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Katalikų žinynas
Praėjus k e t u r i e m s š.m.
mėnesiams, Lietuvos kunigai
pagaliau gavo liturginį kalen
dorių, pavadintą „Katalikų
kalendorius — žinynas". Iš
tikrųjų katalikai šio „Katalikų
kalendoriaus" negavo. Gavo
po vieną egzempliorių bažny
čios ir kunigai.
„Katalikų
kalendorius"
kunigams džiaugsmo nesutei
kė, nes jo tikslas — aiškiai
propagandinis. Be to, kalendo
riuje randame ne tik tiesos
nutylėjimų, bet ir aiškaus melo
bei grynai
propagandinių
manevrų.
Kalendoriuje (psl. 72) nutyli
ma, kas y r a Kaišiadorių
vyskupijos
apaštališkasis
administratorius
(tremtinys
vyskupas Vincentas Sladke
vičius), paminėtas tik vyskupi
jos kapitulinis vikaras; 111 p.
panašiai negarbingai nutylė
ta apie Vilniaus arkivyskupi
jos apaštališkąjį administrato
rių vysk. Julijoną Steponavi
čių.
Kažkodėl „Katalikų kalendo
rius į Lietuvos vyskupų
konferenciją neįtraukė tremti
nių vyskupų. Argi, būdami
teisėti
savo
vyskupijų
administratoriai, jie neturi
teisės priklausyti Lietuvos
Vyskupų konferencijai?
Kalendoriuje yra net aiškios
netiesos. Pavyzdžiui: Telšių
vyskupijos K arija pasiuntė
„Katalikų
kalendoriaus"
redakcijai žinias, kad Telšių
vyskupijoje yra 51 aptarnau
jama bažnyčia, o kalendoriuje
(psl. 118) įdėta tik 43 aptarnau

Vyskupų debatai
W a s h i n g t o n a s . — Nacio
nalinio s a u g u m o t a r y b o s
pirmininkas William Clark
bando paveikti JAV katalikų
vyskupų konferenciją, įtikinė
damas, kad JAV politika
branduolinių ginklų klausimu
yra teisinga. Clark išdalino
vyskupams ilgą 7 lapų
pareiškimą, kuris paaiškina
vyriausybės politikos ginklų
klausimu kilmę ir pagrindus.
Vyskupų debatuose paaiškė
jo, kad 195 vyskupai pritaria
arkivyskupo J.
Bernardin
komisijos paruoštam pareiški
mo projektui, 71 vyskupas
pareiškė, kad jie turi žymesnių
pakeitimų ir 12 pasakė, kad jie
visai projektui
nepritaria.
Daugiausia nuomonių skir
tumų sukelia teologinių prin
cipų derinimas su branduoli
nių ginklų politika ir moralinių
dėsnių aiškinimas. Pripažįs
tant, kad kai kurie karai yra
teisingi, nelengva moralinė
problema kyla, kai statomas
klausimas, ar tauta turi teisę
gintis atominiais
ginklais
prieš neteisingą agresiją?

Irakas nepasiduos
B a g d a d a s . — Irako prezi
dentas S a d d a m
Hussein
pareiškė
užsienio
spaudos
konferencijoje, kad jis nepasi
trauks iš pareigų, nors karas
su Iranu tęstųsi dar 10 metų.
Jis pripažino, kad draugiš
kumo ir bendradarbiavimo
sutartis su Sovietų Sąjunga
„neveikė kaip reikia'
per
pastarojo karo metus. Su sovie
tais tuo klausimu tęsiamas
dialogas, pasakė Husseinas
Draugiškumo sutartis su
Mask\a buvo pasirašyta :9~2
m tačiau, kaip žinoma, sovie

jamos bažnyčios.
„Katalikų
kalendorius"
„Statistinėse
žiniose
apie
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje"
(psl. 118) įvedė grynai propa
gandinę grafą — kunigų ir
bažnyčių skaičių santykis.
Pagal kalendoriaus duomenis
beveik
visose
vyskupijose
kunigų skaičius viršija bažny
čių skaičių — reiškia, nėra kc
šaukti, kad Lietuvai trūksta
kunigų. Jeigu jau norima
išvesti santykį, t a i reikia lygin
ti bažnyčių ir darbingų kunigų
skaičių, tačiau šis santykis
liktų
kaltinimu
sovietinei
valdžiai, dėl kurios kaltės
pokario metais Lietuvoje labai
sumažėjo kunigų skaičius.
Katalikų kalendoriuje visiš
kai nepaminėtos vyskupijų
Kunigų tarybos, nors kai
kuriose vyskupijose (Vilniaus
ir Telšių) j o s
oficialiai
patvirtintos.
I žinyną įdėta eilėraščių,
latviškų giesmių, taip p a t keŪ
dokumentai, kuriuos Lietuvos
kunigai savo laiku buvo gavę
iš Kurijų ir po kelis kartus
skaitė
tikintiesiems.
Kyla
klausimas, kad kažkas norėjo,
kad iš Žinyno daugiau būtų
naudos ne kunigams, o sovie
tinei propagandai.
Lietuvos kunigai laukia, kad
1983 m. laiku gautų liturginį
kalendorių. J a m e turėtų rasti
vietos tokia informacija, ku
rios Lietuvos kunigai ypač
pasigenda, pvz. iš liturgijos,
kanonų, moralinės ir kt. dalykų.

tai sulaikė ginklų siuntimą
Irakui.
Irakas paskelbė apie naujus
laimėjimus Mandali miesto
fronte, kur I r a n a s buvo pradė
jęs naują ofenzyvą. Husseinas
pareiškė, kad taika bus įmano
ma, kai aj atolą Khomeinis
supras, kad jis laimėti negali ir
sustabdys savo ekspansijos
bandymus.

Mažina lėšas
ginklų gamybai
N e w O r l e a n s . — Preziden
tas Reaganas savo kalboje
bankininkams
kietai gynė
savo ekonominę politiką ir
pasisakė prieš karinio biudže
to karpymą. Jis pakartojo, kad
ekonominis atsigavimas jau
Čia pat ir negalima atsisakyti
nei pajamų mokesčių mažini
mo, nei ginklavimosi išlaidų.
Atstovų Rūmų lėšų komiteto
gynybos pakomitetis antra
dienį nukirpo 508 mil. dol. nuo
lėšų „Pershing" raketų staty
bai. Pakomitečio pirm. Joseph
Addabbo, demokratas iš New
Yorko, paskelbė, kad jis iš kari
niams reikalams numatytų
lėšų nubrauks 11 bil. dol. Kaip
žinoma, senato lėšų komitetas
jau nukarpė nuo gynybos išlai
dų 12 bil. dol.
— Tarptautinės atominės
energijos
agentūros
direk
torius Hans Blix pareiškė, jog
Amerikos pasitraukimas iš tos
agentūros
jos
neuždarytų,
tačiau sudarytų daug sunku
mų. Gražu, kad Iranas paža
dėjo padengti agentūros paja
mas, gaunamas iš Amerikos,
tačiau yra faktas, kad Iranas
1980 m. pats nesumoau
ka savo įnašų, kurie sudaro
vos 0.6 nuoš. visų agentūros
pajamų.
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Amerika atšaukė
dujotiekio sankcijas

W a s h i n g t o n a s . — Prezi pardavė japonų Komatsu. Biz
dentas Reaganas paskelbė, niui sulėtėjus, nukentėjo Dreskad, susitaręs su Europos
ser Industries. Tos įmonės
sąjungininkais
s u v a r ž y t i vietoj padidėjo p r a n c ū z ų
sovietams prekybos kreditus, pramonėse biznis. Control
jis atšaukė sankcijas sovietų
D a t a Corp. b a n d ė g a u t i
dujotiekio statybai. Italija, a d m i n i s t r a c i j o s
leidimą
Britanija ir Vak. Vokietija vie eksportuoti kompiuterių dalis.
šai pagyrė prezidento nutari Dabar sovietai jas gauna iš
mą nebetrukdyti dujotiekiui. japonų bendrovių. Kol kas dar
Prancūzija
tačiau
griežtai eksportuoja savo gaminius
paneigė prezidento teigimą, Pepsi Cola, tačiau ir ji yra
kad susitarta varžyti prekybą, raginama sumažinti kolos
varžyti kreditus.
ekstrakto siuntimą.
Michel Jobert, prancūzų miEuropos bendrovės y r a
nisteris, piktai atsiliepė, kad įsteigusios specialias įstaigas,
Amerika
skelbė
sankcijas kurios prižiūri prekių pasikei
nesitarusi su Europos valsty t i m o p r o g r a m a s .
Daug
bėmis, jas baudė, o dabar, vėl komunistinių valstybių, suma
nesitarusi, nutarė sankcijas žėjus jų eksportams, nebeturi
atšaukti. Prancūzų spauda užsienio valiutos, todėl vyksta
noir ir Joseph Allen, abu inžinerijos daktarai,
Keturi erdvėlaivio „Columbia" astronautai
rašo,
kad prezidentas Mitter- „mainų prekyba". Daugiausia
skridimo specialistai. Jiems buvo patikėtas
laimingai baigė penktąją „ero*. e s keikto" kelionę.
rand
nėra sovietų draugas, šį metodą naudoja vokiečių
uždavinys paleisti numatytame aukštyje du
Iš kairės: pulk. Robert Overmyer, skridimo pilo
nepritaria
Afganistano invazi įmonės, didžiausias sovietų
komercinius komunikacijų satelitus.
tas; Vance Brand, įgulos viršininkas; William Lejai ar Lenkijos spaudimui, prekybos
partneris
Vaka
tačiau prekyboje prancūzai ruose. Vokiečiai sako, kad apie
nederins savo politikos su 300,000 darbininkų tektų
Amerikos politika. Prancū- atleisti, jei sustotų prekyba su
zijos v y r i a u s y b ė
n ė r a Maskva. Vakarų eksportai į
VVashingtono šešėlyje, ji „komekon" valstybes šiemet
elgiasi laisvai, pagal savo sumažėjo 14 nuoš. Ir tai įvyko
— Izraelio komisija, tyrinė nacionalinius interesus.
ne dėl VVashingtono spaudimo,
janti Beiruto palestiniečių
bet dėl to, kad „komekon"
Europos
bankų
paskolos,
N e w Y o r k a s . — „The Wall dai kareiviai vežami gydyti į skerdynes, klausinėjo Libano
šalys neturi pinigų.
k
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Street J o u r n a l " lapkričio 11 d. Rytų Vokietiją a r į 1 gonines majorą Hadadą, kuris panei
paskelbė David Satter straips prie Juodosios jūros kad jie gė, kad jo kariai dalyvavo valstybėms gerokai sumažėjo,
lyginant su padėtim prieš 10
nį apie „What Russia tells Rus- nesirodytų savo ap: linkėse. žudynėse.
sians about Afganistan". D. Tėvams neleidžiama pamatyti
— Nebraskoj sprogo grūdų metų, tačiau prekyba su komu
Mažiau domisi
nistinėm valstybėm vyksta
Satter nurodo, kad neseniai savo žuvusių vaikų. Jq kūnai sandėlys, žuvo 4 žmonės.
erdvės kelionėmis
įvykusi Afganistano tunelio persiunčiami namo uždary
— Airijos katalikų primas toliau. Iš vienos pusės pasko
loms
pakenkė
politiniai
moty
u ž š v e i c u o t u o s e apeliavo i Šiaurinės Airijos
Salang nelaimė aiškiai parodė t u o s e ,
C a p e C a n a v e r a l . — Erdvės
sovietų laikyseną okupuotame karstuose.
gyventojus,
r a g i n d a m a s vai, kaip Lenkrios ivvkiai ar centro pareigūnai pabrėžia,
Afganistano okupacija. Daug
krašte. Sovietu karininkams
Vėl pasiremdamas lietuvių sustabdyti smurtą. Per 24 vai. daugiau paskolas sumažino kad žmonių susidomėjimas
nerūpėjo išgelbėti
tunelyje pogrindžio spauda, autorius ten žuvo 4 asmenys.
skridimais j erdvę žymiai
likusių savo šimtų kareivių ir rašo apie lietuvio kareivio A.
— Futbolo profesionalai žai grynai finansiniai išskaičia s u m a ž ė j o .
Pirmuosius
tūkstančių
afganų
civilių. Bulevičiaus iš Vilkaviškio dėjai po 57 dienų streiko nutarė vimai: Lenkija. Rumunija ir
e
r
d
v
ė
l
a
i
v
i
o
„
Columbia"
Užsidegus gazolino sunkveži karstą, kurio kareiviai motinai priimti klubų
savininkų kitos socialistinės šalys ir taip nusileidimus
Kalifornijoje
miui, tunelyje kilo sprogimai, neleido atidaryti. Kitos moti pasiūlymą ir grįžti į žaidynes. jau nebegali sumokėti skolų.
stebėjo iki 500,000 žmonių.
i ei 1973 m. komunistinės
žuvo 700 kareivių, tačiau lauke nos, kurios karstus atidarė, Streikas prasidėjo rugsėjo 21.
Aplink karinės bazės aerodro
buvusiems karininkams, kurie viena rado tik kareivišką kepu
— Afganistano
sostinėje v a l s t y b ė s buvo skolingos mą privažiuodavo iki 200,000
užblokavo abu tunelio galus, rę ir saują smėlio. Kita šeima Kabule laisvės
kovotojai Vakarų bankininkams apie 9 a u t o m aSinų.
A asKUuin^
rūpėjo pagauti afganus sukilė Vilniuje savo sūnaus karste susprogdino tris restoranus, bil. dol., tai 1980 m. skola siekė
sėkmingą
nusileidimą
stebėjo
lius, o ne gelbėti nuo dūmų rado ne jį, bet kūną kareivio iš kur mėgdavo lankytis valdžios jau 80 bil. dol. Sulėtėjo ir preky
apie 55,000, automobilių buvo
trokštančius žmones.
valdininkai. Žuvo 16. sužeista ba. Šių metų Amerikos ekspor apie 8,000. Anksčiau į nusilei
Azijos.
tai į Sovietų Sąjungą siekė 1.99
Autorius nurodo eilę sovietų
D. Satter rašo, kad Šilutėje 27 žmonės.
bil.
dol., tačiau iš tos sumos dimo spektaklius atvykdavo
— Italijos prezidentas pave
spaudos straipsnių, kuriuose žmonės laukė geležinkelio sto
aukšti valdžios pareigūnai.
slepiamos Afganistano kovos. ty žuvusio Vlado Cereškos dė ministerių kabinetą sudary 1.64 bil. dol. sudarė parduo B u v o p a t s p r e z i d e n t a s ,
sovietams
grūdai.
Sovietų spauda visada rašo. karsto. Kai jis atvyko, Cereš ti senam politikui Arnintore d a m i
gubernatoriai.
Kompiuterių,
naftos
šaltinių a t v y k d a v o
kad ten vyksta kovos tarp kos draugai atėmė karstą iš jį Fanfani, 74 m. J i s jau yra
Kongreso
nariai.
Šį pirma
Afganistano kariuomenės ir atlydėjusių kareivių ir KGB premjeru buvęs keturiose gręžimo mašinų ir žemės ūkio dienį aukščiausias valdžios
mašinų eksportai beveik susto
„banditų",
„ g a n g s t e r i ų " . saugumiečių ir surengė laido vyriausybėse.
žmogus buvo Len Gibbons.
jo.
Sovietų kareiviai tik padeda tuvių procesiją su fakelais
— Angola paleido iš kalė
Paskelbus sankcijas dujo Mesąuite. Texas miesto meras.
taisyti kelius, gydyti žmones, miesto gatvėmis.
jimų tris amerikiečius, iškei„Columbia" išbuvo erdvėje 5
tiekio statybai, JAV7 Cater
remontuoti tiltus ir pan. David
čiant
juos
už
tris
rusus,
kuriuos
dienas.
2 vai., 14 min. ir 25 sek.
Vis daugiau sovietų žmonių
pillar Tractor bendrovė turėjo
Satter nurodo, kad sovietų
laikė
Angolos
sukilėlių
grupė.
ir
apskriejo
apie Žemę 81 or
sužino apie tai. kas dedasi
atšaukti 200 mašinų eksportus
ž m o n ė s tiek težino apie
—
Pietų
Korėjoje
dingo
JAV
Afganistane. Vis daugiau
į Sovietų Sąjungą. Bendrovės bitą.
Afganistano karą, kiek žinių
karo
lėktuvas
F-16
su
kapitonu
kalbama, kad ..Afganistanas
vietoje mašinas už 90 mil. dol.
g a u n a iš užsienio radijo sto
T. Harduval.
— tai sovietų Vietnamas".
OAS ministerių
čių, kurios valdžios yra trukdo
— Viceprezidentas Busb
mos. Viena vieta, kur galima
tęsia kelionę po Afrikos valsty
konferencija
Kinija ieško
gauti daugiau informacijų, yra
bes. Zimbabvėje jis pareiškė,
Jaruzelskis žada kad Amerika nori užbaigti Pie
Lietuva, rašo autorius, nes
VVashingtonas. — Ameri
Maskvoje draugų
Lietuvoje leidžiama daug
tų Afrikos okupaciją Nami
kos valstybių sąjungos užsie
atleisti
varžtus
pogrindžio žurnalų, kaip „Auš
bijoj.
M a s k v a . — Vakarų diplo nio reikalų ministeriai vakar
ra", Katalikų Bažnyčios Kroni
—
Afganistane
diplomatai
matai
atkreipė dėmesį, kai išgirdo valstybės sekretoriaus
Atėnai. — Graikijos val
ka ir kiti.
praneša
apie
sovietų
kareivių
Kinijos
užsienio
reikalų minis- Shultzo kalbą. JAV konferen
džios sluoksniai atidengė, kad
plėšikavimus.
Po
susisiekimo
teris Huang Hua pusantros cijoje toliau kelia komunizmo
Toliau D. Satter pakartoja Lenkijos vyriausybės galva
nelaimės
Salong
kalnų
tune
valandos
tarėsi su sovietų grėsmės
šioje
hemisferoje
„Aušroje" buvusius straips gen. Jaruzelskis 40 minučių
lyje,
ten
žuvusieji
afganai
buvo
užsienio
reikalų
ministerių
k
l
a
u
s
i
m
u
s
.
Kubos
veiklą
nius apie padėtį Afganistane. tarėsi Graikijos ambasadoje
sovietų
apiplėšti,
neteko
pini
Gromyka.
Sovietų
spauda
eksportuojant savo revoliuciją
Papasakoja apie du vyrus, Maskvoje su Graikijos premje
kurie grįžo iš Afganistano ir ru Papandreou. Generolas gų, papuošalų ir net drabužių. paskelbė Kinijos pareiškimus į kaimynines šalis ir panašius
atidengė, kas ten, iš tiesų, padėkojo Graikijai, kad ji
— Diplomatas Averell Har- apie Brežnevą ir jo žodžius klausimus. Pietų Amerikos
vyksta. Vienas lietuvis buvo neprisidėjo prie Europos Rin riman, buvęs ambasadorius apie sovietų troškimą page m i n i s t e r i a i savo kalbose
santykius su Kinija. pabrėžia, kad jiems daug
tik 21 metų amžiaus, tačiau kos skelbtų Lenkijai sankcijų Maskvoje ir buvęs New Yorko rinti
nuo pergyvenimų
pražilęs, ir prašė graikų premjerą toliau gubernatorius.
padovanojo „Pravda" pabrėžė, kad Kinijoj s v a r b e s n ė p r o b l e m a —
remti
lenkų
vyriausybę.
pasenęs, drebąs. J i s mažai
Columbia un-tui 11 mil. dol. Brežnevas buvo pavadintas ekonominė krizė, didelės
kalbėjo, tačiau jo draugas Jaruzelskis žadėjo greit atleis rusų kalbos ir sovietų užsienio žymiu valstybininku, kurio skolos, deficitai ir prekybos
pasakojo apie baudžiamąsias ti karinio stovio varžtus ir politikos studijoms. Univer atminimą kinų liaudis pagar sunkumai.
P a p a n d r e o u siteto rusų instituto direkto biai minės. Kinijos ministeris
ekspedicijas
Afganistano p a k v i e t ė
kaimuose, kur žmonės šaudo aplankyti Varšuvą.
rius Marshall Shuiman pasa Huang pasakė, kad taika ir
mi po 20 ar 30. Cituojami ir
Lenkijos seimas susirenka kė, kad Sovietų Sąjungoje yra draugystė tarp Kinijos ir
KALENDORIUS
lietuvių kareivių laiškai gimi posėdžių gruodžio 13. Mano daugiau anglų kalbos moky Sovietų Sąjungos atitinka ne
tik
abiejų
liaudžių
interesams,
nėms. Juose rašoma apie ma, kad ta proga bus paskelb tojų, negu Amerikoje — rusų
Lapkričio 18 d.: Odonas,
bet ir Azijos bei viso pasaulio
d i d e l i u s sovietų
kareivių tas karo stovio atšaukimas. kalbos studentų.
Salomėja, Lizdeika, Ledrūna
interesams.
nuostolius, apie sunkias kovos Antradienį lenkų spauda trum
Lapkričio 1 9 d.: Pontijonas
— Valstybės departamentas
sąlygas, maisto stoką.
pai paskelbė, kad Lech VValesa įspėjo Rumuniją, kad nauji
Severiną. Dainotas. Rimgailė.
Straipsnio
a u t o r i u s jau laisvas. Valdžios atstovas ..švietimo mokesčiai", kuriuos
— Izraelis atidarė dar vieną
Saulė teka 6:42, leidžiasi
pabrėžia, kad sovietų spaudos J. Urban pasakė repor rumunų valdžia uždeda norin naują žydų sodybą okupuo
4:29.
įvykių
slėpimą palydi
ir teriams, kad VValesa yra priva tiems išvažiuoti, gali pažeisti tame Vakarų krante, nežiūrė
ORAS
valdžios bandymai nupiepti tus pilietis. Jo laikysena Rumunijos gaunamas „favori- damas, kad prezidentas Rea
sovietų
k a r i u o m e n ė s parodys, ar jis ateityje suvai tinės valstybės"
Debesuota, gali lyti, tem
prekybos ganąs ragino sustabdyti jų
dins
kokį
politinį
vaidmem
nuostolius, Sužeisti ar invali
steigimą.
peratūra d^eną 55 1., naktį 40 i.
privilegijas.

