — pirkti, nes nori įkurti ten lietu je senatvėje, sveikatai sušluba mokesčių pakėlimas Illinois val
vių ir pasaulinių kompozitorių „ ^ k l u b o susirikimas v y k s
roito, rašo:"Spalio 9 d. 1982 m.. kur imti išteklių pašaipėlėms? viams globos namus.
vus, būtų galima pereiti į čia stijoje, bet gali būti pakelti mo
kūriniai. Bilietai 7 dol., gauna- ; ų sekmadienį, spaho 17 d., 11:30
Detroito "Draugo" skaitytojai, Tam surandami įvairūs būdai:
kesčiai už gazoliną, už automo
Pirmoj eilėj vietos grožis, sa pat esančius globos namus.
mi prie įėjimo. Studentams ir I
pardavinėjami narių kepti pyra
vai. ryto šv. Antano parapijos buvo nustebinti sulaukę "Drau- Į
To projekto nedarau ir ne bilių numerius ir už sunkveži
pensininkams 4 dol. Visi kvie
gai, suaukoti drabužiai, margi ko Ona Pranckevičiūtė, užklaus
salėje. Bus aptarti einamieji go" rugpiūčio 17 d. 169 numerį. į
mius.
čiami atsilankyti.
(pr.).
nami margučiai, ruošiamos ge t a apie pirkimą. Kai pamačiau darysiu viena: padeda ir padės
reikalai. Narių dalyvavimas bū Laikraštis kelionėje iš Chicagos
tuos ąžuolynus, kalveles, ežerė Dievas ir geri žmonės. Padės SAVAITGALIAI KALĖJIME
gužinės, parodos, baliai.
X Operos balius, kuris tradi tinas. Po susirinkimo bus vai i Į Detroitą užtruko lygiai 52 die-\
lius, širdyje nutariau būti pa todėl, kad aš nesiekiu jokios
Namų savininkas A. Gholsnas. Ankstyvojo pašto patarna- j Štai ir spalio 23 d. ruošiamas naši į Evangelijos pirklį, kuris asmeninės naudos. Pati gyvenu
ciniai kasmet rengiamas su lai šės.
Lietuvos
Dukterų
draugijos
ru
ton,
40 metų, gyvenąs Carol
I vimas, kai paštas buvo vežioja
mėjimais, šiemet įvyks lapkričio
kukliai,
be
prabangos
ir
pato
perka
brangų
perlą:
parduoti
deninis
balius,
šį
kartą
įvadas
Stream
priemiesty, nubaustas
x Dr. Irena Krikščiūnienė, mas arkliais iš miesto į miestą,
20 d. Tautinių namų salėje, šo
gumų.
Į
globos
sritį
pasukau
•
viską,
ką
turiu,
ir
jį
įsigyti.
j balių bus įdomi meninė atgai
keturius mėnesius praleisti sa
kiam gros vėl Neo-Lithuanų or Evergreen Park, Iii., pratęsė buvo greitesnis". Ir "Draugo"
lik dėl to, kad noriu lietuviams vaitgalius kalėjime už tai, kad
Pagrindiniame
buvusios
gim
va
penktadienį,
spalio
22
d.,
"Draugo"
prenumeratą
ir
pridė
Į redakcija gauna laiškų ir laik
kestras. Kviečiame Chicagos ir
7 vai. vak. Jaunimo centre ati nazijos name galima įrengti pa seneliams duoti priežiūrą su reikiamai netvarkė savo namų,
apylinkių lietuvius gausiai daly jo 55 dol. jo stiprinimui. Dr. 1. raščių (net amerikietiškų) už
daroma visą savaitgalį truk togius lietuviams seneliams glo- kantrybe ir meile. Tą darau Ge pažeisdamas valdžios nuostatus,
vauti ir tuo padėti Lietuvių Krikščiūnienę skelbiame garbės kelių savaičių ir mėnesio. Ma1
:
sianti kriauklių paveikslų parc- bos namus. Jau pradėti žygiai rojo Ganytojo garbei, nes Jis nors inspektoriai buvo perspėję.
Operai tęsti kultūrinę bei meni prenumeratore, o už gražią pa tyti, dėl pašto apsileidimo jie
', da. šių paveikslų kūrėja y r a[ visiems reikalingiems leidimams pasakė.- "Ką padarysite vienam
nę veiklą. Stalus galima rezer ramą savo spaudos tariame nuo . užsiguli pašto "maišuose".
KENNEDY CHICAGOJE
Marcelė Rudaitienė, su žiūrovais gauti. Be to, galima atnaujinti iš tų mažutėlių, man padary
vuoti pas Op. vice-pirm. Jurgį širdų ačiū.
Sen. E. Kennedy spalio 13 d.
x Lietuvių Fondo Fed. Kre- besidalinanti jūros dovanų fan- j bei apsaugoti kitus pastatus: site".
Vidžiūną, kuris taip pat suteiks
Kad visi projektai pavyktų, buvo atvykęs j Chicagą parem
x Antanas Gustaitis, Algir : dito kooperatyvas praneša savo '' tastišku grožiu. Tie paveikslaiI valgyklą, koplyčią, bendrabu
ir visas kitas informacijas, tik das Landsbergis, Kazys, Alme
į nariams, kurie turi "AU Savers" .nepaprasti: j juos žiūrėdamas, čius ir sporto salę, kuriais ga- bus sudaryta specialistų komi ti Adlai E. Stevensono kandi
prašome jam paskambinti šiuo nas, Liudas Dovydėnas ir dau
i rodos, girdi vandenyno bangų | lės naudotis lietuvių jaunimas sija. Ji padarys tai, kas reikia. datūros į gubernatorius.
telef. 767-5609.