Sovietai slepia
Afganistano kovas

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 18 d.

tų"... Beje, šokėjams akompa
navo,
elektrinį
akordeoną
pasigriebęs, tas p a t s Rimas
Kasputis.
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R e d a g u o j a Emilija P a k a l n i š k i e n ė .
E. P a k a l n i š k i e n ė , 3948

Rankraščius

siųsti

S. A r t e s i a n A v e . , C h i c a g o , IL

adresu:
60632

IŠ CENTRO VALDYBOS
VEIKLOS
Naujai išrinktoji Lietuvos
vyčių organizacijos centro val
dyba tuojau po seimo susi
rinko aptarti prasidedančių
metų veiklos planą. Pirmas tik
ras naujosios centro valdybos
posėdis buvo spalio 16-tą
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne Putname. Ta pačia proga
buvo pašventintas vyčių ar
chyvo kambarys "Alkos" mu
ziejuje.
Posėdžio dalyviai suvažiavo
į Putnamą penktadienio vaka
re. Juos priėmė seserys vie
nuolės ir vyčiai — Teresė ir Alfonas Trainiai, atvykę iš
Bridgeporto. Šeštadienio ryte
seserų koplyčioje buvo šv. Mi
šios, kurias aukojo kunigai —
Antanas Jurgelaitis, Albinas
Janiūnas, Rapolas Krasaus
kas, Stasys Yla ir Kazimieras
Pugevičius. Sesuo Igne grojo
vargonais, o visi Mišių daly
viai gražiai giedojo.
Po pamaldų visi rinkosi į
"Alkos" muziejų, vyčių archy
vo kambario atidarymui. Kun.
Jurgelaitis, pašventinęs kry
žių, vytį ir patj kambarį, pasa
kė kalbą. Centro vaidybos pir
m i n i n k ė Loreta Stukienė
padėkojo visiems, kurių pa
stangomis šis kambarys atsi
rado. Supažindino su Archyvų
komiteto pirmininku, organi
zacijos garbės nariu, Lionginu
Švelniu, kuris papasakojo apie
rūpesčius ir darbą archyvų
kambarį įrengiant bei padėko
jo tame darbe padėjusiems.
Longinas Švelnys dėkojo savo
vadovaujamo komiteto na
riams — Juozapui White, Tere
sei ir Alfonsui Trainiams ir
Aleksandrui Akule.
Po pašventinimo visi daly
viai buvo pakviesti paragauti
vyno ir sūrio, kuriuos buvo pa
ruošusios Nancy Miro ir Clementine Miller. Po to vienuo
lyne buvo priešpiečiai. Juose
dalyvavo ir Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno viršininkė Se
suo Aloyza bei "Alkos" muziejaus
vedėjas
Alfonsas
Stankaitis. Archyvų kamba
rio mecenatas Jonas Valauskas negalėjo atvykti iš Flori
dos; jo garbei sukurtą eilėraštį
perskaitė jo autorė Marija
Ziauzienė. Vėliau tas eilėraš
tis bus įteiktas pačiam Jonui
Vaiauskui.
Iškilmėse buvo vyčių iš Chicagos. Amsterdamo, Bostono
Brocktono, DuBois. Anthracite, Newarko, Providence ir
Bridgeporto. Ateitininkų va
das Jonas Laučka atsiuntė
sveikinimą. Iš Lietuvos buvo
atsiųsta graži dovana vy
čiams reiškiant padėką už jų
pastangas ginti persekiojamą
Bažnyčią Lietuvoje. Povilas
Binkis iš Chicagos atvežė kazimierietės sesers Perpetuos do
vaną — organizacijos įkūrėjo
Mykolo Norkūno sudarytus du
vyčių veiklos nuotraukų albu
mus. Tie albumai bus patal
pinti vyčių archyvo kambary
je.
Centro valdybos posėdyje
dalyvavo: organizacijos dva
sios vadas kun. Antanas Jur
gelaitis, pirmininkė Loreta
Stukienė, vicepirmininkė Elzė
Kosmiskey. protokolų sekre
torė Nancy Miro. iždininkas
Alfonsas Trainis, finansų eekretorė Ona Manja Kassel, iždo
globėjai — Povilas Binkis ir
Antanas Radzevičius, Vidurio
centro apygardos pirmininkas
Tomas
Brūzga,
Naujosios
Anglijos apygardos pirminin

kas dr. Petras Bizinkauskas,
Lietuviškos kultūros komiteto
pirmininkė Ona Wargo, apei
gų komiteto narės — Elena
Chesho ir Rita Pinkutė, spau
dos reikalų tvarkytoja Irena
Sankutė, archyvo vedėjas Lon
ginas Švelnys, stipendijų ko
miteto nariai — Viljamas Piacentini, Albertas Jaritis ir
Clementine Miller, lietuvių kal
bos organizacijoje poselėtojas
dr. Algirdas Budreckis, or
ganizacijos garbės nariai —
Elena Šaulytė ir Antanas Jan
kauskas, Lietuvos
reikalų
komiteto pirmininkė Bronė
Avižaitė, ir svečiai — Teresė
Trainienė, Elena Radzevi
čienė, Marija Ziauzienė, Frances Bumila ir Elena Giliuvienė.

D e t r o i t o Š v . A n t a n o lietuvių p a r a p i j o s m o t ė m k\ a r t ė t a s . P r i e
v a r g o n ų v a d o v a s m u z . S. S l i ž y s . I š k.: Č. P l i ū r i e n ė , B . J a n u š 
k i e n ė , N . S l i ž i e n ė ir A . T a m u l i o n i e n ė .
N u o t r . K. S r a g a u s k o

Čia juo pasigėrėti. Dar primi
nė, kad kitais metais m ū s ų
jaunimas
dalyvaus
dainų
Balius — gerokai nuvalkio- šventėj (Chicagoj), o už dvejų
tas žodis. Daugeliui — pašai- m e t ų _ tautinių šokių šventėj
pos, net paniekos objektas. Ko- (Clevelande). Ir šen ir ten ruopūstai, dešros, butelių miškas. šiamasi. I š dainų šventės re
Tarp butelių rasoti veidai, gir pertuaro jau šį tą šįkart išgir
tai dainai pražiodytos bur s i m e . S c e n o s
uždangą
nos... Panašiai apie juos ir hu atskleidus, išvydom mergaičių
Posėdyje visi centro valdy moristai, ir moralistai.
chorą. Baltom palaidinukėm,
bos nariai pranešė apie savo
ilgais juodais sijonais, kiek
Bet balius nelygus baliui.
veiklą.Sužinojome, kad šių me
Kai prieš devynerius metus viena skirtinga margaspalve
tų spalio mėnesį organizacija (taip, prieš devynerius, 1973 — lietuviškų raštų juosta liemenį
turėjo 3663 narius. Buvo svars jų rugsėjy!) Dievo Apvaizdos perjuosus. Priešais jas stovėjo
tomi ateinančių metų seimo lietuvių parapija iš Detroito dirigentas Rimas Kasputis, o
planai, peticijos JAV vyriau persikėlė į priemiestį South- scenos kairiam pakrašty, prie
sybei, vyčių stipendijų fondo fieldą, baliais ėmė žymėti eg pianino — Vidas Neveraus25-kių metų sukakties minėji zodo metines. Devyneri metai kas. Jos padainavo Juozo Talmas, vyčių istorijos rašymo rei — bene devyni baliai (jei su lat — Kelpšos harmonizuotą
kalai ir būsimi renginiai susiję klydau, jei bent kartą prasilei- liaudies dainą "Gale lauko to
su 1984 m. minima švento do, atsiprašau). Tikslai visada li" (bus dainų šventės reper
Kazimiero 500 metų sukak tie patys: prisiminti įsikūrimo tuare) ir B. Garbulskio (žodž.
timi. Dr. Leonas Kriaučeliū- sukaktį ir sutelkti lėšų parapi Vyt. Bložės) "Oi motinėle". Ne
nas, dr. Leonardas Šimutis ir jos iždui. O iždas čia tai kaip su kompetentingas kalbėt apie
Ona Marija Kassel buvo pa abiem galais kiaura kojinė. Mi meninę atlikimo vertę, bet kaip
skirti ir toliau atstovauti vy nėtais metais įsikūrus, tik eilinis klausytojas pasigedau
čius Amerikos Lietuvių Tary šventovė buvo daugiau — ma 26 chorisčių jėgos, skardesnio,
boje. Buvo s u t a r t a , kad žiau įrengta ir lituanistinės drąsesnio dainavimo.
ateinantis centro valdybos po mokyklos patalpos atitvertos.
Už poros minučių stovėjo vy
sėdis bus 1983 m. kovo 19-tą, Kultūros centras ilgai riogsojo
rų choras. Gerokai mažesnis,
Philadelphijoje.
tuščias, net be pačių būtiniau tik 14. Čia pirmoji irgi J. TalSuvažiavimo dalyviai dė sių įrengimų. Tai ir baliai, ir lat — Kelpšos harmonizuota
kingi Nekalto Prasidėjimo vie sutelktos lėšos — vidui įrengti, liaudies daina "Daunoj lilio
nuolyno seserims už tokį gra gerinti. Balius rengianti para čiūto" (dainų švent. repertua
pijos taryba pasistengia, kad ro). Sekė Jono Švedo harm.
žų priėmimą.
Dar viena pastaba. Centro nebūtų, kaip pradžioj minėta, liaudd. "Kad aš jojau per lau
valdybos pirmininkė Loreta vien dešrų kvapas ir butelių kelį ir Juozo Žilevičiaus,
Stukienė dalyvavo Amerikos paradas. Visada parūpinama harm. 1. d. „Oi, kad išauštų
Lietuvių Tarybos suvažiavime programa, kurios įspūdžiai ne rausva aušrelė" (dainų šv.
rep.). Be jokios abejonės todėl,
spalio 23-čią Chicagoje. Ji su sibaigia kitą rytą atsikėlus.
važiavimą pasveikino vyčių
Šiemetinis tradicinis balius kad tarp jaunų studentukų bu
vardu. Tą patį vakarą ji daly įvyko lapkričio 6. Čia keletas vo įmaišyti keturi gražiabal
siai tėvai (du tikri solistai), vy
vavo kun. Juozo Prunskio 75- įspūdžių, pastabų.
tojo gimtadienio ir 50 metų
Tvarką
žinanti publika, rų choras p a s i r o d ė , ak,
kunigystės sukaktuvių banke kviesta septintai valandai, atsiprašau, tikrai vyriškai.
te. Visų vyčių geriausi linkė maždaug tuo laiku ir užplūdo. Publika pašėlo šaukti "bis" ir
jimai kun. Prunskiui. dideliam Kamšatis rūbinėj, prie bilietų tol plojo, kol išprašė B. Vasi
vyčių rėmėjui.
stalo vestibiuly, aplink koktei liausko harm. 1. d. „Oi, dalele,
iks lių barą kavinėj. Už keliolikos tu mano".
"Audinio" t. š. sambūrio šo
minučių jau linksmas šurmu
kėjai,
tradiciniais tautiniais
lys, dar už pusvalandžio — kle
gesys prie stalų. Stalai apva drabužiais apsirengę, sušoko
PATIKSLINIMAS
lūs, dailiai dengti, rudeninėm blezdinginį jonkelį, gyvatarą
Chicagos vyčių senjorų ruo gėlėm išpuošti. Pridėliota pro ir žiogelį. Be sustojimo, be ato
šiamos bendros lietuvių Kū gramos lapelių (apie juos vė kvėpio, vienu ypu, pynėje. Gru
pės vadovė Rusnė Kasputienė
čios bus gruodžio 19 d., (o ne liau).
gruodžio 18-tą, kaip buvo pra
Aštuntą nuo scenos prabyla čia pasekė Liudą Sagį. Daug
nešta). Tą sekmadienį, gruo parapijos tarybos pirm. Vy šokėjų turint, vieniems ilsin
džio 19 d., Chicagos lietuviai tas Petrulis. Sako: „Norėjom tis, kai kiti scenoje, šitaip pub
kviečiami dalyvauti Vyčių sa pradėti punktualiai, o štai jau liką prirakinti yra puikus da
lėje rengiamose Kūčiose.
dvi minutes vėluojam". Jauni lykas. Spėju, kad "Audiny" jų
E. P. mas pasiruošęs, publiką kvie- tėra tiek, kiek programoje pa
vardėmis išskaičiuota — 22. Il
gesnei nenutrūkstamai pynei
tai būtų permaža "armija".
Gal užtat R. Kasputienė ir tesupynė tik tris šokius. Nepap
rastas reginys! Ir merginos, ir
vyrukai šoko su didžiausiu
ūpu, gerai lygiuodami, grakš
čiai, šypsodami. Kiek minu
čių? Nežinau, neturėjau laiko
patikrinti. Spėju, kad apie de
šimt. Tokiu tempu, su tokiu
temperamentu! Ak, ėmė "šok
ti" ir publika, delnais j taktą
mušdama. Vėliau, baliaus me
tu, vienas daktaras man maž
daug taip kalbėjo; "Nusibo
do, — sako, — tie tradiciniai
šokiai. Tie išėjimai, pozavi
mai, pertraukėlės po kiekvie
no. Nu kaip šį vakarą jie Šoko,
" A l k o s " muziejuje įruoštame Lietuvos vyčių a r c h y v o kamba
tai kas kita. Kai šitaip, tai žiū
r y j e centro v a l d y b o s p i r m i n i n k ė I / j r e t a S t u k i e n ė dėkoja vi
rėtum valandą ir nenusibos
R U D E N S BALIAUS
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

s i e m s Sio k a m b a r i o s u m a n y t o j a m s ir į r u o š ė j a m s .

Į sceną atėjo mišrus choras.
Vėl 26 mergaitės, dabar jau
tautiniais drabužiais tviskėdarnos ir jau ne 14, o 16 vyrų
(manėt, kad
nesuskaičiuo
siu?...). Pradžiai M. K. Čiurlio
nio harm. 1. d."Beauštanti auš
relė". Po to retai girdėta,
gerokai komplikuota Juozo
Strolios harm. L d. " V a i ir pri
jojo pilnas dvaras svetelių". Ši
dair.a paįvairinta mergaičių
kvartetu (tos keturios tai jau
turėjo apsčiai jėgos!) ir vyrų
trio. Dainą palydėjo publikos
karštos katutės ir " b i s " šauks
mai. Nekartojo. Trečioji d a i n a
— J. Žilevičiaus harmonizuota
PasaKyk, mergele". Visos
trys mišraus choro dainos — iš
dainų šv. repertuaro. Paskuti
nis praogramos dalykėlis —
"Kalvelis". Tai ir taut. šokis, ir
daina. Choras, kiek sumažin
tas, iš scenos nebesitraukė, o
šokėjai savo dalį atliko salėje,
pačiame jos vidury, kur vėliau
bus šokami "šlageriai". Vėl ir
publikos plojimai į taktą, ir
prašymai ką nors kartoti.
Laikrodis rodė devintą, tad
programa buvo užtrukusi ly
giai valandą. Čia ir choristai,
ir šokėjai. Priešaky — Rusnė
Baltrušaitytė — Kasputienė,
Rimas Kasputis, Vidas Neverauskas. Keli V. Petrulio pagy
rimo žodžiai. Atlikėjams sune
šamos gėlių pintinės. Publika
ploja atlikėjams, o šie — savo
vadovams. Dar trumpai pra
byla Liturgijos k-to pirm. Al
fonsas Kasputis. J i s džiaugia
si jaunimu ir primena, kad šis
ne tik ruošiasi į dainų bei tau
tinių šokių Šventes, bet ir sa
vai publikai padainuos — pa
šoks, kada tik bus p a p r a š y t a s .
Tik dabar, j a u n i m o pra
linksminti, klebonui kun. V.
Kriščiūnevičiui
pasimeldus,
įnikome į Stasės Matvekienės puikiai pagamintą vaka
rienę. Nė pavalgyti nebaigus
užgrojo Rimo Kaspučio kapela
"Romantika".
Romantiškus
tango keitė valsai, cha-cha,
rock-'n-roll muzika. T a r p energij ą liej ančio jaunimo maišėsi ir
tėvų, ir senelių poros.
Skaitytojas bus pastebėjęs
keliskart minėtą Kaspučiu pa
vardę. Kas minėta, t a i tik "le
do kalno viršūnė". Šios gimi
nės vyrų ir moterų vien
programon įrašyti net septyni,
kai kurie (Alfonsas, Rimas,
Rusnė) po du kartu ir daugiau,
nes turi po kelias pareigas. Vi
sos plačios jų giminės, tik skir
tingom pavardėm, scenoj, sa
lėj bei virtuvėj buvo kelios
dešimtys...
Negaliu tylomis praeiti pro
Prano Zarankos (irgi Kaspu
čių satelito) paruoštą dailų,
kultūringą programos lakštą.
Tai storesnio popieriaus 8,5 x
11 colių lapas, kurio trečdalis
papuoštas šviesiai bei tamsiai
rudais klevo lapais, t a m e treč
daly surašyta pagrindinė ba
liaus metrika, o lakštą su
lanksčius, kituose dviejuose
trečdaliuose sudėta viskas, ko
reikia publikai informuoti. Ne
tik publikai, bet ir r a š a n č i a m į
spaudą ten informacijos be
veik užtenka. Tarp kitko, sura
šyta visų programos atlikėjų
pavardės ir pilni vardai. Šios
informacijos rašiny neperduodu dėl dviejų priežasčių: pir
ma, kad mano ir taip jau ilgas
reportažas trečdaliu pailgėtų;
ir antra, kad surašyta daugiau
pavardžių, negu scenoje reiš
kėsi (pvz. mergaičių chore —
32, o dainavo tik 26, vyrų cho
re — 20, o dainavo pirma 14,
paskui 16). Kas ne kas, bet jau
rašantysis tokių programų ne
numeta, o pasideda į archyvėlj, kad galėtų kada vėl pa
sinaudoti.
Manau, kad čia surašyti ru
denio baliaus įspūdžiai kitų
vietovių tautiečiams truputį at
skleis, kaip kartą metuose pa
silinksmina sveika, gaji lietu
viška parapija.
Alfonsas

Nakas

(Nukelta į 4 psl.)
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P A R A P I J O S AUKA
Detroito Šv. Antano lietuvių
parapija, įvertindama "Drau
g o " puslapiuose teikiamą dė
mesį šios parapijos įvykiams ir
renginiams, dienraščio stipri
nimui paskyrė lOdol. auką.

DR. K. G. BALUKAS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Cravvford
M e d i c a i B u i l d i n g ) . Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. LINAS A. S1DRYS
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA
AKINIU PRITAIKYMAS
2636 W. 71st Street
Priima tik ketvirtadieniais
nuo 10 v.r. iki 6 v.v.
Skambinkit (ketvirtadienį)
Tel. 436-5566

DR. JONAS MA2EIKA
D A N T Ų GYDYTOJAS
4600 VV. 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

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

DR. FRANCIS MA2EIKA

DR. PETER T. BRAZIS

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

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
2 4 3 4 VVest 71 st S t r e e t
Vai.: p i r m . , a n t r . ketv. ir p e n k t .
1 1 : 3 0 v a i . r y t o iki 3 vai. popiet.
D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETR1STAS
2709 VVest Slst Street
T e l . — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va

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
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

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

DR. ALGIS PAULIUS

DR. E. DECKYS

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K ŠA
VAIKU LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278

DR. A.JENKINS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422

DR. ROMAS PE'KUS
'JŲ LIGOS - CHRURCIJĄ]
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
lKalba lietuviškai)
OPTOMETR1STAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Va! .: antr, 1-4 popiet ir ketv. 5-7
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Tel. REliance 5-1811

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

DR. WALTER J . KIRSTUK

DR. V. TUMASONIS

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv, ir penkt.
n u o 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak.
Treč. ir šešt. uždaryta

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W . 59 S t . , Chicago
T e l . 476-2112
V a l a n d o s p a g a l susitarimą — Pirm.,
antr., treč., ketv ir šeštad
T e l . ofiso i r b u t o : O L y m p i c 2-4159

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAI BUILDING
32O0 W. 81 st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Ofiso tel. RE 7-1168; re/id. 239-2919

DR. KENNETH J. YERKES
DANTŲ GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Chicago, Illinois 6062°
Tel. 925-8288
Valandos pagal susitarimą
Ofs. tel. 586-3166; namu 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
DANTŲ GYDYTOIAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pa^a! susitarimą: antr , treč.,
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro
Tel. — 778-3400

Sovietų Sąjunga

MAFIJOS KELIU
Visi mes gerai patyrėme, kad
didžiausias pavojus mūsų tau
tai ir mūsų kraštui yra bolševi
kinė Sovietų Sąjunga. Pavojus
ne vien mums, bet ir visam pa
sauliui. J o k i ų
naudingų
socialinių reformų mes nesi
baidome, priešingai, jas pasi
ryžę remti, tačiau ta Sovietų
Sąjungos nešama vergija tau
toms ir teroras žmonėms pra
lenkia nacių prievartą, ir visi
m e s turime d a b a r t a p t i
savanoriais kovotojais prieš tą
tironiją, nepraleisdami jokios
progos ir galimybės.
Medžiagos tam kiekviena
diena atneša vis naujos. Nese
niai Simon ir Schuster leidyk
la New Yorke išleido įsidėmė
tiną veikalą: "USSR: The
Corrupt Society. The Secret
World of Soviet Capitalism".
Knygos autorius — dr. Kons
tantui Simis, gimęs 1919 m.
Odesoje. Jis Maskvos uni
versitete gavo magistro laips
nį, o 1944 m. Sovietų Sąjungos
mokslo akademijos teisių ins
titute pasiekė daktaro laipsnį.
J i s ir žmona yra teisininkai.
Kaip advokatai dalyvavo dau
gelyje bylų, turėjo progos pa
vartyti sovietinių teismų do
kumentus,
bendrauti
su
teisininkais ir ginti kaltina
muosius. Turėjo progos gerai
pažinti Sovietų Sąjungos gy
venimą. Savo knygoje net vie
ną skyrių pavadinęs "Sovieti
nių rajonų mafija". Jo žmona
dalyvavo Bukovskio, Litvinovo, Galankojaus gynyboj ir
susilaukė nemažos pagarbos
rusų inteligentijos tarpe.
Dr. K. Simis buvo iškilęs į
profesorius aukštojoj diploma
tų mokykloje, tačiau, kadangi
jis žydų kilmės, iš ten buvo pa
šalintas. Greit ir jo žmonai bu
vo atimta advokatūros teisė.
Jiems buvo pasiūlyta išemig
ruoti, grasinant teismu už ras
tą jų bute rankraštį knygos
apie korupciją Sovietų Sąjun
goje. Jie išvyko 1977 m. lapkri
čio 6 d., bet išvykstant jiems
KGB pagrasino, kad, jeigu jie
vakaruose netylės, tai slaptoji
policija ras priemonių pa
spausti juos ir jų artimuosius.
Tačiau dr. Simis jautė pa
reigą atskleisti pasauliui,, kas
darosi Sovietų Sąjungoje. Taip
atsirado šis veikalas. Autorius
pateikdamas faktus išryškina,
kaip ten viską tvarko partija,
nuo ministerių iki kaimo žmo
nių. Dr. Simis liudija: "Kadan
gi sovietinis režimas nesijau
čia įstatymų varžomas, tai bet
kuris vienetas toje sistemoje —
nuo rajono tarybos iki Aukš
čiausios tarybos, o taip pat vi
si teismai — nuo liaudies teis
mo iki aukščiausio teismo gali
ir net yra priversti laužyti įsta
tymus, kada atitinkamas par
tijos organas to pareikalauja".

Autorius iškelia nuosmukį
pačių sovietinių viršūnių. Yra
specialios maisto krautuvės
vien tik išskirtinai jiems. Dar
Stalino laikais kultūros ministeris turėjo savo vasarvietėje
privatų kino teatrą, kuriuo
naudojosi tik jis, jo šeima ir
svečiai. 1979 m. vidutinio raš
tinės darbininko atlyginimas
buvo 164 rubliai, o pragyveni
mo minimumas, kukliai besi
tvarkant, reikalavo 250 rublių
mėnesiui. Tuo tarpu aukštųjų
valdininkų, kaip Mokslo aka
demijos prezidento, mėnesinis
atlyginimas buvo 2000 rublių.
o ministerio net 4000 rublių.
Aukštesnių valdininkų ne tik
atlyginimai didesni 4-10 kartų
už eilinio raštinės tarnautojo,
bet jie dar turi specialias krau
tuves, ligonines, sanatorijas,
tarnus, automobilius ir už tai
jie moka ne iš savo kišenės, o iš
valstybinio ar partijos biudže
to. Jeigu ir patys moka. tai tik
kokį trečdali kainos.
Revoliucijos
prasideda
gražiomis kalbomis ir baigia
si krauju.
Maksimilijonas
'Meksikos/

Aukštesniems pareigūnams
yra specialūs restoranai. Cent
rinio komiteto narys ar minis
terio žmona už importuotus ba
tus moka 35-40 rublių, o
paprastas pilietis bus laimin
gas gavęs tą patį už 120-140
rublių. Valdžios žmonėms yra
specialios teatro bilietų agen
tūros, specialūs knygynai, spe
cialios vaistinės, klinikos. Val
džios viršūnių šeimos gauna
nemokamus butus, kelis kar
tus erdvesnius negu kiti pilie
čiai. Be suvaržymų jie gali gau
ti ko nori ir kiek tik nori.
Politbiuro nariai turi savo rū
mus Kryme prie Juodųjų jūrų
ar Kaukaze. Jie įrengti par
kuose, su pilnu štabu virėjų,
šoferių, sodininkų, šukuotojų,
gydytojų. Sovietų ministeriai
net iš muziejų gali pasiimti pa
veikslų savo butui papuošti.
Valdininkai gausiai ima ky
šius. Už šimtą tūkstančių rub
lių ar už daugiau net buvo
įmanoma nusipirkti kurioj so
vietinėj respublikoj ministerio
postą. O jau rajonuose toks ky
šių ėmimas, valdinio turto gro
bimas, ypač atliekamas aukš
tesnių pareigūnų, kad dr.
Simis tai vadina mafijos meto
dais. Rajono komiteto nariai
panaudoja kolchozų lėšas sa
vo privačių namų statybai,
taipgi ir medžiagas. Kiekvie
name didesniame mieste yra
viena ar dvi maisto krautuvės
specialiai vietiniam partijos ar
valdžios didikams. Tų krautu
vių tarnautojai yra priversti
aukštesniems partiečiams ar
valdininkams duoti gėrybes
nemokamai. Kai vienas smul
kesnis sąžiningas komunis
tėlis Popov pasiskundė dėl ši
tokių sukčiavimų, jis pats buvo
nubaustas — atleistas iš tar
nybos, net ir įkalintas dve
jiems metams už "vyriausy
bės žmonių šmeižimą". Dėl to
Simis tvirtina: "Tas įvairu
mas sovietinių organizuotų
nusikaltimų natūraliai išplau
kia iš vienintelės krašte par
tijos diktatūros ir yra jos ne
atskiriama dalis. Organizuoti
Sovietų Sąjungos nusikalti
mai turi sovietinės sistemos
antspaudą".