(pr.) gelis kitų rašė skitus Antro certifikatus. Pasibaigus certifi- katu terminui, nariai, jei tas su- j ūžesį, sklindantį iš kiekvienos ir organizacijos. J a u yra papra- Gerai suplanuotam projektui
ESTŲ POBŪVIS
I sytas vietos administracijos lei kapitalo šaltinių yra bendroje
X Lietuvos Dukterų draugija Kaimo programai, kuri įvks taupas perkels į trejų metų sąs tų gamtos puošmenų.
Chicagos ir apylinkės estai
Šeštadienį, spalio 23 d., 7 vai. dimas pastatyti didelį skaičių — rinkoje.
(sk).
rengdama rudens balių, kuris Playhouse salėje. 2515 W. 69 k a i t a s , gaus 12%.
Šia
proga
lietuvių
visuomenė,
spalio
23 d. 6 vai. vak. estų na
vak. prie baltai dengtų stalų i apie 400 butų pensininkams.
bus spalio 23 d. Jaunimo centre,: Street, spalio 16, 17 ir 23-24
x Ieškome pirkti senus mo
organizacijos,
mokyklos
ir
jau
muose
rengia pobūvį, kuriame
t a proga ruošia ir globoja Mar- ; dienomis. Pradžia — šeštad 8 torinius dviračius: Schvvinn, Jaunimo centro didžiojoje salė- j Juos galėtų nuomoti lietuviai iš
nimas kviečiami atvykti j išky bus rodomos Estijos skaidrės,
oelės Rudaitienės sukurtų iš v. v., sekmad. 6 v. v. Telef. — : VVhizzer ir Monarch arba jų dalą — pikniką spalio 24 dieną. o taip pat rytų ir vakarų Ber
kriauklių paveikslų, vazų ir kitų, 422-4288.
(pr.) ilis. Skambint 3614862 arba
Visi galės viską apžiūrėti, pa lyno vaizdai. Paskaitą skaitys
grožybių parodą, kurios atida- i
(sk).
sigėrėti gamta ir pasivaišinti. "National Geographic" žurnalo
X A- a. -Jono Vaičiūno viene 448-7265.
rymas bus spalio 22 d., penkta
Dėkodamas Onai Pranckevi- redaktorius Priit Vesilind, ku
rių metų mirties prisiminimas
x Albinas Rnrkulis, akcijų
dienį, 7 vai. vak. Jaunimo cen
čiūtei už suteiktas žir.'as, aš iš ris pakartotinai lankėsi Estijoje
yra ruošiamas š. m. spalio 17 d., brokeris, dirbąg au Rodman Si
t r o mažoje salėje. Paroda vyks
savo pusės kviečiu ir raginu lie ir Berlyne.
3 vai. po pietų Lietuvių Tauti Bradshaw, Ine, patarnauja ak
šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki
tuvių visuomenę tuo projektu
nių namų salėje, 6422 S. Kedzie cijų bonų. fondų bei kitų verty
11 vai. vak. ir sekmadienį nuo
VIETNAMO PATRIOTAI
rimtai susidomėti. Čia gali būti
Ave. Apie velionį, kaip bendruo- bių pirkime ir pardavime. Susi
10 vai. ryto iki 6 vai. vak. Vi
sukurta pavyzdinė lietuvių ko
Chicagoje apsigyvenę Vietna
menininką, šaulį, korporantą, domėję skambinkite 977-791S.
suomenė kviečiama gausiai pa
lonija, nes vieto3 yra daugiau mo patriotai spaho 30 d. 2 vai
spaudos bendradarbį kalbės A.
rodoje ir baliuje dalyvauti.
(ak I
kaip 80 akrų. Tikrai verta pasi p. p. Senn aukšt. mokyklos auJuškevičius, St. Vanagūnas ir
(pr.).
X St. Oafltmir M«^r>or-jiJR, Inr.,
naudoti kvietimu ir nuvykti ap Į ditorijoje, 5900 N . Glenwood
kiti. Meninę programą atliks
žiūrėti. Apie tolimesnę projek Chicagoje. ruošia kultūrinį-meniX Už Lietuvių Tauragės klubo ; dr. J. Briedis. Programai vado- 3914 W. 111 St. (1 blokas mm
to eigą ir pažangą visuomenė Į nį parengimą. Tikimasi sutrauk
mirusins narius šv. Mišios bus vaus Daina Danilevičiūtė - Dum- Sv. Kazimiero kapinių), telef.
bus išsamiai painformuota vė ti pora tūkstančių vietnamiečių
atnašaujamos spalio 23 d., šeš- brienė. Po programos — ui- 233-6335, seniausia lietuvių pa
liau, kai bus pradėtas šis pro ir amerikiečių, kurie domisi
tadienj. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kandis. Velionies giminės, drau- minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-'
jektas vykdyti.
Vietnamo išlaisvinimu iš komu
koplyčioje. 56-ta ir Claremont; gai, pažįstami maloniai kviečia- džiausiąs pasirinkimas. Nelso- >
nizmo vergijos.
Viktoras
Simaitis
Ave.
(pr.).
mi dalyvauti.
(pr.). aas ir Dūlys savininkai, fsk.).
Buvę saleziečių namai Cedai
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