Dr. Simis pateikia daugybę
faktų, kaip kyšiai, partinė prie
varta viešpatauja Sovietų Są
jungos teismuose. Jam žinomi
atsitikimai, kai teisėjo ar tar
dytojo pareigos buvo gautos už
dešimtis tūkstančių rublių.
Atskleidžia, kokios suktybės ir
kyšininkavimas vyksta sovie
tinėje pramonėje,kaip fabrikų
direktoriai duoda kyšius, kad
gautų būtinai reikiamų dalių,
kaip labai paperkama Sovietų
policija. Dr. Simis liudija, kaip
Sovietų Sąjungoje nuolat
trūksta maisto ir kasdienio
vartojimo reikmenų, bet to ne
trūksta aukštesniems partie
čiams ir valdininkams. Cituo
ja faktus, kaip reikia aukštų
kyšių patekti į geresnę ligoni
nę, net gauti reikiamų vaistų
ar įstoti į medicinos mokyklą.
Net ir studentų bei moksleivių
egzaminuotoj ai neretai išplė
šia kyšius. Dėl to autorius da
ro išvadą: "Sovietų Sąjunga
nuo viršūnių iki žemumų yra
užkrėsta korupcijos, sugedi
mo... Nuo vaikystės aš stebė
jau, kaip korupcija graužėsi vis
giliau į visuomenę, kol Sovietų
režime supuvę valdytojai ėmė
valdyti sugadintus žmones...
Ta korupcija Sovietų Sąjun
goje pagrinde pareina iš ko
munistų partijos totalistinės
valdžios, kuri viena kontro
liuoja kraštą. Tos jų jėgos ne
kontroliuoja nei įstatymai, nei
laisva spauda. Sovietų Sąjun
ga negali nusikratyti tos ko
rupcijos, kol pasiliks sovietiš
ka".
Juoz. Pr.
Melagis iš savo melagysčių
turi tik tokį pelną, kad ir tiesą
sakant jam niekas nebetiki
Aristotelis

SPECIALIŲ INVESTIGACIJŲ
BYLOS

SUGLAUDINTOS GRETOS
DIDIESIEMS TIKSLAMS

Pokalbis su adv. P. Žumbakiu

JURGIS JANUSAITIS

Milijonines sumas turinti
Specialių investigacijų įstaiga
ėmė varginti ir lietuvius su
savo apklausinėjimais, tar
dymais, bylomis. Visuomenėje
auga susirūpinimas. Todėl
kreipėmės į tuos reikalus
studijuojantį
ir
sekantį
advokatą Povilą Zumbakį su
eile klausimų:
— Kaip plačiai
Specialių
investigacijų įstaiga veikia?
— Globaliniu mastu. J i e (įstaigos pareigūnai) siunčia
savo agentus po visą pasaulį ir
su jais kooperuoja visos valsty
bės. Jie gali nuvažiuoti į Mask
vą, Sidney, Berlyną ir kitur.
J i e prašė lėšų 2.6 mil. dol, o
kongresas jiems dar padidino
ir vien 1982 metams paskyrė
daugiau kaip tris mil. dolerių.
Be to, jie į savo tarnybą gali
įjungti F B I , CLA, kariuomenės
žvalgybos ir kitas agentūras.
— Yra žinių, kad jie net ima
knistis po kai kuriuos lietuvių
archyvus.
— Teisingai. Jie yra
apvažinėję pagrindinius lietu
vių a r c h y v u s .
Kadangi
archyvai yra viešos institu
cijos, t a i jie tuo atvirumu ir
naudojasi.
— Kiek plačiai jų tikrinimai,
kaltinimai apims lietuvius?
— D a b a r jie y r a pradėję apie
30 bylų ir dar apie 300 numa
tytų tikrinti. Geras procentas
jų tarpe y r a lietuvių. Gali būti
paliesta arti šimto lietuvių.
— Kaip lietuviai turi laiky
tis, jei ateina tos įstaigos agen
tas
apklausinėti?
— Mūsų lietuviai yra linkę
valdžios žmones priimti su
dideliu prielankumu. Pilietinis
d r a u s m i n g u m a s yra geras, bet
reikalingas ir apdairumas bei
a t s a r g u m a s , k a d neįklampin
tų kitų ir neįveltų savęs. Atėju
siems
agentams
geriausia
neduoti jokių žinių, net ir savo
pavardės
nepasakyti.
nes
kiekvienas turi teisę pirma
pasikalbėti su advokatu.
— Kaip manote, kuo tos
bylos baigsis ?
— Viena, kad gali kai
kuriuos deportuoti. Antra, gali
būti nemaloni
propaganda
lietuviams, nes tose bylose
spaudoje minima ir tautybė.
Sovietų Sąjunga kaip tik nori
sudaryti tamsų įspūdi apie
pabėgėlius ir nukreipti dėmesį
nuo sovietų žiaurumų į taria
mus karo nusikaltimus su
naciais. Taip pat sovietai
siekia suskaldyti lietuvius išei-

JUOZAS PRUNSKIS
viu8, nes, iškėlus kai kuriems
bylas, kiti stengiasi laikytis
nuošaliai, kad jie nebūtų įvelti.
J a u ir „Chicago Tribūne"
paskelbė, kad Kanada pirmą
kartą savo istorijoje priėmė
ekstradicijos sprendimą prieš
H. Rauchą, kuris yra veikęs
Lietuvoje. Taip pat žinome,
kad rumunų stačiatikių arkiv.
Valerijonas Trifa po tokios
kaltinimų bylos sutiko pats
emigruoti.
— Kaip ilgai tokios bylos
užsitęsia ir kiek kainuoja gyni
mas?
— Bylos gali užsitęsti kele
rius metus ir paprasčiausias
gynimas gali kainuoti iki 100,000 dol. Atkreiptinas dėmesys,
kad J A V Teisingumo depar
tamento ir Valstybės depar
t a m e n t o vardu Specialių
investigacijų įstaiga y r a
sudariusi specialią sutartį,
pagal kurią sovietinės įstaigos
padeda surinkt: medžiagą,
pravesti investigacijas. Ta
sutartis laikoma paslapty ir iki
šiol jos neįmanoma pamatyti.
— Ar yra kokių priemonių
apsisaugoti nuo tų bylų?
— Šiose bylose yra konstitu
cinių problemų. Jau viena byla
buvo Aukščiausiame teisme
iškelta dėl šių bylų teisėtumo.
Galimas dalykas, kad ir
pakartotinai tas reikalas bus
keliamas
Aukščiausiame
teisme. Pagrindiniai punktai,
dėl kurių gali būti ieškoma
Aukščiausio teismo sprendi
mo, k a d šiose bylose nėra
prisiekusiųjų — jury — teismo.

Džiaugėmės, kad dar Lietu
Antra, kriminalinėse bylose voje okupacijų metais susior
JAV-se neturtingesni turi teisę ganizavo Vlikas. Džiaugėmės
gauti nemokamai
valdžios jo pagrindine prieš okupantus
parūpintą
advokatą. Šiose veikla pokario metais Europo
bylose ta privilegija neteikia je, o šiuo metu JAV-bėse.
ma. Tiesa, buvo padaryta
Vlikas vadovauja politinei
viena žinoma išimtis Chicakovai
visame laisvajame pa
goje, kada teisėjo paprašyta
saulyje.
Jis ruošia ir teikia in
viena firma sutiko nemo
formacijas laisvojo pasaulio
kamai ginti.
valstybių vadovaujantiems as
— Kiek Sovietų parūpinama menims apie padėtį okup. Lie
šiose bylose
dokumentacija tuvoje, apie okupantų vykdo
kertasi
su JAV
politika mą genocidą. J i s r e n k a
nepripažinti inkorporavimo?
okupaciją liečiančią medžia
— Kertasi žymiai. Visų pir gą, ją panaudoja kovai už Lie
ma JAV atstovybė pateikia tuvos laisvę vesti. Leidžia El
pavardes tų žmonių, kurių t o s
biuletenį
keliomis
bylose prašomos Sovietų įstai kalbomis. Vlikas kalba pa
gos pravesti apklausinėjimus, vergtos tautos ir išeivijos lietu
kuriuos daro
sovietiniai vių vardu. Kadangi pavergtų
prokurorai. Lietuvių byloje tautų išsilaisvinimo kelias ga
apklausinėjimai
k a r t a i s li būti dar ilgas ir sunkus, to
daromi Rygoje ir kituose dėl mūsų visų veiksnių — Vlimiestuose. Vartojami vertėjai į ko, LB, Altos — politiniai
mūsų kalbą. Apklausinėjimai užmojai turi būti visų nuošir
vykdomi p a g a l
S o v i e t ų džiai remiami darbu ir auka.
kriminalinį kodeksą, kai JAVŠiuo atveju kalbame apie
je tos bylos vyksta pagal civi
linį kodeksą. Tai didelis skirtu Vliko padėtį. J i s ypač šių poli
mas. JAV-se kriminalinėse tinių ėjimų metais labai svar
bylose k a l t i n a m a s i s turi bus mums ir Lietuvai veiks
daugiau globos, o sovietuose — nys. Kiekvienas didesnis ar
didelis užmojs reikalingas lė
atvirkščiai.
šų. Vlikas taip pat reikalingas
— Kuo lietuviai galėtų padėti didelės finansinės paramos,
priešingu atveju jis jokiu būdu
patekusiems į pavojus?
— Gali pradėti finansiškai, negalėtų įgyvendinti savo diantra, gali, jei žmogų pažįsta, džiųjų užmojų ir sėkmingai
padėti duodami teisingą,
palankų liudijimą.
rytų europiečius, o kodėl pa
— Ką lietuviškoji visuomenė
našios bylos nekeliamos prieš
turėtų daryti prieš šias bylas ?
japonus, vietnamiečius, kurie
— Reikėtų šį klausimą kelti
gyvena JAV-se ir yra nuskalamerikiečių politikų tarpe,
tę prieš amerikiečius? Reikia,
s p a u d o j e . Tos b y l o s —
kad visuomenė p r i m i n t ų
vienašališkos. Kodėl tik prieš
kongreso a t s t o v a m s , kad
šitaip
vedamoms
tokioms
byloms neturėtų JAV iždas
skirti tiek lėšų. Pagaliau per
kongresmanus ir kitus politi
kus reikia reikalauti, kad būtų
paskelbtas susitarimo tekstas
dėl b e n d r a d a r b i a v i m o su
Sovietų įstaigomis šiose bylo
se.

rasitarus apie Lietuvių
ine programą. Iš Kairės:
Dainų šventės kom. pirm.
vldrrikus. Kultūros tarybos pirm.
I. Bublienė ir Lietuvių Operos vald. pirm. V Radžius.
N'uotr. Z. Degučio

SKIRTINGI
PASAULIAI
Ištraukos iš romano
ANDRIUS NORIMAS
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Laiškų data su didele spraga. Atsiminiau, jog iš
Chicagos mudu su Silvija išsikėlėme į šiltu OS1US
kraštus, kur gavau dekoruotojo darbą didžiulėje
krautuvėje. Apleidome lietuvių sostinę automobiliu, o
baldai ir kiti mūsų daiktai išsiųsti sunkvežimiu.
Naujoje gyvenvietėje netrukus pirkome namą su
baseinu, nors t a i buvo tik kuklus vidutinės klasės
rezidencinis namas. Labai patogiomis sąlygomis
nuosavybes įsigijimas sukėlė mumyse didelį dž-augsmą, kuriuo, aišku, pasidalijome ir su okupuotoje
Lietuvoje likusiam mūsų g — ^
K-k
--a«r.
buvo tai, jog jie ten vargsta (tik ne Petronėlė) > mes
turime tokią prabangą, kaip maudymosi baseiną...
Mamai parašiau išsamų laišką daug vėliau.
p r a n e š d a m a s naująjį adresą ir įdėjęs nuotraukų su
naujo n a m o vaizdais. N a m a s pats pirmasis mano
gyvenime, neskaitant tėvo namo Lietuvoje. Galėjau
atsidėti ir tapybai, nes nebūtinai turėdavai: būti
kiekvieną rytą darbe. Šiltų kraštų vaizdai ^ukėlė
troškimą perkelti juos j drobę, suteikiant --avito
charakterio. Taigi, laiškų rašymą
užmečiau,
nenuostabu, kad mama kone bombardavo mane laiškais. o ir Silvijos sesuo susirūpino mūsų ilgu tyiėjimu. Algos padidėjimą atšventėme tuo, jog išsiuntėme m a m a i ir Silvijos seseriai po siuntinį su
drabužiais ir kitomis gėrybėmis.
Parašiau laišką ir seseriai Petronėlei, įdėjęs ir
nuotrauką, kur mes maudomės savajame baseine,
Kitoje nuotraukoje su grupe draugų, apiar-ausių

— Dabar yra
planuojama
sudaryti Vliko, Alios,
Liet.
Bendruomenės komisija padėti
lietuviams,
neleistinai
kaltinamiems tokiose bylose.
Ką Jūs apie tai manote?
— Manau, kad tai reikaiindalykas ir tą reikėjo seniai
padaryti, Juk susidaro
milžiniškos teismo išlaidos,
kurias sunku žmogui pakelti.
Latviai jau seniai turi tokį
vadinamą Truth fondą, kuris
jau ne vienam yra padėjęs.

vesti laisvės kovą.
Vliko darbus stipriai remia
Kanados Tautos fondas. Savo
dalį atiduoda ir JAV veikianti
Altą. Pastaruoju metu sėkmin
gai pradėjo darbuotis Tautos
fondas, telkdamas lėšas Vliko
darbams finansuoti. Stebint šį
TF darbą, numanu, kad dar ne
visi yra įsijungę. Gal kai kam
nepatinka Vliko vienas ar ki
tas asmuo, gal Vlikas permažai atlieka uždavinių. Bet koks
nesutarimas didžiųjų uždavi
nių vykdime labai žalingas.
Laikas rimtai pagalvoti apie
nesantaikos likvidavimą sa
vųjų tarpe. Kultūrinio ir politi
nio darbo laukai platūs, o dar
bininkų kaskart mažėja. Jeigu
nesutariama didžiosioms gal
voms susėti prie vieno stalo,
paruošti Lietuvos laisvės by
los strategiją, dirbkime dar
bus atskirai. Juk tikslas tas
pats — laisvė Lietuvai. Išeivija
yra nusiteikusi patriotiškai,
vadovaują
asmenys suma
nūs, trokštą Lietuvai tik gero.
Kai jautria lietuviška širdimi
pagerbsime vieni kitų darbus
ir įsitikinimus, pranyks išei
vijos lietuvių tarpe drumstis.
Šį kartą dėmesį ir kreipiame
į Vliko darbus ir jo finansavimą. Tautos fondas Amerikoje
užsimojo išvaryti tame darbe
gilią vagą — telkti lėšas, kad
šis mūsų vyriausias Lietuvos
išlaisvinimo veiksnys galėtų
sėkmingiau dirbti. Taip pat
numatomas ir būsimajai nepriklausomajai Lietuvai krai
tis — Lietuvos laisvės iždas.
Tautos fondo komitetas su
darytas ir Chicagoje: J. Jur
kūnas, dr. Leonas Kriaučeliūnas, E. Jasiūnas, prof. M.
Mackevičius, A. Repšienė. P
Povilaitis. J, Kreivėnas. A.
Pimpė ir J. Žemaitis. Komite
tui vadovauja inž. J. Jurkū
nas. Šio komiteto tikslas — tal
ka Tautos fondui. Komitetas
išsiuntinėjo Chicagos ir jos
apylinkių lietuviams laišką,
paaiškindamas Tautos fondo
tikslus, ir prašo kiekvieną lie
tuvį atsiliepti savo auka. Sį ko
miteto laišką reiktų gerai per
s k a i t y t i ir pagal išgales
atsiliepti į komiteto prašymą.
Tuo parodysime, kad Lietuvos
laisvės kovoje dalyvaujame vi
si, be pažiūrų ir įsitikinimų
skirtumo, kad esame vieningi.
Paremkime Vliką ir kitų veiks
nių, dirbančių ne tik kultūrinį.
bet ir politinį darbą.

mus vasaros ™ etu - .
,
nesugalvoju, kaip tai padarvti. Jei žinai — pasakyk.
Tik udeniop atėjo sesers laiškas, kuris pakeitė
PJ .s, _„Koi^-i ,r,ooo CT„Ii,„.;+ „ , * •
•»
visus mano santykius su Petronėle, ir viskas
iNonu pabaigti visas sąsKaitas su tavim už tuos
nutrūko.
porą siuntinių, kuriuos primeni kiekviename laiške.
.,Vargšas mano broleli,
Jeigu mes norim ką nors įsigyti iš amerikietiškų
daiktų, tai perkam. Nesunku jų gauti, ir labai gerų.
„Atėjo tavo laiškas mamai. Aš jį perskaičiau. Vaistai taip pat liko nesuvartoti, galėtumėm atgal
kaip perskaičiau ir jos tau rašytą laišką, grįžusi atsiųsti. O Jono gyvybė bus pratęsta tavo nemaatgal (senu adresu rašytą). Mama nuo birželio lonumui ir tarybinės medicinos dėka. Beje, jis dabar
pirmos Kulautuvoj. Bepročių laiškus kontroliuoti visiškai sveikas.
„Taigi, gerai pagalvojus, nutariau tau parašyti
karts nuo karo veidmainybės
laikau reikalinga.
Jos laiškas
tau —
tartiufiškumo,
ir šmeižto
sankaupa.
Iš
porą teisybės žodžių. Visada buvai mamos paikina
tavo laiško sprendžiant, ji spėjo pasėti neapykantos
mas, darei kvailysčių — tavo reikalas. Vienu metu
sėklą ir tarp mudviejų. Ką gi, tegul taip ir lieka.
net gatvėj su manim nesisveikinai. Bet tegul tavo
„Matyti, seniai esi su ja bendravęs ir užmiršai,
darbeliai neliečia mano gyvenimo. Užtenka. Tavo
kad visur, kur ji bebūtų, ji sėja nesantaiką ir visuose
išvykimas j Vokietiją, mamos išvežimas... Kai ji tau
mato tiktai blogą. Tai yra ligonis, sergantis morali
tapo nebereikalinga, tu ją palikai dievo valiai. Ji
ne atrofija,ir protingam žmogui tik taip derėtų į jį
grižo ne kur kitur, o pas mane. Gauti jai pilietės teisę
žiūrėti. Kai buvo gyvas tėvas — visos strėlės lėkė į
po to man nebuvo taip lengva, tikėk. Jos atžvilgiu
Kai jis mirė, jos lekia paeiliui į tuos, su kuriais ji
negaliu sau nieko prikišti, išskyrus gal tuos kraštu
gyvena — ar tai būtų kambario šeimininkė, sūnaus
žmona, duktė ar tarnaitė. Visi jai visada yra vagys, tinio Įsiutimo priepuolius, į kuriuos ji sugeba įvaryti
intrigantai, ryčia daro jai bloga. Aš tetrokštu viena: S j H į ž m o * \ T a i s a t + v e i a i s - t i e s a ' esu pasakius
ukad
- J ji
.: nuvažiuotų
*il. . pas tave
/
iikahngų epitetų. Bet visi kiti rūpesčiai tenka
ir pirmąjį mėnesį suardy
man
ir Jonui
ir jos priregistravimai, ir j o s
tų tavo santykius su Silvija, nes esu tikra, kad
amžinos
kelionės.
Gauname
jai ir mašiną, siunčia
būtent Silvija būtų jos naujos neapykantos objektas.
me
pinigų,
turi
kambarį,
perku
jai visa, kas reikia,
o aš ir Gabrielius tada būtumėm geri ir mylimi
iškėlėme
gimimo
dieną,
gavo
dovanų
iš visų. Ji gi
vaikai... Na, bet ir tave, ir ją įtikinti sunku — judu gi
atsimena
tik
bloga,
kabinasi
dėl
kiekvienos
smulk
nuo mažens susigiedoję. Gal dėl to, kad pas tave ji
niekad negyveno ir tu ja mažiausiais rūpinaisi. menos ir nuodija gyvenimą. Visa tai .dievo' vardu.
Kodėl gi. taip ją, .vargšę', užjausdamas, neatsiunti Man šlykštu kalbėti apie tokios rūšies .tikinčiuo
jai iškvietimo išvažiuoti1? Manau, kad tavo keikia- sius'.
moji mūsų valdžia neprieštarautų tokių .naudingųlu gi su tavim esam tiek skirtingų pasaulių
piliečių išvykimui. O Joną tau drausti nėra ko. Nei žmonės, tiek skirtingų interesų, įsitikinimų, viso vidi
priežasties tam nėra, ir ne tavo nosiai
nio žmogaus pasaulio (tavasis gi ribojasi vien gero
„O dėl tavo siuntinių, tai tuos senus skudurus vės idealais, tai neveltui ne vien pilvą, o ir krūtis
galime atsiųsti atgal, jų vistiek nenešiojam. O ką išsiauginai i, kad bendros kalbos niekada nerasime.
nešiojom iš naujų medžiagų — atiduota Elzbietai ir bežinau, kaip Silvija, bet... su kuo sutapsi, tuo ir
Stasio vaikams, nes jis jau sugrįžo. Norėčiau tau, P a t s patapsi. O giminiuotis su Kotrynomis aš netužinoma, kaip nors atsilyginti už tuos daiktus, kad į " u J°ki° noro. Man jų gėda.
nelaikytum manęs savo amžinąja skolininke, UK
(Bus daugiau)
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 18 d.

MOSI) KOLONIJOSE
Leniont, 111.

rės kalbos supratome, kad
dirbsime vieningai ir būsime
vieni kitų suprasti. Kalboms
MAIRONIO
būtų nebuvę galo, bet vaišių
LITUANISTINĖ
stalas paviliojo prie dailiai pa
MOKYKLA
ruoštų užkandžių ir atgaivos.
Maironio vardo lituanistinėj Grįžome n a m o kupini geros
mokykloj rugsėjo 11 dieną už nuotaikos dirbti, mokant ir
siregistravo 143 mokiniai. auklėjant jaunąją kartą lietu
Rugsėjo 18 d. prasidėjo pamo viška dvasia.
kos, pasimeldus ir išklausius
Taip nusiteikus ir ruduo įpu
šv. Mišių, kurias atnašavo sėjo, o jau ir Kalėdos netoli.
kun. S. Yla. Po gražaus, pras Mokiniai renkasi, ne vėluoja,
mingo mokiniams pamokslo ir mandagūs, švariai aprengti,
giesmės Marija, Marija, moki triukšmo nekelia. Atvykę ren
niai skirstėsi j klases. Mokyk kasi salėje, o iš ten kartu su sa
los direktorė Aldona Gasnerie- vo mokytojais skirstosi į kla
nė ir vicedirektorius Algis ses. Pasibaigus pamokoms, vėl
Mockaitis
energingai i r visi eina į salę, kur mūsų dai
kruopščiai įsijungė į naujas pa nų ir tautinių šokių mokytoja
reigas ir mokyklos darbą.
Rasa Šoliūnaitė jau laukia su
Prieš mokslo metus, rugpiū- akordeonu. Suskamba Tautos
čio mėnesį, direktorė A. Gas- himnas, gieda visi mokiniai.
nerienė, gyv. Geneva, 111., pa Graudu ir didinga girdėti iš
kvietė mokytojus pas save į jaunų širdžių. Po himno visi
namus posėdžio. Nuvykome vi skirstosi prie čia p a t lau
si susipažinti su nauja mokyk kiančių tėvelių ir grįžta na
los vadovybe, o jie su mokyto mo.
jais. Susipažinom ir buvom
priimti šiltai, lyg būtume buvę
Mes, mokytojai, esamepatenjau seni pažįstami.
kinti, įdiegę į mokinių širdis tą
Posėdyje dalyvavo ir tėvų brangų lietuvišką žodį, kalbą.
komiteto pirm. Urbonas, Ne- Tik pasidaro gaila tų lietuviš
das ir kiti. Posėdis praėjo la kų šeimų, kurios neleidžia sa
bai sklandžiai, gera nuotaika. vo vaikų į šeštadienio mokyk
Visų planai ir pasisakymai las. Jie b e tikslo bastosi
mokyklos, mokymo ir kitais gatvėje. Pagarba tiems, kurie,
reikalais buvo priimti, išklau nežiūrint nuotolio, nuovargio
syti ir išsiaiškinti. Po direkto ir laiko stokos, sugeba visur ir

Detroito žinios
(Atkelta iš 2 psl.)
ATVYKSTA AKTORIUS
V I T A L I S ŽUKAUSKAS
Kartu su Hamiltono dramos
teatro aktoriais, kurie Detroite
vaidins Birutės Pūkeievičiūtės
— '"Antroji Salomėja painia
vose", atvyksta ir aktorius Vi
talis Žukauskas. Jis minėtame
vaidinime atliks dr. Alfonso
Levicko vaidmenį.
J. U.
TRUMPAI
Sv.
Antano
parapijos
D e t r o i t e parapiečių pastan
gomis atgaivintas vyresnio
amžiaus asmenų pabendravi
mas kiekvieną trečiadienį nuo
10 vai. ryto iki vėlyvos popie
tės. Suinteresuoti kviečiami
trečiadieniais atvykti į parapi
jos salę ir Čia be rūpesčio sma
giai praleisti laiką.
P a r a p i j ų metų p a s k e l b i 
m a s yra svarbus parapijoms ir
bendruomenei, nors t a s pa
skelbimas ir nesukėlė reikia
mo dėmesio. Lietuviškų para
pijų išsilaikymas priklauso
nuo pačių parapiečių ir jų nu
sistatymo. Šv. Antano lietuvių
parapija Detroite gali būti ki
toms parapijoms pavyzdžiu; ji
prieš dvejus metus suskato rū
pintis parapijos tolimesniu gy
vavimu. Pačių parapiečių lėšo
mis
išdekoravo
bažnyčią,
įrengi parapijos salę, atre
montavo visas parapijos pa
talpas ir dabar jau pradėjo vir
tuvės įrengimo darbus, kad
renginiams nereikėtų ieškoti
svetimų patalpų. Prieš dvejus
metus suorganizuotas parapi
jos choras kiekvieną sekma
dienį gieda liturgines ir para
pines giesmes, palaikydamas
religinę ir tautinę parapiečių
nuotaiką. Verta paminėti ir pa
rapijos lietuviškumas laikomų
Mišių atžvilgiu: savaitėje čia
laikomos tik vienerios Mišios
anglų kalba, o visos kitos yra
tik lietuvių kalba.
Lietuvos kariuomenės
Š v e n t ė s minėjimas Detroito
lietuviams bus lapkričio 21 d.,
sekmadienį, Šv. Antano para
pijos patalpose. Minėjimas
pradedamas pamaldomis 10
vai. 30 min. r., kurių metu pa
rapijos choras giedos patrijotines giesmes "Skausmų kryž
kelėje"
ir
"Išklausyki
Lietuvos". Tos dvi giesmės yra
parašytos chorui su solistais.
Solo partijas ir duetą atliks B.

Januškienė ir S. Sližys. Po pa
maldų parapijos salėje bus mi
nėjimas. Minėjimą ruošia ka
riškos
organizacijos,
veikiančios prie Šv. Antano
parapijos.
S. Sližys
STASIO
B U T K A U S SAULIŲ
KUOPOS
SUSIRINKIMAS
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos susirinkimas įvyko spalio
30 d. Šv. Antano parapijos mo
kyklos klasėje. Pradėdamas
susirinkimą, kuopos pirm. Vin
cas Tamošiūnas pareiškė pa
dėką kuopos valdybos na
riams, šauliams bei šaulėms už
gerą kuopos veiklą ir sveikini
mo kortelėms išleisti komi
sijos pirm. Antanui Norui bei
nariams Vladai Staškui ir My
kolui Abariui. Pranešė, k a d
prieš šaukiant ši susirinkimą,
kuopos vaidybos posėdyje dau
guma valdybos narių pasi
sakė už išleidimą sveikinimui
atviručių ir parinko 4 atviru
tes.
Susirinkimui pravesti buvo
pakviesti: pirmininku Edvar
das Milkauskas, sekretoriumi
Jonas Bartkus, ir balsams
skaičiuoti Juozas Leščinskas.
Kuopos valdybos narių pra
nešime pirmininkas Vincas
Tamošiūnas pasakė, kad sudė
tinis komitetas minės "Auš
ros" 100 metų sukaktį ir kuo
pai teks mokėti 200 dol. 1983
m. sausio 30 d. įvyks visuo
tinas kuopos šaulių susirinki
mas ir vasarą pas S. ir A. Vasiulius kuopos šaulių išvyka.
Kuopos iždininkas Matas
Baukys pranešė, kad kuopa sa
vo kasoje turi 25,167 dol.
Susirinkimas nutarė 1983 m.
surengti kuopos 25-rių metų su
kakties minėjimą, laikomą Lie
tuvių namuose kuopos biblio
teką ir archyvą perkelti į Šv.
Antano parapijos patalpas.
Paskirti aukų Vilniaus Krašto
lietuvių istoriniam veikalui
anglų kalba išleisti, žurnalui
"Kariui", "Draugui". "Dir
vai", ir "Laisvajai Lietuvai";
knygoms "Kovos dėl Lietuvos
Nepriklausomybės" "Lietuvos
bažnyčios II Vilkaviškio vvskupija" ir "Žiburio" lituanistinei.
mokyklai bei atremontuoti g.š.
F. Motuzo dovanotą Vytauto
Didžiojo albumą. Susirinki
mas baigtas visiems sugiedant Lietuvos himną.
Ant. Grinius

visada suspėti ir neapleisti l i e didžią naštą pakelia. Didi pa- R a c į n e W l 8 .
tuvių kalbos mokymo. Mokyk- d e k » u ž V 1 8 a tai. Pasibaigus
loję, be kasdieninių pamokų pamokoms, n e visi mokiniai
M\NP IIMA<*
kas mėnuo, o reikalui esant ir skuba namo, nes y r a skautų
flii«iwinAB
dažniau, mokyklos vadovy- sueigos. Jūrų skautai, v loLapkričio 28 d. Šv. KazimieI8>X0MOJAMA — FOR RĘST
bės yra šaukiami mokytojų vaujami Algio Mauruko ir Vik- ro parapijos svetainėje ruošiaPARDAVIMUI
m••
posėdžiai, kur aptariami su t o r o Garbonkaus, Nemuno lai- mas Lietuvos ginkluotų pajė- —s^SsBsf^—s»ą^ ^^mm^mm^^^^^mmmm^m
mokykla ir mokymu surišti vąs — (bebriukai), vadovas — g ų a t k ū r i m o
m e t i n i ų Parduodama Kenmore siuvama maši IŠNUOM. miegamas kamb. nerūkan
klausimai, minėjimai, šven- Gintaras Barkauskas, Litua- minėjimas. Šv. Kazimiero baž- na, 1 metų senumo, su siuvimo prie čiam, prie vieno asmens Marąuette
tės, išvykos, išklausomi direk- n i k o s tuntas, Panerio Miško nyčioje 9:30 vai. ryto pamal- taisais, ir audeklas. Prašoma 160 dol. Parko centre. Teirautis tel. 476-5858.
Skambint (angliškai) 434-3796
torės pranešimai, mokytojų draugovė — Aloyzas Mučins- dos už žuvusius dėl Lietuvos
ka8
pasisakymai ir t. t.
> Algis Nedas. Aušros Var- laisvės, 3 vai. p. p. svetainėje
REAL EST AT K
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tų — Teresė Kybartienė. Šatri- akademinė minėjimo dalis.
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dirba j 0 8 d r a u g o v ė J o l a n t a Kalbės Lietuvos šaulių s-gos
Kam mokėti nuomą — geriau morgiir didelis skaičius mokytojų. Mockaitienė ir Jolanta Zubi- pirmininkas KaroUs Milkovaičiu. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom,
Direktorė y r a Aldona Gasne- nįenė. Jūrų skautės Žvaigždu- tis. Meninę programą atliks čiĮvairių prekių pasirinkimas nebran garažas. Geri pamatai. Mažas jmokft
nenė, vicedirektorius - J U g i S ^ _ J ū r a t e Maurukienė ir kagietės "Dainuojančios že- giai iš mūsų sandelio.
jimai. Savininko paskola ii 107*.
Mockaitis. Mokytojai darželyje G i e d r ė Garbonkienė. Visa tai m a i t ė s " , vadovaujamos Kazio
Brighton Parke.
COSMOS PARCELS EXPRESS
- Irena Staniulienė ir Graži- 8 u ( įėjus dirbame lietuvybės ir Skaisgirio. Po minėjimo už2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629 Daftas penainlnkui medinis namuku.
na Grigaliūniene, pirmame Lietuvos labui, laisvės kovai ir kandžiai ir kavutė
2 p o 4 kamb. Alum. langai. Naujai at
SIUNTINIAI Į LIETUVA
skyriuje - Jolanta Zubimenė, ^ ^ nepalūžti svetimųjų jūRengėjai DLK Kęstučio šauremontuotas. 42-os ir Artesian Apyl.
Tel. — 925-2737
J-tų butų medinis- Įrengtas skiepai.
antrame - Jūratė Maurukie- r o j e J e i k a g p a v ė i a V o užre- lių kuopa kviečia vietinius bei
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai.
nė, trečiame — Lleonora Mi- gį s t ruoti savo jaunimą, su ma- kaimynus minėjime dalyvauVytautas Valantinas
Nebrangus.
72-os ir Campbell apyl.
hauskiene, ketvirtame - Kos- i o n u m u dar priimsime.
ti.
tė Mašiotienė, penktame —
Jurgis Milas
Alb. Kašiubienė
Skambint 416-7871
Vilija Marchertienė, šeštame
IIKAITIS KEALT1
— Birutė Navickienė, septin
MSI
Wtat M r d t t r w t
tame — Aloyzas Mučinskas,
LIETUVOS BAŽNYČIOS I I Vilkaviškio vyskupija
aštuntame — Zina Katiliškie
Llsan—d, Bondad, Insurad
BRONIUS KV1KIYS
II tome aprašyta ir iliustruota
mniiiiniiHrfinmTPim»imiitiiiiiiiiiMM
nė. Aukštesnėj mokykloj penk
Nauji darbai ir pataisymai. Vlrtuvh
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios ir
7Ti
toj ir šeštoj klasėj lietuvių kal
BUTŲ NUOMAVIMAS
Ir vonios kabinetai. Keramiko* plytakoplyčios, įjungiant dalį Ložmos
bą ir literatūrą dėsto Albina
l*a. Karlto vandens tankai. Flood convyskupijos; aprašomi vyskupai,
Draudimas — Valdymas
Kašiubienė, o istoriją ir geogra
valdytojai, kunigai...
trol. U2sikim*c vamzdžiai ifvaloml
CHURCHES OF UTHUANIA
Ypatingas dėmesys skirtas ilius
fiją — Jonas Gaušas,septintoelektra. Palikit* pavardę ir tolefomą — Jf mmų pirkimas — PardaviMas
tracinei veikalo daliai. Dauguma
lietuviškai.
je klasėje lietuvių kalbą ir lite
bažnyčių bei religinių paminklų
ratūrą — Eglė Paulikienė, o
SERAFINAS 636-2960
nuotraukų čia skelbiamos pirmą
istoriją ir geografiją — Riman
kartę. Architektūrinių
ypatybių
Notufetas — Vartimai
aprašymai dr. Jurgio Gimbuto.
tas Pauliukonis. Dainas, cho
Puošnus ir gerai paruoštas leidi
rus, tautinius šokius visuose
10% — S 0 « — » 0 % ptc*au tnofctatt
nys: 480 psl.. kietais viršeliais.
skyriuose ir visose klasėse mo
uA apdraudę nuo usrnlM tr autom*Išleido ir spaudai paruošė Ameri
J.
B A C E V I Č I U S
ko mūsų nenuilstanti mokyto
bttlo
kos Lietuvių Bibliotekos Leidykla
ja Rasa Šoliūnaitė, o jos padė
(Lithuanian Library Press) Čika
FRANK
Z A P 0 L I S 6629 S. Kadde A ve. — 778-S2SS
goje. Spaudė Morkūno spaustuvė.
jėja mokytoja Zita Šoliūnaitė.
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
•HllllllilIIIllIlUlllllllllHIJ
Tikybą dėsto mokytoja O n a
S208y2 West 96th Street
kymus
siųsti:
Abromaitienė. Be to, dar y r a
Telef. GA 4-S654
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. y j
dvi specialios klasės nemo
kaviškio vyskupija
Chicago, IL 60629
kantiems lietuviškai. Su vy
Į S I G Y K I T E
D AB A B
linon gyventoiai, dar prideda S 1.38 vaistuos mones
m««Mff4cm>ittirrmtmmitfiiiHmtirtiiiiii
resniųjų mokinių klase dirba
._. , — ^ ^ . . — ^ ^ ^ . ^ ,
~—~7
mokytoja Laima Braune ir mo
kytoja Otilija Kasparaitienė,
PACKAGE EXPRESS A G E N C T
Spalvotos ir papnurtoa. Radijai,
su jaunesniųjų spec. klase —
MARIJA XORErjKXEX£
• t a r a o ir Oro Vėsintuvai.
mokytoja N i d a Misiulytė.
Pirdavisvaa k- Taisymas.

CLASSIFIED ADS

Master Plumbing

INCOME TAX

BELL REALTCRS

n

TELEVIZIJOS

Atvykite j

SIUNTINIAI į LIETUV4

Labai pageidaujamos geros rūšies
M I G L I N A S TV
prekčs. Maistas iš Eurooos sandelių.
2608 W. 6»th St.. Chicago, W. 00628 %ĮĄ& VT. 0 6 S t ^ t e i . 7 7 6 - 1 4 8 6
TEIiEF. 925-2787
^
lietuviški ir amerikoniški 1
MMIUlIUNHMtlIlIflItrHKUMUUllUUiliUrt

RAMUNĖS RESTORANĄ

Leidžiamas mokinių laik
raštėlis, kur mokiniai pasireiš
Skanūs
kia su savo kūryba. Ruošiama valgiai. Puikus "rib-eye" steikas. Lapiešinių p a r o d a d u o d a už g e r ą
kūrinį premiją. Y r a m o k y k l o s
knygynas, k u r mokiniai i m a
knygas skaitymui. Knygyno
•».«
~ ,
...
v
r
veaeja rvarouna baknevičien e G r u o d ž i o 18 d. n u m a t y t a
moKimų kalėdine eglutė. J a u

bai prieinamos' kainos' Šviežias maistas gaminamas kiekvieną dieną.
Pobūviams yra salė — vestuvėms,
gimtadieniams ir L t
"^
savininkai maloniai kviečia
Nauji
visus atsilankyti.
„ „
„

ruošiamas vaidinimas, šo
kiai ir dainos, taip pat mo
kinių darbų paroda ir mokslo
pažymiai, šalia mokytojų dar
bų turime dar pagalbinį viene
tą - tėvų komitetą su darbščiu jo
pirm. Ričardu Mačiuliu ir Mo
tinų klubą, kurios atlieka daug
darbų, susijusių su mokykla.
Rugsėjo mėn. mokyklos kieme
padarė vartotų daiktų parda
vimą, kuris labai gerai pavy
ko. Ištisą dieną kartu su tėvų
komitetu vyko darbas lėšų tel
kimui mokyklos reikalams.
Spalio 20 d. tėvų komitetas
Gražinos Vasienės namuose
suruošė puikią kavutę, moky
tojų susipažinimą, pabendra
vimą kartu. Spalio 30 pertrau
kų metu mokiniams veltui
vaišės, dešrelės ir kiti skanu
mynai, žaidimai, puošimas sa
lėje geltonų "pomkinų" su lai
mikiais už įdomiausius darbus.
Kas rytą šeštadienį būna mo
kytojams kavutė, o moki
niams skanūs kepiniai. Visa
tai vyksta Motinų klubo ir ko
miteto dėka. Darbščios rankos

2547 ^vest 69 Street

n"»HnnlimmnillllllllllimillHlinilimii
S 0 F H I £ B & R C U S
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
n-r,,™, I,=.-K« - ' - - ' - - • • • c ,
Lietuvių Kaiba šeštadieniais ir Sekmadianiais nuo 8:30 iki 9 3 0 vai ryto
Stotls W 0 P A H 9 0A M '
,. .
lransll0ja:na is n
„
^av O S studijos
7159 So. Maplewood Ava.,
Chicagc, IL 60629
IKbilliUIlilIliillifliftiiillfiilIUIiiliiKliliSl
Tei. — 773-1543
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V I L I M A S
M O V I NG

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
T M . X7*-lS3t a r b a S76-5096
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M, 4. i I M K U S
tXOGM*

V oir^fiifK
V ! i i V i i j V ^

mfticpdlmgl

i l i V i W > # i i i l i M i

k n?rpmn!ima!

' ^

TAX SERVICB

S. M»pkwood, lai. 254 7490
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T*i© p*.t Sąrašai
VKKTIMAa,
OUlIlIsV MtTlatsmai. pUdonl
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Paruošiame pranešimus ir prašymus
Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų
Jeigu Jūs 2, 3 ar 4 metus dirbote Vakarų Vokietijoje,
Jūs turėtumėte mums šiuo telefonu paskambinti

KILIMUS IR BALDUS

HANSĄ TRAVEL BUREAU

Platinama Ir vaškuojama
*I*«Į rfiUa jTimfl*.

4727 North Lincoln Avenue
Chicago, Illinois 60625

BUBNYS

Šiom dienom D r a u g o spaustuve
išleido aštuntą laidą šios populia
r i o s virimo knygos. J . Daužvardienė vėl patikslino ir pagražino ši$
iaiiią naujais paruošimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms a r marčioms.
Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
tirirnu. ši knyga y r a sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir ki
tataučių darbo vietose ir organiia
' r 7sakymus> siųsti:
DRAUGAS, Kmj&Į
4545 W. 6Srd
Chicago, Illinois

Skyriui:
Street
60629

Kaina su persiuntimu $5.65
Illinois gyventojai pridėkite dar
2n centų mokesčiams.

VA LO M E

312—271-0657

Suredagavo
Juozairirm Daužvmrdieae

rijose.

montAta PUBLIC

?

PATIKSLINTA IR PAGRALINTA
AŠTUNTOJI LAIDA

„fJM|IMHUMHMiMnmiiHMti»HH<:iif.r»:

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus

Tei, 925-5588

Popular Lithuanian
RE C I P E S

uiKtuimiiiiiiiiiiMiMiiimiiiimiiiimiiiii

Tel — RE 7-5168

Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet,
išskyrus sekmadienius.

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus

Reikalii vedėjas: Werner Z a h n

NEDAS, 4059 Archer Avenue

Nebūtina, kad Jūs asmeniškai atvyktumėte j Hansą Travel
Bureau. Galite mums parašyti arba tiesiog paskambinti.
Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu.

Chics^o. DL S0«32, tai. 927-5990
^3^ff«3..SW^^a^lsg3SgrrcĮ3CPWC*x^

JVPi

M OVI N G
•GRBVA9
p e r k r a u s t n Nildna ii
nitu* d a i k t u s . Ir iš toli mie«(u iaidiirisvi ir p^laa a p d r a u d a .
PrumenM MASTER CHARGE it VISA

LKB Kronikos leidimo ir Lietuvos
Kronikos Sąjungos įsisteigimo
10 metų sukakties minėjimai
įvyksta š s m. lapkričio 27—28 ei

T»fef. — WA 5-8061

XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas
aukščiausia
premija
tarptautiniame madonų meno festiva
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
lyje Los Angeles, Calif. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoie New Yorke.
Tai puošni dail. POVILO PUZINO
trr\
it
monografija, kuri yra didelio formato
, ,
, ir talpina 28 spalvota? reprodukcijas.
Apsilankykite j " D r a u g o " ad J K a r t u ir ^ a m ž i a u s M a d o n ą Kaina
r n i n i s t r a c i j ą i r p a s i ž i ū r ė k i t . Gal | s u persiuntimu 27 dol. PuiH o v a . i
r a s i t e k a i ką p a d o v a n o t i sav< j ir tinka bent kuriomis progomis įteik
ti bet kam- svetimtaučiui ar lietuviui.
jiminėms a r draugams.

Liaudies menas ir kitkas
Drauge

Šeštadienį, l a p k r i č i o 2 7 d. 4 vai. p.p. Jaunimo Centre vainiko padėjimas ir laiškų
parodos atidarymas.
S e k m a d i e n į , l a p k r i č i o 2 8 d. 10:30 vai. Marąuette Parke, lietuvių
bažnyčioje koncelebruo'tos šv. Mišios už LKB Kronikos leidėjus,

parapijos

(-,*,.,*—m

3 v a i . p.p. J a u n i m o C e n t r o salėje akademija su sveikinimais, veikimo apžvalga,
kun. dr. J . Prunskio paskaita ir montažu iš LKB Kronikos.
Meninėje dalyje: L i e t u v o s vyčių c h o r a s i r solistė Aldona B u n t i n a i t ė , vado
vaujant muzikui F a u s t u i S t r o l i a i ir jam pačiam duodant smuiko muzikos programą.

r> T , » T T '""

'•-'•- " /

«°rd

Dienraščio "Draugo" admi St., Chicago, IL 60629. IHinojaus gy
nistracijoje galima pasirinkti j- ventojai prideda $1.50 valst. mokesčio.
vairių liaudies meno darbų: me- iiiiminrrrniiuiiiiiirmuniiuiiiiininiiiii
d?.ir.. keramikos, drobės taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Remkite tuos verslininkus, ku

Tarporganizacinis
Rengimo Komitetas

"Dr*Hg:n" j»dr«»«i5i«: 4rvt?i VS«lA

Visi kviečiami dalyvauti

RM St., Chicago, IL 6S629.
9
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rio skelbiasi dien. „Drauge".
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ČIURLIONIO GALERIJOS 25 METU JUBILIEJUS
1957-1982
Kviečiame su mumis atšvęsti, Čiurliorfio Galerijos 2 5-metj
ŠeštadienJ, lapkričio 20-ta dieną 7:00v.v. galerijoj
Prašom rezervuoti vietą skambinant

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
APLANKIUS
LMKF pirmininkė apie gimnaziją
Rugsėjo mėn. LMKF pirmi
ninkė Marija Noreikienė lan
kėsi Vasario 16-sios gimnazi
joje,
Lampertheim,
Hiuttenfeld, Vakarų Vokietijo
je, ir susipažino su naujuoju
gimnazijos direktorium And
rium Šmitų, kuris maloniai pa
informavo apie gimnazijos ak
tualias problemas. Gerai
žinoma, kad gimnazija veikia
jau daug metų, yra akademiš
kai stipri vokiečių valdžios pri
pažįstama, jos abiturientam.?
durys yra atviros į visas aukš
tesniąsias mokyklas. Šiemet į
gimnaziją suvažiavo lietuviu
kai iš Australijos, Kanados,
Pietų Amerikos, Afrikos ir, ži
noma, iš Europos. Juos visus
jungia lietuviška kilmė, lietu
vių kalba. Pirm. M. Noreikie
nė tarė sveikinimo žodį, linkė
d a m a sėkmės, p r a d e d a n t
naujuosius mokslo metus, ir
pasidžiaugė, kad lietuviukai
pasirinko mokytis Vasario 16sios gimnazijoje.
Vasario 16 gimnazija yra tu
rėjusi didesnių ar mažesnių fi
nansinių sunkumų, tačiau iki
šiol, vis pajėgia juos nugalėti.
Infliacija ir dabartiniai ekono
miniai sunkumai atsiliepia į
kasdienini gimnazijos gyveni
mą. Pavienio mokinio išlaiky
mas per paskutiniuosius porą
metų pakilo dvigubai, o paja
mos, deja, ta pačia proporcija
nedidėja. Vokiečių valdžios
gimnazijai skiriamos lėšos pa
dengia tik dalį : šlaidų. Šiuo
metu Vokietijoje keičiasi poli
tinis klimatas — neaišku, kiek
tas turės įtakos į vokiečių val
džios skiriamas lėšas gimnazi
jai. Kiekvienu atveju iš užjū
rio, ypač JAV, gaunama
parama yra svarbus finansi
nis ramstis, be kurio būtų di
delių sunkumų.
Gimnazijos ūkio vedėja Eu
genija Lucienė sudeda daug
pastangų, stengdamasi kuo ge
riausiai išnaudoti kiekvienos
markės perkamąją galią. Eu
genija Lucienė yra Lietuvių
Moterų klubų federacijos re

gionalinės valdybos Vokietijo
je pirmininkė. Ji rūpinasi, kad
gimnazijos mokiniai būtų mai
tinami sveiku maistu, kad ne
vėluotų į pusryčius ir visi kar
tu juos pavalgytų gimnazijos
valgykloje. Trumpai tariant,
šios gimnazijos moksleiviai vi
sapusiškai prižiūrimi ir auklė
jami, ko jie dažnai nepatiria ki
tataučių mokyklose.
Lietuvių Moterų klubų fede
racija mokyklinio amžiaus jau
nuolių lituanistinio švietimo
darbą laiko svarbiausiu išeivi
jos lietuvių uždaviniu. Jei mū
sų lietuviškasis prieauglis ne
mokės savo tėvų kalbos, ne
sugebės siekti nei aukštųjų li
tuanistinių studijų. Vasario 16
gimnazija yra dėkingiausia
galimybė lietuviškam jauni; mui išmokti lietuvių kalbos, iš! tisus metus būnant lietuviško
je aplinkoje. Ten jaunuoliai
išmoksta tvarkos, savistovu
mo ir tuo džiaugiasi grįžę į na
mus.
Lietuvių Moterų klubų fede' racija ir jai priklausą moterų
; klubai J A V ir Vokietijoje eilę
I metų remia Vasario 16 gim
naziją — vienintelę pasaulyje
lietuvišką mokyklą, kurioje
mūsų jaunimas turi progos ne
\ tik mokytis lietuviškoje aplin1
koje, bet ir būti centre lietuviš
ko visuomeninio ir kultūrinio
gyvenimo Vokietijoje ir Euro
poje.
Lietuvių Moterų kiubų fede:
racija įvairiomis progomis sa
vo aplinkraščiais yra skatinu• si savo klubus remti Vasario
16 gimnaziją. Gimnazijai dosI nus LMKF Waterburio klubas
, Amerikoje 1973 metais gimį naziją parėmė stambesne au
ka sporto priemonėms įsigyti.
1974 m. Lietuvių Moterų klubų
federacija buvo suorganizavu
si gimnazijai remti būrelį New
Yorke. 1977 m. LMKF New
Yorko moterų klubas Vasario
16 gimnazijai siuntė stambes
nę auką pirkimui paklodžių
gimnazijos bendrabučiui. Vi
sokeriopa parama Vasario 16

PASKUTINIS
BROLIO
SUDIEV
Į k a m b a r į įėjo J o n a s .
„Seniai matėvos, brolau", —
nustebęs Pranas Krisčiokaitis
sutiko brolį iš Lietuvos savo
bute West Hartford, Connecticut. Jonas nieko į tuos
žodžius neatsakė, tik apkabi
no brolį ir... išnyko.
Toks buvo sapnas. Trumpas
ir aiškus. Nubudęs Pranas
stebėjosi, nes brolio niekados
taip nebuvo sapnavęs. Sapnas
būtų ir likęs bereikšmiu sapnu,
jeigu ne pranešimas iš ok.
Lietuvos, kad tą pačią naktį,
šių metų spalio 14 d., brolis
Jonas mirė Panevėžyje.
Jonas Krisčiokaitis, Juozo ir
Domicėlės sūnus, buvo gimęs
1897 m. Papartynų kaime,
Sintautų
parapijoj,
Šakių
apskrityje. Paveldėjęs iš tėvų
50 ha žmės ūkį, ten ir gyveno
su šeima. Kadangi dar prieš Ijį didįjį karą buvo baigęs
Kaune penkias gimnazijos
klases, tai jo veikla buvo gana
šakota.
Ir kuo jo nebūta? Porą metų
mokytojavo pradžios mokyklo
je; atliko karinę prievolę, ilgus
metus buvo Šakių žemės ūkio
kooperatyvo kasininku, Šakių
v a l s č i a u s viršaičiu. Bene
didžiausias jo užmojis buvo
pastatyti
Papartynų-Šakių
garines pienines. Tam tikslui
buvo susidariusi bendrovė.
Velionis buvo jos kasininkas.
Darbo v a i s i a i s
neteko
pasidžiaugti. II-sis pasaulinis
karas išvarė jį su šeima į
Vokietiją. Nelaimei, frontas
bėglius apsupo ir. karui
pasibaigus, jie atsidūrė toje
Vokietijos dalyje, kuri atiteko
Lenkijai.
1948 m. balandžio mėn.
bėgliai buvo grąžinti į paverg
tą Lietuvą. Radęs savo ūkio
visas trobas sudegintas iki
pamatų, J o n a s su šeima
apsigyveno pas seserį Pranę
gimnazijai reikalinga ir šian
dien. Vasario 16 gimnazijos iš
laikymas yra visų laisvojo pa
saulio lietuvių
sąžinės
reikalas.

963-0739

257-5220

Puodžiukaitienę
Kudirkos
Naumiestyje, kur gavo mokyk
los sargo vietą. Nelaimėje buvo
paslėpta laimė. Likus Paparty
nuose, tikriausiai šimtamargį
„buožę" būtų išvežę į Sibirą.
Ištekėjus dukrai Aldonai,
Jonas su žmona persikėlė į
Panevėžį. Gerai mokėdamas
rusų kalbą, ten fabrike gavo
lengvą darbą. O pensininko
dienas abudu su žmona pralei
do žento ir dukters Aldonos
namų globoje.
Be Aldonos velionis paliko
dar gyvą žmoną Uršulę, dukrą
Danutę ir tris anūkus.
Nina
Gailiūnienė

Programoje:
Čiurlionio Galerijos Paroda
25-čio Minėjimas
dai\. Romo Viesulo Paskaita
Antras Kaimas
Vaišės
Šokiai ir žaidimai

AMERIKOJ
DAUGĖJA
BERAŠČIŲ
Duomenys rodo, kad JAV
didėja neraštingumo proble
ma. Švietimo departamentas
praneša, jog apie 1 milijoną
paauglių tarp 12 ir 17 m.
amžiaus skaito prasčiau negu
ketvirto skyriaus mokinys. Be
to, spėjama, kad apie 60 mili
jonų amerikiečių šiandien yra
beraščiai
arba
vad.
„funkciniai beraščiai" (asme
nys, nesugebantys skaityti bei
suprasti pvz. paprastų prekės
vartojimo instrukcijų). Sako-

* . • * » * * «

A. A

A LAPIENĖ
J U S T I N GEBE2AITE
Gyveno Chicaąo, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
Po sunkios ligos mirė lapkričio 16 d., 1982 m., 5:30 vai. vaka
ro, sulaukusi 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Stalgėnų kaime. Amerikoje išgyveno 33 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alina Vadeišienė, anūkės
Regina ir Laima; 2 sūnūs Algimantas ir Rimas - Jonas, marti Alė.
anūkės Yvonne ir Tania; Lietuvoje sesuo Ona Rimeikienė; kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo našlė a. a. Petro.
Priklausė Liet. Bendruomenei ir Brighton Pko. Namų Sav. dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vai. popiet Petro Bieliūno
koplyčioje, 4348 S. Califomia Avenue
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 20 dieną. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: DUKTĖ, SCNCS, MARTI ir ANŪKĖS.
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — Tel. LA 3-3572.

ma, kad per pastaruosius 30
metų JAV nusmuko nuo 18-os
pagal raštingumą vietos
Jungtinių Tautų narių tarpe
l i g i 49-os ( J u n g t i n ė m s
Tautoms iš viso priklauso 158

valstybės),
Beraščių daugėjimas JAV
siejamas su faktu, kad jaunimas skaito vis mažiau knygų
ir žiūri vis daugiau televizijos.

Jau praėjo gana skausmingi dveji metai, kai Vieš
pats pasišaukė pas Save mūsų mylimą brolį

A. * A.
KUN. VACLOVĄ MARTINKŲ
Mirė prieš dvejus metus, 1980 m. lapkričio mėn. 18
dieną.
Gyveno Providence, Rhode Island. Daugelį metų dir
bo klebono pareigose Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje.
Palaidotas Our Lady of Providence seminarijos kapinėse,
mauzolėjuje, kurlaidojami kunigai,
Priklausė J.A.V. Lietuvių Kunigų centrui, BALF'ui
ir kitoms organizacijoms. Buvo Putnamo seselių vienuo
lyno rėmėjas.
Minint šią sukaktį, bus atnašaujamos šv. Mišios už
jo sielą šiose vietose:
Š.m. lapkričio 21 d. 10 vai. ryto šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, St. Petersburge, Floridoj, vienerios šv.
ketverios šv. Mišios kitomis dienomis;
Š.m. lapkričio 21 d. Romoj, Italijoj- vienerios šv.
mišios;
Š.m. lapkričio 21 d. 1 vai. popiet švento Vardo para
pijos bažnyčioje, St. Petersbudge, Floridoj, vienerios šv.
Mišios ir tą pačią dieną Pranciškonų koplyčioje, Floridoj,
vienerios šv. Mišios;
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Chicagoje, vienerios
šv. Mišios.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
A. • A. Kun. Vaclovą Martinkų savo maldose.
Liūdinti sesuo Akvilina
Martinkus ir jų šeimos.

Odiaicnė, brolis

Danielius

EUD E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad 1982 m. lapkričio mėn. 15 d.. Lenkijoje mirė mūsų
mylima žmona, motina ir senelė

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir L A 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

AGRONOME

Viktorija Kazilionyte-Žemaitaitiene
Laidojama penktadienį, lapkričio mėn. 19 dieną,
šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Chicagoje Tėvų Marijonų koplyčioje, 8 valandą ryto.
Nuliūdę: Vyras Jurgis Juozas, sūnūs Rimantas
Antanas, Vytautas Stanislovas su šeima ir Algimantas
Viktoras.

PETKUS
MARQLETI E FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108

\. +

SOFIJAI ŽUMBAKIENEI
m i r

jos vyrą POVILĄ, dukteris IRENĄ. DANGUOLĘ ir
sūnų POVILĄ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
VLADAS
KEIBA
VITA
RADZIUVIENĖ

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

ir

LithiviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Marai

V+ x- SOTI I AI ŽUMBAKIENEI
v-1-! M

rorns
.
Liet. Moterų klubų federacijos pirm. Marija No
reikienė Vasario 16 gimnazijoje (viduryje), jos
dėžinėje Vokietijos pirm. Eugenija Lucienė, antro-
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STEPONAS C. LA C K (LACKAWiCZ) Ir SONOS
M24 W. 6&th STRFTFTT
Tei. REpnbllc T-l 21S
11023 ^iitl5wwt Hlgbw»y, P%lr» mil*. I1L
Tel. 9T4-44I0

PETRAS BIELIŪNAS
454S SO. CALIFORNIA AVE.

£il*n u/uoMuta ir kartu liūdime,
ALDONA KONČIENĖ
ALDIS KONČIUS

Vaičiulaitytė. direk A S m i t a s ir mokinės.

'
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 18 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Aušros gimnazijų mokyto
jų ir mokinių suvažiavimui pri
siminti lapkričio 27 d., šeštadie
nį, 6 vai. p. p. Jaunimo centro
kavinėje ruošiama popietė. Bus
rodoma suvažiavimo videofilmas
ir Danutė Augienė pasidalins
savo įspūdžiais, aplankant buvu
sius Aušros gimnazijų mokyto
jus ok. Lietuvoje. Visi buvę
aušrokai ir jų draugai kviečiami
gausiai dalyvauti.

J. A, VALSTYBĖSE

ARGENTINOJE

— Bosario mieste buvo vadi
— Dr. Stasys Goštautas,
'Bridges" redaktorius pasibai nama "Rosario savaitė", kurio
gus mokslinei konferencijai San je dalyvavo ir lietuviai. Buvo
Francisco mieste, buvo atvykęs jvairių tautybių šokių grupės,
! į Los Angeles pasitarti su gali- t a r p jų ir "Republica de Lituaį mais bendradarbiais ir aplan nia" mokyklos 4-6 skyriai. Jie
X Lietuvių Skautų sąjungos
kyti savo studijų dienų kolegas. buvo apsirengę tautiniais drabu
Vidurio rajono vadovių ir va
Šiuo metu dr. Stasys Goštautas žiais ir gražiai pasirodė kitų
dovų sąskrydis, vykęs Clevelandėsto Texas universitete Dalias tautybių tarpe. Mokyklos šokė
de lapkričio 13-14 dienomis, at
jų grupei vadovauja muzikos
mieste.
siuntė sveikinimus ir linkėjimus
X Marąuette Parko Lietuviu
— Lietuvos klausimu Jungti mokytojas E. Čeronis. Spalio
su visų dalyvių parašais. L.SS namų savininkų susirinkimas
nėse Tautose kalbėjęs Amerikos 10 d. dalyvavo ir Lietuvių Ben
Vidurio rajono vadas šiuo me bus lapkričio 19 d., penktadienį,
delegacijos narys Carl Gersh- druomenės atstovai su tauti
tu yra v. s. Vytautas Jokūbai 7:30 vai. vak. parapijos salėje.
man pasiekiamas tokiu adresu: niais drabužiais, taip pat ir mo
tis, gyvenąs Euclid, Ohio.
Yra svarbių reikalų, kuriuos
Mr. Carl Gershman, % US Mis- kykla "Republica de Lituania".
X Muz. Julius Mačiulis gavo r e i k ė s apsvarstyti, todėl visus
sion to the United Nations, 199 Kun. J. Margis šokėjus ir lietu
kviečia
dalynarius
valdyba
asmenišką laišką iš Chicagos
United Nations Plaza, Xew vių eiseną nufilmavo.
vauti.
arkiv. Joseph L. Bernardino.
J. Dočkiene, L. Kybartienė, E. Radviliene ir J. Kolienė.
Dalis Putnamo seselių rėmėjų susirinkirrv
York,N. Y. 10017. Organizaci- j — A. a. Elzbieta RadzevičiūLaiške arkiv. Bernardin dėkoja
Nuotr. J. Tamulaičio
X Cicero Lietuvių namų sa
jos ir pavieniai asmenys už jo ] tė - Butkuvienė, 70 m. amžiaus,
muz. J. Mačiuliui už jo įdėtas vininkų rudens balius bus šį šeš
spalio 15 d. pasakytą kalbą ! mirė rugsėjo 17 d. Liko du sūpastangas ir darbą instaliacijos tadienį, lapkričio 20 d., 7 vai.
Jungtinių Tautų "Trečiajame nūs. Palaidota Lomas de Zametu.
vak. šv. Antano parapijos sa
komitete" turėtų pasiųsti pade- j mora kapinėse šalia savo ankslėje.
Bus
trumpa,
įdomi
progra
kos laiškučius.
į čiau mirusio vyro.
x Tomas Venclova šiomis die
ma,
šilta
ir
"altą
vakarienė,
šo
—
Prez.
Ronald
Reagan,
spa— A. a. Juozas Albertas StepIrscenizavimą
paruošė
moky
nomis y r a išvykęs į Londoną
ŠIAIS METAIS "EGLUTEI", i vincijolė sesuo Aloyza Šaulytė
kiai
su
B.
Pakšto
orkestru.
Anglijoje, kur dalyvauja tarp
ir administratorė Danguolė Sa- tojos Danutė Eidukienė ir Rū- į lio 6 d. asmeniškai pasirašytame '•, šys, 42 m. amžiaus, staigiai miKITAIS — "NERINGAI"
tautinės rašytojų P E N organi
ta Jautokienė, jau kelinti metai laiške dėkoja Baltų Laisvės ly rė rugsėjo 27 d. Liko nuliūdi
X Juozas ir Marijona Lipai,
Lapkričio 8 d. Balfo patalpo dūnaitė. Rėmėjai nutarė panazacijos konferencijoje. Jis yra Les Angeles, Cal., mūsų rėmė
šią madų parodą vėl ruošti ki- sugebančios mokinius įtraukti į gai už Chicagoje, Bostone, Se- me žmona, jaunamečiai vaikai
se Putnamo seselių rėmėjai su
egzilų sekcijos vicepirmininkas jai, pratęsė "Draugo" prenumetais metais ir pelną skirti "Ne- j vriJybos meną. Garsinius efek- attle ir Los Angeles suruoštas ir brolis. Palaidotas Avellanesirinko pabendrauti ir pasitarti.
dos kapinėse, Buenos Aires prie
ir įvairiais atvejais iškelia pa- į r a t ą s u 30 dol. auka. M. ir J. Tą dieną Liuda Kybartienė, ringos" stovyklai Vermonte. tus tvarkė mokyt. Rimas Čer demonstracijas, paremiant Amem
1
ilrna
rvolifika
cnviptvi
H
n
i
o
v
a
Z
miestyje.
nius, o apšvietimą mokyt. Ra
vergtų tautų rašytojų proble-1 Lipus skelbiame garbės p
nuoširdi Putnamo seselių rėmė Šiuo metu "Neringos" stovyklo
džio
reikalu.
Demonstracijos;
sa Kaminskaitė.
mas bei jiems rademas skriau meratoriais, o už lietuviško žo
jų talkininkė, šventė savo gim je vyksta statyba. Kai kurie pa
das. Būdamas Londone susitiks džio vertinimą ir auką tariame
statai
jau
buvo
seni
ir
nebeįma
Iiiscenizavimo lygį labai pakė buvo ruošiamos prie vokiečių ir i:
tadienį. Visi susirinkusieji pa
prancūzų konsulatų. "Man mair su vietiniais lietuviais. T. nuoširdžų ačiū.
linkėjo jai ilgų, darbingų ir noma juos taisyti. Seserų sto lė šokėjos bajoraitės: Vida Ur lonu patirti apie Amerikos Bal
Venclovos kelionę dalinai finan
vyklos yra gausiai lankomos, ir baitė, 6 kl. mokinė ir jos drau
x Jonas Kontautas, Center- sveikų metų. Rėmėjų pirminintų Laisvės lygos parodytą sti
suoja Pasaulio Lietuvių Ben
I kė Marija Remienė susirinkusių seserys suteikia stipendijas ne gės Robin Norsko ir Lisa Chap- prų mūsų politikos sovietų duville,
Mass.,
lietuviškų
organiza
druomenė ir JAV bei Kanados
turtingų tėvų vaikams. Rėmėjų man iš Crestwood Studio of
cijų darbuotojas, pratęsė prenu : vardu įteikė jai dovanėlę, o Liu
PRIEŠ KRIMINALINIUS
LB kraštų valdybos.
parama labai pravers, ypač ži Dance, paruoštos mokyt. Viole jovamzdžio klausimu paremi-.
meratą ir pridėjo 25 dol. dien da Kybartienė visus susirinku
VEIKSMUS
nant, kokį gerą lietuvišką auk tos Karosaitės. Jų šokis — tai mą". Kreipdamasis į lygos vi-1
x Vladas Balčiūnas, Samia, raščio paramai.
sius
pavaišino
skaniais
cepeli
J. Kontautą
cepirmininką Valdį Pavlovskį j Gubernatorius J. R. Thomp
Ont., Kanada, pratęsė prenume skelbiame garbės prenumerato nais. Prie apkrauto pyragais lėjimą jaunimas gauna tose sto tikrai vertinga dovana šiam mo
kyklos vakarui. Mokykla joms I (latvis), prezidentas prašo " AB L j son pasirašė įstatymą, pagal kuratą su 5 dol. auka. Kiek anks rium, o už auką savai spaudai stalo ir kvepiančios kavos rė vyklose.
lygos nariams perduoti mano Ą gali būti įkalinti asmenys, jeiSekantis rėmėjų renginys bus nuoširdžiai dėkinga.
čiau yra atsiuntęs už bilietus 6 labai ačiū.
mėjai tęsė savo pasitarimą.
pasitenkinią".
tradicinė vakarienė Jaunimo
ga jie padaro kokius kriminalidol. Labai dėkojame.
Antra programos dalis — |
Iždininkas Povilas Norvilas
x Juozas Juozaitis, gvv. Juno i pateikė praėjusios madų paro- centre po šv. Velykų. Nutarta tautiniai šokiai. 5 ir 6 kl. moki!
Bronius Bieliukas, vienin-! mus nusikaltimus prieš žmones
X Antanas Zaparackas,Royal B e a c h ) F l a ^ jįetuviškų organiza
ieškoti naujos datos gavėnioje. niai, paruošti mokyt. Nijolės Pu- kfis * Vliko kūrėjų 1943 me- Į dėl jų rasės, tikėjimo a r kilmės
Į des apyskaitą, o pinigai buvo
Oakk, Mich... išvyko ilgesnių ato- Hcijų
i u ^rbuntoias
darbuotojas, atsiuntė
atsiuntė 20
20 dol
dol. Į "nusiųsti į Putnamą vaikų laik- Meninę programą atliks jaunos pienės, pašoko tris tautinius šo tais nacių pogrindyje Lietuvoje. )vz., kurie tėplioja sinagogas,
stogų į Highland Beach, Fla., dienraščio paramai ir pratęsė jo
balerinos — Veleckytės studi
kius: suktinį, suk, suk ratelį ir ;š New Yorko buvo nuvykęs į bažnyčias, kapinių paminklus,
pakeisdamas adresą pridėjo ir prenumeratą. J. Juozaitį skel | raštelio "Eglutės" administra jos mokinės.
pastatus.
Panašiai
torei. Nuoširdžią padėką už
vėdarą. Akordeonu grojo mo l^os Angeles dalyvauti metinia mokyklų
auką. Labai ačiū.
biame garbės prenumeratorium, Į didelę paramą vaikų, laikraštė- Susirinkimo metu visi pasi
me Vliko seime. 1943 m. kovo baudžiami dėl etninės kilmės
kytojas Faustas Strolia.
meldė
už
rėmėją
a.
a.
Sofiją
o
už
auką
tariame
ačiū.
X Jaunimo centro 2o-rių me
Į liui atsiuntė kongregacijos proTrečioje dalyje mokyklos cho mėnesį kartu su kitais Vliko na pažeidimu.
Žumbakienę
ir
už
pašaukimus.
tų sukakčiai atžymėti rengiama
x Spaudos Kioskas, Hamilras, paruoštas ir vadovaujamas riais B. Bieliukas buvo nacių
PATARTA SKIEPYTIS
Į
susirinkimą
atsilankė
visi
ak
areštuotas ir išgabentas į kalėšventė — sekmadienį, 1982 m. tcn. Kanada, kurį veda spaudos
mokyt.
F.
Strolios,
padainavo
tyvūs rėmėjai. Prie vaišių stalo
;imą Vokietijon. Iš kalėjimo
Chicagos sveikatingumo kogruodžio mėn. 5 d.: 2 vai. p. p. veteranas P. Enskaitis, atsiuntė
ir jaukiose Balfc patalpose buvo 5 dainas: Kur gintarais (liau išsivadavo tik karui pasibai- misienierius H. H. Muriel pata
bus iškilmingos šv. Mišios Jė 300 dol. už parduotas knygas.
nuoširdžiai pabendrauta ir pla dies d.), Ramios malonios vasa
ria chroniškiems ligoniams ir
zuitų koplyčioje, o 3 vai. p. p.
ros naktys (ž. Maironio), Šlama
X Grasilija Meiluvienė. Chi
nuota.
Rėmėja
senimui įsiskiepyti nuo slogų.
Akademija — Vakarienė Jauni
šilko vėjas (ž. V. Nemunėlio,
cago,
Dl.,
mūsų
bendradarbė
ir
KANADOJE
mo centro didžiojoje salėje. Lie
GRAŽIAI PASISEK*
muz. Žižiūno), Aras (ž. V. Ši
MARMURO FONTANAS
tuviška visuomenė ir organiza rėmėja, atsiuntė 15 dol. auką
CALM VAKARAS
— A. a. Aleksas Kelmelis mimaičio, muz. Gorino) ir Nuausiu
cijos kviečiamos šioje šventėje \ dienraščio paramai. Labai ačiū.
Dvidešimt devintas Chicagos i juostą (ž. L. Rugienienės, muz. Į r ė lapkričio 6 d. Toronto Šv. Veteranų dieną, lapkričio 11,
gausiai dalyvauti.
Vietas re- j X Kazys Trečiokas, Union.
akšt. lit. mokvkios vakaras i Viltenio). kurią publika išprašė j Juozapo ligoninėje. Palaidotas t i d a r y t a s marmuro fontanas
Auk
rezervuoti prašome skambintiį N. J., apmokėdamas sąskaitą,
Šv. Jono kapinėse Wississauga, prie VVacker Dr. ir Wabash,
įvyko lapkričio 13 d. 7:30 vai. pakartoti.
vakarais telef. 925-3682 arba pridėjo ir 4 dol. auką. Labai
Po programos trumpą padė Ont. Nuliūdime liko žmona Ona, Chicagoje, įruoštas pagerbiant
vak. Jaunimo centre. Gausiai,
kovojusius Vietname iš Chi
• IH f II I
(pr.). ačiū
kaip jau seniai to nebuvo, susi kos žodį tarė Tėvų komiteto sūnus Jonas su žmona Danute cagos.
X Louis Žurlis, Chicago, 111.,
rinko mokinių tėvai ir t a lietu pirm. Donatas Tijūnėlis. Po to ir anūkai.
x Neužmirštamas Alyvų So
— Toronto LB apylinkės ini
GIRTI VAIRUOTOJAI
viškosios visuomenės dalis, ku prasidėjo vaišės ir šokiai, gro
delis, Egipto faraono šventyk mūsų rėmėjas ir visuomeninin
ciatyva
Žibutė
šilininkaitė
ir
jant
D.
Polikaičio
"Aidui".
Šo
riai rūpi lietuviškos mokyklos
los, Delfų ir Korinto paminklai kas, atvyko i "Draugą", pratę
Cook apskrity nuo šių metų
kių pertraukos metu D. Tijūnė- Vida Vaitiekūnaitė paruošė fil
sė
prenumeratą
ir
įteikė
5
dol.
išlikimas.
Graikijoje. Šias istorines vietas
pabaigos bus įvestas naujumas
Vakarą pradėjo mokyklos di i s pravedė laimėjimus, kurių | m ą a pį e lietuvius. Ji buvo rodo- oaudžiant girtus vairuotojus
matysite keliaudami su "Drau už kalendorių ir 10 dol. dienraš
rektorius Juozas Masilionis, pa pirmąjį ištraukti buvo pakvies raa Kanados televizijoje. Filme ; ..eismas galės jiems įsakyti iki
go" administracijos ruošiama čio stiprinimui. Labai ačiū.
ta Pr. Masilionienė, po sunkios yra "Gintaro" tautiniai šokiai,
kelione. Išvykstama balandžio
x Aleksas Plėnys, "Draugo"
x Kun. Paulius A. Baltakis, sveikindamas susirinkusius ir
'' 10 dienų slaugyti žmones, su
21 d. 1983 metais. Dėl smul romano mecenatas. Mississauga, lietuvių pranciškonų provincio- išryškindamas mokyklos vaka širdies operacijos pirmą kartą "Volungės'" dainininkės, Stepono žeistus automobilių nelaimėse.
Kairio kanklininkų būrelis, lietu
kesnių informacijų kreiptis į Cnt., Kanada, S. Ramanauskas. ias. šį sekmadienį, lapkričio 21 ro tikslus. Jų yra keli — noras pasirodžiusi viešumoje.
Kad
vakaras
pasisekė,
tai
ir
viški valgiai. Paaiškinimus da
American Travel Service Bu- Kearny, N. J., V. J. Statkus, d., 3 vai. p. p. kalbės apie šv. oasircdvti visuomenei ir tėvams.
PRAEITIES
reau. 9727 S. Westem Ave.. North Riverside, 111., užsisakė Pranciškų Asižietį jo 8CG metų :ad esame gyvi, kad šį tą, nors j mokinių, ir mokytojų, ir tėvų vė Irena Grabošaitė - Ross. Va
ir
per
trumpą
laiką,
sugebame
i
bei
Tėvų
komiteto
nuopelnas.
Ir
landos
programa
sklandžiai
ir
Cbicago. IL 60643 — Telefo naujausių leidinių.
gimimo sukakties minėjime. Mi
PUSLAPIUOSE
Televizijos
nas (312) 238-9787.
(pr.)
paruosti, noras pabendrauti. Už- plačiosios visuomenės . . - Gau vaizdžiai paruošta.
x Lietuvių dailininkų paveiks nėjimą rengia Liet. Kat. Mokslo maskuotas, "paslėptas tikslas" ; tos lėšos vėl pratęs mokyklos pranešėjai paminėjo, kad Lietu
Lapkričio 18 d.
x šv. Antano Taupymo ir lų išpardavimas bus Jaunimo i akademijos Chicagos židinys su yra gauti mokyklai finansinės egzistavimą. Ir po vakaro ne va daabr yra Sovietų Sąjungos
Skolinimo bendrovė siūlo ge centro vestibiulyje šį savaitgalį, kitomis organizacijomis Jauni paramos, nes iš mokesčio už vėlu mokyklą paremti, ypač okupuota.
1626 m. pašventinta Šv. Petro
romis sąlygomis namų paskolas lapkričio 19-21 d. Bus galima mo centre.
— Maironio lituanistinės mo bazilika Romoje.
mokslą neišsilaiko nė viena mo tiems, kurie vakare negalėjo
iš 12.9Cc visam sutartam pas įaįgyti pig^a kaina dail. V. Igno, 1 X Stasys Stasiūnas, Chicagc, kykla. Džiaugėsi, kad vakaro būti.
1903 m. JAV ir Panama pa
P. R.
kyklos tėvų susirinkime Toron
kolos laikui ( F i x e d r a t e ) . Suin A. Fetrikcnio. L. Katino ir kitų 1111., pratęsė prenumeratą ir pri- proga mokyklą parėmė pora
te buvo išrinktas tėvų komite sirašė sutartį, kuria JAV gavo
ZARASIŠKITJ KLUBO
teresuoti prašomi skambinti se paveikslų, galerijos išleistų pa-j dėjo didesnę auką. Labai ačiū. j d r a u g i j u i r p a v ieniai asmenys:
tas: pirm. D. Karosas, vicepirm. teisę statyti Panamos kanalą.
VALDYBOS POSĖDIS
kančiais telef.: 656-6330 arba redų plakatų bei spalvotų lietu
1936 m. Vokietija ir Italija
V. Pečiulis, sekr. A. Pajaujienė,
X Paulina Mačiuli onienė, Chi Dzūkų draugija, vad. Pr. Ne242-4395. Bendrovės vedėjas vių dailininkų darbų atviručių.
pripažino
gen. Francisco Fran
Lapkričio 14 d. Petro ir Onos ižd. A. Malinauskienė, finansų
cago, UI., už gerą "Draugo" in do, 150 dol., Brighton Parko
Juozas Gribauskas.
(sk.). Kviečiame visus atsilankyti.
co
vyriausybę
Ispanijoje.
formaciją, atsiuntė 10 dol. auką. Lietuvių Namų savininkų drau Blekių namuose įvyko Zarasiš- kom. pirm. inž. E. Čuplinskas,
1S78 m. 900 religinės sektos
(pr.). Labai ačiū.
x Lietuvių Fondo Fed. Kre
gija per ižd. V. Kelmelį 100 dol. kių klubo valdybos posėdis. Se nariai — K. Batūra, V. Paškonarių
nusižudė Jonestovvn, Gajakretorius Petras Padvaiskas vičius, parengimų kom. pirm. B.
x Pažinkime Miką, Antroji
dito kooperatyvas duoda pas
X Pavalgę kalakutą, neuž Po 100 dol. aukojo Povilas Masi
kolas namams pirkti (mort- vakaronė su tikslu supažindinti mirškit užsukti į Jaunimo cent lionis. Juozas Vaineikis ir Van perskaitė buvusio susirinkimo Bartraks, nariai — D. Gcudie, noje.
gage) ir skaito 12.9CČ. (sk.). jaunimą ir visą visuomenę su rą, kur Pasaulio lietuvių jauni da ir Petras žolynai. K. Rožans- protokolą. Buvo kiek diskusijų V. Narušis, D. Vaiadkienė. kul
'MlIflIMfmilIllIIIiTTTlIIIinmiIlIIlTTTTIIIIll.
Vliku ir ji sudarančiomis orga
.kas — 20 dol. ir V. Pavilčius — dėl spaudos, atseit vienas laik- tūros kom. pirm. V. Šukienė.
x Danguolė Valentinaitė, ap nizacijomis, įvyks š. m. lapkri mo sąjunga ruošia Padėkos die
Advokatas
rastis žinias deda be atlygini-1 nariai — R. Pranaitis, D. Ša
15 dol.
tarnauja Lietuvius, nuosavybės čio 19 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo nos šokius studentams lapkričio
Vakarą s buvo skirtas Mairo mo, o antrasis reikalauja apmo Kiene.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
pirkime bei pardavime. Jai centro kavirėje. Vakaronėje bus 25 d., 7 vai. vak. įėjimas —
— Domas Jurkus, kredito uni
kėti.
Buvo
aptarta
salės
nuoma
niui
prisiminti,
todėl
įvadiniame
2649 W. 63rd Street
(pr.).
skambinkite tel. 767-0600, Bu paskaita apie Tautos Fondą, jo f dol.
žodyje mokyt. Rūta Jautokienė parengimams ir datos. Buvo il jos steigėjas ir visuomenės vei
Chicago, 111. 60629
draitis Realty.
(sk.) organizaciją bei tikslus ir taipgi
X Lietuviu Fnndo 2C-ties me suglaustai priminė Maironio gy gokai sustota prie išvykos į kėjas Montrealyje, sulaukė 80
Tel. 776-5162
x Dengiame ir Taisome visų bus pristatjtos trys Vliką su tų jubiliejaus proga sekantieji venimo ir kūrybos svarbiausius gamtą ateinančią vasarą. Visi metų amžiaus. Jis yra ateitinin
Kasdien 9—6 vai. vak.
rūšių stogus.
Už savo darbą darančios grupės, būtent: Lietu asmenys aukojo: 1000 dol. Ma bruožus, kalbos pabaigoje pla valdybos nariai sutiko, kad klu kų veikėjas nuo 1914 m. Telšių
Šeštadieniais ir vakarais
garantuojam ir esame apdraus vių Rezistencinė Santarvė. Lie rija Mataitienė; 275 dol. Vytau čiau paanalizuodama "Čičinsko" bas ruoštų išvyką, tačiau šis rei gimnazijoje buvo kuopos pirmi
pagal susitarimą
ti Skambinkite Arvydui Kiekai tuvių Tautinis Sąjūdis ir Lietu t a s ir Gražina Žukauskai; po baladę, kurią 8 ir 7 kl. mokiniai kalas bus svarstomas klubo na ninkas, 1922 m. pirmininkavo iiiiimiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi'
vių Vienybės Sąjūdis. Visas jau 200 dcl- Vytautas ir Ona Remei- inscenizavo, Maironį vaidino P. rių susirinkime gruodžio 5 d.
ateitininkų konferencijai Žemai
tel. 434-9655 arba 737-1717.
nimas ir jo organizacijos — Jau kiai, Danutė ir Raimondas Kor- Jczaitis, skaitytoja buvo A. MiKlubo valdyba paskirstė me čių Kalvarijoje . 1923-24 m. bu
(sk.). nimo Sąjunga, Studentų Sąjun zonai; po 100 dol. Aleksas Smilkutaitytė. Čičinskas — A. Nar- tines aukas mūsų kultūrinei ir vo Žemaitijos ateitininkų pirmi Advokatas JONAS GIBAITtS
x NAMAMS PIRKTI PA ga, skautai, ateitininkai, neoli- \ ga ir Marija Pranckevičienė. butis, klebonas — V. Rekašius, politinei veiklai. Iš viso aukų ninkas. 1925 m. jis įsteigė Že
6247 So. Kedzie Avenne
SKOLOS duodamos mažais mė tuanai ir plačioji visuomenė ma \ Vajaus užbaigtuvės - banketas muzikantai — T. Strolia. T. Stro bendra suma 570 dol. Šiais me maičių Simano Daukanto stu
Chicago, Illinois 60629
nesiniais įmokėjimais ir priei loniai prašomi šioje vakaronėje I ivyks lapkričio 27 d. 7 vai. vak. pus ir A. Tijūnėlis. Visi savo tais klubas turėjo mažiau pa dentų draugiją. Buvo Lietuvos
Tel. — 776-8700
Jaunimo centre. Bilietus įsigyti vaidmenis atliko pasigėrėtinai jamų.
Nepriklausomybės kovų savanonamais nuošimčiais Kreipkitės j dalyvauti.
Po posėdžio Blekiai susirin , ris. Montrealyje veikia koope- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Mutual Federal Savįngs. 2212
Vliko Tarybos Komisija ir įnašus siųsti — L. F. 2422 W. gerai. Vaidinime dalyvavo apie
Marąuette Rd., Chicago, Dl.
West Cermak Road. — Telef.
Jaunimo Reikalams
30 mokinių, sudarydami gražias kusius pavaišino skaniais pie racinėje srityje ir lietuvių vi- Šeštad 9 vai. r. iki 1 vai. d.
tumis.
M. Š-. kor. j suo menėje.
VI 7-7747.
(ak.).
(pr.).
(pr.). masines scenas.

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

